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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott, 
lakossági fórummal egybekötött, nyílt 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, Török Ágnes Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Arday Ágnes TDM Egyesület munkaszervezetének 
vezetője. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Testület 7 
fővel határozatképes. A meghívóban szerepel, hogy az első napirend a lakossági fórum 
keretében a 2011. évi pénzügyi beszámoló és a település vagyoni helyzetének bemutatása. 
Ezzel kezdik a mai testületi ülés munkáját, majd ezután kéri a napirendek megszavazását. 
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
Napirend: 1.) 2011. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyon helyzetének bemutatása 
       Lakossági fórum 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elöljáróban elmondja, magát a pénzügyi beszámolót 
majd az 5. b.) pont tárgyalása után kívánja megszavaztatni, nem a lakossági fórum keretében. 
Néhány gondolatot kiemel a 2011-es évről. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
1.925 millió forint fejlesztési bevételt tervezett. A bevételek alakulásának bemutatása során 
látható, a működési bevételből a saját bevétel 62 %-ban teljesült, ennek oka, hogy a bérleti 
díjak nem teljesültek. A 2012. évi költségvetés mellékleteként is kimutatásra kerültek a 
kintlévőségek. A helyi adóknál és minden más egyébnél pedig többlet keletkezett, amelyek 
némiképpen ellensúlyozták azt, hogy a „Velencei-tó Kapuja” beruházás átmeneti leállása 
miatt a tervezett támogatási bevétel nem teljesült. A megvalósult projektnél pénzügyi 
szempontból probléma, hogy nem mindig abban az évben kerülnek elszámolásra, hanem 
áthúzódhatnak, és ez zavarokat okozhat. A kiadások között érdemes kiemelni, a 8 %-os 
takarékossági intézkedést. Lehet, hogy a 8 % nem hangzik soknak, de mivel az Önkormányzat 
ezt már évek óta így teszi, tiszteletreméltó megtakarítás. A működési kiadások között 
találhatók a kötvényre vonatkozó kiadások, a 2008. évben kibocsátott kötvény kamatára 
17.531 eFt-ot fizettek ki. A működési tartalék az elmaradt bevételek ellensúlyozására került 
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kialakításra. Minden évben ilyenkor, a beszámoló részeként került megemlítésre a vagyon 
alakulása, mert nagyon fontos dolog, hogyan alakul a település vagyoni helyzete. Mindig 
öröm, ha egy település elmondhatja magáról, egyrészt jelentős a vagyona, másrészt pedig 
nem csökkent, hanem nőtt. A kimutatásból látható, a vagyon nyitó állománya 7.503 millió 
forint volt. A beruházások és felújítások évközi növekedést okoztak, kevés volt az 
értékesítésből, selejtezésből adódó csökkenés, így a vagyon év végi záró állománya 7.685 
millió forint. Külön táblázatban kerültek kimutatásra az Önkormányzat egyéb pénzeszközei. 
Ezek ELMIB részvények, a VHG Kft-ben törzstőke 3 millió forint, Velence Plusz Kft-ben 
törzstőke 1,5 millió forint, a Közép-duna Vidéke Hulladék Zrt-ben részesedési érték 70 ezer 
forint, a Velencei-tavi Nonprofit Kft-ben törzstőke 139 millió forint, apport 49 millió forint, 
DRV Zrt-ben 100 ezer forint értékű részvény. A jelenlévők számára még érdekes lehet, hogy 
vannak az Önkormányzatnak üzemeltetésre átadott vagyoni elemei. Ez kizárólag a 
szennyvízhálózat fejlesztésével és üzemeltetésével függ össze, mert a megépített 
szennyvízvezetéket üzemeltetésre átadta az Önkormányzat a DRV Zrt-nek, aki ezért díjat fizet. 
A beszerzés beruházásoknál a felsorolásból jól lehet látni, hogy azok kerültek feltüntetésre és 
aktiválásra, amely beruházások megvalósultak. Megvalósultak között szerepel a Civilház, 
Közösségi Ház, parkoló, közvilágítási lámpa fejlesztés, hulladékgyűjtő sziget, vízelvezető 
árok. A kiadások között kizárólag azok a selejtezések szerepelnek, amelyek kisértékű 
eszközként vannak nyilvántartva. Az értékpapírok bemutatása az Önkormányzatnál a 
kötvénykibocsátásra vonatkozik. Már említette, mennyit fizettek ki kamatra és már a 
tőkefizetési kötelezettségét is megkezdte az Önkormányzat, melyből 2011. évben 84.254.000,- 
Ft-ot teljesített. Kiemeli, hogy nincs és nem volt 30 napon túli szállítói tartozása az 
Önkormányzatnak, tehát mindent szerződés szerint, időben tud fizetni. Záró gondolatként az 
összegzési rész első mondatát szeretné kiemelni: „A 2011. évi költségvetés feladatainak 
maradéktalan végrehajtását bizottsági javaslatok, állásfoglalások és testületi döntések 
alapozták meg.” Az Önkormányzat meghatározott szempontok alapján gazdálkodott, ennek 
legfőbb célja volt a likviditás folyamatos biztosítása. Ennek érdekében – ha szükség volt rá – 
a folyószámlahitelt vették igénybe. A zárszámadás nyilvános, ezért a rendeletet és annak 
mellékleteit bárki megtalálhatja a Könyvtárban, vagy majd a város honlapján.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Egyik észrevétele és évek óta minden alkalommal elmondja, 
lakossági fórumot délután három órakor nem lehet tartani, az emberek dolgoznak, nem 
tudnak eljönni, meg lehet nézni, hányan vannak most itt. Másrészt szeretne hallani valamit 
arról, hogy vannak kintlévőségei az Önkormányzatnak, amelyek behajtására cégeket kértek 
fel. Kérdezi, ezeknek a kintlévőségeknek a behajtása hogyan áll? A mai napon közel 40 
napirendet tárgyalnak, véleménye szerint ezt képtelenség végigcsinálni. A 33. napirendi 
pontból tudják meg a Képviselők, hogy az Önkormányzat könyvvizsgálóját a Komárom-
Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szeretné kihallgatni, mégpedig a 
kötvénykibocsátás során végzett munkája kapcsán, valamint a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
vonatkozásában. Erről szeretné kérni tájékoztatást a Polgármester asszonytól, mert a helyi 
újságban nem jelent meg, egy napirendi pontból tudják meg. Kétféle feljelentésről tud, egyiket 
a Polgármester asszony tette, a másikat az Országgyűlési Képviselő úr indította, nyilván erről 
van szó. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A 33. napirendi pont tárgyalásakor fognak erről 
beszélni, nem először és nem is utoljára. A mai anyagokban minden szerepel, csak el kell 
olvasni.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: ÁSZ vizsgálat volt tavaly ősszel az Önkormányzatnál. A mai 
napig nem kapott róla információt. Kérdezi, forduljon az ÁSZ-hoz, mert a Velencei 
Önkormányzatnál nem publikus az ÁSZ jelentés a Képviselők számára?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, a Képviselő asszony megjegyzése szerepeljen a 
jegyzőkönyvbe azért, hogy később elnézést tudjon kérni a Képviselő-testület tagjaitól azért, 
mert az ÁSZ vizsgálatáról az Önkormányzat nem kapott értesítést, de ezt nem hiszi el. 
Munkaközi egyeztetések folytak, ezt többször is elmondta. A kintlévőségek behajtása nem a 
2011-es évnek a kérdése, amit kérdezett a Képviselő asszony, azt a 2012. évi költségvetés 
kapcsán fogadták el. Ez jelenleg is folyamatban van, a szükséges lépéseket hol az ügyvédek, 
hol az Önkormányzat pénzügyi osztálya, hol majd a Képviselő-testület megteszi. Valóban sok 
a napirendi pont, de úgy gondolja, a pikért megjegyzéseknek nincs itt most a helye és ideje. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, mikor volt a Pénzügyi Bizottsági ülés? Kaptak 
meghívót, de nincs rajta időpont. A meghívót megmutatja a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Valóban nincs benne, hol és mikor. 
 
Serhók György képviselő: A bizottság tagjainak meghívójában szerepelt időpont. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor újabb következmény, olyant kapott, amelyikben nincs 
időpont, lehet, hogy ez nem véletlen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Biztos benne, hogy véletlen, de elnézést kérnek érte. A 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jobban oda kell figyelni erre, nehogy az a vád érje az 
Önkormányzatot, hogy tudatosan kerülik az időpont közlését. Köszöni a jelzést. Ahogy jelezte, 
szavazni nem most kell, hanem az 5. b.) napirendi pont tárgyalása után. A lakossági fórumot 
bezárva javasolja, kezdjék meg a testületi ülés munkáját. Kéri a Testület tagjait, aki a 
meghívóban 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 
77/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint 
nyílt ülést tart: 

1.) 2011. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása (Lakossági 
fórum) 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
4.) 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 
5.) Egyebek: 

a.) Középtávú terv módosítása 
b.) 2011. IV. n.évi előirányzat módosítása 
c.) Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése 
d.) Kérelem a Meseliget Óvoda költségvetésének módosítására 
e.) Tagi hitel megállapodás – Szakorvosi Rendelőintézet 
f.) Működési engedély módosítási kérelem támogatása (Szakorvosi) 
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g.) Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása 
h.) Közbeszerzés ajánlattételi felhívások – temetői vizesblokk, háziorvosi rendelő 
i.) 1361/14, 1367/28 és a 4510/23 hrsz-ú ingatlanok területfunkció változtatása 
j.) Állattartásról szóló rendelet-tervezet 
k.) Helyi önkormányzati jelképek alapításáról és használatáról szóló rendelet-tervezet 
l.) Adóigazgatási feladatellátás többletköltség igénye 
m.) Tópart utcai Háziorvosi Rendelő akadálymentesítése (tervezés) 
n.) Humán Családsegítő létszámkérdése 
o.) VKTKT – határozati javaslat 
p.) Ivóvíz ellátás – Tóbíró-strand 
q.) Ivóvíz ellátás – Hajdú tanya 
r.) Füri Kft. kérelme – bérleti szerződésének meghosszabbítására 
s.) Közoktatási szakértői díj 
t.) 585/26 és 4471/10 hrsz-ú ingatlanok felértékeltetése 
u.) Pavilontulajdonosok megkeresése 
v.) 2012. évi igazgatási szünetről rendelet-tervezet 
w.) Majer Mirror Bt. ingatlan ügye 
x.) Paor János kérelme 
y.) Együttműködési megállapodás-tervezet – EFOTT 
z.) Tervezési megbízás (Pomsár Kft.) 
aa.) Északi-strand állapota 
bb.) Millenniumi parkban lévő épület hasznosítása 
cc.) Könyvvizsgáló titoktartás alóli mentesítése 
dd.) Szakértői megbízás 
 

Zárt ülés 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

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

- Egyeztetett a VVSI és Pro Rekreatione Alapítvány új tulajdonosaként szereplő Kft. 
igazgatójával, Andrásfalvy Pálnéval egy kellemes beszélgetés keretében.  

