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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-én megtartott 
testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András    képviselő (később érkezett) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő (később érkezett) 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Molnár Ferencné pénzügyi 
ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Török Ágnes Humán 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Dr. Ferencz Péter Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, továbbá 5 fő velencei lakos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a Testület tagjait, megállapítja, a Testület 7 fővel 
határozatképes. Köszönti a megjelent vendégeket. Közmeghallgatással kezdődik a mai testületi 
ülés, amelynek témája a 2012. évi költségvetés, majd utána folytatja a Testület a munkáját.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Bejelenti, hogy műszaki okok miatt a mai testületi ülésről 
hanganyag felvétel jelenleg nem készül, a probléma elhárítása folyamatban van. 
 
 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők megérkeztek az ülésre. 
 
 
 
Napirend: 1.) 2012. évi költségvetés - közmeghallgatás 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Évek óta az a gyakorlat, hogy amikor a költségvetés első 
olvasatú anyagát a Testület elfogadja és továbbdolgozásra alkalmasnak tartja, akkor a végleges 
költségvetés elfogadása közmeghallgatással együtt történik. Ennek feltétele az is, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes legyen. Nagy mennyiségű anyagról van szó. Nem ismertet 
minden táblázatot, de kiemel néhány számot. A szokásos előterjesztési szöveg mellett van egy 
teljesen új rendszerű szöveges előterjesztés is, ennek oka, hogy januártól számos jogszabály 
megváltozott és ennek figyelembevételével állították össze. Elsőként azokat az adatokat emeli ki, 
amelyek fontosak az állampolgárok számára megérthetőség szempontjából.  
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A költségvetés 2012. évi kiadási főösszege 2.857.560 eFt, a 2012. évi bevételek összege 2.217.560 
eFt. Igen magas a költségvetés bevételi és kiadási oldala, a működésen kívül a fejlesztési kiadások 
is szerepelnek benne. Az előterjesztésben szerepel a könyvvizsgáló véleménye is, aki elfogadásra 
javasolja a költségvetést. A legfontosabb az, hogy abszolút biztonságos és stabil az Önkormányzat 
költségvetése. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kiemelkedően jónak tartja, hogy nem ró 
többletterhet a lakosságra. A működési kiadásoknál nagyon fontos, továbbra sem tervezik 
működési hitel felvételét, képesek saját településüket fenntartani. A működési kiadáshoz nyújtott 
állami forrás a kiadások 42 %-át fedi le, 58 %-át a saját bevételek biztosítják.  
 
A működési bevétel 23 %-a helyi adó, 42 %-a állami normatív bevétel. A vagyonhasznosításból 
származó bevétel 27 %-a a működési bevételnek.  
Nem tartalmaz a költségvetés olyan követeléseket, amelyeknek a behajtása kétséges. Érvényben 
lévő testületi döntés értelmében a Testület és az Önkormányzat mindent elkövet a kintlévőségek 
behajtása érdekében. 
A működési kiadások tervezett szintje azonos a korábbi 2-3 évivel és szinte megegyező a 2011. évi 
tényszámokkal. Figyelembe véve az inflációs költségnövekedéseket, a költség szinten tartása 
komoly eredménynek tekinthető. 
 
Önálló költségvetéssel rendelkeznek az Önkormányzat intézményei, ezek az Önkormányzati 
Hivatal, Meseliget Óvoda, Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Városi 
Könyvtár, Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Az Iskola működésénél az egy 
gyermekre jutó önkormányzati rész költsége csökkent, míg a 2011. évben 185 eFt/fő volt, addig 
2012. évben 127 eFt/fő költséggel számol az Önkormányzat. Az Iskolában olyan mértékű a 
gyermeklétszám növekedése, hogy a fajlagos költség javult. 70 %-os az állami normatíva, 30 % az 
önkormányzati rész.  
Az óvodánál ezek a számok mások, míg 2011. évben az egy gyermekre jutó önkormányzati önrész 
245 eFt/fő volt, 2012. évben 185 eFt/fővel számol az Önkormányzat. Az óvodai működtetés 52 %-
os önrészt igényel. Itt is jelentősen nőtt a gyermeklétszám. 
 
A Szakorvosi Rendelőintézetnél fontos, hogy az alapításkor megfogalmazott elvárások reálisnak 
bizonyultak, a döntésük megalapozott volt. Az elvárásaiknak megfelelően, a menedzsment által jól 
megfogalmazott szakmai preferenciák és működési feltételrendszer figyelembevételével az 
intézmény az OEP finanszírozásból 100 %-osan működőképes. Egyéb bevételei révén a 2012-es 
évben a részére biztosított tagi hitel visszatörlesztését is meg tudja kezdeni.  
 
Az idei évben működési tartalékot és fejlesztési tartalékot is tudnak tervezni. A működési tartalék az 
éves likviditáshoz nyújt segítséget, mert ennek felhasználásáról szükség szerint a Képviselő-testület 
dönthet. A fejlesztési tartalék biztonságot jelent a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósításához 
is. A projekt befejezését remélik az idei évben, a Támogatási szerződés hosszabbítására várnak, 
amely még nem került aláírásra az NFÜ részéről. A felszámoló 623 millió forintot ismert el a 
benyújtott követelésekből. A projekt költségek a műszaki szakértő által beárazott költségvetés 
alapján készültek. Készültek helyzetfelmérések, amelyek forintálisan megvalósíthatónak tartják a 
projektet. Ehhez szükséges, hogy a kivitelező által el nem számolt pénznek a forrását az 
Önkormányzat megteremtse, nagy értékű ingatlanok értékesítésével vagy kötvénykibocsátással. Ha 
egy önkormányzat 10 millió forintnál nagyobb összegben kíván kötvényt kibocsátani, akkor ahhoz 
a Kormány engedélyét kell kérni, kivétel, ha megkezdett uniós pályázathoz kívánják az összeget 
felhasználni. Március 15-ig lehet benyújtani az adatokat a MÁK-hoz. Ezért javasolja, készítsék elő 
az anyagot és nyújtsák be határidő előtt. A Kormányhivatal előzetes álláspontja szerint nincs 
szükség erre az engedélyre, de úgy gondolja, inkább nyújtsák be.  
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Tervezett fejlesztések: 
- a temetői vizesblokk megépítése, a Püspök úr támogatja ennek megvalósulását, 
- a Tópart utcai Orvosi Rendelő akadálymentesítése, 
- újtelepi Orvosi Rendelő kialakítása, 
- Tóbíró-strand fejlesztése, 
- az újtelepi óvodafejlesztés II. ütemének megvalósítását, amennyiben pályázni tudnak rá. 

Szükség lenne az óvodabővítésre, mert ha ilyen mértékű lesz a születések és beköltözők 
száma, akkor a 2013-as évben kétséges lesz a felvétel. 

 
A fejlesztési forrásoknál számoltak a nagy értékű ingatlanok értékesítésével, de figyelemmel az 
ingatlanforgalmi piacra, illetve a banki hitelezési készségre, a legnagyobb esély a 
kötvénykibocsátásra van. 
 
