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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 18-án megtartott 
testületi üléséről 
 
Helye:      Meseliget Óvoda (Szent Erzsébet tér 2.) 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Serhók György   képviselő (később érkezett) 
  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, Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető + 26 fő óvodai dolgozó, Zöldliget Általános Iskola Sajkás Balázsné igazgató 
helyettes, Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, 
dr. Kádár Balázs közbeszerzési szakértő, Csabina Zoltán projektmenedzser, Gergely Gábor a 
Gergely Air Kft. ügyvezető igazgatója+ 1 fő, Tocsev György a Kaltob Bt. képviselője+ 1 fő, 
továbbá 1 fő velencei lakos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, az Óvoda dolgozóit és a 
Testület tagjait. Megállapítja, a Testület határozatképes. Cserny Vilmos alpolgármester 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen, Serhók György képviselő pedig később 
érkezik. Javasolja, a meghívóban kiküldött napirendeket tárgyalják meg. Indítványozza a 
napirendek sorrendiségének módosítását, a 4./ d.) napirendben szereplő pályázat bírálatát 
tárgyalják az 1./ napirendi pont után.  
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat az indítvánnyal együtt 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2011.(VII.18.) 
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 
4./ d.) „A pedagógia, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 

című pályázat bírálata 
2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
3./ Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése 
4./ Egyebek: 

a.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
b.) Településfejlesztési Koncepció 
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c.) A helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
e.) Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
f.) Árajánlat – régi temetőrészek területének bozótvágására 
g.) Temetői vizesblokk pályázatának bírálata 
h.) Civilház felújításának többletmunkái 
i.) Ifi-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja 
j.) Halász utcai ingatlan hasznosítása 
k.) Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatos parkolási rend 
l.) Velence Termálfejlesztő Kft. kérelme 
m.) Kistérségi kerékpárút pályázati zárása 
n.) Volt laktanya területének hasznosítására bérleti szerződés-tervezet 
o.) Vállalkozási szerződés tervezet – munkavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására 
p.) Névhasználat engedélyezésére kérelem 
q.) Parkoltatási kérelem – Tóbíró közi szabad-strand 
r.) Óvodavezető bérének megállapítása 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

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

- A Képviselő-testület tagjainak többsége jelen volt azon a fórumon, amelyet a Fejér 
Megyei Hírlap hívott össze. Sok érdeklődő volt jelen. Úgy gondolja jó hangulatú és 
konstruktív beszélgetést folytattak, sok észrevétellel, amelyet a Hírlap folyamatosan 
közölt is. 

- Találkozott Szenczi Sándor úrral, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjével, mert további 
egyeztetésekre volt szükség ahhoz, hogy szeptembertől az angol anyanyelvű tanárt 
biztosítsák az Iskolában. Erről meg is állapodtak. Tudomása szerint a tavalyi évben itt 
lévő nyelvtanár fog visszajönni. Felvetődött az együttműködés távlata során, hogy 
szívesen fogadna esetleg az óvoda is angol anyanyelvű tanárt, aki egyébként más okból 
tartózkodik Magyarországon. Egyeztetett az óvodavezetővel és szívesen vennék, ha ilyen 
irányban is bővíthetnék a szolgáltatást a gyermekek és a szülők felé. 

- Többször volt kistérségi társulási és elnökségi ülés is. Elsősorban a kerékpárút 
pályázattal, a Pázmánd-Verebi iskolabusz problémáival és az intézményfenntartói 
oktatási társulásból adódó feladatokkal, valamint a szúnyoggyérítéssel foglalkoztak. Ez 
idáig nem volt szúnyoggyérítés, mert a szakértő szerint nem volt indokolt, de a 
közeljövőben várható.  

- A Helytörténeti Egyesület önálló helyre költözhetett. Mivel a Humán Szolgálat 
elköltözött a Zárt utcába, így az egyik megüresedett helyiséget kapta meg az Egyesület a 
Kastélyban, a LEADER pályázaton nyert pénzből be is rendezték. 

 
 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők megérkeztek az ülésre. 
 
 
- Ebben az időszakban megtörtént a szolgáltatók minősítése. Minden évben a 

szolgáltatókat önálló jelentkezésük alapján minősítik. Egyre többen jelentkeznek. A 
márványtáblán lévő rózsákkal 1-5-ig díjazzák a szolgáltatókat. 69 eredményesen elbírált 
pályázó volt. A Nadap hajó fedélzetén ünnepélyes keretek között adták át a minősítési 
díjakat, a táblákat és az okleveleket. Az idei évben a TDM Iroda vállalta fel - mint 
idegenforgalmi feladatot - a bírálatot. Az Önkormányzat idegenforgalmi felelősével és a 
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minősítésben már gyakorlott személlyel járták végig az összes szolgáltatót. Köszöni a 
munkájukat. 

- Az okmányirodával kapcsolatban elmondja, a KEK KH-nál, - aki az okmányiroda 
szakmai irányítója – kérték a végleges okmányirodai jogállás biztosítását. A válaszban 
azt szerepelt, hogy a járási hivatalok még nem látszó struktúrája miatt a végleges 
jogosítványt nem tudják biztosítani. Ezt követően az Önkormányzat azzal a kéréssel 
fordult a KEK KH felé, hogy a járási hivatalok felállásáig az okmányiroda működtetését 
biztosítsák. Meglepődve tapasztalták, amikor július 8-án pénteken egy aláíratlan e-
mailben a KEK KH az Önkormányzatot arra kérte, július 1-jével visszamenőlegesen a 
közöttük fennálló szerződést közös megegyezéssel szüntessék meg és július 15-vel pedig 
adják le a gépeket. Erről tájékoztatta Gárdony város polgármesterét, hiszen a velencei 
okmányiroda havonta 500-700 fő ellátását biztosította a forgalomtól függően. Még ezen 
a napon levelet írt a KEK KH-nak – és telefonon is jelezte – az Önkormányzat 
indokolatlannak tartja az állampolgárok kárára történő átalakítást, hiszen legalább egy 
évbe kerül, míg az új rendszer fel fog állni. Ezzel a kéréssel megkereste L. Simon László 
országgyűlés képviselő urat is, aki elmondta, neki is arról van tudomása, hogy a járási 
hivatalok felállásáig az okmányiroda zavartalanul működhet. Jelen pillanatban a 
kollegák a legjobb tudásuk alapján szolgálják ki az állampolgárokat, mint ahogy eddig 
is megtették. Bízik benne, hogy ez a sokféle megkeresés arra a megfontolásra fogja 
vezetni a Helyettes Államtitkár urat, hogy az állampolgárok érdekeit szem előtt tartva, 
amíg nem áll fel egy új struktúra, addig a régi struktúrát működtetni kívánja a 
Kormányzat. Jelzi, az okmányiroda működtetése eddig is az Önkormányzat teljes anyagi 
tehervállalásával történt. 

 
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. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, most van okmányiroda, vagy nincs? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van. 
 
Dr. Sirák András képviselő: És lesz, vagy nem lesz? A lakosságot ez érdekli. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A papírforma szerint július 1-jével nincs okmányiroda, 
mert nincs érvényes szerződés, de az okmányiroda ma is működik és reméli így marad a 
későbbiekben is. Ameddig lehet, az Önkormányzat az okmányirodát működtetni kívánja.  
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 38/2011.(II.28.), 
94/2011.(V.16.), 105/2011.(V.31.), 106/2011.(V.31.), 107/2011.(VI.10.), 108/2011.(VI.10.), 
109/2011.(VI.20.), 110/2011.(VI.20.), 111/2011.(VI.20.), 112/2011.(VI.20.), 
113/2011.(VI.20.), 114/2011.(VI.20.), 115/2011.(VI.20.), 116/2011.(VI.20.), 119/2011.(VI.20.) 
határozatokról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A 102/2011.(V.16.) határozat határidejét 2011. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

d.) „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai 
 infrastruktúra fejlesztése” című pályázat bírálata 

   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a napirenddel kapcsolatos anyag kiosztását. 
Köszönti dr. Kádár Balázs közbeszerzési szakértő urat, aki az előterjesztést is készítette a 
TIOP pályázattal kapcsolatban és átadja a szót neki. 
 
Dr. Kádár Balázs közbeszerzési szakértő: Összefoglalva elmondja, a Jegyző úr javaslatára a 
Polgármester kijelölte a Bíráló Bizottságot, akik a beérkező pályázatokat értékelték. Egyszerű 
közbeszerzési eljárás volt, három ajánlattevőnek küldte meg az ajánlati felhívást az 
Önkormányzat. Az ajánlattételi határidőre három ajánlat érkezett be, az Albacomp RI 
Rendszerintegrációs Kft-től, az Informatéka Kft-től és a Balaton Elektronika Kft-től. A 
felbontás után a Bíráló Bizottság megvizsgálta az ajánlatokat és megállapította, hogy 
hiánypótlást kell kibocsátani, mert a Balaton Elektronika Kft. ajánlata nem felelt meg 
mindenben az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak. A hiánypótlási 
határidő letelte előtt jelezte a Balaton Elektronika Kft., hogy a hiánypótlási lehetőséggel nem 
kívánnak élni, mert a bontási eljárás során látható volt, a bírálati szempontnak – ami a 
legalacsonyabb ár – nem tudnak megfelelni, mivel náluk kedvezőbb ajánlatot tett a többi 
ajánlattevő. Az Albacomp Kft. és az Informatéka Kft. ajánlata formailag, tartalmilag is 
megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak. A Balaton 
Elektronika Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e.) és f.) pontja szerint formai és tartalmi 
hiányosság miatt érvénytelennek kell tekinteni. A bírálat során megállapították, hogy a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásért az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. tett 
ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, nettó 8.013.457,- Ft-tal. A felhívásban rögzítésre került, 
hogy a második legjobb ajánlattevővel is szerződést lehet kötni, amennyiben a legjobb 
ajánlatot tevő visszalépne. A Bíráló Bizottság javaslata az, hogy a közbeszerzési eljárás 
nyerteseként a Képviselő-testület az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. ajánlatát, a 
nyertest követő második legkedvezőbb ajánlatként az Informatéka Kft. ajánlatát állapítsa meg, 
a Balaton Elektronika Kft. ajánlatát pedig a Közbeszerzési törvény hivatkozott paragrafusaira 
tekintettel nyilvánítsa érvénytelennek, illetve a nyertes ajánlattevővel kösse meg a szerződést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a közbeszerzési szakértő urat, hogy a jelenlévők 
kedvéért mondja el, ezen a pályázaton mit is nyert az Iskola. 
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Dr. Kádár Balázs közbeszerzési szakértő: Számítástechnikai csomagokat nyert az Iskola, 
amely 8 db számítógépet, interaktív táblákat tartalmazó tantermi csomagot, Notebook 
csomagot, projektorokat, WIFI csomagot, illetve mozgássérülteknek való csomagot tartalmaz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez az a pályázat rajtuk kívül álló okok miatt már igen 
régóta húzódó pályázat volt.  
 