- Az elmúlt időszakban a Kistérség, a TDM és a LEADER Egyesület is ülésezett. 
Mindegyik ülésen az Alpolgármester úr képviselte a települést. Alpolgármester úr 
tájékoztatása alapján tudomással bír arról, hogy mindhárom ülésen az aktuális 
feladatokat megbeszélték. Olyan napirend, ami közvetlenül a Képviselő-testületet 
érintette volna, nem volt.  

- Az NFÜ elnökhelyettesével személyes megbeszélést folytatott. Egyetértettek a 
„Velencei-tó Kapuja” projekt ügymenetét illetően a projekt befejezésével 
kapcsolatban.  

- Szintén egyeztetésre került sor az oktatási szakértővel. Az oktatási szakértő személyére 
a Kormányhivatal tett javaslatot, három fő megjelölésével. Az Önkormányzat ebből 
egy főt kiválasztott, a mai testületi ülés egyik napirendje lesz a vele kötendő szerződés 
tárgyalása. A kiválasztott személy régi szakemberként az Iskola átadásával 
kapcsolatos oktatási szakértői feladatokat fogja ellátni.  

- Ismét megtartása került a „Beszélgessünk Velencéről” fórum, melynek központi 
témája a vasútfejlesztés volt. Képviseltette magát a NIF és a kivitelezést végző Közgép. 
Úgy gondolja, jó hangulatú, igen gyakorlatias beszélgetés folyt. Szezonra 
remélhetőleg átadásra kerülhet a gépjármű aluljáró, illetve a gyalogos aluljárók. Az 
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illetékesek megmutatták a gyalogátkelők és buszmegállók tervezett helyeit, valamint 
egyéb aktuális kérdések is felvetődtek.  

- Ennek az időszaknak két nagy előkészítő feladata volt az Önkormányzat számára. Az 
Iskola átadásával kapcsolatban már a konkrét szerződés előkészítése történik, a 
pénzügyi elemzést elvégezte a Baptista Szeretetszolgálat, folynak az oktatási szakértői 
egyeztetések. Holnapi nap lesz a Nadapi Képviselő-testületnek az ülése, ahol az 
Önkormányzat által felkért dr. Szekerczés Anna ügyvéd által elkészített határozati 
javaslatról fognak dönteni.  

- Az EFOTT-al kapcsolatos szerződés-előkészítések folytatódtak, ez a mai testületi 
ülésnek is napirendi pontja. Nem volt egyszerű jogi feladat ilyen nagy rendezvény 
szerződéseit elkészíteni. 

- Az egyik írott anyagban is jelezték már, hogy 2012. április 13-án a VÁTI helyszíni 
ellenőrzést tartott a „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatban. A helyszíni 
ellenőrzés jegyzőkönyvéből idézi: „Helyszíni ellenőrzésen a tisztázó kérdésekre 
benyújtott válaszok ellenőrzése történt, a tervezéssel kapcsolatban felmerült 
kérdésekre benyújtott válaszok elfogadhatóak, a következő kiegészítésekkel:” A 
kiegészítéseknek az a lényege, hogy a tisztázó kérdéseket helyben, változás bejelentőn 
meg lehet tenni a projektmenedzsernek. Az Önkormányzat benyújtotta a folytatáshoz 
szükséges összes műszaki tervet és annak a helyszíni ellenőrzése történt meg.  

Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a tájékoztatót 
tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 6/2012. (II.6.), 7/2012. 
(II.6.), 11/2012. (II.6.), 13/2012. (II.6.), 18/2012. (II.6.), 20/2012. (II.27.), 21/2012. (II.27.), 
22/2012. (II.27.), 23/2012. (II.27.), 24/2012. (II.27.), 27/2012. (II.27.), 28/2012. (II.27.), 
29/2012. (II.27.), 30/2012. (II.27.), 31/2012. (II.27.), 32/2012. (II.27.), 33/2012. (II.27.), 
34/2012. (II.27.), 35/2012. (II.27.), 36/2012. (II.27.), 39/2012. (II.27.), 40/2012. (II.27.), 
41/2012. (II.27.), 42/2012. (II.27.), 43/2012. (II.27.), 44/2012. (II.27.), 46/2012. (II.27.), 
47/2012. (II.27.), 48/2012. (II.27.), 49/2012. (II.27.), 50/2012. (II.27.), 51/2012. (II.27.), 
52/2012. (II.27.), 53/2012. (II.27.), 54/2012. (II.27.), 55/2012. (II.27.), 56/2012. (II.27.) 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 
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Napirend: 3.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, mi teszi szükségessé, hogy már is változtatnak? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az adatszolgáltatáshoz szükséges táblázatrendszer 
azt a csoportosítást nem fogadta el, ahogy azt a költségvetésben szerepeltették. Egyébként az 
is szabályos volt. A végösszeg ugyan az maradt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tudomása szerint más változást nem várnak el az 
Önkormányzattól a 2012. költségvetéssel kapcsolatban. 
Kéri, aki elfogadja a rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2012.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(III.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Rendelet a 4-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Formai hiányosságokat tárt fel a belső ellenőr, ezek 
megszüntetésre kerültek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki elfogadja a belső ellenőri összefoglaló jelentést, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évben végzett belső 
ellenőrzésről készített éves összefoglaló jelentést elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

a.) Középtávú terv módosítása 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az anyagban leírásra került, hogy a saját bevétel 
összege változott és ez a változás a középtávú tervet is módosítja. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a középtávú terv módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

középtávú terv módosításának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2012.(II.27.) számú határozatában 
elfogadott, a 2012. évre vonatkozó középtávú terv módosítását elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

b.) 2011. IV. n.évi előirányzat módosítása 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden negyedévben a szükséges módosítások – 
amelyekről testületi döntések is vannak – átvezetésre kerülnek. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a rendelet módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2012.(IV.27.) 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Rendelet a 8-as számú mellékletben. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mint ahogy már jelezte, itt kerül elfogadásra a 2011. 
évi pénzügyi beszámoló. 
Kéri, aki elfogadja az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 
rendeletet, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2012.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
Rendelet a 9-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

c.) Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintését 
minden évben ilyenkor szokták napirendre tűzni, mert most még van idő olyanról beszélni, 
ami intézkedési feladatokat igényel. A Jegyző úr a napirend előterjesztője, kérdezi, kíván-e 
kiegészítést tenni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Uj Roland Gyula képviselő: A Nimród utca, Vadász utca sarkánál kéri a közútra a tükör 
kihelyezését a beláthatóbb közlekedés érdekében. Jelzi, a sarkon lévő BKV-s üdülőben 
tartózkodók a hétvégén is az utcán parkoltak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Már egy hónapja szólt Törjék Zoltán műszakis 
kollegának, hogy intézkedjen, mivel a tükröt meg kell rendelni, majd kihelyezni. Nem tudja, 
hol áll a folyamat, de reméli, ez megfelelő ütemben halad. A parkolással kapcsolatos gondok 
ismertek az Önkormányzat előtt. Nem is kapták meg a használatbavételi engedélyt, mert az 
udvarra tervezték a parkolót, ahol nyírt pázsitot alakítottak ki. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság felvetése volt, hogy mögöttes önkormányzati területen 
alakítsanak ki parkolót, melynek a tervei elkészültek, tudomása szerint engedélyezés alatt áll.  
 
Martinovszky József képviselő: Kéri, az Iskola előtt lévő szelektív hulladékgyűjtő edények 
kerüljenek áthelyezésre. Ennek a megoldása is a szezonra való felkészüléssel kapcsolatos 
lehetne.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kéri az igazgatási osztályvezető asszonyt, hogy a 
holnapi napot a felvetések megbeszélésével kezdjék.  
 