Nem emelte ki külön, de az Önkormányzat intézményei zavartalanul működnek, ennek feltételei a 
költségvetésben biztosítottak. 
 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a költségvetéssel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A költségvetés stabilitásról volt szó. Az ő véleménye szerint nagyon 
is labilis a költségvetés. A „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatban reméli folytatódhat, de 
egyáltalán nem biztos. Kérdezi, a Kormányhivatalhoz miért nyújtják be a kötvénykibocsátással 
kapcsolatos kérelmet, ha nem szükséges? Az Országgyűlési Képviselő hűtlen kezelés gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, kérdezi, hogy áll a vizsgálat? Kérdezi, idén is be van 
tervezve a Polgármester asszonynak hat havi jutalom? Az új Önkormányzati törvény szerint - 
legalább is úgy értelmezte -, lehetőség van a bizottságok külső tagjainak is tiszteletdíjat adni. 
Kérdezi, ez van-e tervezve? Továbbá kérdezi, a régi kötvény kamata és a tőketörlesztés hol szerepel 
a költségvetésben? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A működési kiadásoknál szerepel a kamatrésze, a fejlesztési 
kiadásoknál a tőkerésze. A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő 112.304 eFt 
fizetési kötelezettség a költségvetésben tervezésre került és biztosítani is tudják. Ennek is eleget 
tudnak tenni. A tőketörlesztés és kamatfizetés egyben szerepel, de átadja a szót a pénzügyi 
osztályvezetőnek.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: 96.220 eFt a tőketörlesztés és 16.084 eFt a kamatfizetés. Ezt az 
1. sz. melléklet 5. oldalán a 3.39 sor és a 6. oldalán a 7. sor tartalmazza. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A bizottságok külső tagjainak tiszteletdíjával kapcsolatban 
átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Erre volt lehetőség korábban is és az előző Képviselő-
testületnek volt is ilyen gondolata, tárgyalások voltak róla. Ha erre szükség lesz vagy indokolt, 
akkor az Ügyrendi Bizottság tárgyalja. A Polgármester jutalma benne van a keretösszegben, 
valamint a dolgozóknak meghatározott előirányzat. Az éves teljesítéstől függ mind a kettő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A „Bérjellegű intézkedések” 7. §- kimondja: „A 
Polgármester, a Jegyző és az Intézményvezetők, továbbá a köztisztviselők, a közalkalmazottak, az 
intézményi dolgozók betervezett 18.160 eFt jutalomkeretének felhasználásáról az évközi 
gazdálkodás eredményének figyelembevételével a Képviselő-testület külön dönteni fog.” Az 
ismeretlen tettes elleni feljelentéssel kapcsolatban nem jó helyen tette fel a kérdését a 
Képviselőasszony. Nem vizsgálódik az Ügyészség, átadta a Rendőrségnek. Az Önkormányzat 
büntetőfeljelentést tett a kivitelezővel szemben. Ezt több névtelen feljelentéssel együtt vizsgálja a 
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Rendőrség. Tudomása szerint igen komoly problémák vannak a kivitelezőnél. Az a kijelentés, hogy 
labilis a költségvetés, nyilvánvalóan a Képviselőasszony saját véleménye. Úgy gondolja, akkor 
lenne labilis a költségvetés, ha nem tudták volna azt betervezni, amit a Támogatási szerződésben 
vállaltak, valamint nem tudták volna tételesen is kimutatni azt, mire került felhasználásra az 
egymilliárdos kötvény, a fejlesztési források. Ennek az elszámolását tartalmazza a költségvetési 
rendelettervezet. Úgy gondolja, azok az egyeztetések, amelyeket az Irányitó Hatósággal és egyéb 
szervekkel lefolytattak, nagyon biztatóak arra vonatkozóan, hogy a projekt nem maradhat így. A 
Támogatási szerződésmódosítás aláírásának elhúzódása nem csak a „Velencei-tó Kapuja” 
projektre vonatkozik, hanem minden kiemelt országos projektre, amelyik folyamatban van. Ez azt 
jelenti, hogy az az ütemterv, amit a Képviselő-testület elfogadott és amiben az idei év december 31-
ét jelölték meg átadási határidőnek, kérdőjelessé válhat a késlekedés miatt. Különösen kétségessé 
válik a strandnyitás, amelyet külön feladatként határoztak meg határidővel. A múlt héten újabb 
levélben fordult az NFÜ-höz, melyben felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon komoly negatív 
hatása lehet az aláírás elhúzódásának. Azt a tájékoztatást kapta, hogy ez nem húzódik el a 
végtelenségig és nagyon pozitív a megítélése a befejezésnek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
Komár László velencei lakos: Tíz éve él Velencén. Két kérdése lenne. Az egyik oldalon azt mondják 
gazdag Velence városa, a másik oldalon azt, hogy szegény. A beszámolóban elhangzott, van közel 
300 vagy 500 millió forint tartaléka az Önkormányzatnak. Kérdezi, igaz-e az a szóbeszéd, hogy a 
Kastélyt el szeretnék adni, mert az Önkormányzatnak nincsen pénze. A „Velencei-tó Kapujával” 
kapcsolatban megjegyzi, hogy a várost járva és a szakmájában dolgozva kíváncsiságképpen akitől 
megkérdezte, senkinek nem kellett ez a városfejlesztés, de nyilván a többség döntött és ennek meg 
kell épülnie. Az Echo televízióban L. Simon László úr nyilatkozatát látta, aki kijelentette, hogy 
Velence városa – és gondolja ez így igaz, mert millióknak hamis információkat elmondani nem 
ildomos – a leghátul kullog, el van szegényedve. A legszegényebb városok közé tartozik Velence 
városa, közben pedig a tavalyi újságban olvasta, hogy több millió forint jutalmat osztottak szét a 
Hivatalban. Nem tudja, ki foglalkozik a szociális ügyekkel a városban, de a következő személyes 
dolog történt meg vele. A gyógyszertárban egy idős, ápolt néni állt előtte, akinek a patikus nem 
tudta kiadni a szívgyógyszert, mert 350,- Ft hiányzott a gyógyszer árából. A néni elmondta, hogy 
ez a férje szívgyógyszere, és ha nem szedi be, akkor elájul. Kérdezi, amikor itt milliók forognak 
kockán, akkor nincs az Önkormányzatnak egy olyan tájékoztatója vagy ilyen jellegű kimutatása, 
hogy ezek a szerencsétlen emberek legalább a gyógyszerüket ki tudják váltani. Amikor felbontásra 
került a Tópart út, azt ígérték meg fogják csinálni. Azóta mindenféle időjárás volt már. Kérdezi, 
függetlenül attól, hogy a „Velencei-tó Kapuja” megépül vagy sem, nem lehetne ezt az utat 
megcsinálni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Komár úr úgy kezdte a hozzászólását, hogy egyik oldalról 
szegény, a másik oldalról gazdag az Önkormányzat. Úgy gondolja, a település nagyon jó 
helyzetben lévő, jó színvonalon élő, kiegyensúlyozott település. Felvetése a dolgok 
félreértelmezéséből adódhat. A Kastélyt nem kívánja eladni az Önkormányzat, de szerepel azok 
között a vagyoni értékű felsorolások között, amire ha adott esetben lesz érdeklődő, akkor nagyon 
szívesen folytatnak vele tárgyalásokat. Az Önkormányzatnak likviditási gondja sincs. Ezt a téves 
információt már ötödik éve hallani. Úgy gondolja, a hozzászóló véleménye az, hogy senkinek nem 
kellett a „Velencei-tó Kapuja” és köszöni azt az álláspontját, amit megfogalmazott, miszerint a 
többségnek kellett. Nem hiszi, hogy ezen a fórumon kellene elmondania, miért döntött így a 
Testület és miért ez az álláspontja a többségnek. Az Echo tévében tett nyilatkozattal kapcsolatban 
elmondja, valószínű valamit félreértett L. Simon László úr, ha ezt így fogalmazta meg, mert nincs 
Velence elszegényedve, a tókörnyéki önkormányzatok közül jelenleg is a legbiztonságosabban 
működő önkormányzatok közé tartozik. Nincs működési hitele, amivel Velencénél nagyobb 
önkormányzatok is küszködnek. Komár úr úgy fogalmazott, ennek ellenére jutalmat kapott a 
Polgármester és mindenki. Nem ennek ellenére kaptak jutalmat, hanem azért, mert eredményes 
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volt a tevékenység. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint, képviselő-testületi döntés 
alapján kaptak jutalmat az Önkormányzat minden intézményében, valamint jutalomban részesültek 
az Önkormányzat vezetői és dolgozói. Az idén is betervezésre került a jutalmazási keret, ha mód 
lesz rá, akkor adnak. A Szociális Bizottság vezetője Martinovszky József képviselő úr, aki 
válaszolni fog Komár úr szociális témában feltett kérdésére. 
 
Martinovszky József képviselő: Velencén a Szociális Bizottság igen sok kültaggal dolgozik. Ennek 
következtében a szociális háló erősnek mondható Velencén. A tél folyamán az Önkormányzat 
megbízásából két hölgy felmérte azokat a kritikus személyeket, akik akár anyagi rászorultságuk, 
akár egyedüllétük miatt érintettek. Velencén igen sok szociális segély kerül kiosztásra 
gyógyszertámogatásra, segélyre. Nem tudja, velencei volt-e az a néni, aki nem tudta kifizetni a 
gyógyszert. Ha valamilyen rászorultságot esetleg egy szomszéd bejelent, akkor azt mindig 
rugalmasan kezelik, és azonnal kivizsgálják. Velencén nagyon erős Családsegítő Szolgálat 
működik, a rászorultak felderítése folyamatos, de előfordulhat, hogy nem tudhatnak mindenkiről. 
Rászorultak egyre többen vannak, de az Önkormányzatnak is véges a lehetősége ebből a 
szempontból.  
 
Komár László velencei lakos: Nem kérdezte meg a néni nevét, de a gyógyszertárban dolgozó 
mondta, hogy a néninek még a szülei is velenceiek voltak. Nem egy koldusról van szó, 
tisztességesen fel volt öltözve.  
 
Martinovszky József képviselő: Meg fogják tudni, ki a néni, mert a Gyógyszertárral jó a 
kapcsolatuk. Meg fogják kérdezni, erre biztosan emlékeznek a Gyógyszertárban. Megvizsgálják az 
esetet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetési rendeletben 60 millió forint a szociálpolitikai 
ellátás és egyéb juttatás költsége. A tavalyi évben 59 millió forint volt a tényleges kifizetés. Nyilván 
ebben minden szociálpolitikai jellegű kiadás szerepel. Javasolja mindenkinek, ha ilyen helyzeteket 
lát, ösztönözni kellene az illetőt, hogy forduljon az Önkormányzathoz. Sajnos sokszor az egy főre 
jutó jövedelem nem ad lehetőséget a támogatásra. Az úttal kapcsolatban elmondja, az a helyzet, 
hogy az út felújítása a teljes projekt része. Ezzel kapcsolatban közbeszerzési eljárás keretében 
nyert a kivitelező pályázatot. Amikor ősszel azzal a kérdéssel fordult az Önkormányzat az Irányító 
Hatósághoz, szeretnék ezt az utat helyreállítani és kivenni ebből a projektből, akkor azt mondták, 
érvénytelen lesz a Támogatási szerződés. Ezért marad a házilagos megoldás, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói ellenőrzik az utat, és amikor kell, betöltik kővel a problémás részeket. Ez egy 
szükséges rossz megoldás, de sajnos semmilyen más lehetőség nincs. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Nincs olyan gazdag ország vagy olyan gazdag város, amelynek ne 
lenne legalább egy szegénye. Magyarországon több száz gyermeknek az élelmezése problémás. A 
leggazdagabbnak mondott európai országok közül Norvégiában a lakosság 4 %-a szegény. Az, 
hogy Komár úr egy ilyen emberrel találkozott a Gyógyszertárban, nem kérdőjelezheti meg az 
Önkormányzat gazdálkodási tevékenységét vagy a költségvetés helyességét. A Tópart úton kint van 
egy 20 km/h tábla. Véleménye szerint 20 km/h sebesség betartása során nem sérülhet meg 
semmilyen gépkocsi. Naponta jár ezen az úton, de még nem adódott problémája.  
 
Komár László velencei lakos: Elvitte a szerelőhöz az autóját és egyértelműen azt mondták, kátyú 
hibája lett az autónak.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Senki nem vonja kétségbe, hogy kátyú miatt bármi 
problémája lehetett a Komár úrnak, de kátyú sokfelé található. Visszatérve a 60 millió forintos 
szociális juttatásra tájékoztatásul elmondja, az Önkormányzat 27 féle jogcímen segíti a 
rászorulókat. Ennyi a költségvetési sora. Természetesen, ha ennek sokszorosa állnak 
rendelkezésre, azt is jó helyre tudnák adni. Jelen pillanatban ennyi a lehetőség.  
 