Dr. Kádár Balázs közbeszerzési szakértő: A pályázati kiírás úgy szerepelt, hogy a szeptember 
1-jei tanévkezdésre beszereléssel, felszereléssel, beüzemeléssel együtt fogják szállítani ezeket 
az eszközöket. A következő tanévben már lehet ezeket az eszközöket használni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezeknek a felszereléseknek egy része a Zöldiskolába fog 
kerülni. Kérdez, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban?  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, konkrétan mit jelentenek ezek a csomagok?  
 
Dr. Kádár Balázs közbeszerzési szakértő: A közbeszerzési felhívás részletesen tartalmazza ezt. 
Az iskolai PC-ben 8 db számítógépet szerepel 2,93 GHz processzorral, merevlemezzel, DVD 
íróval. A tantermi csomag az interaktív táblákat tartalmazza, amelyek érintőképernyősek, 
kézzel és speciális tollal vezérelhető felülettel rendelkeznek. Nagy a munkafelületük, 160x120 
cm-es és 190x120 cm-es táblákról van szó. Falra szerelhető géphez köthetőek, 5 év 
garanciával rendelkeznek. Az ezzel kapcsolatos Notebook-ok is hasonló felszereltségűek. A 
projektor 2000 ANSI Lumen fényerejű, 16:10-es WXGA felbontású. A WIFI csomagban 2 db 
adapter van, ami ezeknek a rendszereknek a működtetéséhez szükséges. A mozgássérülteknek 
való csomag 2 db Notebook-ot tartalmaz, speciális billentyűzetet, fejegér szettet, speciális 
ültető széket, a képernyő kurzor pedig fejmozgással irányítható. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés magát a határozati javaslatot is 
tartalmazza. Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

TIOP 1.1.1-07/1/2008-1187 közbeszerzési eljárás bírálatáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velence, pedagógiai, módszertani 
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” TIOP 1.1.1-07/1/2008-1187 
tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményét jóváhagyja. 
A beérkezett ajánlat alapján a nyertes ajánlattevő: az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.). A nyertest követő második legkedvezőbb ajánlattevő: 
az Informatékai Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 31.). 
A Balaton Elektronika Kft. ajánlatát nyilvánítsa a Kbt. 88. § (1) bekezdése e) és f) pontja, 
valamint az ajánlattételi dokumentáció 14.) pontja e) és f) pontja alapján érvénytelennek.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel a 
szerződést aláírja.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 22. 

 
*  * * 
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Napirend: 2.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2011.(VIII.01.) 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Rendelet a 4-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben egy alkalommal a Meseliget Óvodában 
kihelyezett ülést tart a Testület, amikor értékelik az Óvoda éves munkáját is. Kérdezi Serhókné 
Varjas Edit óvodavezetőt, kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Mindenkit sok szeretettel köszönt és egy kis vetítéssel 
egybekötött bemutatót szeretne megtartani, amellyel a jelenlévők bepillantást nyerhetnek az 
óvodai életbe. Örömmel mondja, hogy a bemutatót a pályázaton nyert pénzből vásárolt 
projektor segítségével tudják biztosítani. A pályázati pénzből még egy nagyobb teljesítményű 
nyomtatót is vásároltak, amelyen lehetősége lesz képeket nyomtatni, mivel minden végzős 
óvodás búcsúzásként fényképalbumot kap az Óvodától. Az idei évben még egyszer pályázott 
erre a működési célú pályázatra az Óvoda Meseliget Alapítványa, de a megpályázott 300 ezer 
forint helyett 59 ezer forint támogatást kaptak. Ebből az összegből szeretnék a honlapjukat 
fejleszteni, ahol a szülők kellő információt szerezhetnek az Óvodáról. Ebben a tanévben a 
LEADER pályázat keretében, a Tulipán utcában a Meseliget Alapítvány jóvoltából a 
gyermekek nagyon kedves játszóteret vehettek birtokba. Remélik, lesz még lehetőségük 
pályázni. A feltételeik részben adottak az öko-óvodához, illetve zöldóvodához, ezt szeretnék 
kiteljesíteni, hiszen elemet gyűjtenek, komposztálnak és a virágosítás egy-egy része is 
idetartozik. Úgymint az Iskolában, az Óvodában is szinte minden szombaton rendezvény volt. 
Örömmel mondja el, hogy ezeken a rendezvényeken a szülők már várják a gyermekek 
szerepelését és a gyermekek is szívesen vesznek részt. A Fejér Megyei Hírlap fórumán 
elhangzott, hogy az Óvoda udvarának és a homokozónak az árnyékolása nem megfelelő. 
Tudni kell, hogy az építkezésnek még csak az első üteme készült el. Az első ütemben elkészült 
udvar jelenleg egy „szükségszerűség”, és ennek függvényében alkalmazkodnak a helyzethez. 
Amikor nagyon erősen süt a nap, akkor a pedagógusok olyan programokat biztosítanak a 
gyermekeknek, mely során árnyékban tartózkodnak. Nagyon várják, hogy a II. ütem is 
megvalósuljon és akkor napos és jó árnyas udvari része is lesz az Óvodának. A létszámmal 
kapcsolatban elmondja, az Óvoda teljes kapacitással működik, a mostani beíratáskor már a 
férőhely feletti jelentkezés mutatkozik. Örvendetes, hogy elég sok a beköltöző is, akik 
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gyermekeiket a velencei óvodába hozzák. Mostanában lehetősége volt településen kívüli 
intézményvezetőkkel beszélnie, akik – miután elmondta, az Óvodában mennyi minden van, és 
hogyan becsüli meg az Óvoda dolgozóit az Önkormányzat - azt mondták, olyan fenntartót 
szeretnének, mint amilyen a velencei Óvodának van. Nagyon köszöni a Képviselő-testületnek 
és a fenntartónak, hogy ilyen zavartalanul működhetett az intézményük és az is nagyon jó 
dolog a számukra, hogy megkapják a pozitív visszajelzést. Ez sok energiát ad a 
feltöltődésükhöz és igyekeznek még jobban végezni a munkájukat. A nevelőtestületnek is 
köszöni a munkáját. A Hivatal dolgozóival és a társ-intézmények vezetőivel is jó kapcsolatot 
tartanak fenn és továbbra is ezt szeretnék erősíteni. Mindenkinek köszöni a közreműködő 
munkáját. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, amennyiben kérdésük, 
észrevételük, véleményük van, fogalmazzák azt meg. Mindenki megkapta az írásos 
beszámolót, a megszokott színvonalas módon.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Felhívja a figyelmet, hogy a beszámoló a saját pénzéből 
készült. 
 
Szávai Jánosné képviselő: Színes, tartalmas az Óvoda beszámolója. Nagyon sokat dolgoznak 
és örömmel mondható el, egyre javuló körülmények között. Gyakorló nagymamaként is 
elmondhatja, a csoportszobák otthonosak, barátságosak, kellemes a légkör, a kollegák 
mosolygósak, valamint meghatóak az ünnepségeik. A beszámolóból is láthatta, hogy az Iskola 
és Óvoda hasonló gondokkal küzd, az örömökön túlmenően. Például fontos feladat a 
gyermekek beszéd- és viselkedéskultúrájának a fejlesztése. Sajnos az is tudható, ez társadalmi 
probléma, de talán, ha a gyökereknél elkezdik, akkor érnek el eredményt ezen a téren. A 
beszámoló olvasásakor két szolgáltatást hiányolt, amelyekről úgy tudja léteznek, logopédia és 
gyógytorna is áll a gyermekek rendelkezésére kistérségi keretek között. Véleménye szerint a 
lényeg a 11. oldalon található, miszerint ha a szülő elégedett, akkor a gyermek is boldogan 
jár óvodába, tehát az Óvoda jól működik. Ehhez kíván az Óvoda nevelőtestületének erőt és 
egészséget.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ma a Képviselő-testület módosítja az Iskola Alapító Okiratát. 
Itt szó van arról, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek vannak az Iskolában, nyilván az 
Óvodából kerülnek oda. Kérdezi, ilyen gyermek van-e az Óvodában, és körülbelül milyen 
arányban? 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Amikor a gyermekek bekerülnek az óvodába, kérik a 
gyermekorvost, jelezze, van-e valamilyen kizáró ok, vagy bármi, ami a felvétellel kapcsolatos 
döntésüket befolyásolhatja. Mire kiderül, hogy sajátos nevelési igényű a gyermek, addigra 
már éppen az iskolába kerül. Olyan sajátos nevelési igényű gyermek volt, aki rehabilitációs 
rokkant gyermek volt, de a szülő kérte, hogy az ó-falusi óvodába vegyék fel. Ez mindig nehéz 
kérdés, mert sokára derül ki egy gyermekről, hogy sajátos nevelésű. Az Alapító Okirata az 
Óvodának nem tartalmaz ilyent.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Megköszöni a tartalmas beszámolót és külön köszöni a 
dolgozóknak, a szülőknek, és a gyermekeknek a virágosítás során nyújtott odaadó munkáját. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Hozzászólásként elmondja, örömmel nézte a kivetített 
képeket és pontosan meg tudta fogalmazni, melyik ünnepségen készültek a képek, hiszen 
nagyon sok óvodai ünnepen vett rész és visszaköszöntek azok az emlékek, amit a fellépő 
gyermekek nyújtottak. A felnőtt számára is öröm, ha látja, a gyermekek örömmel mennek fel a 
színpadra. Ez nem kevés munkának a végeredménye, de úgy érzi, az igazi visszajelzés az, 
amikor az óvodából az iskolába átkerülnek a gyermekek, és képesek venni az akadályokat. 
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Nyilván ehhez szülői háttér is kell, valamint az az óvodapedagógia munka is, ami 
megalapozza az iskolai, majd az életben lévő helytállását a gyermekeknek. Itt is azt tudja 
elmondani, amit az Iskola beszámolójakor, hogy könnyű helyzetben van a fenntartó és a 
Képviselő-testület, mert elmondhatja, minden intézménye korrektül, eredményesen dolgozik. 
Nagyon jó az Óvodában a légkör, az óvodapedagógusok egy célért, a gyermekekért 
dolgoznak. A fenntartó próbálja biztosítani a tárgyi feltételeken túl az óvodapedagógusok 
erkölcsi és anyagi elismerését. Továbbá nem a Képviselő-testületen fog múlni, hogy a 
megálmodott óvodafejlesztés befejeződhessen. Gratulál az Óvoda munkájához. Kérdezi, van-e 
még valakinek észrevétele, hozzászólása?  
Javasolja, fogadják el az Óvoda beszámolóját és köszönjék meg az óvodapedagógusok 
eredményes és jó színvonalú munkáját.  
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