Serhók György képviselő: A Bizottsági ülésen is előtérbe került, hogy két sarkalatos pontja 
van ennek az anyagnak. Az egyik a MÁV beruházás, a másik pedig a tópart környéke. A 
„Velencei-tó Kapuja” kapcsán áll a fejlesztés és a beruházás, de az úton el kell menni. 
Minden képviselőtársa beszélt már erről, de sajnálatos, mint ahogy ebben az anyagban is 
benne van, addig nem léphetnek semmit, amíg a VÁTI ki nem fejti a véleményét azzal 
kapcsolatosan, hogy minőségi utat lehessen ott csinálni. Többször felvetődött, valamilyen 
módon kerüljön megoldásra, de ezek nem vezettek eredményre és félő, ezek után sem vezetnek 
eredményre, ha nem kapnak rá engedélyt. A szennyvízberuházás elkészült, a 
csatornakiváltások megtörténtek, a szegélyek is elkészültek, rövid határidőn belül meg lehetne 
oldani ezt a kérdést, de vannak olyan elvárások a Képviselők felé is, amelyeket nem lehet 
megkerülni. Ha ezt megkerülnék, akkor a projekttel kapcsolatban kellemetlenségeik 
lehetnének.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tájékoztatóban kiküldött levelek között olvasható, 
amit az Önkormányzat a VÁTI-nak írt. A VÁTI is szívesen egyeztet, de jelezte feléjük, hogy az 
írásos hozzájárulásuk szükséges, nehogy szabálytalansági eljárás legyen. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Arra mindenképpen alkalmas az 
anyag, hogy ráhangolódjanak azokra a feladatokra, amelyek minden évben előttük állnak. 
Különösen arra a kisebb feladatokra is ráirányítják a figyelmet, amelyek a közhangulatot, az 
emberek megítélését sokban ronthatja, vagy javíthatja. Nagyon jó ötletnek tartja, amit a 
Jegyző úr beleírt az anyagba, hogy fel kell térképezni tételesen, hogy állnak közterületi 
eszközökkel, itt a padokat, szemeteseket, stb. kell érteni.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozik a teremből. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja a beszámolót, a feladatsort jelző 
előterjesztést, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

nyári szezonra való felkészülésről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi nyári szezonra való 
felkészülés komplex áttekintéséről szóló beszámolót elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
 



 10 

 
Napirend: 5.) Egyebek 

d.) Kérelem a Meseliget Óvoda költségvetésének módosítására 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Meseliget Óvoda vezetője kérte, a 7 fő dajka 
közalkalmazott részére biztosított minimálbér kiegészítés a költségvetésben is szerepeljen. 
Amikor a költségvetés készült, nem volt egyértelmű, hova kell a dajkákat sorolni. Januártól ők 
ugyanúgy megkapják a bérkiegészítést. Kéri ennek támogatását a kiküldött előterjesztés 
szerint. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Meseliget Óvoda bérkeret kiegészítéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meseliget Óvoda vezetője által 
benyújtott bérkeret pótelőirányzat kérését az Önkormányzat működési tartaléka terhére 
elfogadta és egyben felkéri a Hivatal pénzügyi osztályát, hogy a következő költségvetési 
rendelet módosításában szerepeltesse.  
 

Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

e.) Tagi hitel megállapodás – Szakorvosi Rendelőintézet 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem először tárgyalják ezt sem. Korábbi ülésen pontos, 
tételes kimutatásban számoltak be arról, mi a 60 milliós tagi kölcsönnek a belső tartalma. Ma 
három olyan témájuk lesz – az egyik zárt ülésen -, ami a Nonpfrofit Kft-t érinti, vagy az általa 
érintetett Gyógyszertár Kft-t. Dr. Ferencz Péter ügyvezető úr jelezte, más irányú elfoglaltsága 
miatt nem tud itt lenni, de mind a három napirendi pontban leírtakkal egyetért, többek között 
ezzel a Megállapodás megkötésével és tartalmával is. A megállapodás megkötésével minden a 
helyére kerül. Az is látható, hogy 36.363.366,- Ft tagi hitel tartozása marad fenn a 
Szakrendelőnek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kiegészítené azzal, hogy az 1. számú mellékletben 
szereplő 13.924 ezer forint pénzügyi elszámolása úgy lehetséges, hogy ez az összeg a 
törzstőkébe fog átmenni, ezért erről a Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, amit a 
taggyűlésen képviselni fog a Polgármester asszony. Így rendeződik pénzügyileg is, mert az 
Önkormányzat tulajdonrésze növekedni fog a Kft-ben. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor két szavazásra kerül sor. A törzstőke emelésről, 
mivel az vagyon érték, név szerinti szavazást fog kérni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a Járóbeteg Szakellátó biztosan marad Velencéé, vagy 
átveszi a Kormányhivatal? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A mai információk szerint biztos, hogy állami 
tulajdonba kerül. Az újságok szerint a kórházak után minden szakorvosi rendelőintézet állami 
tulajdonba kerül. De döntések még nincsenek. 
 
Serhók György képviselő: Valójában a kötvénykibocsátásból keletkező kiadás továbbra is az 
Önkormányzatot fogja terhelni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A sajtóinformációk szerint igen. 
 
Serhók György képviselő: A kiadás itt marad, fizethetik a hiteleket, a tulajdon pedig nem az 
Önkormányzaté. Annyi öröm marad, ha valaki beteg, akkor ide mehet a szomszédba. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 23 hasonló ilyen projekt van az újak közül, ide tartozik 
Velence is, továbbá vannak a régiek. Nem egyszerű a helyzet, mert több olyan van, mint 
Velence is, hogy az alapellátáson kívül más is van az épületben. Úgy gondolja, a Képviselő-
testület mindent megtesz azért, hogy a település vagyonát és tulajdonát védje. Vannak dolgok, 
amiben nem a Képviselő-testületé a döntési kompetencia.  
Kéri aki a Megállapodás megkötésével és a tagi hitellel kapcsolatos elszámolással egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

tagi hitel rendezéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft-vel megállapodást köt a 2009-es évben felvett tagi hitel 
rendezése tárgyában, az előterjesztésben foglaltak szerint. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. május 31. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő szavazás a törzstőke emelésre vonatkozik. A 
névszerinti szavazásra átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület 
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Cserny Vilmos igen 
Benkő Istvánné igen 
Martinovszky József igen 
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Serhók György igen 
Dr. Sirák Andrásné tartózkodik 
Szávai Jánosné igen 
Uj Roland Gyula igen 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

törzstőke emelésről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy határozza el a Kft. 
törzstőkéjének 13.930.000,- Ft-al történő felemelését, melynek során Velence Város 
Önkormányzata elsőbbségi jogával kíván élni oly módon, hogy a 13.930.000,- Ft-ból 
13.924.134,- Ft tagi hitel követelés, azaz a 2006. évi IV. törvény 13. § (2) bekezdése szerinti 
nem pénzbeli hozzájárulás és 5.866,- Ft pénzbeli hozzájárulás. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fenti tartalmú 
nyilatkozatot megtegye, a Kft. Társasági szerződés módosítását aláírja.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. május 16. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

f.) Működési engedély módosítási kérelem támogatása (Szakorvosi) 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Főorvos úr az előterjesztéshez csatolt kérelmében 
jelezte, hogy a szakorvosi óraszámok átcsoportosításához az ÁNTSZ kéri a többségi 
tulajdonos Önkormányzat állásfoglalását. Ez korábban nem volt szükséges. Ezek azok a 
szakmai óraszám átcsoportosítások, amelyeket a lakossági igényekhez igazítottan próbált a 
vezetés átformálni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Biztos, hogy a tapasztalatokból kiindulva kérte az intézmény a 
módosítást. Reméli, javítani fog a helyzeten. Még mindig vannak olyan szakterületek, ahol 
meglehetősen hosszú várólista van. Ha ez az óraszám módosítás megtörténik, akkor kéri az 
újság főszerkesztőjét, hogy az aktuális rendelési idő jelenjen meg a helyi újságban. A Főorvos 
úr szeretné, ha úgy jelenne meg a rendelési idő, ahogy az engedélyben szerepel, de néha ez 
eltér a valóságtól, mert ha elmegy egy orvos 2-3 hét szabadságra, akkor az módosítja a 
rendelési időt. A betegnek az a jó, ha tudja, ott találhatja-e az orvost. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, a felvetés az állampolgár szempontjából 
teljesen igaz. A Főorvos úr érvelése is igaz. Csak a nyári szabadságolások tudhatók előre. 
Nem tudja, mi lenne a jó megoldás. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Szakrendelőt telefonon el lehet érni, ahol meg 
tudják mondani, milyen változás van. 
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Cserny Vilmos alpolgármester: Akkor talán nem kellene minden újságban lehozni a teljes 
rendelési időt, hanem meg kellene írni, milyen szakterületeken folyik rendelés és a rendelési 
időpontokról a recepció ad tájékoztatást.  
 
Martinovszky József képviselő: Esetleg oda kellene írni, hogy a rendelési időpont változhat. 
 