Dr. Magyar József velencei lakos: 40 éve jár Velencére, 1,5 éve állandó lakosa ennek a városnak. 
1998-2002 között hozta létre a Velence-tó - Vértes Kiemelt Térséget. Jelenleg dr. Cser-Palkovics 
András polgármester mellett működő gazdasági bizottság tagja. Első észrevétele a következő. Nem 
látta az első olvasatú anyagot. A testületi ülések jegyzőkönyvét és az előterjesztések anyagait 15 
napon belül a Könyvtárban kell elhelyezni, 30 napon belül a honlapon láthatóvá tenni. A másik 
felvetett problémája az önkormányzati adóztatás. A 36/2006-os rendelettel kapcsolatban a 
Kormányhivatalnak sem volt semmi felvetése, a végrehajtással kapcsolatban van gondja. Az 
Önkormányzati törvény 7. §-a a helyi adóztatással kapcsolatos, az adó megállapítás jogát 
korlátozza. Ezt Velence Önkormányzata megsérti azzal is, hogy közhiteles dokumentumban egy 
helyrajzi számon lévő lakóingatlanra építmény- és telekadó vetnek ki. Az Önkormányzat olyan 
nagylelkű, hogy meghatározzák, 1200 m2-t adnak hozzá és kész, ez az Önkormányzat gondja, nem 
kellene meghatározni. Akkor vagy építményként, vagy telekként lehetne adóztatni. Ha valakinek 
van egy 10 vagy 20 m2 nagyságú építménye és építményként adóztatják, akkor annak van egy 
összege. De ha van hozzá 3.000 m2 telekterület, akkor telekadóként többet hoz az 
Önkormányzatnak. De egy helyrajzi számon lévő lakóingatlannál az Önkormányzat nem 
választhatja le a fennmaradó területet és nem nyilváníthatja telekké. Nem kapott még ezzel 
kapcsolatban papírt, de kéri, nézzék meg, ezt a végrehajtást. Nem a rendellettel van baj, hanem 
magával a végrehajtással. Ebben kéri az információt. Jelzi, ezzel kapcsolatban panasszal fog élni 
a Kormányhivatalnál.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A felvetés nem ennek a közmeghallgatásnak a témája. A 
költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatóban az információ csak annyi volt, hogy nem kellett adót 
emelni. Az adórendelethez nem kellett hozzányúlni, az első olvasatú anyagban sem volt szó az 
adóról. Megdöbbentette az a határozott kijelentés, hogy ez törvénysértő. Ez a rendelet már több 
mint tíz éves és nagyon sok próbáját kiállta a különböző vizsgálatoknak. Tudomása szerint a kettős 
adóztatási tilalom alá nem esik a szabályozás. Lehet, hogy aki segített ebben értelmezni, az olyant 
talált, amire eddig senki nem figyelt fel, mert ez nem csak Velencén, hanem mindenhol így van. 
Ebből adódóan érdekes dolog lesz, ha kiderül, hogy rosszul lett értelmezve a törvény, de utána 
fognak nézni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Február 6-án volt az előző képviselő-testületi ülés, ahol 
tárgyalták a költségvetés első olvasatát. Mindent határidőben teljesít az Önkormányzat. A 
Kormányhivatalhoz időben beadásra kerülnek a jegyzőkönyvek, eddig pozitív visszajelzést kaptak 
csak. Ezután is mindent határidőre teljesíteni fognak. Sok éve ismerik már egymást. Ha ilyen 
nemes feladata van a Magyar úrnak, mint amilyen dr. Cser-Palkovics András polgármester úr 
általi megbízatása, szívesen áll rendelkezésre, ha valamilyen információ szükséges. Eddig is 
nagyon jó volt a kapcsolata az Önkormányzatnak Székesfehérvárral. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Egy jó hónapja az ügyeletben résztvevő összes orvosnak aláírásával 
intéztek egy levelet az önkormányzatokhoz. Ennek a konkrétumát szeretné ebből a sok anyagból 
kihámozni. Jelenleg 1050 forint bruttó óradíjért ügyelnek, amely összeg méltánytalan és nevetséges 
és az ügyeletben végzett munkával nem arányos. A költségvetésben a válaszra lenne kíváncsi. Egy 
bámulatosan ügyes módszerrel mindig sikerül valahogy kibújni az alól, hogy fizetni kelljen. Mind a 
négy önkormányzatnak ugyan olyan arányban kell részt vennie ebben a fizetésben, de egynek soha 
nincs pénze és így a többinek sem kell fizetnie. Kérdezi, hogy állnak most? Az Orvos Kamara által 
ajánlott ügyeleti díj minimum 2.000 Ft/óra. Ez összesen havi 600-700 ezer forint, amit az összes 
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településnek kellene összeadni. Nyilvánvalóan most is sikerül valamelyik kis települést rábeszélni, 
hogy ne tudjon fizetni és akkor a többinek sem kell. Viszont ha Velencének ilyen jó a helyzete, 
akkor éves szinten 3-4 millió forint nem olyan katasztrofális összeg, amiről a kérdés szól.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez az első olvasatú vitánál is felvetődött, akkor is elmondta, 
a 23. § az Önkormányzat rendeletében úgy szól, hogy „Az Orvos Ügyeleti Társulás működési 
feltételeinek biztosításához szükséges arányos többletterhét a velencei Önkormányzat szükségesnek 
tartja és vállalja, amennyiben a Társulás tagtelepülései szintén és előzetesen vállalják a rájuk eső 
finanszírozási többletet.” Elmondható, hogy Velence nagyon sok millió forintot fordít az 
egészségügyre. Mivel a Társulási megállapodás egyértelműen megfogalmazza az egyenlő 
teherviselést, ezért javasolja Dr. Farsang Zoltán úrhoz kell fordulni, Kápolnásnyék 
polgármesteréhez, aki az Orvos Ügyeleti Társulás koordinátora. Az ő feladata és kötelezettsége az 
önkormányzatokat ebbe az irányba terelni. Biztos, hogy Velence Önkormányzata mindenkit arra 
bíztat, hogy ezt kibírja a költségvetés, ezért a Képviselő úr által tett „felhangos” megfogalmazást 
visszautasítja. Úgy gondolja, a Főorvos úrnak van olyan emberi kapcsolata minden 
polgármesterrel, hogy ez irányban pozitívan el tud járni. Velence elég nagy részt vállal a működési 
költségek finanszírozásával, amit nem terhel a többi önkormányzat felé. A Képviselő úrtól tudja, 
Pákozd Önkormányzata már huzamosabb ideje nem fizet a Társulásban. Ezt csak a jegyzőkönyv 
számára mondta el és nem kíván ebben vitát nyitni. Azonos ebben az álláspontjuk.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egy kiegészítést kíván tenni, mert több jelzés is volt arra, 
hogy több százmilliós tartaléka van az Önkormányzatnak. A Polgármester tájékoztatójának a 
lényege azt volt, hogy van az Önkormányzatnak egy költségvetése, ami korrekt számokat tartalmaz 
mind a bevétel, mind a kiadás oldalon. A bevételeknél semmi olyant nem terveztek, aminek erősen 
kétséges a behajthatósága ebben az évben. A költségvetés úgy teljes, hogy feltételezi az 500 millió 
forintos kötvény kibocsátásából származó bevételt a fejlesztéshez. A kötvénykibocsátás az 
Önkormányzat megítélése, jogértelmezése, valamint a Kormányhivatal megküldött levele alapján 
nem esik engedélyköteles tevékenység szabályozása alá a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
tekintetében, mert a kivétel alá tartozik. Az más kérdés, hogy a Hivatal előkészítette azokat az 
anyagokat, amelyeket statisztikai adatként le kell adni a Kincstárhoz annak érdekében, ha netán 
valaki mégis úgy értelmezi a törvényt, hogy kell az Önkormányzatnak kormányzati hozzájárulás, 
akkor határidőben legyen ott. Az elkészített táblázatok és adatszolgáltatás alapján az 
Önkormányzat költségvetése alkalmas kötvény kibocsátására, ezt megakadályozni szakmai 
érvekkel nem lehet. Nincsenek óriási tartalékok, biztonságos költségvetés van.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A Főorvos úrtól kérdezi, milyen kötelezettsége van az 
Önkormányzatnak ezekkel a településekkel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Semmilyen kötelezettség nincs. A saját ügyelet működtetése nagyon 
sokba kerülne, másrészt ebben a rendszerben nem olyan gyakran esik ugyanarra az orvosra az 
ügyeleti munka, emberileg jobban viselhető. Az új ügyeleti minisztériumi irányelv 40 ezer 
lakosonként javasolt egy ügyeleti kört. Velencének a különlegessége a téli-nyári igénybevétel. 
Nyáron maga Velence is kiteszi a 40 ezer főt, télen pedig az összes település kb. 16 ezer fő. Már fél 
órája beszélnek róla, de semmilyen megoldási konkrétumot nem lát. Ez egy nagyon jól sikerült 
megállapodás, hogy egyhangúan kell minden településnek lakosságarányosan fizetnie. Például 
Pákozd másfél éve tartozik 400 ezer forinttal. Ilyen értelemben nem könnyű a működtetése az 
ügyeletnek. A TB támogatás keretében 6 éve nem változott az ügyeleti díj. A 6 év alatt duplájára 
emelkedett az üzemanyag ára, a szervizköltség 100 ezer forint egy alkalommal. Az ügyeleti díj 
gyalázatosan kevés és ez a probléma lényege. Úgy gondolja, mégis megnyugtató a városnak, hogy 
van itt ügyelet. 
 
 



 8 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha jól emlékszik, Orvos Ügyelet volt már a rendszerváltást 
megelőzően is. A rendszerváltást követően jött létre ez az Ügyeleti Társulás és a társulási 
szerződés is, minden önkormányzat testületi döntése alapján. Továbbra is azt tudja mondani, 
Velence készen áll a segítségre. Az ügyeleti kocsi is a Társulás tulajdona, azt is az önkormányzatok 
adták össze. A probléma felvetése teljesen jogos, de nem először beszélnek már arról, hogy 
szégyenletesen alacsonyak az ügyeleti díjak. Javasolja, maga mögött tudva Velence Képviselő-
testületét, egy kicsit határozottabban lépjen a Főorvos úr a Társulás irányába. A költségvetéssel 
kapcsolatos pozitív kinyilatkoztatásával kapcsolatban elmondja, hogy a tartalék nem azt jelenti, ha 
eszükbe jut vagy kitalálnak valami jogos feladatot, akkor még az is belefér. Minden egyes 
feladatnál megjelölik, mi a forrása. Ettől függetlenül a megállapítás akkor is igaz, az 
Önkormányzatnak a költségvetése pozitív és megnyugtató módon alakul, de azért, mert évek óta 
ezzel a pénzforgalmi szemlélettel gazdálkodnak. Az önkormányzatok többsége az idén januártól fog 
- a kötelező jogszabályváltozások miatt - ilyen pénzforgalmi szemlélettel gazdálkodni. Velence 
1996. óta gazdálkodik ezzel a szemlélettel, amelynek meg is van az eredménye. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Csak kellene ebben valami konkrét forintösszeget mondani, hogy 
Velence mennyivel támogatja az Ügyeletet, akár a további tárgyalásokhoz is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bármennyivel, amennyit a többi önkormányzat is biztosít.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Minden megoldás érdekelné, csak egy kis segítséget szeretne. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, zárják le a vitát, erről már többször is szó került. 
Konkrét forintösszeg meghatározását nem javasolja. A Semmelweis Terv egyébként is előremutató 
szándékot jelez az orvosi ügyelettel kapcsolatban és bízik benne, amikor ez megvalósul, 
Velencének is lesz pozitív előrelépési lehetősége ezzel kapcsolatban. Kérdezi, van-e még valakinek 
a költségvetési rendelettel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Megállapítja, több hozzászólás 
nincs, lezárja a vitát. Az első határozati javaslat az előterjesztés 14. oldalán található, amely az 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását tartalmazza. Amíg nincs az 
Önkormányzatnak költségvetése, 2012. január 1. – február 27. közötti időszakban az átmeneti 
gazdálkodásról a törvény szerint a Polgármester jogosult rendelkezni. Ez idő alatt csak a 
működéshez szükséges kiadások történtek meg és szedték be a bevételeket. Erről szól a határozati 
javaslat.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja a Polgármester beszámolóját Velence Város Önkormányzatának átmeneti 

gazdálkodásáról, 
2. tudomásul veszi, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 2012. évi költségvetésbe 

beépítésre kerültek. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő szavazás maga a költségvetési rendeletnek az 
elfogadása.  
Kéri, aki elfogadja a költségvetési rendeletet, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (III.12.) 

önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 
Rendelet 2-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő határozati javaslat az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás kérése, amely tartalmazza az 500 millió forintos kötvény 
kibocsátásával kapcsolatos kezdeményezést. 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás kéréséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésében kimutatott 
fejlesztési többlet forrásigényt biztosító 500.000 eFt értékű kötvény kibocsátást előirányzó 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásoz szükséges adatszolgáltatás anyagát az 
előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésben 
meghatározott adatszolgáltatást nyújtsa be a Magyar Államkincstár felé. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő: 2012. március 15. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő határozat a középtávú terv elfogadása, amely a 
Stabilitási törvény szerinti bevételekre és kiadásokra vonatkozik és a költségvetési évet követő 
három évet mutatja be. 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

középtávú terv elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó középtávú tervet 
elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A mai naptól érvényes költségvetési van az 
Önkormányzatnak. Köszöni a hozzászólók véleményeit. A közmeghallgatásnak a végére értek, nyílt 
üléssel folytatja tovább a Testület a munkáját.  
 