Meseliget Óvoda beszámolójának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Meseliget Óvoda 2010/2011. nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
Dr. Sirák András képviselő: Mivel van egy szép új óvodájuk és Serhókné Varja Edit 
óvodavezető okleveles neveléstudomány szakon bölcsész diplomát szerzett – melyhez gratulál 
– javasolja, tegyenek lépéseket arra vonatkozóan, hogy ez az „óvodaoktató óvodává” lépjen 
előre. Például annak az egyetemnek az „oktató óvodájává”, ahol az Óvodavezető diplomát 
szerzett most. Ez egy elég nagy szakmai elismerés szokott lenni, jó nevet ad az intézménynek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Óvodavezető meg fogja vizsgálni ennek a feltételeit.  
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

a.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szóbeli tájékoztató megtartására felkéri Szávai 
Jánosné képviselőt.  
 
Szávai Jánosné képviselő: Az augusztus 20-i ünnepségen az Általános Iskola tanulói szokták 
adni a műsort, az idei évben is vállalták ezt. Az augusztus 20-i ünnepségre való felkészítés az 
összes ünnep közül a legnagyobb probléma, mert nyári szünet van, így nem mindegyik 
gyermek tudja vállalni a szereplést. A volt negyedik osztályos tanulókkal készítik el a műsort. 
Az ünnepi beszéd megtartásáról már korábbi testületi ülésen beszéltek, akkor Dr. Sirák 
Andrásné képviselőtársát kérte fel az ünnepi beszéd megtartására, akitől kérdezi, vállalja-e?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Igen. 
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Szávai Jánosné képviselő: Köszöni, és akkor augusztus 20-án 10.00 órakor a Katolikus 
Templom melletti kis parkban kerül megtartásra az ünnepség, amelyre mindenkit tisztelettel 
vár.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a tájékoztatást.  
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

b.) Településfejlesztési Koncepció 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben leírta azt a folyamatot, ami 2008. 
novemberében kezdődött, és aminek a második szakaszának a végére érnek ma. Erre fog 
ráépülni a Helyi Építési Szabályzat és minden egyéb részkérdés is. A törvény szerint december 
31-ig kell az Önkormányzatnak ennek eleget tenni. Az előterjesztés mellett szerepel azoknak 
az észrevétele, akik megtisztelték az Önkormányzatok a véleményükkel. Kéri, magát az 
előterjesztést határozati javaslatként fogadják el. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a Koncepcióval kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem mindenben ért egyet Braun Péter javaslataival, de itt most 
sok mindenben igaza van. Véleménye szerint a Koncepció tartalma nagyon általános. A helyi 
vállalkozókat és a helyben lakó embereket nem kellene ennyire „másodhegedűsnek” tekinteni. 
Vannak komoly vállalkozók és lehetnének komolyabb vállalkozások is. Nem érti, mit 
szeretnének ebből kihozni, mert nagyon általános dolgokat tartalmaz, nagyon kevés 
konkrétum szedhető ki belőle.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Többször is megfogalmazásra került, hogy a 
Településfejlesztési Koncepciónak tartalmi struktúráját és megközelítését jogszabályi, 
törvényi előírások határozzák meg. Akarhat az Önkormányzat bármi mást, az ország minden 
egyes településfejlesztési koncepciója először egy nagy történelmi áttekintéssel kezdődik, azt 
követően a megfelelő analízisekkel, következtetésekkel foglalkozik. Az a feladata és funkciója, 
hogy olyan keretanyag legyen, amire a konkrét szabályozásokat rá lehet építeni. Ne legyen 
túlságosan lehatároló, mert ez a Koncepció 10 éves időszakra készül. Az Önkormányzat ma a 
legjobb tudása szerint fogalmazza meg ezt a keretet, de nem lehet tudni, esetleg hét év múlva 
hogyan alakul a társadalmi környezet és milyen lehetőségei lesznek az akkori 
Önkormányzatnak. Az előterjesztés tartalmazza a helyi vállalkozókra vonatkozóan a 
„Prioritás: gazdaságfejlesztés” általános célja közé: „Tőkevonzó képesség erősödése, a helyi 
tőke bevonása”. Ez a Koncepció csak ezt a konkrétságot viseli el.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Velencén, ha azt szeretnék, hogy kitolják az üdülési szezont, 
akkor a konferencia turizmus az, amelyre ideális hely Velence. Budapesttől, Székesfehérvártól 
kedvező távolságra van. Konferenciatermekre van szükség, ami 400-500 fő befogadására 
alkalmas. Úgy gondolja, ez jelent majd idegenforgalmat.  
 
 
Serhók György képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
Szeretné, ha ezt a lehetőséget kiaknáznák, és az őszi, tavaszi konferenciaszezon 
összekapcsolódhatna a nyári idegenforgalmi szezonnal. Velencének alapvetően az 
idegenforgalomból kell megélnie.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az oldalszámot most nem tudja megmondani, de a 
Koncepcióban szerepel a konferencia turizmus. Ennek a kihangsúlyozott kiemelését 
mindenképpen meg tudják tenni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Javasolja, mivel ez elég nagy horderejű kérdés és a település 
egészét érinti, közmeghallgatást vagy városgyűlést hívjanak össze ebben a témában, mielőtt a 
Testület elfogadná. Úgy tudja, az eddigi pályázatokhoz, pl. a „Velencei-tó Kapujához” kellett, 
hogy készüljön koncepció. Valahol leírva látta, Velence rendelkezik ezzel a koncepcióval. 
Kérdezi, eddig a pályázatokhoz nem kellett, hogy ez meglegyen? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Településfejlesztési Koncepciója az 
Önkormányzatnak jelenleg is van. Az Építési törvény kitér arra, hogy 10 évenként felül kell 
vizsgálni a helyi szabályozást és a törvényi szabályoknak akkor felelnek meg, ha év végéig 
lezáródik a felülvizsgálat és ehhez kell a Koncepció. Azért is hívják Koncepciónak, mert meg 
kell hagyni a nyitottságát és ne zárják le konkrét megfogalmazásokkal az életszerű 
változtatásoknak megfelelő módosítási lehetőségek érdekében.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A közmeghallgatással vagy városgyűléssel kapcsolatban 
érti a Képviselőtársa szándékát, de úgy gondolja, ezen már túl vannak. Jó néhány civil 
szervezetnek több lépcsőben is lehetősége volt erre. Akkor lesz majd érdekes, amikor a 
konkrétumok erre az anyagra ráépülnek, az már másfajta érdeklődést fog kiváltani az 
állampolgárokból, mert kézzelfogható lesz. Nem látja akadályát a mai döntésnek. A döntés 
után pedig az ismertetését akár a honlapon keresztül szükséges megadni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kéri, hogy a javaslatáról szavazzanak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az indítványról szavazni fognak.  
 
Szávai Jánosné képviselő: Úgy gondolja, aki akarta, megismerhette a Koncepciót, mert a 
„Beszélgessünk Velencéről” fórumon és szóba került és mindenki elmondhatta a véleményét.  
 
Martinovszky József képviselő: 12 civil szervezet kapta meg a teljes anyagot véleményezésre 
és ebből mindössze 3 civil szervezet válaszolt. Mivel ez a Koncepció egy vázlat és majd erre 
épülhet rá minden, ezért nem javasolja továbbtárgyalásra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Volt egy közvélemény kutatás is, amikor különböző 
korosztályokat kérdeztek meg a Stratégia elfogadása előtt és a civil szervezetekkel, 
intézményvezetőkkel, külső szakértőkkel azt is megtárgyalták. A 2008. november 15-i kezdet 
óta számtalanszor tárgyaltak erről. Dr. Sirák Andrásné képviselőtársa indítványozta, a 
döntést megelőzően bocsássák a Koncepciót lakossági vitára.  
 
Kéri, aki az indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az indítványt 2 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett nem támogatta. 
 
Kéri, aki elfogadja a Településfejlesztési Koncepciót a beérkezett kiegészítésekkel, 
véleményekkel, továbbá a konferencia turizmus hangsúlyozott kiemelésével együtt, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város Településfejlesztési Koncepcióját az 
alábbi módosítások és kiegészítéseknek megfelelően átvezetve az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja: 

• Stumpf Ágnes és Arday Ágnes által megfogalmazott pontosításokat át kell vezetni. 
• Az előterjesztés 20. oldal 4.1. „Általános jellemzés” fejezetéből az első három 

bekezdést el kell hagyni. 
• A 39. oldalon a civil szervezetek felsorolását tényleges adatok szerint pontosítani kell. 
• A 63. oldalon a 2. pont „Prioritás: gazdaságfejlesztés” általános céljai között a 

harmadik sort követően szerepeltetni kell a „Tőkevonzó képesség erősödése, a helyi 
tőke bevonása” szövegrészt. 

• A 61. oldalon, a 10. pont „Infrastruktúra és településfejlesztés” felsorolásban 
szerepeljen a köztemető létesítésének szükségessége. 