Szávai Jánosné képviselő: A beteg csak időpontra mehet, be kell jelentkezni előre. Ha változik 
az időpont, akkor esetleg a recepciós kitelefonál, hogy ne jöjjön a beteg abban az időpontban. 
Csak úgy nem sétálnak be az emberek a szakrendelésre. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A múltkor a szemészetre jött be valaki, hátha van szabad 
rendelési idő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, a szemészet és a 
bőrgyógyászat az, ahol négyhetes várakozási idő van. Ezek a legjobban igénybevett 
szakorvosi rendelések.  
Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

működési engedély módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szakorvosi Rendelőintézet 
fenntartója, támogatja a Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató által benyújtott működési 
engedély módosítási kérelemben foglalt óraszám átcsoportosításokat.  
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

g.) Társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetésben szerepel a támogatásokra 15.610 ezer 
forint. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint közvetlenül az nem kaphat az 
Önkormányzattól támogatást, amelyik szervezetnek a vezetője Képviselő-testületi tag. Ezek a 
szervezetek a Velencéért Közalapítványhoz nyújthatják be a pályázatukat. Dönteni csak 
azokról kell, akik az Önkormányzathoz pályáztak. Az előterjesztésben feltüntetésre került az 
is, hogy a tavalyi évben mennyi támogatást kaptak a szervezetek. A Baba-Mama Klubnál és a 
Nyugdíjas Klubnál jogszabályváltozás miatt nem tud az Önkormányzat közvetlen támogatást 
adni, ezért ők a Közalapítványhoz nyújtották be a pályázatukat. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Nem látja a Katolikus Egyházat, úgy tudja, a Közalapítványhoz 
pályázott, de itt nem került felsorolásra. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azért, mert most a 2012. évről van szó, a felsorolás 
pedig a 2011-es évre vonatkozik. A Közalapítványhoz döntési hatásköre nem ide tartozik.  
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 800.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Református Egyházközség 792.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Velencéért Közalapítvány 4.652.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Velencei Polgárőrség általános feladatainak ellátására 
biztosított 800.000,- Ft, valamint a hétköznapi szolgálatra biztosított 200.000,- Ft támogatási 
összeggel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a támogatási 
összegeket elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Regélő Hagyományőrző Egyesület 200.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Térségfejlesztő Egyesület 190.500,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a LA-MO Teniszklub 200.000,- Ft támogatási összegével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a támogatási 
összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Velence Sport Egyesület 6.580.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Hajnalpír Baptista Gyülekezet 396.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Heiden Babakert Nonprofit Kft. nem 
kap támogatást, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a pályázatot nem 
támogatja. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Rendőrség 600.000,- Ft támogatási összegével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
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Kéri a Képviselő-testületet, aki a Velencei Helytörténeti Egyesület 200.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal a támogatási összeget elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a támogatási igények elbírálásáról - külön-külön szavazás alapján - az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

társadalmi szervezetek támogatásának elbírálásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2011. (II.21.) számú rendelete 
alapján kiírt pályázat szerint az alábbi támogatási összegeket állapította meg: 
 Önkéntes Tűzoltó Egyesület 800.000,- Ft 
 Velencei Református Egyházközség 792.000,- Ft 
 Velencéért Közalapítvány 4.652.000,- Ft 
 Velencei Polgárőrség (általános feladatokra) 800.000,- Ft 
 Velencei Polgárőrség (hétköznapi szolgálatra) 200.000,- Ft 
 Regélő Hagyományőrző Egyesület 200.000,- Ft 
 Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület 190.500,- Ft 
 LA-MO Teniszklub 200.000,- Ft 
 Velence Sport Egyesület 6.580.000,- Ft 
 Hajnalpír Baptista Gyülekezet 396.000,- Ft 
 Rendőrség 600.000,- Ft 
 Velencei Helytörténeti Egyesület 200.000,- Ft 
 
A Heiden Babakert Nonprofit Kft. által beadott pályázatot a Képviselő-testület nem 
támogatta.  
Felhatalmazza a pénzügyi osztályvezetőt a támogatási szerződések előkészítésére, a 
Polgármestert pedig a szerződések aláírására. 

 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő:  2012. április 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

h.) Közbeszerzési ajánlattételi felhívások – temetői vizesblokk, 
háziorvosi rendelő 

   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az újtelepi háziorvosi rendelő kialakítására és a temetői 
illemhely építésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elég nagy anyag. A költségvetésben 
szereplő két beruházásról van szó, amelyeket közbeszerzés útján lehet megvalósítani. A 
Katolikus Egyház részéről az Önkormányzat minden hozzájáruló nyilatkozattal ismételten 
rendelkezik.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A kiküldött anyaghoz képest annyi változtatást kér, 
hogy a temetői WC-nél az építési engedélyben parkoló kialakítás is elő van írva, de jelentősen 
megnövelné a költségeket, ha ott valamilyen komoly parkolót várnának el a kivitelezőtől. 
Ezért ezt kiemelik az ajánlattételi felhívásból és az Önkormányzat fogja kijelölni a 
parkolóhelyet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ahol jelenleg is van. Ez egy belső tartalmi módosítás 
lenne. Részajánlatokat is lehet tenni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki az előterjesztett ajánlattételi felhívást - azzal a módosítással, hogy a parkoló 
kerüljön ki belőle -, elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az újtelepi orvosi rendelő 
kialakítására, valamint a temetői illemhely megépítésére vonatkozó műszaki terveket és a 
közbeszerzési dokumentációt. Az eljárás időütemtervét, az eljárást megindító felhívást és az 
ajánlati dokumentációt, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Elrendeli az 
ajánlattételi felhívás kiküldését legalább három kivitelező részére.  
Az eljárás lebonyolításával megbízza a Faragó és Vágner Ügyvédi Irodát, Dr. Vágner Elza 
ügyvéd ügyintézésével. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  ütemterv szerint 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat számításai alapján ezek a munkák a 
II. félévben reálisan megvalósulhatnak. 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

i.) 1361/14, 1367/28 és a 4510/23 hrsz-ú ingatlanok területfunkció 
   változtatása 

   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés három helyrajzi számú ingatlan 
területfunkció változását tartalmazza. A lényeg az, hogy a strandként funkcionáló területek a 
Földhivatalnál is strandként kerüljenek feltüntetésre.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy kerülne bejegyzésre, mint ahogy a többi 
strandnál is.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az ingatlanok átminősítésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

ingatlanok területfunkció változtatásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 1367/14 és 1367/28 hrsz-ú, 
valamint a 4510/23 hrsz-ú ingatlanterületek kivett közterületről strandfürdőre történő 
földhivatali átvezettetését. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

j.) Állattartásról szóló rendelet-tervezet 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Úgy emlékszik, a régi állattartási rendeletnél megkérdezték a 
Berta doktor úr véleményét. Kérdezi, most történt-e állatorvossal való egyeztetés? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Önkormányzat szabályozási területe jelentős 
mértékben leszűkült. Nagyon kevés szabályozási kör maradt az Önkormányzatnál. Nem kell 
állatorvosi szakvéleményt kérni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem szakmai kérdésről van szó.  
Kéri, aki a rendelet-tervezetet a mellékletekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezz.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2012.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete 
az állattartásról 

 
Rendelet a 18-as számú mellékletben. 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

k.) Helyi önkormányzat jelképek alapításáról és használatáról szóló 
 rendelet-tervezet 

   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzatnak a címer használatáról korábban is 
volt rendelete. Megalkotásra került Velence logója, de a rendelet nem került kiegészítésre. 
Erre az EFOTT-al történő megállapodás előkészítése során jöttek rá, ezért ezt pótolni kell. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Konzultált az Aljegyző asszonnyal és felmerült, hogy ezen 
kívül egyéb dolog is belekerülhetne egy ilyen rendeletbe, például gondol itt olyan építményi 
látképi dologra, ha elkészül a „Velencei-tó Kapuja” beruházás, akkor a felette lévő jelkép. De 
belekerülhet növény vagy állat, ami a települést szimbolizálhatja. Amennyiben erre lehetőség 
lesz, kéri kerítsenek rá sort. Jelkép lehet például a Szél utca – Határ utca sarkán lévő nagy 
hársfa, vagy az ÉDOSZ üdülő területén lévő Kossuth-fa.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy emlékszik, a Helyi Építési Szabályzatnak a vége 
felé közelednek, bele tettek bizonyos fákat. De után kell nézni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A címert és a zászlót iparművészeti zsűri véleményezte. 
Kérdezi, a logót valaki zsűrizte, ki készítette? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A logó kb. 10 éve megvan. Pályázat alapján készült 
és a Képviselő-testület döntött róla, csak nem szabályozta le. A logónak nincs olyan 
követelménye, mint egy címernek. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor nem kell belevenni, hogy zsűrizett. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Művészek készítették, de nem volt ilyen eljárás, mert 
nem kellett zsűrizni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a jelkép használatával kapcsolatos rendelet-
tervezet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2012.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete 
a helyi önkormányzati jelképek alapításáról és használatáról 

 
Rendelet a 20-as számú mellékletben. 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

l.) Adóigazgatási feladatellátás többletköltség igénye 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben minden összefoglalásra került. Az 
előző testületi ülésen a szemétszállítási díjakkal kapcsolatosan kapott felhatalmazást a Jegyző 
úr az előterjesztésben foglaltak előkészítésére. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, előfordulhat, hogy kevesebb lesz a behajtott pénz, 
mint a kalkulált költségigény?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem. Az adóigazgatási feladatellátás sok területre 
terjed ki. Két olyan terület van, amely időszakonként nagy feladattal jár, ezt a csökkent 
létszám miatt nehéz teljesíteni. Az egyik az idegen behajtások, a másik pedig az adófeltárások. 
Főként azért, mert 1,5 évvel ezelőtt megszüntették az idegenforgalmi építményadót és minden 
építményadó lett. Így mindenkinek újra adóbevallást kellett tennie. Jó néhányan ezt nem tették 
meg, így átmenetileg kikerültek a rendszerből. Van olyan terület, ahol még nem teljesen 
lefedett ezeknek a felülvizsgálata. A felderítésből származó behajtás 5-6 tételből meghaladja 
ezt az összeget. A hulladékszállítási díjak behajtása más kérdés. Ezt a feladatot el kell 
végeznie az Önkormányzatnak, erre külön semmiféle támogatás nincs. Látható, amennyiben 
nem elég hatékony ez a behajtás, akkor a szolgáltatást végző cég erre rámehet. Olyan 
helyzetbe kerülhet, hogy a kintlévőségei nagyobbak, mint amit a hitelképessége során tud 
szerezni a likviditásra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Alapvető dolog, hogy kitermeljék a kolleganők a 
800.000,- Ft bérjellegű keretösszeget.  
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

kintlévőségek behajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 800.000,-Ft bérjellegű keretösszeget biztosít 
az adóigazgatási feladatok hatékony ellátása érdekében. 
A kiadás forrásaként a felderítés eredményeként keletkező többlet adóbevételt jelöli meg.  
 

Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
Határidő:  folyamatos 

 
* * * 

 
 
Dr. Sirák András képviselő visszajött a terembe. 
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Napirend: 5.) Egyebek 

m.) Tópart utcai Háziorvosi Rendelő akadálymentesítése (tervezés) 
   (Előterjesztés 22. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben leírásra került, hogy az „A” 
variáció a megvalósítható. Az épület tulajdonosával egyeztetett, aki szerint is az „A” variáció 
a reális. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a kivitelezési munkák és a rendelés működése 
kizárja-e egymást?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Bizonyos értelemben biztos, hogy akadályoztatva 
lesz, meg kell nézni, hogyan lehet szakaszosan megcsinálni. Nem tudja, egyáltalán lesz-e 
olyan kivitelező, aki ezeket az akadályoztatásokat a maga részéről is el tudja fogadni, mert 
közben a háziorvosi rendelésnek ott mennie kell.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Olyan nem képzelhető el, hogy ideiglenesen 1-2 hétre 
bezárják? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ilyen mélységig ezt még nem elemezték ki. Erre nem 
tud most válaszolni, egyáltalán szükséges lesz-e, illetve jelent-e majd megoldást abban a 
szituációban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, az az alapelvük mindenképpen 
követendő, hogy meg tudják valósítani az akadálymentesítést.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Az ügyelet is érinti a dolgot, mert még azt sem lehet, hogy 
éjszaka dolgozzanak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Annak a feltételei onnantól kezdve már nem lesznek 
adottak. Mindenféleképpen a háziorvosi rendelőnek a működését, az állampolgári érdekeknek 
megfelelő zavartalan egészségügyi ellátást biztosítani kell. Úgy kell összehangolni a 
dolgokat, hogy a kettő ne üsse egymást, egymásra épülő folyamatsorról van szó. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Sirák András képviselő: Hogyan értendő, hogy az ügyeletet nem akadályozza? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Addigra az ügyeletet át kell helyezni. A kettő együtt nem 
valósítható meg. Ezt a Képviselő úrral egyeztette Csiszár Balázs műszakis kollegájuk.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Az ügyeletről szó sem volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem is lehetett szó, mert ha a változtatásokról készült 
rajzokat pontosan átnézték, akkor érthető, hogy kerül az akadálymentesítés megoldásra.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, hol lesz az ügyelet? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Szakorvosi Rendelőintézeten belül. A háziorvosok 
egyetértettek azzal, hogy olyan körülmények közé kerüljön a velencei orvosi ügyelet, amely 
méltó. Itt technikai feltételről van szó, de felvetődött sokadszor a pénzügyi feltétel is.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, akkor mi a terv? Végül is maradnak az ügyeletnél 
szobák, akkor ott mi lesz? Két orvosi rendelő lesz? Elől a három szobában, ami most az 
ügyelet szálláshelye, mi lesz? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások lesznek ott. A lényeg, hogy a háziorvosi rendelés teljes körűen, és olyan 
műszaki feltételrendszerrel legyen biztosítva, ami szabvány szerint meg tud felelni. Minden 
olyan helyiség szerepel benne, kellő mérettel, amely feltétele egy korszerű háziorvosi 
rendelőnek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az is feltétel, hogy két rendelője legyen a háziorvosnak. 
Lesz fizikai lehetősége arra, hogy négyszemközt tudjon azokkal a betegekkel beszélni, akikkel 
ez szükséges. Jelen pillanatban ez nem megoldott. Az épület is állami tulajdonban van. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az Alapítvány tulajdonában van. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez állami tulajdonú. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez a státuszt nem változtatja meg, amíg az 
egészségügyi funkció van benne.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezért is mondta el a két ülés közötti munkáról szóló 
beszámolóban, hogy egyeztetett Andrásfalvy Pálnéval, aki ennek a tulajdonnak is a kezelője. 
De nem csak ennek, hanem más állami kézbe került tulajdonnak is. Az épület kezelője 
megerősítette abban, hogy ebbe az irányba menjen az Önkormányzat. Úgy gondolja, nem 
utoljára tárgyalnak erről. A költségvetésben szerepel a Tópart utcai háziorvosi rendelő 
akadálymentesítése kerüljön megoldásra. A megoldásnak az „A” változata reális. Kéri, azzal 
a megállapítással adjak ennek zöld utat, hogy a lehető legkevésbé, vagy egyáltalán ne zavarja 
a háziorvosi rendelést. Ezt úgy kell összehangolni, megtervezni a kivitelezést is, hogy a 
legkevesebb zavart okozza az egészségügyi ellátásban. Ebbe beleértendő, hogy minden 
ellátást biztosítani kell, az ügyeletet is, vagy ott helyben, vagy valamilyen más formában.  
Kéri, aki az előterjesztésben szereplő megoldásban az „A” variációt támogatja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Tópart út 34. szám alatti épület akadálymentesítéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tópart út 34. szám alatti épületben 
háziorvosi rendelés céljára igénybevett épületrész akadálymentesítésére készített 
tervjavaslatok közül az előterjesztéshez csatolt „A” változatot támogatja.  
Felkéri a Hivatalt, hogy a javaslat szükséges további tervegyeztetését folytassa le és készítsen 
költségkalkulációt a megvalósítás előkészítésére.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Csiszár Balázs műszaki ügyintéző 
Határidő:  2012. június 30. 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

n.) Humán Családsegítő létszámkérdése 
   (Előterjesztés 23. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés kiküldésre került. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? A lap alján megfogalmazásra került, hogy meg kell keresni a 
társult önkormányzatokat. Amennyiben elfogadásra kerül, Velence részéről a pénzt 
biztosítják. Ezt kérik a többi településtől is. Tudomása szerint akadálya nem lesz. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Elmentek a megkeresések a társult önkormányzatok testületei felé is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Sok mozgástere ebben sincs az Önkormányzatnak, mert 
másképp nem felel meg az elvárásoknak. Reméli, előbb-utóbb ezeket a Kormány módosítani 
fogja, mert a különböző vitaanyagokban úgy szerepel, hogy próbálják nem csak itt, hanem 
más szakterületen is a különböző belső rendeleteket úgy módosítani, hogy túlzott 
követeléseket ne támasszon az Önkormányzatokkal szembe. 
Kéri, aki az előterjesztés utolsó bekezdését elfogadja határozati javaslatként, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Humán Családsegítő Szolgálat létszámkérdéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálathoz történő 1 fő főállású családgondozó Velencére eső részösszeg 
biztosítását, amennyiben a társulásban részt vevő települések mindegyike vállalja a rá eső 
részösszeg biztosítását.  
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

o.) VKTKT – határozati javaslat 
   (Előterjesztés 24. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor a Kistérségben akár egy vagy több település 
valamit változtat – itt az Oktatási Társulásokra gondol -, akkor azt át kell vezetni. Másrészt a 
jogszabályi változások ugyanúgy vonatkoznak a Kistérségi Társulásra, mint amely 
változásokat már itt az intézményekkel kapcsolatban átvezettek. A határozati javaslatot 
előkészítették, minden társult település Képviselő-testülete elé ez kerül elfogadásra.  
Kéri, aki a határozati javaslatot 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 
92/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

VTKTK Társulási Megállapodás módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Gárdonyban, 2005. 
május 9.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a VIII. 
számú módosítás: 
 
1. A „területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. tv. módosításáról 

rendelkező 2011. évi CXCVIII. tv. általi 2012. január 1-napjával történő módosítására 
tekintettel: 

 
1.1. A Társulási Megállapodás II/1. pont első francia bekezdése, IV/1., V/4.2., 

V/12.3.1., V/12.3.3., V/12.3.4., V/12.3.5. pont, a VI/1.8. pont második bekezdése, 
VI/1.14. és VI/1.16.19. pontjai hatályukat vesztik.    

 
1.2. A Társulási Megállapodás: 

 
• I/3.4. pontja „azzal, hogy a területfejlesztési feladatok megvalósítása során – 

melyek tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el – a 
„területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 2004. évi LXXV. tv-el 
módosított 1996. évi XXI. tv. – Tftv. – kistérségi fejlesztési tanács működésére 
vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezései is kötelezően irányadók” 
mondatrésze,  

• I/12. pontja „és területfejlesztési” mondatrésze,  
• V/5.3. pontjából az „és Tftv. 10/D. § (3)” jogszabályi megjelölés,  
• V/5.5. pontból a „Tftv.” megjelölés,  
• VI/1.11. pontból a IV/15. pontra utalás,  
hatályát veszti.  

 
2. A Társulási Megállapodás I/3.2.2. pont utolsó bekezdésében a „vállalják” mondatrész 

helyébe a „vállalták” mondatrész lép, a I/6.2. pontja kiegészül a „2012. január 1-i 
adatok szerint:  
28.285 fő” mondatrésszel, továbbá a Megállapodás I/7. pontjában a 2011. évre 
vonatkozó állandó népességszám adatok hatályukat vesztik, helyükbe a 2012. január 
1-jei népességadatok lépnek. 

 
3. A Társulási Megállapodás I/9. és IV/5.1. pontjában a „Magyar Köztársaság” 

megnevezése helyébe „Magyarország” megnevezés lép, továbbá I/11.3. pontja „a 
VIII/6.1.1. és 6.1.2. pontjában rögzítettek szerint” mondatrészét követően kiegészül a „s 
a Társulási Tanács éves költségvetését megállapító határozatban foglaltak szerint” 
mondatrésszel.  

 

4. A Társulási Megállapodás IV/7., 8, 9.1., 9.2., 9.3. 9.5., 9.6., 10.3., 10.6., 10.8., 11., 
12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 15.1. 15.2., 15.3. pontjai hatályukat vesztik. 