Kéri, aki a meghívóban szereplő kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2012.(II.27.) 
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.) 2012. évi költségvetés - közmeghallgatás 
2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt) 
3.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
4.) Egyebek: 

a.) 2012. évi eladó telkek – határozati javaslat 
b.) Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
c.) Kintlévőségek behajtására megbízás 
d.) Zöldliget Általános Iskola intézményfenntartásával kapcsolatos előkészítő ügyek 
e.) Volt ÁSZ-épület önkormányzati tulajdonba vétele – kérelem kiegészítés 
f.) SZMSZ módosítása 
g.) Alapító Okiratok (Hivatal és intézmények) módosítása 
h.) Közösségi Ház és Civilház 2012. évi használati díjának megállapítása 
i.) Március 15-i ünnepség előkészítése 
j.) Felkérés ünnepi beszédek megtartására 
k.) Környezeti hatásvizsgálatra árajánlat 
l.) Vízügyi Igazgatóság területére bérleti szerződés-tervezet 
m.) 1378/4/A hrsz-ú (V-MAX) földterület bérleti díja 
n.) Kistérségi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata 
o.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása (4413/6 hrsz.) 
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p.) Árok utca 11. sz. alatti épület bérlésének kérelme 
q.) Millenniumi parkban lévő épület hasznosítására pályázati felhívás 
r.) Földhasználati jogot biztosító szerződés módosítása (2181, 2181/A, 2180 hrsz.) 
s.) Tervezési szerződés (Balatoni úti háziorvosi rendelő kialakítására) 
t.) Velencefürdői-strand előbérleti szerződése 
u.) Csontréti kikötő bérleti szerződése 
v.) Tóbíró-strand LEADER-pályázatának lemondása 

 
Zárt ülés: 

1.) Velencéért Emlékérem odaítélése 
2.) Járóbeteg Nonprofit Kft. tagi hitellel kapcsolatos kérdések 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

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

- Az Iskola intézményfenntartó változásával kapcsolatos fórumokra nem kíván most kitérni, 
majd az ezzel kapcsolatos napirendnél kerül erről szó. 

- A „Beszélgessünk Velencéről” fórumnak két témája volt, az egyik az Általános Iskola 
intézményfenntartása, a másik a vasútfejlesztés, valamint néhány olyan közérdekű téma, 
mint a velencefürdői strandüzemeltetés, a csónakkikötők. Ezen a fórumon jelen van a 
Hivatal olyan kollegája is, aki ezekre a kérdésekre választ tud adni. A március 5-i fórumnak 
az EFOTT lesz a témája. Javasolja, az áprilisi fórumra a MÁV és a NIF képviselőit hívják 
meg. 

- Az ÁSZ ellenőrzés lezajlott, megkapták az ellenőrzés munkaanyagát, annak a 
véleményezését elkészítették és elküldték, valamint a személyes egyeztetések is 
megtörténtek.  

- Az EFOTT rendezvénnyel kapcsolatban a szakhatóságokat összehívta a Hivatal és 
megtörtént az első indító megbeszélés. Az EFOTT és az Önkormányzat között kötendő 
szerződést korábbi döntés alapján készíti a két ügyvédi iroda. Bízik benne, hogy a márciusi 
testületi ülésre bekerül a szerződés-tervezet.  

- Az Önkormányzat tulajdonában álló termálkút végleges kútüzemeltetési engedéllyel 
rendelkezik, 220 m3 vízre. Ez több mint kétéves hatósági ügymenetnek az eredménye. Eddig 
is szabályosan működött, ideiglenes engedéllyel.  

- A velencei és gárdonyi TDM elnökség második alkalommal tartotta meg az együttes ülését. 
A két Egyesület közösen nyert a térségi pályázaton. Egyre nagyobb lehetőséget lát abban, 
hogy a Velencei-tó egészét lehet propagálni, az Utazás Kiállításon is a Velenceit-tó egésze 
fog megjelenni, illetve a turisztikai kiadványok kiadásának összehangolt tevékenysége 
indulhat meg.  

- A Kistérség is megtartotta az elnökségi és társulási ülését, ahol elfogadásra került a 
Kistérség költségvetése. 

 
Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
tudomásul vette. 
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Napirend: 2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
A napirend levételre került. 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elnézést kér, de a közmeghallgatás keretében nem 
fogalmazta meg, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő nagymennyiségű anyag akkor munka 
volt, amit – úgy gondolja -, a Képviselő-testület tagjai a Polgármesteri Hivatalnak és az 
előterjesztőknek megköszönhet. Köszöni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak is a 
költségvetés többszöri tárgyalását. Hatalmas munka volt, nem csak mennyiségre, hanem 
végiggondolásra is. Nagyon sok egyeztetést igényelt jogásztól, adótanácsadótól kezdve a 
könyvvizsgálóig, szakértőkig bezárólag. 
 
 
 
Napirend: 3.) 2011. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012.(III.12.) 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Rendelet a 4-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

a.) 2012. évi eladó telkek – határozati javaslat 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

az értékesítésre kijelölt ingatlanokról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az alábbi ingatlanait jelöli ki 
értékesítésre: 

    (irányár minimum) 
Sorszám:    Helyrajzi szám:      m2          cím:                                 bruttó Ft/m2   Összesen Ft 
 
Összközműves: 
 
1. 1623/22 1.983 Zárt u.          30.254,- 59.933.682,- 
2. 26/9 1.471 Csemete u.   15.000,- 22.000.000,- 
3. 1202 817 Szél u.          13.700,- 11.200.000,- 
4. 1610 954 Árok u.         24.000.000,- 
 
Vásártér utcai lakótelkek (összközműves): 
 
Sorszám     Helyrajzi szám        m2 

 
1. 1578/8 630  9.206,- 5.800.000,- 
2. 1578/9 630  9.206,- 5.800.000,- 
3. 1578/11 630  9.523,- 6.000.000,- 
4. 1578/12 630  9.523,- 6.000.000,- 
 
Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás! 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
  Határidő:  folyamatos 
 

* * * 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

b.) Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Eddig is volt és jelenleg is van vagyonrendelete az 
Önkormányzatnak. Annak csak új szempontok szerinti rendszerezéséről van szó az 2012. január 1-
től érvényben lévő új törvény alapján. A vagyongazdálkodásról minden évben a költségvetési 
beszámoló kapcsán kell számot adni a közmeghallgatás keretében. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: A 44. oldalon található kimutatás szerint a háziorvos rendelőben 
van 4 db nyomtató, 3 db notebook. Kérdezi, ez egy háziorvosi rendelőre vonatkozik? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt a forgalomképes 0-ig leírt ügyviteli és számítástechnikai 
eszközökről van szó.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Egy háziorvosi rendelőben van mind? Ugyanazon a számon 
találhatók, akkor az egy háziorvosi rendelőre vonatkozik.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Az utolsó oszlopban található megjegyzés a szakfeladat számot 
jelöli. Ezek az eszközök a háziorvosoknál találhatók, az iparűzési adó visszaforgatott 
támogatásából vásárolt eszközökről van szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja az Angelika KKT is ennek tett eleget, mert 
eszközöket vásárolt. Ezek az eszközök is benne vannak.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Azt most nem tudja megmondani, melyik orvosnál melyik 
eszköz van.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A kérdés az volt, hogy van itt egy kvázi azonosító szám, 
ami ugyanaz minden tételnél. Ez egy házi orvosra vonatkozik? 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Az utolsó oszlopban szereplő szám a szakfeladatra 
meghatározott szám.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyértelmű a válasz, minden olyan eszköz, amit a 
háziorvosok megvásároltak, beleértve a gyermekorvost is, ezen a szakfeladatra meghatározott 
számon szerepel. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Volt itt régen egy szép kovácsoltvas kapu a Kastélynál. Kérdezi, ez 
megvan-e vagy ez mekkora érték Velencének? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nagyon sokáig megvolt a Hivatal udvarában, majd 
kikerült a volt laktanyába. Ha fontos, utána fog nézni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ebben az értelemben biztos nem vagyoni érték. Emlékeznek 
rá, amikor még be volt kerítve az egész épület, 1995-ben vagy 1996-ban vették le. Az új jogszabály 
szerint az Önkormányzat vagyonában 

- kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen vagyoni eszközök, 
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, 
- korlátozottan forgalomképes vagyon, 
- az üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok és eszközök, 
- üzleti vagyon 

besorolási csoportok találhatók. A vagyoni értékek könyv szerinti értéken szerepelnek, nem piaci 
értéken.  
Kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2012.(II.29.) 

önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szóló 

24/2003.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Rendelet a 7-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

c.) Kintlévőségek behajtására megbízás 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetéshez némiképpen kapcsolódik a kintlévősége 
behajtására szóló megbízás és az ezzel kapcsolatban beérkezett ajánlatok. A költségvetési rendelet 
szóbeli előterjesztésénél is elmondta, van az Önkormányzatnak néhány olyan kintlévősége, 
amelyekkel vagy az ügyvédi irodák nem értenek egyet, vagy már elindult a jogi folyamat. A 
Képviselő-testület arra adott felhatalmazást az Önkormányzat számára, hogy próbáljanak 
határozottabban fellépni a kintlévőségek törvényes és szabályos behajtásában. Erre a jogi 
tevékenységre érkeztek ajánlatok. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy foglalt állást, 
hogy a legkedvezőbb ajánlattevő Kuchta Ügyvédi Iroda ajánlatát javasolja elfogadásra. A Kuchta 
Ügyvédi Iroda a behajtott rész 20 %-ának megfelelő sikerdíjért vállalja el a feladatot. Az Iroda 
nem kér külön díjat, költségtérítést, illetve előleget sem. Kéri, válasszák ki a legkedvezőbb 
ajánlattevőt azzal, hogy a következő testületi ülésre az Önkormányzat készítse elő a 
szerződéstervezetet. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, konkrétan mennyi ez a 20 %, mennyit kell behajtani? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez egyeztetés kérdése. A költségvetési rendeletnek van 
egy 1. számú függeléke, ahol fel vannak sorolva a kintlévőségek. Ezek közül van, amelyik jogi 
eljárás alatt van, vagy olyan jogi ellenvélemény hangzott el, ami nem teszi lehetővé a behajtást. Ezt 
mindenképpen mérlegeli majd az a cég, akivel szerződést fog kötni az Önkormányzat, hiszen abban 
lesz érdekelt, hogy minél több kintlévőséget hajtson be.  Úgy gondolja, a 382 millió forintos előleg 
összegén kívül egy-két nagyobb összegű bérleti díj elmaradása is behajtható. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az 1. számú függelék 8 tételt sorol fel, meghatározva hol van 
jogilag vitatott követelés, továbbá szerepel benne a Képviselő-testületi döntéssel halasztott fizetési 
kötelezettség, itt az Ifi-strand bérlőiről van szó.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Észrevételezi, hogy a „Velencei-tó Kapujánál” a csődbe jutott 
cégtől behajtani pénzt gyakorlatilag illúzió, mert az Önkormányzat kintlévősége az ötödik helyen 
szerepel. Van egy sorrend, hogyan hajtják be. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Ez a végrehajtó szerinti sorrend, a beszedő cégek másként 
működnek.  
 