• Kerüljön hangsúlyos megjelölésre a konferencia turizmus fontossága. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, folytatódik az a munka, ami kifejezetten egy 
szakmai szakasz, amikor a konkrét helyi építési előírásokat és szabályzatokat már ez a 
szakértői csapat készíti elő. Ez szintén a bizottságok elé fog kerülni és véleményezésre lesz 
lehetőség. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

c.) A helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló  
önkormányzati rendelet 

   (Előterjesztés 7. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A rendelet-tervezet kiküldésre került. Kérdezi Szelei 
Andrea aljegyzőt, a napirend előterjesztőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Érdemi kiegészítése nincsen, csak jelzi, a rendelet-tervezetben az 
általános rendelkezéseknél kettő betűelírás történt, javítani fogja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az SZMSZ-ben új kitüntetéseket, díjakat alapítottak, 
ezeknek a szabályozását tartalmazza a mostani rendelet. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 
 
Dr. Sirák András képviselő: A szavazás módjával nem ért teljesen egyet. Mert az, hogy egy 
ember csak egy valakire szavazhat igennel, nem egészen jó. Véleménye szerint a titkos 
szavazás nagyon megbízható módszer. Azt tartja tárgyilagosabbnak, ha például négy jelölt 
van, elkezdik szűkíteni a kört és a végén maradó kettőből kapja meg valaki a kitüntetést vagy 
a díjat. Ebből adódóan egy ember többször is igennel fog szavazni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ugyanez van leírva. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem, mert az van leírva, hogy egy ember csak egyszer szavazhat 
igennel. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez fordulónként értendő. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Igazából ezt próbálta leírni. A szavazás módjára - több jelelölt esetén 
- valamilyen szisztémát ki kellett dolgozni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha az első fordulónál például négy jelölt van, akkor 
mindenki eldönti, kire kíván igennel szavazni és kire nemmel. Kialakulhat egy olyan 
patthelyzet azonos szavazatok esetén, hogy nem lehet továbblépni. Mindenki tudja, kit 
szeretne javasolni, ezért ha arra adja le a szavazatát az első fordulóban, akkor ahhoz 
segítheti hozzá a jelöltjét, hogy az első két helyezett közé kerüljön. Nyilván a második 
fordulóban bármelyik jelöltre újra lehet igennel szavazni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pontosításra kerül a rendelet, hogy mindenkinek 
egyértelmű legyen. Véleménye szerint a titkos szavazás nem old meg semmilyen 
szavazástechnikai dolgot, mert ugyanúgy ismételni kellene. Mindenkinek fel kell tudnia 
vállalni nyílt ülésen is azt, kit támogat és kit nem. Nyilván elkerülhetetlen, amikor a törvény 
előírja a titkos szavazást, de ahol nem, ott válasszák a nyílt utat. 
 
Szelei Andrea aljegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az volt, hogy a 
titkos szavazás jogi lehetősége kerüljön beépítésre a rendeletbe, de mivel ezt az ÖTV, 
valamint az SZMSZ tartalmazza, nem volt indokolt a beemelése. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri Szelei Andrea aljegyzőt, fogalmazza meg pontosan, 
mi kerüljön a rendeletbe. 
 
Szelei Andrea aljegyző: A rendeletben az egyes kitüntetésekre vonatkozóan a szavazás menete 
kiegészül azzal, hogy „fordulónként egy jelöltre adhatja le szavazatát”. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a titkos szavazás eleve kizárt, vagy ha meghozzák ezt 
a rendeletet, akkor zárják ki? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Nem zárják ki a lehetőségét, mert – mint elmondta -, benne van az 
SZMSZ-ben és az ÖTV-ben a titkos szavazás módja.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Bárki indítványozhatja a titkos szavazást. Ha ehhez 
megvan a szükséges többség, akkor megtörténhet.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Velencéért Emlékéremnél nem szerepel, de a többinél benne 
van a 2. pontban, hogy a javaslatokat a Polgármester állítja sorrendbe, előterjeszti, és az 
érvényes ajánlások közül a jelölt személyére javaslatot tesz. Kérdezi, ezt miért kell bele tenni, 
amikor úgyis a Polgármester terjeszti elő, javaslatot pedig bárki tehet. A Polgármester 
választja ki, hogy kire tesz javaslatot? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A javaslatot megadott határnapig kell megtennie 
bárkinek írásban. A Képviselő-testületi ülésen senki nem tehet olyanra javaslatot, akire a 
határnapig írásban nem tettek. A Polgármester dolga annyi, hogy a beérkezett javaslatokat 
ABC sorrendben a Képviselő-testület elé terjessze.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: De itt van ez a mondat, hogy „Az érvényes ajánlások közül a 
jelölt személyére a Polgármester tesz javaslatot”. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Előfordult, hogy kizáró okok álltak fenn. Hiába jött 
javaslat a Képviselő-testület éppen megválasztott tagjára, nem lehetett dönteni róla, mert 
hivatalban lévő képviselőnek nem adományozhatók ezek a díjak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mivel a rendelet-tervezet készítésénél már meglévő 
két szabályozás lett beemelve, valószínű az eltérés ebből adódik, de ezt ki lehet küszöbölni. 
Előfordulhat, hogy a javaslatok némelyike nem tárgyalható, kizáró okok miatt. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, nem kellene belevenni, hogy a Polgármester a 
közmédiában, interneten felhívást tesz közzé? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Benne van. Javasolja, zárják le a vitát. Egy kiegészítő 
indítvány érkezett, az értelmezés pontosítása miatt „fordulónként egy jelöltre adhatja le 
szavazatát” megjelölés az adományozás rendjéhez minden egyes elismerés fajtánál kerüljön 
be. Kéri, aki a kiegészítő indítvány elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a kiegészítő indítványt 8 igen szavazattal támogatta. 
 
Kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011.(VIII.01.) 

önkormányzati rendelete 
A helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről 

 
Rendelet a 8-as számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

e.) Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiküldésre került az Iskola Alapító Okiratának 
módosítása. Bizonyos módosítások miatt új előterjesztés készült, kéri ennek kiosztását és 
felkéri Szelei Andrea aljegyzőt a tájékoztatásra. 
 
Szelei Andrea aljegyző: A vonatkozó törvény szeptember 1-jei hatállyal módosította a sajátos 
nevelésű igényű tanulók esetében a meghatározást. Hibásan került kiküldésre az anyag, mert 
a kiküldött előterjesztésben nem a szeptember 1-jén hatályos szövegrészt jelölte meg, hanem 
az előterjesztés készítésekor hatályos szövegrészt. A most kiosztott anyag szerint módosulna 
az előterjesztés és a határozati javaslat szövegrésze is. A vastagon szedett részt kell beemelni 
az Alapító Okiratba.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, ilyen gyermek milyen létszámban van az Iskolában? 
 
Sajkás Balázsné igazgató helyettes: 31 ilyen tanuló van, nyolc évfolyamra elosztva. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, fogadják el a kiosztott határozati javaslatot. 
Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
1.) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 1. napi hatállyal a 

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbi 
szövegrésszel hagyja jóvá: 
„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  
Testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd;” 

 
2.) Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon 
belül a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére megküldje és a módosítás 
törzskönyvi átvezetését kérje. 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. július 26. 

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

f.) Árajánlat – régi temetőrészek területének bozótvágására 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

régi temetőrészek rendbetételéről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I.N.R.I. Temetkezési és Szolgáltató BT. 
(2483 Gárdony, Bóné K. u. 67-69.) ajánlatát a Katolikus és Református temető területén fás, 
erdős terület bozótvágását illetően elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
ajánlatban szereplő munkálatokat bruttó 250.000,- Ft-ért végeztesse el. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