 

5. A Társulási Megállapodás IV/8.6. pontja „készít és szervezi” mondatrésze hatályát 
veszti, helyébe a „készíthet és szervezheti” mondatrész lép.  
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6. A Társulási Megállapodás IV/13. pont első bekezdésében a „1992. évi XXXVIII. tv.” 
törvényi hivatkozás hatályát veszti, helyébe a „2011. évi CXCV. tv.”, míg a 
„költségvetési szervek belső ellenőrzéséről” szóló 193/2003.(XI.26.)” törvényi 
hivatkozás helyébe a „költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)” törvényi hivatkozás lép, továbbá hatályát 
veszti a „már 2005. évben gondoskodik” és „a I/3.2. pontban megjelölt sikeres pályázat 
esetén.” mondatrésze.  

 
7. A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi IV/16. ponttal: 

 
„16. A IV/2.-IV/15. pontban felsorolt közös feladat-ellátási lehetőségek körében a 

Társulás általi feladatellátáshoz szükséges, hogy a feladatellátást igénylő tagi 
önkormányzatok Képviselő-testületei határozattal döntsenek az igény bejelentéséről 
– annak kezdő hatályát megjelölve – s nyilatkozzanak a közös feladatellátás 
körében keletkező – állami költségvetési, illetőleg egyéb támogatások által nem 
fedezett – többletköltségek viselésének vállalásáról.” 

 
8. A Társulási Megállapodás V/2.4.3. pontja három francia bekezdése, s azt követő 

bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi francia bekezdések és azt követő bekezdés 
lép: 

 
„ · a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési kötelezettségét 

(több mint három hónap) elmulasztja, 
� a tag a Társulás által fenntartott közoktatási intézmények működéséhez a hónap 

ötödik munkanapján esedékes, a Társulási Tanács által évente megállapított 
költségvetési hozzájárulást nem fizeti meg (azaz több mint három hónapos tartozást 
halmoz fel) 

� vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél megvalósításához 
szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás 
döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.  

 
Az ezeken jogcímeken történő tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó Társulási 
Tanács döntését követően két írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő (8 
nap) leteltét követően lehet meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a 
kötelezettségek elévülését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden jogszerű eszközt 
felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.”  

 
9. A Társulási Megállapodás V/3.2. pont második francia bekezdése „képviselőjének neve, 

azonosító adatai” mondatrésszel egészül ki, egyidejűleg „az alapba évente 
folyamatosan fizetett összegét és a végleges támogatásként kapott összeget” mondatrész 
hatályát veszti.  

 
10. A Társulási Megállapodás V/5.7. pont a Kistérségi Fejlesztési Tanács átalakulására 

tekintettel a Kistérségi Fejlesztési Tanács elnöke mondatrésze hatályát veszti, helyébe 
„a székhely település Önkormányzatának polgármestere” mondatrész lép, továbbá az 
V/5.8.pont szövegezése a „Társulási Tanács” mondatrészt követően kiegészül az „első” 
mondatrésszel. 

 
11. A Társulási Megállapodás V/10.3.4. pontjából a „Velencei-tó Környéki Kistérségi 

Alappal való gazdálkodást” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „tagok befizetési 
kötelezettségeinek teljesítését” mondatrész lép. Egyidejűleg kiegészül a „Javaslatot tesz 
az adósságrendezés módjára” mondattal.  



 25 

 
12. A Társulási Megállapodás V/12.3.6. és 12.3.7. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 

12.3.6. és 12.3.7. pontok lépnek: 
 

„12.3.6. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás, a Gárdonyi Kistérségi 
Iroda, valamint a VEPSZ költségvetési szervek költségvetésének egyeztetése, 
elkészítése, a végrehajtása, a vonatkozó jogszabályban rögzített beszámolási 
kötelezettség teljesítése, a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

 
12.3.7. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

 
- a Társulás és költségvetési szerveinek költségvetés tervezetének, 

zárszámadás tervezetének előkészítése, 
- az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése, 
- a pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő 

szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, 
valamint az egyéb szervezetek felé,  

- a tagdíjbevételek felhasználásának elszámolása a tagönkormányzatok felé, 
 

- a közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások 
(különösképpen: az állami alap és kiegészítő hozzájárulások, az 
önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) elkészítése 
és dokumentált egyeztetése az érintett önkormányzatokkal a beszámoló 
(zárszámadást) elfogadását megelőzően, 

- Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtásának, 
illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése.”  

 
13. A Társulási Megállapodás V/12.3.8. pontja „ellenjegyzésére a Gárdonyi Kistérségi 

Iroda vezetője jogosult” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a pénzügyi 
ellenjegyzésére a VIII/16.1.3. pontban foglaltak az irányadóak. A Társulási Tanács 
nevében tett kötelezettségvállalásra az Elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott 
személy, a Gárdonyi Kistérségi Iroda nevében kötelezettségvállasra az Irodavezető, 
vagy az általa írásban felhatalmazott személy, a VEPSZ nevében kötelezettségvállalásra 
az Igazgató, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.” mondatrész lép.  

 
14. A Társulási Megállapodás V/12.4. pontja „szervezete belső szervezeti egységekre nem 

tagolódik” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „szervezetén belül gazdasági 
szervezet működik” mondatrész lép. 

 
15. A Társulási Megállapodás V/12.6. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 
 

„A Gárdonyi Kistérségi Iroda gazdasági vezetője tekintetében a vezetői megbízása, a 
megbízás visszavonása, s díjazásának megállapításával kapcsolatos munkáltatói jogkört 
a Társulási Tanács elnöke, az egyéb munkáltatói jogkört a Gárdonyi Kistérségi Iroda 
vezetője gyakorolja. „ 

 
16. A Társulási Megállapodás VI/1.13.7. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 1.13.7. 

pont lép: 
 

„1.13.7. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, annak 
módosításához, s az SZMSZ-ben megállapított további ügyekben.”  
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17. A Társulási Megállapodás VI/1.16.4. pontja „a VIII/6.1.1. és 6.1.2. pontjában 
meghatározott tagi hozzájárulás” mondatrészt követően kiegészül a „tagdíj” 
mondatrésszel.  

 
18. A Társulási Megállapodás VI/1.16.6. pontja az „évi tagi költségvetési hozzájárulás” 

mondatrészt követően kiegészül az „éves tagdíj” mondatrésszel, míg a 
„meghatározása” mondatrészét követően „a költségvetési határozat keretében” 
mondatrésszel.  

 
19. A Társulási Megállapodás VI/1.16.15. pont „a közös pénzügyi alap felhasználásáról” 

mondatrésze hatályát veszti.  
 
20. A Társulási Megállapodás VI/1.16.21. pontjában a „fenntartói” mondatrész hatályát 

veszti, helyébe az „irányító szervi” mondatrész lép.  
 
21. A Társulási Megállapodás VI/1.17.2. pontja szövegezése az „intézményfenntartói” 

mondatrészt követően kiegészül az „- irányító szervi – „ mondatrésszel. 
 
22. A Társulási Megállapodás VII/2.6. pontja első mondata „Hozzájárulási” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe „A Társulási Tanács által az éves költségvetési határozatában, 
valamint év közben határozatban meghatározott fizetési kötelezettségek, tagdíj” 
mondatrész lép, míg második mondata az „intézményfenntartás” mondatrészt követően 
kiegészül az „és a tagdíj fizetési kötelezettség” mondatrésszel, s a „többlet” 
mondatrésze hatályát veszti.  

 
23. A Társulási Megállapodás VII/2. pontja kiegészül az alábbi VII/2.9.-2.10. pontokkal: 
 

„2.9. A tagra, illetve az általa és a Társulás által fenntartott költségvetési szervei 
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség határidőben történő teljesítése. 

 
2.10.  A Társulási Tanács által meghatározott fizetési kötelezettségek (a költségvetési 

határozatban, az egyedi határozatokban, illetve a tagdíj tekintetében) erejéig 
inkasszó jog létesítésének kezdeményezése, illetve alapítása a számlavezető 
bankjánál a Társulás javára.” 

 
24.  A Társulási Megállapodás VIII. fejezete címéből a „Pénzügyi alapja” mondatrész 

hatályát veszti, egyidejűleg kiegészül „A Társulás gazdálkodása” mondatrésszel.  
 

25. A Társulási Megállapodás VIII/1. pontja hatályát veszti.  
 
26. A Társulási Megállapodás VIII/2. pontja „Az Alap” mondatrésze hatályát veszti, 

egyidejűleg „A Társulás vagyona” mondatrészt követően kiegészül a „törzsvagyon vagy 
üzleti vagyon lehet” mondatrésszel.  

 
27. A Társulási Megállapodás VIII/2.1. pontja első bekezdése hatályát veszti, második 

bekezdésében a „vagyonát” mondatrész „törzsvagyonát” mondatrészre, továbbá a 
„344 m2” terület 424 m2 területre módosul.  

 
28. A Társulási Megállapodás VIII/2.4. pontja „megkötéssel” mondatrésze 

„megkötésekkel” mondatrészre módosul, továbbá a „használati díj illeti meg” 
mondatrészt követően kiegészül az „illetve amennyiben a tartozását a Társulás felé 
maradéktalanul rendezte.” mondatrésszel. 
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29. A Társulási Megállapodás VIII/2.6. pontja „keletkezett közös vagyon megosztásának 
módját” mondatrésze, a VIII/2.7.1. és 2.7.2. pontja, valamint 3., 4., 5., pontjai 
hatályukat vesztik.  

 
30. A Társulási Megállapodás VIII/6. pontja címe „pénzügyi alap” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „Társulás” mondatrész lép, továbbá a VIII/6.1.1. pont „a Velencei-tó 
Környéki Kistérségi Alap megjelöléssel” mondatrésze, s a VIII/6.3.5. 6.4., 6.5. és 6.6. 
pontok hatályukat vesztik.  