Uj Roland Gyula képviselő: A beszedő cég csak a behajtott összegnek a 20 %-át kapja. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A felszámoló által a követelésekre felállított sorrend 
alapján kevés a lehetősége az önkormányzati követelés érvényesítésének. Pontosan ezért kellett egy 
önálló meghatalmazás. A jogászok szerint nincs még bent a magyar köztudatban az, hogy jogi úton 
lehet érvényt szerezni különböző behajtásoknak. Vannak olyan behajtások, amelyek polgári peres 
követelésekké válhatnak és érvényesíthetők. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat egy dolgot tehet és ez a feladata, hogy a 
kintlévőségeit mindenféleképpen próbálja törvényes eszközökkel behajtani, még akkor is, ha a 
beruházást leszámítva, az nem olyan nagy. Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, véleménye?  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Kuchta Ügyvédi Irodával a szerződéskötést készítsék elő a következő 
testületi ülésre, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

kintlévőségek behajtása tárgyában bekért ajánlatokról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december 31-ig felhalmozódott 
kintlévőségeinek behajtása tárgyában bekért ajánlatok alapján megállapította, hogy a Kuchta 
Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 3. III⁄2.) ajánlata a legkedvezőbb, így a jogi 
szolgáltatási tevékenység elvégzésére nevezett Irodával kíván szerződést kötni.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés-tervezetet előkésztést követően terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

d.) Zöldliget Általános Iskola intézményfenntartásával kapcsolatos 
 előkészítő ügyek 

   (Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A kiküldött előterjesztés mellett szerepel az Iskola 
igazgatójának az Önkormányzathoz írt levele a megtörtént fórumokról, valamint van egy ügyvédi 
megbízási szerződés. Emlékeztetőül elmondja, február 6-án arra kapott felhatalmazást az Iskola 
igazgatójával együtt, hogy mielőtt megkezdenék az intézményfenntartói változás folyamatát, tudják 
meg, mi a leginkább érdekelteknek – pedagógusoknak és érintett szülőknek – a véleménye. Az 
Iskola igazgatója ennek eredményét írta le levelében. Ezt azt jelenti, ha most döntés születik, akkor 
indul a folyamat. Nem magáról az intézményfenntartói társulás megkötéséről döntenek most, 
hanem a folyamat megindításáról. A folyamat megindításának lesznek törvényben előírt feltételei, 
mint a szakértő kérése, különböző anyagok beterjesztése, az alkalmazotti közösség és a szülői 
szervezetnek a véleménynyilvánítása. A héten az Iskola igazgatójával együtt az óvodai szülői 
értekezletre is meghívást kaptak, ahol összevont szülői értekezlet keretében tájékoztatót 
hallgathatnak meg a szülők és véleményt mondhatnak. Ezen ott lesz a Szenczi úr, úgy, mint az 
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Iskolában azért, hogy közvetlen információáramlás lehessen. Ugyanez részben megtörtént egyéb 
civil szervezeteknél, illetve két héten belül minden gyermekeik által most vagy a későbbiekben 
érintett civil szervezeteknél is megtörténik. A Képviselő-testületi ülésen úgy foglaltak állást, ha 
bárkitől, bármilyen más irányú ajánlat felvetődik az Iskola fenntartására, senki elől nem zárkózik 
el a Testület. Jelzi, nem érkezett ilyen megkeresés. Az egyház képviselőivel konzultált elsőként 
erről. Az előterjesztésben leírta, ez egy hosszú távú folyamat kezdete, melynek lényege, hogy olyan 
kölcsönös garanciák legyenek, amelyek az oda-vissza utat mindkét fél számára biztosítja. Jelen 
pillanatban a jövendő állami tulajdonos Kormányhivatal részéről nincs még kivel egyeztetni, 
hiszen a Járási Kormányhivatalok nem álltak fel. Nincs lehetőség a konzultációra. Az 
Önkormányzat csak a törvényeket, illetve az előkészítés alatt álló végrehajtási rendeleteket 
ismerheti. Az Ügyvédi Iroda megbízásának a javaslata is kiküldésre került. Ebben a szerződésben 
biztosítani kell a garanciákat, a tulajdonhoz való jogokat, az Önkormányzat egyetértési jogát, a 
jelenlegi intézmény működésének a további fenntartását a két tanítási nyelvű oktatással és a 
jelenlegi pedagógus gárdával együtt. Dr. Szekerczés Anna a Kistérségben az intézményfenntartói 
tárulásoknak is jogi szakértője volt, tehát járatos ebben. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
Martinovszky József képviselő: Lakossági megkeresés egyetlen egy érkezett ebben az Iskola 
ügyben, mégpedig, hogy az Önkormányzat miért nem pályáztatta meg az Iskola üzemeltetését. 
Kérdezi, van-e ilyen törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak? Tudomása szerint az 
Önkormányzatot levélben megkereste a Baptista Szeretetszolgálat és ennek kapcsán tették fel a 
kérdést. A levél kapcsán megbízta a Testület a Polgármester asszonyt vegye fel a vezető 
egyházakkal ez ügyben a kapcsolatot. Azt a tájékoztatást adta, hogy tudomása szerint nincs 
pályáztatási kötelezettsége ebben az Önkormányzatnak. Ennek megerősítésére kéri a választ.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A fenntartói tevékenység átadását törvény szabályozza, 
amely semmilyen pályáztatási feltételt nem ír elő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Valószínűleg, ha ez a megkeresés nem érkezik az 
Önkormányzat felé, akkor ez fel sem merül. Az Önkormányzat ez év végéig biztosította volna az 
Iskola működését, majd állami fenntartásba és tulajdonba került volna.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A múltkori testületi ülésen, amikor kiosztásra került ez a levél, akkor 
volt a Testület előtt Nadap kérése, miszerint az 1999-ben létrejött társulási szerződést helyesbítsék. 
Akkor elutasították őket azzal, hogy ez most változik. Kérdezi, mit szólnak a Baptista 
Szeretetszolgálat átvételéhez? Úgy gondolja a Társulás miatt az Iskola ügyében kellene egy nadapi 
határozat, hogy ők is ezt szeretnék. Vélemény kérne Nadaptól és ezt javasolja is. Figyelmesen 
elolvasva a levelet, vannak érdekes dolgok. Azt mondja, „…kinevezésekkel és a működtetéssel 
kapcsolatos egyetértési jogot jelentene az Önkormányzat számára.” Az egyetértési jog tudják mit 
jelent, ez milyen beleszólás? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az egyetértés több mint a véleményezés. Véleményt lehet mondani, 
de az egyetértéskor meg kell egyezni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor kérdezi erről a Jegyző úr véleményét. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezekben a konzultációs eljárásokban ez a legmagasabb 
fokú, mert az egyetértés hiányában nem születhet meg egy döntés. Ebben igaza van az 
Alpolgármester úrnak, ez sokkal magasabb kategória, mint a véleményezés. Az egyetértési jog azt 
jelenti, ha nem egyezik bele az egyetértési joggal felruházott, akkor nem lehet a döntést meghozni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Még egy kérdése lenne. Nem a Baptista Egyház, hanem az 
Egyházon belül a Szeretetszolgálat veszi át az Iskolát. Polgármester asszony mondta, közel kétszer 
annyi támogatást kapnak az egyházi iskolák, ez is jó lenne. Kérdezi, a Szeretetszolgálat is kap 
kétszer annyit, nem csak az Egyház? A Katolikus Egyházon belül is vagy Karitász szervezet, de ha 
iskolát működtet, nem kapna támogatást. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az egyetértési jogra mondana egy példát. Ha a fenntartó úgy 
gondolná, nincs tovább szüksége a két tanítási nyelvű oktatásra és ezzel Velence város akkori 
Önkormányzata nem ért egyet, akkor nem áll módjában megszüntetni. Véleménye szerint ez igen 
erős jogosítvány. Kellő garanciákat kell majd mindkét fél részéről a szerződésben is 
megfogalmazni, nehogy gátjává váljon ez egy értelmes partneri együttműködésnek. Nadap 
Polgármesterét február 7-én tájékoztatta írásban és szóban is. Nadap Polgármestere ebben semmi 
problémát nem lát, de szuverén joga lesz, hogy ő ebben mit kíván lépni. Jövő január 1-től 
annulálódik a Társulási Megállapodás. Velence Önkormányzata a szükséges lépéseket megtette. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Amennyiben születik egy olyan testületi döntés, hogy a 
jogi előkészítés megkezdődhet, akkor ennek a jogi előkészítésnek van olyan tartalmi része, amikor 
bizonyítani kell a fenntartást vállalónak a financiális részét. Amennyiben erre saját erőből nem 
képes, vagy nem kapja meg az állami támogatást, akkor nem jön létre a megállapodás. Elég sok 
intézményt sikeresen átvettek és megkapja utána a normatív támogatást, ezért nem gondolják, hogy 
Velence kiemelésre került ebből a sorból.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ezzel együtt úgy gondolja, a lakosságnak van ebbe beleszólása, ezért 
kezdeményezi, hogy helyi népszavazással kell megkérdezni a lakosságot. Nagyon szűk mezsgye az a 
szülői és pedagógus értekezlet, ahol néhány képviselő jelen volt. Ha igazán adnak arra, mi a 
lakosság véleménye, akkor meg kell a lakosságot kérdezni. Május végéig még bőven van rá idő. Ezt 
a kérését terjeszti elő, miszerint helyi népszavazással döntsenek arról, a város egésze akarja-e, 
hogy az Iskola a Baptista Szeretetszolgálat felügyelete alá kerüljön. Átadja az ezzel kapcsolatos 
levelet (10. számú melléklet). 
 