g.) Temetői vizesblokk pályázatának bírálata 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiosztásra került az anyag, kéri a Képviselő-testület 
tagjait, olvassák el. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, az első lap második oldalán a kivastagított 
részben van a lényeg.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Kérdezi, ennek alapján akkor nem építhetnek WC-t a temetőben? 
Ha nem épül meg, akkor miért nem? Ennek okáról megkapják-e a részletes indoklást a 
Katolikus Egyháztól? A hivatalos indoklás után a lakosságot tájékoztatják-e erről? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A válaszadásra felkéri Dr. Sirák András képviselő urat, 
aki a velencei Római Katolikus Egyházközség világi elnöke.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ez elég egyszerű, volt egy ilyen kérés, közben történt egy személyi 
változás, ami generációváltást is jelentett az Egyházközség életében, és sem a Zoltán atya, 
sem az Egyház Képviselőtestülete nem támogatta ezt. Van az Önkormányzatnak egy 180 m2 
körüli üres telke a közvetlen közelben, ami gyakorlatilag semmire nem használható, ez 
alkalmas lenne az illemhely megépítésére. Ezzel a javaslattal éltek is a Polgármester felé.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Az érti, hogy találtak új helyet, ahová megépíthetnék az illemhelyet, 
de az elutasítás indokait nem ismerik. A lakosságnak szüksége lenne erre. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nyilván mindenki másokat kérdezett meg. Nem lelkesedett senki 
azért, hogy ott illemhely legyen és főleg a fenntarthatóságát kifogásolták. A szivattyúzás 1-2 
hetente lenne, folyamatos károkozás történne, mert sokkal frekventáltabb helyen is leszerelnek 
mindenfélét. Véleménye szerint is nem a legszerencsésebb megoldás magára hagyva csinálni 
egy WC-t, mert az őrzése, működtetése, téli üzemeltetése megoldhatatlan kérdés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tényszerűség kedvéért elmondja, 2009-ben kötötték 
meg az Egyházzal a megállapodást, amelynek dr. Sirák András, mint világi elnök is aláírója 
volt. Ebben egyetértettek és támogatták a temetőben az adott helyen az illemhely építését. A 
megállapodásban szerepelt, hogy az építés költsége, a teljes fenntartás összes veszélye az 
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Önkormányzatot terheli. Abban is megállapodtak, hogy az I.N.R.I. Bt. fogja üzemeltetni a 
WC-t és pénzbedobós lesz, ennek megfelelően terveztetik meg. 2009. óta a második 
közbeszerzési eljárást folytatták le, mert az első eredménytelen lett. Július 12-én kapott a 
Plébános úrtól egy levelet, amelyben leírta a javasolt terület helyrajzi számát is és így 
fogalmazott: „Továbbra sem értem, hogy miért kell a temetőbe és miért nem lehet az 
illemhelyet 1999. évi XLIII. Törvény 9. §. /1/ bekezdésének f. pontjára hivatkozva a temető 
mellé építeni, annál is inkább, mert a földhivatali adatok szerint a temető melletti 663 hrsz-ú 
terület 1990-ben a Magyar Állam részéről a Velencei Önkormányzat tulajdonába került. 
Ennek területe 186 négyzetméter (közel 700 négyszögöl), ahol a temető katolikus részére 
tervezett 18 négyzetméter alapterületű illemhely többszöröse is elfér. Nem értem: ha az 
Önkormányzatnak van saját területe, akkor miért nem oda épít bármit is, miért másnak a 
területére. (Egyébként a fenti Törvény figyelembevételével a ravatalozóban öltözőknek és egy 
boncteremnek is kellene lennie.) De mindezeken túl - ahogyan megírtam -, a temető mégis 
csak megszentelt hely és egy WC mellé bárkit is eltemetni ez számomra - és a hozzátartozók 
számára is - bizonyos szintű kegyeletsértés lenne. Tisztelettel megkérdezem, Ön venne-e 
illemhely mellett sírhelyet?” Ezután megoldásnak a 663 hrsz-ú területet javasolta, amely nem 
a temető mellett van, hanem a temetőhöz kerített fás, bozótos terület. Amiért nem került 
kiküldésre, hanem most kiosztásra az anyag, annak ez a levél az oka. Jelezte a Plébános úr 
felé, amennyiben nem kapnak tulajdonosi hozzájárulást a munkaterület átadásához az 
Egyháztól, az gondot okozhat. Ezt a közbeszerzési tanácsadó is leírta, miszerint az 
Önkormányzaton kívülálló okok miatt nem tudják megvalósítani a beruházást, ezért 
eredménytelennek kell nyilvánítani az eljárást. Nem kapták meg a tulajdonos Katolikus 
Egyháztól a hozzájárulást és mivel erre a területre szól 2009 óta az építési engedély, így jelen 
pillanatban nem épülhet meg az illemhely. Majd meg lehet vizsgálni, az Egyház által javasolt 
terület megfelelő-e az illemhely építésére, de akkor újra kell kezdeni az egész eljárást. Úgy 
látszik, a velencei állampolgárok nem érdemelnek annyit, mint más települések polgárai, ahol 
természetes, hogy van illemhely a temetőben. Csak arra tud javaslatot tenni, hogy az 
előterjesztésben leírtak alapján – mivel a tulajdonos egyház elzárkózott a munkaterület 
átadásától - mondja ki eredménytelennek a Képviselő-testület az eljárást. Kérdezi, van-e még 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Martinovszky József képviselő: Megdöbbentő. Máshol tényleg van illemhely a temetőben. 
Javasolja, az ősz folyamán hívjanak össze lakossági fórumot temetői illemhely létesítése, 
valamint szombati temetés ügyében. Elmondhatná a lakosság is a véleményét. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, az Egyház életébe és ügyeibe ne avatkozzon 
bele az Önkormányzat. Ha az Egyháznak lesz ilyen igénye, hogy megismerje a hívők 
véleményét, akkor meg fogja oldani. Ez nem tartozik az Önkormányzat feladatai közé. 
 
Martinovszky József képviselő: De lakosságot érintő dolgokról van szó. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, a lakosságnak ezt az Egyháznál kell 
kezdeményeznie.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, van-e olyan törvény, amely előírja, Velence 
városában legyen nyilvános WC. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Létesítményekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 
van előírva. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden strandon van nyilvános WC. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jó lenne, ha valamilyen nyilvános WC – akár mobil WC - lenne 
Velence város területén. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Biztos elkerülte a Képviselőtársa figyelmét, hogy az 
Ezüst parkolónál, üzemeltették a nyilvános WC-t, továbbá hány nyilvános WC-re pályáztak és 
hányat építettek meg az előző években. Nem csak a strandokon van rá szükség. A 
strandüzemen kívül ezek a WC-k is közterületen működnek és üzemelnek.  
Kéri, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

a KÉ-10832/2011. sz. közbeszerzési eljárás lezárásáról (temető WC) 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KÉ-10832/2011. sz. 
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot. 
A Képviselő-testület az eljárást a Kbt. 92. § d.) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, 
figyelemmel a Kbt. 82. §-ában foglalt feltételekre, és arra a körülményre, hogy a Velence 
belterület 662 hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonosa a beruházás megvalósításához a 
földrészlet használatát nem biztosítja a korábban kiadott hozzájárulása ellenére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás eredményét a külön minta 
szerinti összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldésével kihirdesse, valamint az 
eljárás eredményéről a szükséges hirdetményeket közzé tegye. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. július 19. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

h.) Civilház felújításának többletmunkái 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, az előterjesztéshez nincs hozzácsatolva az 
ajánlat, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság anyagában szerepelt. Bruttó 1 millió 
forint költségről van szó. Valószínű, még jelentkezhet többletköltség, mert ez még csak az első 
szakasz. Amikor a válaszfalakat kibontották, részben megereszkedett a falfödém. A statikus 
csak abban az esetben tud véleményt mondani, ha a mennyezet vakolatát leverik, és a 
gerendák feltárása megtörténik. Azt nézték, mi a legolcsóbb megoldása a problémának. 
Ezekre a plusz költségekre nem lehetett számítani, amikor a költségvetés készült. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor a Civilházra pályáztak, akkor a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagjai láthatták, milyen állapotban volt az épület.  
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Serhók György képviselő: Amikor visszakapták ezt a régi Községháza épületét, tudták, lesznek 
olyan technológiai elemek, amelyekkel nem tudtak előre kalkulálni. Ezek az építkezés során 
jöttek elő és valószínű még ezután is előjönnek. Célként meghatározták, legyen Civilház, 
döntöttek arról is, hogy az előírásoknak megfelelően épüljön meg. A megvalósítása azért is 
fontos, mert ha megépül, és a II. számú Nyugdíjas Klub átköltözhet ide, akkor a Halász utcai 
épületnek is megváltozhat a funkciója.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A pályázat szerint az épületnek a 2/3-át érinti a 
felújítási munka, még mindig marad olyan munka, amit az Önkormányzat akkor folytat, ha 
módja lesz rá. Az alapvető dolgok, például a falszigetelés, megoldódnak.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, augusztus 26-ára el fog készülni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Hozzávetőlegesen mennyi a fejlesztési tartalék, mert a 
többletköltség forrása a fejlesztési tartalék. 
 
Serhók György képviselő: Forint értékben nem tud pontos összeget mondani. De most olyan 
jellegű dolog került a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé, amelyben döntenie kellett 
és a megfelelő forrásoldalt megjelölték.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Pontos számot nem tud mondani, de 10 millió 
forint alatti összegről van szó. Jelen esetben maximum nettó 3.000.000,- Ft többletmunkával 
kell számolni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

Civilház felújításának többletmunkáiról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Velence, Fő út 64. szám 
alatti ingatlan felújítási munkái során felmerült statikai aggályokat és felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Egyetért azzal, hogy a födémszerkezet állékonyságának megállapítása érdekében bontási 
munkálatok szükségesek, illetve azt követően szükségessé váló statikai megerősítés és 
helyreállítás munkálatai elvégzendők. 
Felhatalmazza a Polgármestert ezen előre nem látható okok miatt keletkezett pótmunkákkal 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás műszaki előkészületeit végezze el. A fejlesztési tartalék 
terhére 3.000.000,- Ft + ÁFA előirányzatot biztosít. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. július 31. 

 
* * * 
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Napirend: 4.) Egyebek 

i.) Ifi-strandi pavilontulajdonosok földhasználati díja 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyag kiküldésre került. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

pavilontulajdonosok földhasználati díjának fizetési határnapjáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenleg munkaterületként igénybe vett Ifi-
strand területén lévő szolgáltatóegységek földhasználati díj megfizetésére vonatkozó 
határnapot 2011. szeptember 15-re módosítja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

j.) Halász utcai ingatlan hasznosítása 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Halász utcai ingatlant jelenleg a II. számú Nyugdíjas 
Klub használja, de ha átköltöznek a Civilházba, akkor ismételten használható időszakos 
szolgálati férőhelyként az angol anyanyelvi tanárok részére. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, több angol anyanyelvű tanár lakik az épületben vagy 
egy? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Most egy házaspár lakik a Kisegítő Iskolában lévő 
lakásban, ezért oda nem lehet betenni a második angol tanárt, aki szeptembertől fog tanítani. 
Mivel ismert, mi a személyi fejlesztési terve az iskolának, melyik évben még hány angol 
tanárra van szükségük, ezért a későbbiekben több angol tanár fog ebben az épületben helyet 
kapni. Nem pedagógus szolgálati lakásként fog működni. 
Kéri, aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