 
31. A Társulási Megállapodás 7.-14. pontjai hatályukat vesztik.  
 
32. A Társulási Megállapodás VIII. fejezete kiegészül az alábbi VIII/16. és 17. ponttal:  
 

„16. A Társulás gazdálkodása: 
 

16.1.  A Társulás és költségvetési szervei tekintetében az „államháztartásról” szóló 
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az „államháztartási törvény 
végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 
előírásai szerinti feladatokat, különösképpen 

 
a) a Társulás és költségvetési szervei előirányzatai tekintetében a tervezési, 

gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, 
b) a Társulás és költségvetési szervei működtetésével, üzemeltetésével, a 

beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével 
kapcsolatos feladatokat  

a Gárdonyi Kistérségi Iroda látja el.  
 

16.1.1.  Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi 
teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi 
ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat 
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet 
biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 
szabályokat.  

 
16.1.2. Kötelezettségvállalásra jogosult  

• a Társulás nevében az elnök,  
• a Gárdonyi Kistérségi Iroda és a VEPSZ költségvetési szerv vezetője, 
• vagy az előzőek által írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló 

szerv alkalmazásában álló személy. 
 

16.1.3.  A Társulás nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel, ezért a 
pénzügyi ellenjegyzői feladatokat a Gárdonyi Kistérségi Irodán keresztül, 
az Ávr.-ben meghatározott végzettséggel rendelkező gazdasági vezető, 
avagy írásban kijelölt személy látja el.  

 
16.1.3.1. A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően 

meg kell győződnie arról, hogy 
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt 

vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a 
fedezetet, 

b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és 
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó 

szabályokat. 
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16.1.3.2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a 

pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés 
tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy 
aláírásával kell igazolni. 

 
16.1.4.  Szakmai teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján 

ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, 
összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 
kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. 
 
16.1.4.1. A szakmai teljesítés igazolásnak tartalmaznia kell az igazolás 

dátuma, a teljesítés tényére történő utalás megjelölését, az arra 
jogosult személy aláírását. 

 
16.1.4.2. A teljesítés igazolására jogosult személyeket a Társulás kiadási 

előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén az Elnök, más 
esetben a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. 

 
16.1.5.  Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek 

ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a 
megelőző ügymenetben az Áht., a költségvetési szervek beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Áhsz.) és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

 
16.1.5.1. Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt történik.  

 
16.1.5.2. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló 

megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 
 

16.1.6.  Utalványozás feladatait az 1.2. pontban megjelölt kötelezettségvállaló 
végzi.  

 
16.1.6.1. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján 

történik.  
 

16.1.6.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített 
pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli 
rendelkezéssel lehet. 

 
16.1.7. A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi 

ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra 
jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában 
foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet. 

 
17. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti 

alaptevékenységeit a Társulási Megállapodás 3. számú mellékelte tartalmazza, 
melynek Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartási bejelentéséről – s annak esetleges szakfeladati rend 
változása miatti módosításáról – a Társulási Tanács jogosult, egyben köteles 
gondoskodni.”  
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33. A Társulási Megállapodás IX/6.9. pont harmadik francia bekezdésében az Áht. 64. § (5) 
bekezdésére vonatkozó törvényi hivatkozás hatályát veszti, helyébe az 57. § (4) 
bekezdésre történő törvényi hivatkozás lép.  

 
34.  A Társulási Megállapodás IX/9.4. pontja „államháztartás működéséről” szóló 

292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 8/A. §-a” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „az 
„államháztartásról” szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) 
Korm. sz. rendelet 7. § (2) bekezdése” mondatrész lép, egyidejűleg a „működő és 
gazdálkodó” mondatrészt követően kiegészül az „önálló bankszámlával rendelkező” 
mondatrésszel.  

 
35. A Társulási Megállapodás IX/9.8. pont első bekezdésében az „önálló bankszámlával” 

mondatrészt követő „nem” szó, s a bekezdés második mondata, miszerint „A 
költségvetési előirányzatait a Gárdonyi Kistérségi Iroda költségvetése tartalmazza” 
hatályát veszti.  

  
 Ugyanezen pont a második bekezdése a „feladatait” mondatrészt követően kiegészül a 

„- munkamegosztási megállapodás alapján- „ mondatrésszel. 
 
36. A Társulási Megállapodás IX/11. pontjában „Társulás vagyona” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „Társulás közoktatási feladatellátását szolgáló vagyon” mondatrész 
lép.  

 
37. A Társulási Megállapodás IX/11.7. pontja szövegezése kiegészül az „illetőleg fogja a 

Társulás általi üzemeltetési időszak, avagy a Társulás megszűnése esetén megilletni.” 
mondatrésszel, továbbá az alábbi második bekezdéssel:  

 
„Amennyiben a „saját erőt” biztosító Önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz 
eleget s a Társulásnak ebből a vele megkötött támogatási szerződés nem teljesítésére 
tekintettel helytállási kötelezettsége miatt kára származik, úgy annak viselésére azon 
Önkormányzat(ok) köteles(ek), mely(ek) a „saját erő” határidőben történő biztosítását 
elmulasztották. A jogkövetkezmények tekintetében továbbá a IX/12.7. pontban és a 
VIII/15. pontban foglaltak az irányadóak. „ 

 
38. A Társulási Megállapodás IX/11.8. pontja s 11.8.2. pont „ingatlan” mondatrésze, 

továbbá a IX/11.9. pont „saját költségviselésük mellett” mondatrésze hatályát veszti.  
 
39. A Társulási Megállapodás IX/12.1. pontja „valamint többcélú kistérségi társulási 

állami költségvetési hozzájárulások” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „illetve az 
intézmények saját bevételei, a támogatásértékű bevételek, és a saját pályázati 
bevételek.” mondatrész lép, a 12.1. pont 12.1.1. és 12.1.3. alpontjai szintén hatályukat 
vesztik.  

 
40. A Társulási Megállapodás IX/12.3. pontja szövegezése a „költségvetési 

hozzájárulásokkal” mondatrészt követően kiegészül az „illetve az intézmények saját 
bevételeivel, a támogatásértékű bevételeivel” mondatrésszel. 

 
41. A Társulási Megállapodás IX/12.3.3. pontja „és Sukoró Község Önkormányzatát 

egymás között a külön erre irányuló megállapodásuk szerint” mondatrésze és 12.4. 
pontja első bekezdése hatályát veszti. 
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42. A Társulási Megállapodás IX/12.5. pont „Iroda többletköltségeit” mondatrésze hatályát 
veszti, helyébe az „Irodánál felmerülő, az oktatási referens foglalkoztatásához kötődő 
többletköltségeket” mondatrész lép 

 
43. A Társulási Megállapodás IX/12.7. pontjában „első napjára” mondatrész hatályát 

veszti, helyébe az  „ötödik munkanapjára” mondatrész lép.  
 
44. A Társulási Megállapodás IX/12.8.1. pontja „többletköltségeken felüli további tényleges 

költségkülönbözetet” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „hozzájáruláson felüli, a 
tényleges felmerült, és elszámolt többlet kiadások különbözetét” mondatrész lép. 

 
45. A Társulási Megállapodás IX/12.8.2. pontja „többletköltségek” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „megfizetett hozzájárulás” mondatrész lép, hatályát veszti továbbá az 
„összege a következő évre vonatkozó térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást 
követő hónaptól december 31-ig havonta arányosan elosztva” mondatrésze, melynek 
helyébe az „összegét a Társulás köteles a zárszámadás elfogadását követő 30 napon 
belül visszafizetni az érintett Önkormányzat számlájára” mondatrész lép.  

 
46. A Társulási Megállapodás IX/12.9. pontja „2007. augusztus 1-i hatállyal” mondatrésze 

hatályát veszti.  
 
47. A Társulási Megállapodás IX/12.10. pontja első bekezdése „Az érintett 

Önkormányzatok az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVII. tv. 64. § szerint 
meghatározott július 31-i határidőig az általuk” mondatrésze hatályát veszti, helyébe 
„A Társulás az „államháztartás végrehajtásáról” szóló 368/2011.(XII.31.) 
Kormányrendelet 101. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig az általa” 
mondatrész lép, hatályát veszti továbbá a „a Társulás ugyanezen létszámadatok alapján 
az állami költségvetési hozzájárulások pótigénylése érdekében eljárnak, melynek során 
felek kölcsönösen együttműködnek.„ mondatrész, melynek helyébe az „illetve az érintett 
Önkormányzatok által írásban történt adatszolgáltatás alapján eljár.” mondatrész lép.  

 
48. A IX/12.10. pont második bekezdése, a IX/12.11. és 12.15. pontjai szintén hatályukat 

vesztik.  
 
49. A Társulási Megállapodás IX/13.3.2. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az 

alábbi szövegezés lép: 
 
„A Társulási Tanács a következő tanév létszám tervezéséhez az adott tanévet megelőző 
szorgalmi év végén határozatban megállapítja az intézményi tanuló és 
csoportlétszámokat, valamint a feladatellátáshoz szükséges minimum létszámot.” 

 
50. A Társulási Megállapodás IX/14.4. pontja hatályát veszti, továbbá a 14.5. pont 

„többletköltségei fizetési” mondatrésze szintén hatályát veszti, helyébe „a közoktatási 
intézmény fenntartási hozzájárulás fizetési” mondatrész, míg a „havonta, előre” 
mondatrésze helyébe a „több mint három hónapig” mondatrész lép. 