Martinovszky József képviselő: Szerette volna, ha a Képviselőtársa látja a Fejér Megyei Hírlapban 
megjelenő képet az összevont iskolai szülőértekezletről, mert ott látni lehetett, tele volt szülőkkel az 
Iskola. Véleménye szerint az Iskolába járó gyermekek és az óvodások szüleinek kell eldönteni ezt a 
kérdést és nem esetleg az ő 94 éves nagymamájának.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja meg van a helyi népszavazás 
kezdeményezésének a maga törvényi útja és szabálya, aminek meg kell felelni. Az Önkormányzat 
halad a maga útján előre figyelembe véve a döntési határidőket. Pontosan azért kell egy jogi 
szerződést jól megkötni – melyben a jogi végzettségű szülők is felajánlották a segítésüket -, hogy 
legyen kellő mozgástere az abban résztvevőknek.  
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Czuppon István iskolaigazgató: Semmiféle olyan dolog nem vezérli sem őt, sem a tantestület 
tagjait, hogy olyan utat járjanak be, amely törvényellenes. Úgy gondolja, ha valakinek lehetősége 
van arra, hogy valamit működtessen x forintért, és lehetősége van arra, működtesse 2x forintért, 
akkor biztos abban, aki döntéshelyzetbe kerül, az ezt felvállalja. A Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésének a 42. § (1) bekezdése úgy fogalmaz: „  Az Országgyűlés a külön törvényben 
meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, 
nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként 
végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni 
vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére normatív és egyéb 
hozzájárulást állapít meg a következők szerint:…” Ennek van kb. 13 alpontja. A Magyar 
Köztársaság költségvetése lehetőséget ad arra, hogy egyházi jogi személy működtesse az Iskolát. A 
szakmai felügyeletet ezután sem a Baptista Szeretetszolgálat fogja végezni, hanem jelenlegi 
ismeretei szerint ugyanúgy a megyei Kormányhivatalok, a pedagógusokra vonatkozó 
létszámszámításokat is ugyanúgy a Járási Kormányhivatalok fogják kiadni. Semmiféle olyan dolog 
nem történik, hogy például azt mondja a fenntartó, a törvénnyel szemben mást tud megállapítani. 
Azért adta be minden év szeptemberében a Képviselő-testület elé a pedagógus létszámokat, az 
órakedvezményt és minden egyebeket, hogy azok az akkor érvényben lévő törvényi 
szabályozásoknak megfeleljenek. Mivel az állam ilyen tekintetben a fenntartásról és a 
munkáltatásról nem fog lemondani, ez ugyanúgy a Járási Kormányhivatalnak lesz jelenlegi 
ismeretei szerint a feladata. Mivel ebben részt kíván venni az Állam, a szerepvállalást ezen 
keresztül fogja véghezvinni. Tőle is érdeklődtek, hogy az Önkormányzat miért nem kívánja az 
Iskolát fenntartani? Nem hiszi, hogy van valaki is, aki úgy akar fenntartani valamit, hogy nem kap 
érte egy fillér állami normatívát sem. Személy szerint nagyon örülne neki, ha az Iskola fenntartója 
Velence Város Önkormányzata lehetne. Minden országos értekezleten elmondta, valamint a 
Kistérségben is, hogy egyetlen egy iskolának nem kíván jobb fenntartót, mint amilyen a velencei 
Iskolának van. Magánvéleménye szerint a közoktatás centralizálása nem fog jót tenni a 
közoktatásnak. Annak idején is azt mondták, hogy az a település marad meg és él, ahol ott az 
iskola. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Éveken keresztül jó gyakorlat volt az, hogy a tanév végén az 
Iskolában, illetve az Óvodában kihelyezett testületi ülésen ismerkedtek meg az ottani munkával. A 
legnagyobb elismerését fejezte ki az Igazgató úrnak és a nevelőtestületnek azokért a független 
magyar közoktatásban alkalmazott felmérési módszerekkel kimutatott eredményekét, amelyeket ott 
megismerhettek. A 156 kisvárosi iskola közül 146-ot megelőzött Velence. Bizonyos olvasás-
megértési vagy matematikai területeken budapesti kerületi iskolák átlagát meghaladó teljesítményt 
nyújtottak. Az a nevelőtestület, aki ilyen munkára képes, szerinte jogosan nyilatkozik arról, hogyan 
szeretné folytatni a munkáját. Ezek közül a pedagógusok közül 35 fő mondott igent, 1 fő nemet. 
Úgy gondolja, még inkább jogos az, amit a szülői szervezet véleményeként megismertek, mert ez 
demokratikusan megválasztott szervezet a többi szülő véleményét is képviseli. Ők is 18 igennel ez 
mellett döntöttek. Ki lehetne írni népszavazást, ha meg lennének a feltételek, de nem hiszi, hogy 
azoknak a velencei állampolgároknak kellene dönteni, akik nem kötődnek ilyen szorosan az Iskola 
mindennapi életéhez, nem érdekük annyira, hogy a gyerekek jó kezekben lehessenek, és a 
pedagógusok jó eredményt érhessenek el. Úgy gondolja, ha a pedagógusok és a szülők így 
szeretnék, akkor nem hiszi, hogy más eljárást kellene lebonyolítani.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A fórumokon is megfogalmazta, hogy az Önkormányzat 
nagyon szívesen működtetné tovább az iskoláját. Nagyon sajnálja, hogy erre nincs lehetőség, mert 
a törvény kizárja a helyi önkormányzatokat az iskola intézményfenntartása alól. Az Önkormányzat 
előtt most két út van, az egyik féllel párbeszédet tudnak folytatni, egyezkedni tudnak, védeni tudják 
a tulajdonukat, a másik fél pedig még csak törvényt alkotott, de nincs megjelölve olyan személy, 
akivel konzultációt lehetne folytatni. A törvény egyértelmű, jelen pillanatban tudomása szerint viszi 
a tulajdont és hagyja az adósságot, tehát amit Velence Város Önkormányzata és a lakosság 
megteremtett, annak a tárgyi és személyi feltételeit is kockázatosnak látják. Nyilván ha nincs ilyen 
felajánlás, akkor az Önkormányzatnak nem lenne választási lehetősége. Nagyon jól esett számára 
a szülőknek az önkormányzati fenntartáshoz való ragaszkodása. A Baptista Szeretetszolgálat 
oktatási szakértője jelenleg is iskolaigazgató egy háromszáz fős intézménynél, amelyet két éve a 
Szeretetszolgálat működtet és megkapják azokat a többletfinanszírozásokat, amelyeket az 
Önkormányzat nem. Czuppon István iskolaigazgató pedig arra utalt, hogy önkormányzatok 
dönthetnek úgy, fenntartanak iskolát, de semmiféle állami normatívát nem fognak kapni. A 2012-es 
évben 172 millió forint az Iskola költségvetése, ehhez az Önkormányzat hozzátesz 57 milliót. A 172 
millió forint felvállalását nem merné javasolni. Két határozattal kell most döntenie a Képviselő-
testületnek. Javasolja, a Képviselő-testület döntsön abban, hogy az intézményfenntartást 2012. 
szeptember 1-jével a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy részére átadja, és ennek 
előkészítését kezdje meg az Önkormányzat. 
Kéri, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Iskola intézményfenntartói feladatok előkészítő munkáiról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogi és szakmai feltételek fennállása esetén 
2012. szeptember 1-jével a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményfenntartói feladatát át kívánja adni a Baptista Szeretetszolgálat (1111 Budapest, 
Budafoki út 34/B.) részére. 
Felhatalmazza a Polgármestert és az Iskola igazgatóját arra, hogy a feladat átvállaláshoz 
szükséges előkészítő munkálatokat végezze el, illetve a szükséges jóváhagyással és engedéllyel 
ellátott anyagot terjessze a Képviselő-testület elé.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Czuppon István iskolaigazgató 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A jogszabályban meghatározott előkészítési feladatokkal 
javasolja Dr. Szekerczés Ügyvédi Irodát bízzák meg, valamint fogadják el a mellékelten kiküldött 
Megbízási szerződés-tervezetet.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy ez a szerződés megkötésre kerüljön ezzel a tartalommal 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Iskola fenntartói jogának átadásához szükséges jogi anyag összeállítására vonatkozó 
megbízásról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt szerződés tartalma 
szerint a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói jogának 
átadásához szükséges jogi anyag összeállításával megbízza a „Dr. Szekerczés” Ügyvédi Irodát 
(8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.). Az ügyvédi munkadíj forrása a költségvetés működési 
előirányzatában biztosított. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

e.) Volt ÁSZ-épület önkormányzati tulajdonba vétele – kérelem kiegészítés 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A volt ÁSZ ingatlanra az Önkormányzat ismételten 
benyújtotta tulajdonba vételi igényét, mellyel kapcsolatban hiánypótlási felszólítás érkezett. A 
határozati javaslat az előterjesztésben szerepel. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

a Velence 1111 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonú ingatlan 
önkormányzati hasznosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában lévő velencei 
1111 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatban a tulajdonba 
kerülés érdekében felmerülő költségeket átvállalja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 10. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elköszön a távozó Czuppon István iskolaigazgatótól. Jelzi, 
most van a nadapi Óvodában a szülői fórum, oda megy az Igazgató úr is.  
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Napirend: 4.) Egyebek 

f.) SZMSZ módosítása 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Változott a jogszabály, ennek alapján kell a módosítást 
megtenni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ezzel természetesen egyetértenek. Az SZMSZ-ben más változások is 
voltak, például a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egy taggal kevesebb, a Tó-TV már 
nincs, mint hírvivő, de a SZMSZ-ben még szerepel. Valamikor az SZMSZ-t át kellene nézni át 
kellene vezetni a változásokat.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Erről beszélni fognak. 
 
 
Martinovszky József képviselő kiment a teremből. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még kérdés vagy észrevétel a rendelet 
módosításával kapcsolatban? 
Kéri, aki a rendelet-módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2012.(III.01.) 

önkormányzati rendelete 
Velence Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

25/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Rendelet a 13-as számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
Martinovszky József képviselő visszaérkezett a terembe. 
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Napirend: 4.) Egyebek 
g.) Alapító Okiratok (Hivatal és intézmények) módosítása 

   (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden Alapító Okirat módosításról külön-külön kell 
szavazni, jogszabályi változás miatt. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Szávai Jánosné képviselő: Kérdezi, ez a gyakorlatban mit jelent? Minden Önkormányzati 
intézménynek önálló gazdasági szervezete lesz?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem. Csak fogalmazásbeli különbség van, ezt kellett 
szerepeltetni. A költségvetési szervek sorába beépül az Önkormányzat is. Lesz egy Önkormányzat, 
mint költségvetési szerv, lesz egy Polgármesteri Hivatal, mint az Önkormányzatnak az intézménye, 
valamint a többi is az Önkormányzat intézménye lesz, de a Polgármesteri Hivatal rendelkezik 
gazdálkodási feladat ellátásra alkalmas személyi feltételekkel. Az új törvényi szabályozás 
szigorúbban veszi az intézményvezetőknek a gazdálkodással kapcsolatos feladatait. A szabályozás 
kiterjed azokra a kérdésekre is, hogy például a Polgármesteri Hivatal miként látja el az ő 
gazdálkodási feladatait. Megállapodásba kell rögzíteni ennek a feltételeit.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelentős változás lesz az intézmények életében. Az 
Önkormányzatnál közel sem fog ez olyan problémát jelenteni, mert az intézményeket eddig is kvázi 
külön kezelték, minden intézményvezető véleményezte a költségvetés őket érintő részét.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Míg a Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, addig a 
többi intézmény önállóan működő. Ezeket a szóhasználatokat, kifejezéseket változtatta meg a 
törvény, nyilván van ennek tartalmi következménye is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon sok munka, de a törvény előírja, meg kell neki 
felelni. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Például valamilyen intézmény állami normatívát eddig úgy kapott, 
hogy az Önkormányzat kapta és továbbadta, az Önkormányzat működtette. Most az állami 
normatívát az intézmény maga fogja megkapni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem közvetlen ez a funkciója, de részben igen. Az a 
lényege, miután az Önkormányzat is külön költségvetési szervvé vált, ezért ő lesz majd ezeknek a 
normatív támogatásoknak az eredeti címzettje. Lesz egy önálló Önkormányzati költségvetés - azt is 
a Hivatal fogja majd valamilyen módon vezetni - és a hozzá beérkezett forrásokból fog átutalni 
majd az Iskolának és minden intézménynek, amelyeknek külön számlaszáma lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A testületi gondolkodásmód szempontjából nem jelent 
újdonságot, mert a jelenlegi és a több évvel ezelőtti költségvetés is így készült, le volt bontva 
Hivatalra, Iskolára, stb. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján Velence Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának Alapító Okiratát 2012. február 29..napi hatállyal a következők szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Költségvetési szerv tevékenységi besorolása 
(Régi: Alaptevékenység)  
 
2. Az Alapító Okirat 6. pontjában rögzített szakfeladati rend az alábbiak szerint kiegészül:  
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 
 
3. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:  
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
 
(Régi: Típus szerinti besorolás: Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő és gazdálkodó. 
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.)  
 