Halász utcai ingatlan hasznosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence, Halász utca 14. szám alatti 
önkormányzati tulajdon hasznosítását a Zöldliget Iskola tevékenységéhez kapcsolódó angol 
anyanyelvi tanár foglalkoztatásának támogatására szolgálati célú bérlakásnak jelöli ki. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a műszaki állapot felmérésére és a szükséges 
változtatások megvalósítására, a karbantartási költség terhére intézkedjen. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. szeptember 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

k.) Velencei-tó Kapuja projekttel kapcsolatos parkolási rend 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, az ajánlatok kerüljenek kiosztásra. Átadja a szót a 
Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A projekt megvalósuláshoz feltétlen szükséges, hogy 
az I. ütem forgalomtechnikája elkészüljön, anélkül nem lehet üzemeltetni. A Pro-Test 
Consulting Kft. Tervezői szerződést küldött, de az ajánlata - melyben az I. ütemet nevesíti 
541.000,- Ft+ÁFA-val -, a legkedvezőbb. A másik két ajánlattevő 630.000,- Ft+ÁFA, illetve 
595.000,- Ft+ÁFA összegű ajánlatot tett az I. ütemre. Reményeik szerint ezt az összeget a 
projekt költségei között el lehet számolni. Ez kifejezetten a projekthez tartozó területek 
parkolási rendjét, forgalomtechnikáját tartalmazza.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát itt is az a szempont, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot fogadják el. Az 541.000,- Ft+ÁFA tartalmú ajánlat elfogadását javasolta a Jegyző 
úr. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Azt látják, szinte áll az építkezés, a strand a kiírt határidőre 
nem nyílt meg. Ezek szerint előbb lesz kész a parkolás, mint ahogy a projekt megvalósul? 
Februárban elindult egy folyamat 54 millió forint kapcsán, erről sem kaptak tájékoztatást. 
Kérdezi, hogy áll az építkezés, ha áll? Hatalmas por van, az ott lakók kisbabával nyelik a 
port, alig lehet ott élni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, most a napirendnél maradjanak, a 
Képviselő-testületet ma is fogja tájékoztatni a projekttel kapcsolatban. A tájékoztatásul 
kiküldött anyagokban szerepel a Kernya Gábor úrnak címzett levél másolata, amelyből az 54 
millió forinttal kapcsolatos kérdésére pontost választ kap Képviselőtársa. A parkolási renddel 
kapcsolatban pontosan arról van szó, nem előzi meg a projektet, hanem vele párhuzamosan 
rendezni kell a parkolási körülményeket is.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az eredeti dokumentáció tartalmazott valamilyen 
forgalomtechnikát, de nem volt teljesen átgondolt. A tervező nem rendelkezett kellő 
információval, ugyanis itt egy ideig nem lehet parkolási díjat szedni. Ha ennek ingyenes 
parkolást biztosítottnak kell lennie, akkor a megfelelő forgást is valamilyen szabályozó 
rendszerrel ki kell alakítani. Ennek a forgalomtechnikának van más szabályozási módja. Azért 
is kell ezeket áttervezni, mert az útcsatlakozásoknál a behajtási, kihajtási, fordulási ívek 
változnak. Ez nem előzi meg a projektet, inkább gyorsan meg kellene oldani azért, hogy ha a 
belső útrendszerhez érnek, szabályszerűen tudják azt kialakítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjai ezt 
már részletesen megtárgyalták. Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztést 
elfogadja, és a legkedvezőbb 541.000,- Ft+ÁFA-s ajánlatot támogatja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatos parkolási rendről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt területét 
érintő forgalmi rend kialakítása tárgyában készítendő engedélyezési és kiviteli 
tervdokumentációra benyújtott ajánlattevők közül a Pro-Test Consulting Kft. (1024 Budapest, 
Ady Endre u. 24.) nyertességét állapítja meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést a nevében eljárva kösse meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

l.) Velence Termálfejlesztő Kft. kérelme 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A teljes anyag kiküldésre került. Kérdezi a Jegyző urat, 
kíván-e kiegészítést tenni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az eredeti megállapodás szerint is a Befektető az 
általa létesített épületek kapcsán földhasználati jogot kap. Viszont a földhasználati jog önálló 
bejegyzése esetén más elbírálás alá kerül egy-egy tömb. Az eredeti megállapodás azt 
tartalmazta, hogy a felépítmények forgalomképességét, a lakások értékesítését biztosítja 
ugyan a Befektető, de az Önkormányzatnak is megnyugtató biztosíték kell arra vonatkozóan, 
hogy a teljes terület után megkapja a bérleti díjat. Korábbi szabályozás szerint a Szálloda és 
a Termálfürdő által birtokolt terület tulajdonosa vállalt felelősséget minden befizetésért. Az új 
eljárásban viszont úgy néz ki, miután a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatódik 
és ahhoz, hogy az értékesítések következtében magánkézbe kerüljenek az apartmanházak, 
Társasház Alapító Okiratra lesz szükség. Ehhez az okirathoz pedig saját földhasználati terület 
bejegyzése is szükséges, amihez a földhasználati jog is rendelve van. Az Önkormányzat 
érdekeit tekintve nincs garancia arra, hogy a társasház megalakulásakor miként fog a 
területbérleti díjat felváltó földhasználati díj megfizetésre kerülni. Erre megtalálták az 
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ügyvédek a megfelelő garanciát, miszerint a Társasház Alapító Okiratában is kikötésként 
szerepelni fog a közös költségek tekintetében, a társasházban tulajdont szerzők kötelezettséget 
vállalnak ezeknek a költségeknek a biztosítására, illetve ha ez mégsem történne meg, akkor a 
Termálfürdő az, aki kezességet vállal.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A kérésnek megfelelően a szerződések módosításra 
kerültek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az, hogy a Társasház Alapító Okiratában benne van, semmit nem 
jelent, mert ha valaki nem fizet közös költséget, nem lehet kirakni a lakásból. Az jelent 
valamit, ha kimondja a Termál Kft., hogy fizet, ha a delikvens nem fizet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezt szükséges elérni, és ezt emelte ki a Jegyző úr is. 
Kéri, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velence Termál Kft. által kezdeményezett szerződésmódosításokról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Vitári Jenő ügyvéd által 
előterjesztett és a Velence Termál Kft. által kezdeményezett Bérleti szerződés, valamint 
Földhasználati Jogot Alapító Szerződés (Termálfürdő „A” Apartmanépület, „B” 
Apartmanépület és Apartmanhotel) módosításához azzal, hogy a Velence Termál Kft. nyújtson 
garanciát a megváltozott használati joggal terhelt területek vonatkozásában a bérleti díj vagy 
az azt felváltó használati díj megfizetésére. Ezen garancia biztosítása esetén felhatalmazza a 
Polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. szeptember 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

m.) Kistérségi kerékpárút pályázati zárása 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Velence a kerékpárút megvalósulása érdekében saját 
hibáján kívüli többletköltséget vállalt fel. A projekt zárása után ezeket a költségeket az érintett 
önkormányzatokra áthárítja. Ez Pákozd és Sukoró Önkormányzatát érinti, mindkettő 
polgármester kollegája egyetért ezzel. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

kerékpárút megvalósításával kapcsolatos többletköltségek áthárításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester 
tájékoztatását a tókörnyéki kerékpárút megvalósításával kapcsolatos, tervezettet meghaladó 
költségek tárgyában tett intézkedéséről.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt zárását követően az előzetes intézkedéseknek 
megfelelően intézkedjen a követelések behajtása tekintetében. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

n.) Volt laktanya területének hasznosítására bérleti szerződés-tervezet 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor a bérleti szerződés-tervezet elkészült, nem voltak 
birtokában annak a mérnökszakértői véleménynek, ami számukra meglepő összeget hozott ki. 
Ezért az előterjesztésben is leírta, semmiképpen nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
vagyonhasznosítás kapcsán, hogy ettől a szakértői véleménytől eltérjenek. Az előterjesztés 
készítésekor a leendő Bérlő sem ismerte a szakértő véleményét, de azóta már személyes 
tárgyalásra került sor, ahol átadták az előterjesztést és a mérnökszakértői véleményt is 
részére. A Bérlő továbbra is ragaszkodik az egész területhez, sőt a 051 hrsz-ú területhez is, 
mert ott található a kút, ahonnan a vízellátást meg lehet oldani. Felvállalja az egész területre 
vonatkozó mentesítési kötelezettségét, a 25 éves szerződés időtartamát. A bérleti díjra egyfajta 
konstrukciós megoldást a Jegyző úr javasolt, itt a beszámításról van szó és a bérlet lejárta 
után az Önkormányzat tulajdonába kerülnének ezek a pályázat útján megvalósult épületek. A 
Gergely úr azt is elfogadta, hogy csak akkor tekintik megkötöttnek ezt a szerződést, ha a 
pályázatot elnyerte és a támogatási szerződés megkötésre kerül közte és a támogató között. A 
bérleti díjjal kapcsolatos részletek ismertetésére átadja a szót a Jegyző úrnak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elég magas az ingatlan értéke, és ennek kapcsán a 
kiszámolt és javasolt használati díj. Megkérdezte, ez minek köszönhető. Azt mondta a 
szakértő, ez a terület külterület ugyan, de nem mezőgazdasági terület, hanem kivett terület és 
ennek a beépíthetősége miatt más a piaci kategóriája. Mivel látható, hogy eléggé leromlott 
állapotok vannak, ezért a szokásos 12,5 éves megtérülés helyett 16,6 évvel számoltak. Ennek 
ellenére is 16,7 millió forint/év bérleti díjat állapít meg a szakértői vélemény. Megkérdezte, 
lehet-e ezt jogszerűen csökkenteni a tekintetben, hogy a projekt megvalósulása révén bruttó 
312 millió forint kerül beépítésre és ez az Önkormányzat tulajdonába kerül. Tehát keressenek 
módot arra, hogy ezt beszámíthassák. Azt a választ kapta, ingatlanforgalmi jogi szempontból 
semmi akadálya. Ennek alapján próbált olyan javaslatot tenni, a 312 millió forint befektetési 
értéket osszák fel arra az időszakra, ami a tényleges projektet érinti, és mivel három éves 
haladék – 500.000,- Ft/év, amíg nem készül el - szerepel a szerződésben, így ezt huszonkét 
évvel kell osztani. Ennek alapján 14 millió forint körüli érték jött ki az egy évre eső 
beszámítható értéknek. A számítások alapján 2,5 millió forintos érték jött ki egy éves bérletnek 
a 051 hrsz-ú terülere. Ez egyértelműen levezethető és a Képviselő-testület által védhető, 
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illetve a szakértő véleményét figyelembe vevő megközelítés. Mivel szükség van a 050 hrsz-ú 
területre a vízbázis miatt ezért ezt is figyelembe kell venni. Egyértelmű, hogy a 048 hrsz-ú 
területet is oda kell adni, mert akkor legalább ez is gondozásra kerül. A három ingatlant 
tekintve így 3 millió forintra jönne ki a bérleti díj ezzel a számítási módszerrel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A bérleti díj kb. 3 millió forint + ÁFA lenne. A 
pályázatban a Gergely Air Kft. két év alatt vállalta a beruházás megvalósítását. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tagjai sem ismerték a mérnökszakértői véleményt.  
 
Martinovszky József képviselő: Kérdezi, a szakértő járt a helyszínen? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, járt. Ez a szakértő egyúttal igazságügyi 
szakértő is, akinek esetleg a későbbiekben meg kell védenie az álláspontját. 
 
Serhók György képviselő: Amióta visszakapták önkormányzati hasznosításra a területet, 
sokszor felvetődött, mi legyen ezzel a területtel. Örömmel veszi, ha egy velencei vállalkozó 
valamit kíván ott csinálni, és kultúrált helyzetbe hozza ezt a területet. Nagy kétségei voltak, 
amikor jelentkezett a vállalkozó, főképpen anyagi tekintetben. Ha nem vizsgálják át alaposan 
ezeket a dolgokat, akkor igen sok támadási felületnek tehetik ki magukat. Próbálta a Bizottság 
is ennek megfelelően vizsgálni a tevékenységet. Bízik benne, pályázat nyertesség esetén 
megvalósulhat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, 2002-ben vette át a területet az Önkormányzat. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi a Gergely úrtól, hogy ugye velencei telephelyű a cége és 
ide fizeti az iparűzési adót? 
 
Gergely Gábor a Gergely Air Kft. ügyvezetője: Tájékoztatásul elmondja, 312 millió forint a 
beruházás költsége, ami három ütemben valósul meg. Az első ütemben a 312 millió forint 
felhasználásra kerül, ebben a hangár, a hangárt kiszolgáló épületek megépítése, a maradék 
épületeknek a felújítása, illetve a víz, csatorna, elektromos áramnak a kiépítése szerepel, 
továbbá a belső utaknak a karbantartása és felújítása. Következő lépés lesz, amikor a 
fennmaradó épületrészeket teszik rendbe, ugyancsak pályázati segítséggel. Ennek a 
beruházásnak 1,2 milliárd forint a tervezett végösszege. 1994 óta velencei vállalkozók, helyi 
embereket foglalkoztatnak, folyamatosan fejlődnek, három telephellyel rendelkeznek. A 
beruházásnak az is a lényege, hogy a telephelyeket összevonhassák. A fizetési 
kötelezettségeiknek folyamatosan eleget tesznek, tartozásuk nincs sem az Önkormányzat felé, 
sem az APEH, stb. felé. A beruházás I. üteme 11 új munkahely létesítését is jelenti. Kéri ennek 
függvényében is a Képviselő-testület támogatását.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Minden ipari jellegű beruházásnál környezetszennyezéssel 
kapcsolatos vizsgálatokat szoktak végezni. Lesz ilyen mérés, vagy elmondható nem történik 
ilyen szennyezés?  
 
Gergely Gábor a Gergely Air Kft. ügyvezetője: Nem lesz környezetszennyezés, sőt a jelenlegi 
környezetszennyezés mentesítését is felvállalták. Mindenre kiterjedő hatósági, szakhatósági 
engedélyek birtokában kezdik meg a beruházást. A vonatkozó légügyi hatósági engedélyek is 
rendelkezésre állnak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dönteni kell a bérleti szerződés tartalmáról, mivel most 
kerül majd beadásra a Gergely Air Kft. által a pályázat. Kimaradt a szerződésből, hogy, a 
teljes terület gondozásáról, az épületek jó karbantartásáról folyamatosan gondoskodnia kell. 



 25 

Lesznek apróbb pontosítások is, de vannak kardinális kérdések, mint a területnagyság és a 
bérleti díj nagysága.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A szerződésbe mindenképpen be kell írni az 
átadáskori állapotra vonatkozó kötelezettséget, a bérleti díj kalkulációt be kell emelni, illetve 
meg kell fogalmazni hogyan alakult ez ki, továbbá a fizetés időpontját és a fizetés 
elmaradásának jogkövetkezményeit. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Javasolja, támogassák a Gergely Air Kft. kérelmét azért, hogy hasznosuljon a volt laktanya 
területe és munkahelyteremtésre egy helyi vállalkozó kapjon lehetőséget. Kéri fogadják el a 
Jegyző úr általi kiegészítésekkel, valamint azzal, hogy a 051 és 048 hrsz-ú területek is 
hozzákerülnek. A beruházás időszakára kapja meg a kedvezményes árat és a beruházást 
követően ez a bérleti díj legyen az aktuális, ami a kiszámolás eredménye lesz.  
Kéri, aki az előterjesztést a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

volt laktanya területének hasznosítására bérleti szerződés megkötéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei volt laktanyaterület Bérleti 
szerződés-tervezetét az alábbi módosításokkal elfogadja: 
A bérlet a 048 hrsz-ú, 5016 m2, a 050 hrsz-ú, 14 ha, 5865 m2, valamint a 051 hrsz-ú, 4980 m2 
nagyságú földterületre terjed ki, 25 év határozott időtartamra.  
A bérleti díj 3.000.000,- Ft/év + ÁFA a következő megfontolás alapján. Bérlő 312.000.000,- 
Ft értékű, munkahelyteremtő fejlesztést végez el a területen, melynek során kialakult 
többletérték – úgy, mint új épületek, felújítások, közüzemek létesítése -, az Önkormányzat 
tulajdonába kerülnek. Erre tekintettel az Önkormányzat az ingatlanforgalmi szakértő által 
kimutatott bérleti díjba történő beszámítását fogadja el 23 év bérleti időszakra.  
Az első két év bérleti időszak bérleti díja 500.000,- Ft/év + ÁFA azzal, hogy a bérlő a bérelt 
területeket gondozásába veszi, illetve biztosítja annak ápolását, gondozását. Szerződési 
feltételként a teljes terület folyamatos gondozási kötelezettsége fennáll. 
A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá a bérleti díj megfizetésének idejét, módját, illetve a 
megfizetés elmaradásának jogkövetkezményeit. Tartalmaznia kell a bérleti időszak lejártát 
követő átadási feltételeket.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti pontosítások és kiegészítések átvezetése után a 
Bérleti szerződést nevében eljárva kösse meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 31. 

 
*  * * 

 
 
 
Gergely Gábor a Gergely Air Kft. ügyvezetője: Köszönettel vették a Képviselő-testület 
döntését és jelzi, távoznak is, mivel szúnyoggyérítést végeznek. 
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Napirend: 4.) Egyebek 
o.) Vállalkozási szerződés-tervezet – munkavédelemmel kapcsolatos 
 feladatok ellátására 

   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az eredeti és a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság által kért módosítások átvezetését tartalmazó szerződés is kiküldésre került. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki a módosított vállalkozási szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

munkavédelmi feladatok ellátására vállalkozási szerződés megkötéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a munkavédelmi feladatok ellátására a 
MUBISZ Munkavédelmi és Biztonságtechnikai BT-vel (8097 Nadap, Haladás u. 77.) 
vállalkozási szerződést köt.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben foglalt szerződés-tervezetnek 
megfelelő végleges szerződést nevében eljárva kösse meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 15. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

p.) Névhasználat engedélyezésére kérelem 
   (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az előterjesztés második felében leírtak miatt gondolkodni 
kellene valamilyen egységes rendszer kialakításáról. Akik nem ismerik, azoknak el kellene 
mondani, miről van szó. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Ismerteti az előterjesztésben leírtakat. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Feltételezhető, hogy másnak is lesz ilyen kérése, jó lenne, ha 
valami egységes rendezőelv alapján lehetne dönteni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha szabály, esetleg rendelet készül rá, akkor 
valakire delegálja a Képviselő-testület a döntést. Úgy gondolja, ez nem szerencsés. Maradjon 
ez a jogosítvány a Képviselő-testületnél, mindig a Képviselők mérlegeljenek és döntsék el. Ezt 
le lehet bizonyos fokig szabályozni, de ha átadott hatáskörben történik a döntés, vitákra ad 
lehetőséget. Mivel ez egy évben egyszer-kétszer fordul elő, úgy gondolja, a Testület bírálja el 
továbbra is.  
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Dr. Sirák András képviselő: A Képviselő-testület számára valami rendezőelvet kíván csak 
létrehozni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A joggyakorlat a bíróságoknál javult, ők próbálják 
megvédeni Velence nevét, ezért kérik a hozzájárulást a bejegyzéskor. Sokan használják 
korábbi időkből Velence nevét. Kb. 8 évvel ezelőtt próbálták Velence nevét levédetni, de már 
nem volt rá lehetőség. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon helyes ez a bírósági gyakorlat. Ha valakinek 
székhelye vagy telephelye lesz bejegyezve Velencére, biztosan talál más megkülönböztető 
jelzést.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Megnézte a kérelmező Alapítvány Alapító Okiratát, amiből kiderült, 
nem csak a velencei lakosokat szeretné megcélozni a tevékenységével, hanem az egész 
Kistérséget. Nem kimondottan velencei emberekre irányul a tevékenysége. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

névhasználat elutasításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Istvánné Velence, József Attila utca 
15/a. szám alatti lakos azon kérését, hogy a helyi Nagycsaládosokért Közhasznú Alapítvány 
„Velence’ elnevezést használhassa, elutasítja, a névhasználathoz nem járul hozzá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

q.) Parkolási kérelem – Tóbíró közi szabad-strand 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Hivatal útkezelői feladatokat ellátó kollegája 
szakmai szempontból nem javasolhatta, hogy az utak lezárásra kerüljenek. Ez korábban sem 
volt gyakorlat. Rengeteg felháborodott jelzést kapott a Hivatal ennek kapcsán. A vonatkozó 
szabályok alapján a kollega nem javasolja a útlezárásokat.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Javasolja, kérdezzék meg Tocsev Györgyöt, a strand 
üzemeltetőjét. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az üzemeltető ismeri az Önkormányzat álláspontját, 
személyesen tájékoztatva lett, de átadja a szót számára. 
 