4. Az Alapító Okirat kiegészül a 14. ponttal:  
A költségvetési szerv számlaszáma: 11736082-15727529 
 
5. Az Alapító Okirat kiegészül a 15. ponttal:  
A költségvetési szerv adószáma: 15363107-2-07 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
27. napján megtartott ülésén, a 29/2012.(II.27.) számú határozatával 2012. február 29-i hatállyal 
hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. február 29. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítású Nyelvű 
Általános Iskola Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola Alapító Okiratát 2012. február 29. napi hatállyal a következők szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Költségvetési szerv tevékenységi besorolása 
(Régi: Alaptevékenység)  

 
2. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 
(Régi: Típus szerinti besorolás: Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő. ) 

 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
27. napján megtartott ülésén, a 30/2012.(II.27.) számú határozatával 2012. február 29-i hatállyal 
hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. február 29. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Meseliget Óvoda Alapító Okiratának 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Meseliget Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát 2012. 
február 29. napi hatállyal a következők szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Költségvetési szerv tevékenységi besorolása 
(Régi: Alaptevékenység)  
2. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:  



 26 

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
(Régi: Típus szerinti besorolás: Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő)  
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
27. napján megtartott ülésén, a 31/2012.(II.27.) számú határozatával 2012. február 29-i hatállyal 
hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. február 29. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a HUMAN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító Okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

HUMÁN Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratát 2012. február 29. napi hatállyal a következők szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Költségvetési szerv tevékenységi besorolása 
(Régi: Alaptevékenység)  
 
2. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:  
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
(Régi: Típus szerinti besorolás: Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő és gazdálkodó. 
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.)  
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
27. napján megtartott ülésén, a 32/2012.(II.27.) számú határozatával 2012. február 29-i hatállyal 
hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. február 29. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Városi Könyvtár Alapító Okiratának 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján a Városi Könyvtár Alapító Okiratát 2012. 
február 29. napi hatállyal a következők szerint módosítja:  
 
1. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Költségvetési szerv tevékenységi besorolása 
(Régi: Alaptevékenység)  
 
2. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:  
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
(Régi: Típus szerinti besorolás: Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő)  
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. február 
27. napján megtartott ülésén, a 33/2012.(II.27.) számú határozatával 2012. február 29-i hatállyal 
hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. február 29. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

h.) Közösségi Ház és Civilház 2012. évi használati díjának megállapítása 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban? 
Kéri, aki a kiküldött előterjesztés elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
34/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Közösségi Ház és Civilház 2012. évi használati díjáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Civilház 2012. évi használati 
díjait 2012. március 1-jével az alábbiak szerint állapítja meg: 
Közösségi Ház 
- közösségi funkció bruttó 1.500,- Ft/óra 
- üzleti funkció  bruttó 7.900,- Ft/óra 
 
Civilház 
- közösségi funkció bruttó 1.500,- Ft/óra 
- üzleti funkció bruttó 7.900,- Ft/óra 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 1. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

i.) Március 15-i ünnepség előkészítése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót Szávai Jánosné képviselő asszonynak. 
 
Szávai Jánosné képviselő: A hagyományoknak megfelelően a március 15-i ünnepséget a napján, 
március 15-én 10.00 órakor tartják a Hősök parkjában. A műsorra a Meseliget Óvoda óvodásait, 
illetve vezető óvónőjét kérte fel. Ezután kerül sor a Velencéért Emlékérem átadására, majd a 
koszorúzásra. A koszorúzást a hagyományok szerint a Zöldliget Általános Iskola tanulói 
közreműködésével fogják lebonyolítani.  
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

j.) Felkérés ünnepi beszédek megtartására 
 
Szávai Jánosné képviselő: Az ünnepi beszéd megtartására Serhókné Varjas Editet, a Meseliget 
Óvoda vezetőjét kérte fel, aki elfogadta a felkérést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Kéri, aki tud, vegyen részt a 
városi ünnepségen. 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

k.) Környezeti hatásvizsgálatra árajánlat 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, ezt a fejlesztési résznél már tartalmazza a költségvetés. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Kéri, aki az előterjesztésben leírtak szerint az AQUIFER Kft. ajánlatát elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

környezeti hatásvizsgálat elkészítésére benyújtott árajánlatról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
pótlólag becsatolandó környezeti hatásvizsgálat elkészítése tárgyában az AQUIFER Kft. (1041 
Budapest, Károlyi István utca 21-23.A.ép.I/8.) 1.800.000,- Ft + ÁFA vállalási díját, mint 
legkedvezőbbet fogadja el.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy készítsen elő a megbízásra szerződést és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

l.) Vízügyi Igazgatóság területére bérleti szerződés-tervezet 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben minden leírásra került. A szavazásnál két 
határozatot fog javasolni. Az egyik, fogadják el a Vízügyi Igazgatóság által megfogalmazott bérleti 
szerződés-tervezetét és kössék meg. A másik pedig - miután birtokukban van a G-T Kft. költségek 
átvállalására vonatkozó nyilatkozata -, készítsék elő a következő testületi ülésre azt a 
viszontszerződést, amelyben minden kötelezettséget átvállal az Önkormányzattól a Kft. Maga 
részéről örül, hogy ez rendeződni fog és kulturáltabb rész lesz az Északi-strand mögött. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Kéri, aki egyetért a bérleti szerződés megkötésével, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

4511⁄19 és 4511⁄20 hrsz-ú állami földterületek bérléséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződés köt bérlőként a velencei 
4511⁄19, valamint 4511⁄20 helyrajzi számú állami földterületre.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt Bérleti szerződést nevében eljárva 
írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 30. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat készítse elő a 
G-T Kft-vel a viszontszerződést, amiben minden kötelezettséget átvállal, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

4511⁄19 és 4511⁄20 hrsz-ú állami földterületek hasznosításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a velencei 
4511⁄19 és 4511⁄20 helyrajzi számú ingatlanok gondozására, hasznosítására készítsen elő bérleti 
szerződéstervezetet a G-T Kft-vel (2481 Velence, Kemping út 8/11.). A viszontszerződés a 
bérbeadói feltételek és a bérlői kötelezettségek tekintetében azonos tartalmú kell legyen az állami 
területek bérbevételéről szóló, ugyanezen területre vonatkozó szerződésben foglaltakkal. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

m.) 1378/4/A hrsz-ú (V-MAX) földterület bérleti díja 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Legalább 8 éves ügyről van szó, ami a szomszédos 
kereskedelmi egységgel kapcsolatban lezárult. Ennek megfelelően az a korrekt lépés, hogy a bérleti 
díj korrekciót megtegyék a V-MAX irányába is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
Kéri, aki az előterjesztés alapján egyetért azzal, hogy a V-MAX bérleti díj korrekciója 2012. január 
1-jei dátummal a bíróság által megfogalmazott 3.329,- Ft/m2 legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

1378/4/A hrsz-ú földterület bérleti díjáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Némethi Zsolt ügyvéd által képviselt 
Budavári Vilmos kérelmére tekintettel a velencei 1378/4/A helyrajzi számon nyilvántartott 
felépítmény bérleti díját a II. fokú bírói ítélet iránymutatása alapján 3.329,- Ft/m2/év + ÁFA-ban 
határozza meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a terület Bérleti szerződését a bérleti díj vonatkozásában e 
határozatban foglaltaknak megfelelően módosítsa. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 
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Napirend: 4.) Egyebek 

n.) Kistérségi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VKTKT 163/2011.(XII.16.) határozatában 
foglalt Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatát elfogadja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

o.) Tulajdonosi hozzájárulás kiadása (4413/6 hrsz.) 
   (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pályázathoz előzetes tulajdonosi hozzájáruláshoz van szó. Ez 
a „Velencei-tó Kapuja” projektnél a „Fehérház” előtti játszótér, és ennek ökoparkká történő 
továbbfejlesztését tartalmazza a pályázat. Faültetéssel, zöldterülettel, Velencei-tavi 
gyalogosösvénnyel bővülne a terület. Erre pályázott a Térségi TDM. Három ökopark kerülne 
kialakításra, kettő Gárdonyban, egy Velencén. Az ökopark kialakítására a jelenleg folyamatban 
lévő beruházás befejezését követően kerülhet sor, ezért van szükség erre a hozzájárulásra. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, hogyan kapcsolódik ez a terület a „Fehérház” kempingjét 
üzemeltető cégnek a kérésében szereplő területhez, miszerint a tópartra le akarnak jutni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez ahhoz sehogyan sem kapcsolódik, mert nem ott van. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Kéri, aki a tulajdonosi hozzájárulás kiadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

4413/6 hrsz-ú területre tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencei 4413/6 helyrajzi számú 
ingatlanra az Önkormányzat által kibocsátott tulajdonosi hozzájárulást jóváhagyja, az abban 
foglaltakat megerősíti. A tulajdonosi hozzájárulás célja, hogy a megjelölt ingatlanon a Velencei-tó 
Térségi TDM Nonprofit Kft. Uniós támogatás keretén belül ökoparkot létesítsen a területen.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

p.) Árok utca 11. sz. alatti épület bérlésének kérelme 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyértelmű a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
álláspontja, közösségi célra szeretnék hasznosítani, nem pedig lakásbérletre. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Kéri, aki egyetért a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

ingatlan bérletére vonatkozó megkeresés elutasításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence, Árok utca 11. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlan bérletére vonatkozó megkeresést elutasítja azzal, hogy az 
ingatlan közösségi célú hasznosítására vonatkozó eredeti döntése változatlan, így lakásbérleti 
célra nem tudja felajánlani. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

q.) Millenniumi parkban lévő épület hasznosítására pályázati felhívás 
   (Előterjesztés 22. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A pályázati kiírásnak melléklete lesz az a szerződést-tervezet, 
amit ma küldött meg az Ügyvéd. Kéri az anyag kiosztását. Tájékoztatásul elmondja, a 
szerződéskötés vissza fog kerülne a Testület elé, ez most csak a tervezet. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Itt most elsősorban a forma a lényeg. Bérleti 
előszerződés köttetne, amelynek a lényege, hogy a nyertes pályázó a vállalásokat előbb el kell 
végezze, megfelelő mennyiségben és minőségben és ha ez megtörtént, utána lesz a végleges bérleti 
szerződés megkötve. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezek már azok a tapasztalatok, amelyekre az Önkormányzat 
az elmúlt években szert tett, hogyan tudják a saját fejlesztési érdekeiket képviselni egy vállalással 
szemben. Korábbi testületi ülésen abban döntöttek, meghirdetik hasznosításra, a másik alternatíva, 
ha senki nem fogja hasznosítani, el kell bontani. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megfogalmazta a kiegészítéseket az előterjesztés harmadik bekezdésében. Javasolja, az 
ajánlattételi felhívás ezekkel a kiegészítésekkel kerüljön elfogadásra, amelyeket az Ügyvéd 
belefogalmaz, és megjelenésre kerülhet a Velencei Híradóban, valamint a városi honlapon és a 
Fejér Megyei Hírlapban. Két határozat meghozatalát kéri. Az egyik az ajánlattételi felhívásra, a 
másik az ügyvédi díjra vonatkozik. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, miért Dr. Vágner Elza ügyvéd készíti ezt az ajánlatot. Van az 
Önkormányzatnak saját ügyvédje. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azt kérték, ez olyan ajánlatkérés legyen, amely a 
közbeszerzési szabályoknak teljes mértékig megfelel. Ezt Dr. Vágner Elza ügyvéd vállalta. Az 
előterjesztésben látható, hogy a munkadíját elég korrekt módon fogalmazta meg, az ajánlati 
dokumentáció megvásárlásából befolyt összeggel azonos mértékű. Mivel az Önkormányzat 
közbeszerzési tanácsadója Dr. Vágner Elza ügyvéd, így jobb, ha ez egy kézben van, mert a 
közbeszerzési tanácsadó szokott a pályázati kiírások során közreműködni a szerződés végeleges 
megkötésénél is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságon 
elhangzott javaslatokkal kiegészített pályázati felhívást elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 
ajánlati felhívásról 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Millenniumi parkban lévő kis épület 
hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás anyagát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javaslata szerint eszközölt pontosításokkal együtt elfogadja.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívást a Fejér Megyei Hírlapban három 
alkalommal jelentesse meg. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
Határidő:  2012. március 30. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja azt, hogy az ügyvédi díjazás az ajánlati 
dokumentáció megvásárlásából befolyt összeggel azonos mértékű legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

ügyvédi munkadíjról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Millenniumi parkban megvalósítandó 
fejlesztési elképzelésekhez szükséges ajánlati dokumentáció készítés díjának forrásául a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt összeget jelöli meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megvásárolt dokumentáció befolyt összegére vonatkozó 
munkadíj megjelöléssel megbízási szerződést kössön Dr. Vágner Elza ügyvéddel. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

r.) Földhasználati jogot biztosító szerződés módosítása 
 (2181, 2181/A, 2180 hrsz.) 

   (Előterjesztés 23. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez a Szakorvosi Rendelőintézet földhasználati jogot biztosító 
szerződének a módosítása. Átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Szakorvosi Rendelőintézet területeit próbálják 
rendezni. Megtörtént az épület feltüntetési eljárás, a változási vázrajzon szerepel a szeméttároló is. 
Albetétbe kell venni az ingatlant, a beépítési kötelezettség teljesítéséig elidegenítési és terhelési 
tilalom is szerepel rajta, ezt törölni kell. Meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy rendezni 
lehessen a használati jogokat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben leírásra került, a Kistérségi Tanács 
elfogadta a módosítást. Dr. Ferencz Péter főorvosi úr azért van jelen, mert tanácskozási joga van 
ebben a témában. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, hogy jön ide a társasház? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A társasház majd a következő lépés lesz. Nem a funkció a 
lényeg, hanem a műszaki létesítmény, aminek lehet elhatárolható egységcsomagja. A Társasházi 
Alapító Okirat szerint az emeleti rész a Kistérségé lesz, a földszint az Önkormányzaté marad, de a 
főbejárattól balra és jobbra eső részek albetétekkel lesznek megkülönböztetve. Egyszerűbb lesz 
ezeknek a kezelése. Az elképzelés szerint meg fogja teremteni az alapját ez a bejegyzés és az 
előmunkálatok annak, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetnél például a Mentőálllomást le lehet 
határolni. Az egész Társasháznak lesz egy főkönyve, de azon belül albetétek lesznek, például 
Mentőállomás, Gyógyszertár, Gyermekrendelő.  
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Dr. Sirák András képviselő: Már kezdi érteni, csak azt volt neki magas, hogy az ilyen közfunkciót 
ellátó épületek ezek együttesen is társasháznak számítanak?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem a funkciót kell nézni, mert nem a használat 
határozza ezt meg, hanem a helyiségcsoportok elkülönített jogállása. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a földhasználati jogot biztosító szerződés 1. számú 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal. 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

földhasználati jogot biztosító szerződés módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pintérné Dr. Szekerczés Anna 
ügyvéd által készített, a velencei 2181, valamint 2080/1 ingatlanokat érintő földnyilvántartást 
módosító, Földhasználati jogot biztosító szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez becsatolt szerződést nevében eljárva írja 
alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

s.) Tervezési szerződés (Balatoni úti háziorvosi rendelő kialakítására) 
   (Előterjesztés 24. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Jegyző urat, kíván-e kiegészítés tenni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Ami előzetes egyeztetésre volt szükség és árbecslésekre, 
ennek kapcsán bevont tervezőtől történő ajánlatkérés elég logikusnak tűnt. Közbeszerzési 
szempontból egybeszámítási kötelezettség alá esik, de a 8 millió forint éves szintet nem fogja elérni 
ez a szolgáltatáscsoport, ezért nem kellett magasabb kategóriában szerepeltetni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tervezési díjra és a háziorvosi rendelő kivitelezésére a 
forrás a költségvetésben biztosított. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban? 
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Dr. Sirák András képviselő: Lehet ismerni ennek a tervezőnek egészségügyi tervezésben való 
jártasságát? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A Tiszti Főorvosnál is teljes mértékben letisztázott 
konstrukció kivitelei terveit fogja megcsinálni. A Szakrendelő tervezőjétől kapták az ajánlatot a 
tervezőre.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tervezőnek minden érdekelttel egyeztetni kellett annak 
érdekében, hogy az Önkormányzat tudja, mennyi összeget tervezzen be ezzel kapcsolatban a 
költségvetésbe.  
Kéri, aki a Tervezési szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

újtelepi háziorvosi rendelő kialakításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az újtelepi háziorvosi rendelő 
kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítésével megbízza a Consensus Terv Bt-t (1119 
Budapest, Bártfai u. 5/b.) az előterjesztésben foglalt szerződés szerinti tartalommal, 690.000,- Ft+ 
ÁFA tervezési díjért. A tervezési díj forrása a 2012. évi költségvetés fejlesztési előirányzatában 
biztosított. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. szeptember 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

t.) Velencefürdői-strand előbérleti szerződése 
   (Előterjesztés 25. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Örömmel mondható, hogy eljutottak idáig. Ez is az a 
konstrukció, amit az előbb a Jegyző úr elmondott a Millenniumi parkkal kapcsolatban. Fizető- és 
szabad strand funkcióról van szó, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Egyszer már kiválasztották 
ezt a Kft, hogy vele kössenek szerződést, most pedig a szerződéskötés pillanatához érkeztek, s talán 
a strandszezonra el tudnak indulni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri a Testület tagjait, aki a Bérleti előszerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

velencefürdői strand bérleti előszerződésének megkötéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencefürdői strand hasznosítására és 
üzemeltetésére vonatkozó bérleti előszerződést köt a G3 GASZTRO Kft-vel (2481 Velence, Orgona 
utca 6.). A korábbi testületi döntésben kijelölt szolgáltatóval kötendő végleges bérleti szerződés 
feltétele a bérleti előszerződésben foglaltak teljesítése.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. március 30. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

u.) Csontréti kikötő bérleti szerződése 
   (Előterjesztés 26. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel 
kapcsolatban? 
Kéri, aki a Bérleti szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Tóbíró közi csónakkikötő bérleti szerződéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdony – Velence-tavi Horgász 
Egyesület megkeresésére 2012. február 1-től – 2012. december 31-ig tartó, egy évre szóló bérleti 
szerződést köt a Tóbíró közben lévő Csontréti csónakkikötőre az előterjesztéshez csatolt szerződés-
tervezetnek megfelelő tartalommal. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2011. március 31. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

v.) Tóbíró-strand LEADER-pályázatának lemondása 
   (Előterjesztés 27. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt egy tavaszi időszakban megvalósuló beruházásról lenne 
szó. Novemberben újra be kell adni, de már az Önkormányzat nevében és így nem lesznek zavarok 
egy esetleges üzemeltető váltásnál. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

Tóbíró-strand LEADER-pályázatának lemondásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóbíró-strand közterületi eszköz 
fejlesztésére elnyert LEADER-támogatásról lemond.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatás lemondása, illetve az Önkormányzat nevében 
történő ismételt benyújtása tárgyában járjon el. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e 
valakinek közérdekű bejelentése? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Szeretne egy példányt kérni az ÁSZ vizsgálat anyagából. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előző testületi ülésen is elmondta, mindenki meg fogja 
kapni, amikor lesz eredmény. Eddig is, amikor volt ilyen, megkapták a Testület tagjai.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Még csak munkaanyag áll az Önkormányzat 
rendelkezésére, nincs joga kiadni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Velencéért Emlékéremre való javaslattételi felhívás eddig mindig 
megjelent a Velencei Híradóban, ezt hiányolja, mert mégis emeli a nagyságát ennek az 
elismerésnek, ha a felhívás megjelenik. Kérdezi, mi okozta ezt? A határidőt is csak a honlapról 
lehetett tudni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni az észrevételt. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Február 25-e a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. Kérdezi, 
erről történt-e kulturális megemlékezés? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem tudja, az Iskolában történt-e valamilyen megemlékezés, 
de a településen nincs benne abban az ünnepi rendben, amit elfogadott a Testület. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Javasolja, majd legyen benne, mert sok településen megünneplik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, amikor a Testület a következő évi munkatervét és 
rendezvénytervét készíti, akkor említse ezt meg a Képviselőtársa, nehogy kimaradjon. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel nincs több közérdekű hozzászólás, kéri a Képviselő-
testület tagjait, zárt ülésen folytassák a munkát. 
Kéri, aki a zárt ülés megtartásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2012.(II.27.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

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

*  * * 
 
 
Új Roland Gyula képviselő távozik az ülésről. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülést 18.14 órakor bezárja.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 