Tocsev György, Kaltob Bt. képviselője: Azt várta volna a Testülettől, hogy mögé állnak, 
hiszen a strand üzemeltetése véleménye szerint jól megkezdődött, de semmilyen jogosítványa 
nincs arra, hogyan szedhet parkolási díjat, mert nincs lezárva a terület. A leparkolt gépjármű 
vezetője azt mondja, nem kér jegyet. A rendőr nem jön ki, mert nem büntetheti meg. Mint 
üzemeltető, kikérheti a rendszám alapján a rendőrségtől a tulajdonos adatait és bíróságra 
mehet 980,- Ft parkolási díj beszedése érdekében. Ezért kérte, hogy valamilyen lánccal vagy 
szalaggal jelöljék meg a területet, mert annak valamilyen visszatartó ereje lenne. Úgy 
gondolja, ebben csak a Testület dönthet. Sok vád érte már az üzemeltetés kapcsán, mert nem 
az a gond, hogy koszos a WC, nincs víz és kézfertőtlenítő, hanem miért 150 forint a használati 
díj, de ez már három éve így van. Még ezer ilyen problémát fel tudna sorolni, amelyek a 
munkáját akadályozzák. Nem az a gond, hogy nem elég tiszta a strand és nincs a fű levágva, 
hanem egy erősebb hétvégén a vendégek kifogásolják, miért van tele a szemetes és miért folyik 
ki belőle a szemét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi az üzemeltetőt, napközben miért nem ürítik 
többször is a szemeteseket? 
 
Tocsev György, Kaltob Bt. képviselője: A szemeteseket ürítik, de kevés van belőle, jövőre 
többet fog kihelyezni. Kéri az Önkormányzatot, álljanak mögé és írják meg a reklamálóknak, 
hogy kiadták vállalkozónak a strandot, ellenőrzik a munkáját – és ha gondolják, ezt tegyék is 
meg – és úgy tapasztalták, tiszta a strand.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Valószínű először találkozott szembe az üzemeltető a 
lakossági ellenőrzés funkciójával. 
Kéri, akinek a Tóbíró szabad-stranddal kapcsolatban kérdése van, tegye fel, mert akkor az 
üzemeltetőt felkérik válaszadásra. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Járt a Tóbíró szabad-strandon, szépen le volt nyírva a fű, rendbe 
volt téve. Egy problémát talált, ami úgy látja, ma is fennáll, a kánikulában le volt szerelve a 
vízcsap, nem tudtak inni a vendégek, amikor megkérdezte, hol lehet egy pohár vizet inni, azt a 
választ kapta, menjen a büféhez. A csapot azért nem szereli fel, mert sár van a területen és 
hagyják kiszáradni. Úgy gondolja, ha a strandon vizet akar inni, vagy le akar zuhanyozni, 
akkor joga van hozzá, legyen ott csap. Ott azonnal szóvá tette ezt a problémát és kérte, 
szereljék vissza a csapot. Úgy tudja, a terület szabad-stranddá van nyilvánítva és ide kell 
vízimentő. Ki van írva egy táblára, vízimentő nincs, mindenki a saját felelősségére fürödhet. 
Kérdezi, kell-e vízimentő vagy sem? A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
felvetődött, drága a parkoló. Úgy gondolja, a 980,- Ft-os gépjármű parkolás nem drága és 
van lehetőség félnapos parkolásra is. 
 
Tocsev György, Kaltob Bt. képviselője: Este 7 óra után járt ott a Képviselő asszony, amikor 
már elzárják a vizet. A hétvégén annyi vizet kifolyattak a strandolók, hogy hétfőn délelőtt 
dagonyaszerű sár volt az Önkormányzat által megépített zuhanyozó körül. Ha kinyitja a vizet, 
azért jelentik fel, mert nagy a sár, ha nem nyitja ki, akkor pedig azért, mert nem tudnak 
zuhanyozni. Úgy gondolta, hét közben megvárja, míg felszárad a terület, majd hétvégére ismét 
megnyitja a vizet. A döntést ő maga hozta, hogy jól-e vagy sem, döntsék el a Testület tagjai. A 
zuhanynak és az ivóvíz csapnak egy központi elzárója van, így ivóvíz sem volt. Vízimentő van 
a területen, az említett tábla este 7 óra után lép életbe. Valóban nem szerepel a táblán, mettől 
meddig van vízimentő, de számlával tudja bizonyítani, hogy van.  
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Uj Roland Gyula képviselő: Járt a strandon és nem látott csónakot, valamint vöröskeresztes 
fiatalt sem, pedig este 7 óra előtt volt ott.  
 
Tocsev György, Kaltob Bt. képviselője: Van vízimentő és csónak is, úgy gondolja, nem kellene 
őt meghazudtolni, mert sértő számára.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, legyenek egy kicsit toleránsak, nyilván mindenkit a 
jószándék vezet a probléma felvetéseknél. A strandi parkolással kapcsolatban elmondja, más 
a parkolási rendszer és más a közút lezárása. Kéri, az eredeti témára térjenek vissza. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy gondolja, hogy a többi felvetés a működés 
közben kialakult problémákkal kapcsolatos, ezeket a jelzéseket meg kell tegyék. A parkolással 
kapcsolatban a korábbi üzemeltetőnél ilyen jellegű probléma nem volt. Véleménye szerint az 
nem volt rossz gyakorlat, azt kellene folytatni. Ha a Képviselő-testület magára vállalná azt a 
felelősséget, hogy lezárja az utat, akkor abból problémák adódhatnak. Úgy gondolja, ezt a 
Képviselő-testület nem akarja magára vállalni, amikor is például az ott lakó hölgy kikéri 
magának, miért állítják meg, amikor a lakásához kíván menni. Pillanatnyilag ez nem egy 
olyan kiforrott helyzet, amit ajánlana a Képviselő-testületnek elfogadásra. Lehetne kiadni 
minden ott lakónak parkolási kártyát és kitenni egy táblát, hogy parkolási zóna.  
 
Martinovszky József képviselő: Véleménye szerint sem szabad lekorlátozni az utat. A 
szerződésben benne van, milyen körzetben szedheti a parkolási díjat. Ki kell tenni a táblát, 
hogy parkolási zóna reggel 8-tól – este 7-ig, valamint mennyit kell fizetni, de hagyni kell az 
embereket szabadon mozogni. Továbbá meg kell teremteni az ott lakóknak, hogy 
hazamenjenek. Javasolja a vállalkozónak, ha víz van a zuhany körül, vegyen pár járdalapot és 
tegye le.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzi, nem is kell vennie járdalapot a vállalkozónak, 
mert az Önkormányzatnál van bent az udvaron.  
 
Martinovszky József képviselő: Javasolja, legyen nagyobb rész kialakítva a zuhany körül, 
valamint a táblán pedig legyen feltüntetve az időpont, mikor található mentős a strandon. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Rövid válaszadásra átadja a szót Tocsev György úrnak. 
 
Tocsev György, Kaltob Bt. képviselője: A parkoló kártya kiküldésre került, már be is állt a 
rendszer tulajdonképpen. Szeretett volna továbbmenni, az ott lakók érdekeit szem előtt tartva 
a Strand utcában szeretne egy szalagot kihúzni azért, hogy először a két parkolót töltené fel és 
így a Strand utca mentesülne a parkolástól. A Strand utcában általában azért állnak meg, 
mert nem akarnak parkolási díjat fizetni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy néz ki, a probléma megoldódik a kártyarendszerrel. 
A közút lezárására nem kaphat engedélyt a vállalkozó. Kéri, a folyóvízzel kapcsolatban ilyen 
korlátozásokat ne tegyen. A strandüzemeltetés alapszabályait tartsa be.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Úgy gondolja, ebből annyi az Önkormányzat feladata, jelölje ki, 
melyik parkoló fizetős, és melyik nem fizetős. Kéri, hogy mindig figyeljenek arra, a mentő 
bejuthasson a területre, ha esetleg baj lenne. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szerződésben ennek a biztosítása kikötésként szerepel 
és meg is oldotta a vállalkozó. 
 
Serhók György képviselő: Véleménye szerint ekkora gondja nem volt az előző bérlőnek, mert 
érzékelhetően nagyobb a tömeg és nem baj, hogy most ezeket a problémákat közvetlen 
formában megbeszélték. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem szabad elfelejteni, egy nagy befogadóképességű strand 
megszűnt és több ember megy oda. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, valamint nagyon meleg nyár van. Kéri, aki az 
előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

Strand utca lezárásának elutasításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KALTOB Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. (2475 Kápolnásnyék, Bartók B. u. 33.) által benyújtott azon kérelmet, hogy az 
Önkormányzat, mint útkezelő járuljon hozzá a Strand utca lezárásához, elutasítja.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Törjék Zoltán műszaki előadó 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

r.) Óvodavezető bérének megállapítása 
   (Előterjesztés 22. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyag kiküldésre került.  
 
Serhók György képviselő: A napirenddel kapcsolatban bejelenti érintettségét. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Gratulál Serhókné Varjas Editnek az okleveles 
neveléstudomány szakos bölcsész szakképzettség megszerzéséért és javasolja, a besorolási 
bért állapítsák meg számára. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal (1 fő nem szavazott érintettség miatt) 
az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

óvodavezető bérének megállapításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 1-től kezdődően Serhókné 
Varjas Edit óvodavezető bérét az alábbiak szerint határozza meg. 
 
      jelenlegi besorolás      új besorolás 
       G 12            I 12 
 
A Kjt. értelmében garantált illetménye: 193.000,- 242.500,- 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 25.600,- 25.600,- 
Vezetői pótlék 250 %: 50.000,- 50.000,- 
Minőségi keresetkiegészítés: 15.000,- 15.000,- 
 ------------- ----------- 
Összesen: 283.600,- 333.100,- 
 
A bér többlet forrását az Óvoda költségvetési kerete biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti bérváltozási értesítő kibocsátására. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2011. július 31. 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Képviselő-testület a napirendek végére ért. Mivel zárt 
ülés megtartására fog javaslatot tenni, kérdezi, van-e valakinek közérdekű témában 
hozzászólása? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Javasolja, hogy mivel a tóparton a „Velencei-tó Kapuja” építési 
szakaszán nagyon nagy porterhelés van, mi lenne, ha locsoló kocsi járna. Seprő kocsival csak 
felverik a port, locsoló kocsi beállítását kéri.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Meg fogják kérdezni, kinek van ilyen locsoló 
kocsija. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a zárt ülés megtartásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2011.(VII.18.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdasági érdekeire 
tekintettel, valamint személyiségi jogok védelmében zárt ülést tart.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

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

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 