 
51. A Társulási Megállapodás X/1. pontja kiegészül az alábbi 1.4. ponttal: 
 

„1.4. a törvény erejénél fogva „ 
 
52. A Társulási Megállapodás X/2. pontja „és a pénzügyi alap” mondatrésze hatályát 

veszti.  
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53. A Társulási Megállapodás X/5. pontja „célvagyon” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe az „elsődleges rendeltetése a közfeladat ellátása” mondatrész lép. 

 
54. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete „Tagjegyzék” adattartalmából az 

„Alapba 2005. január 1-től évente befizetett összeg (Ft-ban)” törlendő, helyébe a 
„Képviselő neve:” , s a polgármesterek személy szerinti felsorolása lép, az „Alapból 
végleges támogatásként kapott összeg (Ft-ban)” szintén hatályát veszti, helyébe 
„Képviselője azonosító adatai:” lép.  

 
55. A Társulási Megállapodás XI. fejezete a mellékletek felsorolása tekintetében kiegészül a 

„3. sz. melléklet: a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend 
szerinti alaptevékenységei.” megnevezésével, s az alábbi 3. számú melléklettel: 

 
„3.sz. melléklet 
 
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti 
alaptevékenységei: 
 

sor-
szám 

Megnevezés Szakfeladat 
száma 

1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  522001 
2. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002 

3. M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 841169 
4. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 842521 
5. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842541 

6. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403 
7. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841901 
8. Óvodai nevelés, ellátás 851011 
9. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 852011 
10. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 852021 
11. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 852031 
12. Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9/12.-13. évfolyam) 853111 
13. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855911 
14. Általános iskolai tanulószobai nevelés 855914 
15. Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 855917 
16. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 
17. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  856011 
18. Háziorvosi alapellátás 862101 
19. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 
20. Szociális étkeztetés 889921 
21. Házi segítségnyújtás 889922 
22. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923 
23. Családsegítés 889924 
24. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441 
25. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  

közfoglalkoztatása 
890442 

26. Egyéb közfoglalkoztatás 890443 
27. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 910502 
28. Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 931204 
29. Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 931301 
30. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 931903 
31. M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 932919 

„ 
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56.   A Társulási Megállapodás IX/1.4. pontból a „további Sukoró Község Önkormányzata 

közigazgatási területére kiterjedően az általános iskolai 5.-8. évfolyamon történő 
közoktatási feladatellátását” mondatrész, s a IX/7.3. pontból „s Sukoró Község 
Önkormányzatával a feladatellátás átadására vonatkozó megállapodás módosításával 
sukorói 5.-8. osztályos tanulók oktatását” mondatrész hatályát veszti.  

 
57.    A Társulási Megállapodás XI. pontja kiegészül az alábbi 13. ponttal: 
 

„13.   A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba.  

 
 A területfejlesztési feladatok ellátása s ahhoz kapcsolódó valamennyi rendelkezés 
2012. január 1-napjával vesztette hatályát, a IX/1.4. pont és IX/7.3. pontban 
foglalt módosítás  2012. augusztus 31-napján veszti hatályát.” 

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

II. 
 
A Képviselőtestület a I. pontban foglalt módosítással a Társulási Megállapodást az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulást a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse, 
egyidejűleg felhatalmazza a VIII. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

p.) Ivóvíz ellátás – Tóbíró-strand 
   (Előterjesztés 25. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztés utolsó bekezdését határozati javaslatként elfogadja – mely szerint a 
beruházást az Önkormányzat saját költségén végeztesse el és a beruházás forrására az 
ágdaráló gép eladásából befolyt összeget jelöli meg -, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Tóbíró-strand ivóvízellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel a Tóbíró-strand 
vízellátásának meglévő műszaki megoldásából következő igen magas alapdíjra, elrendeli a 
kedvezőtlen üzemeltetési költséggel járó tűzcsap áthelyezési, valamint kombi vízmérő 
megszüntetési munkák tervezését és kivitelezését. A munkákra 800.000,- Ft+ÁFA költséget 
irányoz elő, melynek forrása az ágdaráló gép értékesítéséből befolyt összeg.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Törjék Zoltán műszaki ügyintéző 
Határidő:  2012. július 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

q.) Ivóvíz ellátás – Hajdú tanya 
   (Előterjesztés 26. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A műszaki osztály előkészítette az anyagot. Nem új 
keletű problémáról van szó. Most az a megoldás tűnik a legjobban, hogy felkérik a szennyvíz 
Társulatot, hogy terveztesse meg az olcsóbb megoldási lehetőséget. Meglátják, utána mi lesz 
a következő lépés, nem tudja, lesz-e pályázati lehetőség.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Hány családot érint? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 6-8 családot érint. Egy óvodás és egy alsós általános 
iskolás gyermek él ott.  
 
Serhók György képviselő: Úgy tudja, 2-3 nagyobb vállalkozás is van ott. Valamikor ez a 
terület a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Szövetkezetnek volt telephelye, ahol szolgálati 
lakások voltak és egy hidroglóbusz is volt. Állattartás folytattak. Ezek a dolgok megszűntek az 
elmúlt 10-15 évben és odakerült egy vállalkozó, aki működtette a hidroglóbuszt is. A 
hidroglóbusz bizonyos előírásoknak nem felelt meg, ezért szinte víz nélkül maradtak ezek az 
emberek és többszöri jelzésre került most a Testület elé ez a dolog. Sajnálatos, hogy a 
gerincvezeték elég messze van, nagy átmérőjű a gerincrendszer, amire nehéz rácsatlakozni. 
Nagyon nagy összegben került volna a rákötés az elmúlt években is. Talán most bizonyos 
pályázati dolgok miatt a lehetőség adott lesz. Ez a beadvány arról szól, hogy előzetesen egy 
tervezést vállal az Önkormányzat és bírja ennek költségeit. Ez egy induló dolog.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Társulat vállalhatja a tervezést, az Önkormányzat 
pedig a bonyolítást.  
 
Benkő Istvánné képviselő: A kútfúrás nem lenne olcsóbb? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Biztos olcsóbb lenne. De a kút gépészeti kialakítása, 
hogy ivóvíz szolgáltatásra alkalmas legyen, valamint a folyamatos ellenőrzés, mintavétel, erre 
felelős személy biztosítása semmiképpen nem éri meg. Igaz, többnek tűnik most a bekötést, de 
mindenképpen ez lenne a korszerűbb és a végleges megoldás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Valami megoldás mindenképpen kell. 
 
Serhók György képviselő: Úgy gondolja, a termálvízkészlet ott van nem messze, lehet, hogy 
ott lesz majd a következő wellness centrum. A lehetőség meg van rá. A kinti területrészeken 
inkább megoldhatók ezek a dolgok, zöldmezős beruházással. Ezt nem tartja lefutott dolognak, 
akár 10 éven belül is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bízzanak benne, hogy felélénkül a magyar gazdaság. 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a tervezési feladatokra kérjék fel a Velence III. Beruházó 
Víziközmű Társulatot, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Hajdú-tanya ivóvízellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-tanyai állandó lakosok 
egészséges ivóvízellátásának a regionális szolgáltató általi biztosítását elősegítendőn 
szükségesnek látja a főművi ellátórendszerről való ivóvíz csatlakozóvezeték megvalósításának 
vizsgálatát. Ehhez elsősorban engedélyezési tervkészítést lát szükségesnek. Felkéri a Velence 
III. Beruházó Víziközmű Társulatot, hogy amennyiben erre lehetősége van és a forrása 
biztosított, készíttessen engedélyezésre alkalmas terveket. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevében megkeresse a Társulatot. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

r.) Füri Kft. kérelme – bérleti szerződésének meghosszabbítására 
   (Előterjesztés 27. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A meglévő és érvényes szerződésnek a 2 éves 
meghosszabbításáról van szó, amelyet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolt. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Volt itt egy szűkített terület figyelembevételével egy 
igénybejelentés. Úgy gondolja, jobb, ha egybe van a terület.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A két év mivel indokolt? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mert a feladatellátás ilyen időtávra 
prognosztizálható. 
 
Serhók György képviselő: Az Önkormányzat mindig vállalkozásbarát volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért a megállapodás két évvel történő 
meghosszabbításával, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Megállapodás meghosszabbításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. május 15-én aláírt, velencei 585/10, 
881/4 és 585/5 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területeket érintő gondozási 
„Megállapodás”-t két évvel meghosszabbítja.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

s.) Közoktatási szakértői díj 
   (Előterjesztés 28. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Rácz Györgyi közoktatási szakértő írta meg ajánlatát, 
melynek díjazása igen méltányos.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, fel van már kérve vagy nincs felkérve? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Kormányhivataltól három közoktatási szakértő nevét 
kapták meg, ezek közül Rácz Györgyit kérte fel, aki megküldte az ajánlatát. Ma fog erről 
dönteni a Képviselő-testület.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor a szakértő személye eldöntött, csak az összeg nincs 
eldöntve? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, a Kormányhivatal által kijelölt személyek 
közül őt kérték fel ajánlatadásra. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A megtett ajánlatnak az elfogadásáról van szó. Kéri, aki 
a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 



 36 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

közoktatási szakértői díj vállalásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola fenntartói jogának átadásával kapcsolatos eljárásban felkéri Rácz 
Györgyi közoktatási szakértőt, hogy a szakértői véleményt 2012. április 20. napjáig készítse 
el. 
A szakértői vélemény bruttó 80.000,- Ft-os díjának kifizetését a 2012. évi költségvetés 
működési tartalék terhére biztosítja. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

t.) 585/26 és 4471/10 hrsz-ú ingatlanok felértékeltetése 
   (Előterjesztés 29. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésből véletlenül lemaradt a Host Kft-nek 
az 585/26 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tételes ajánlata, amely kiosztásra került. A kiküldött 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés anyagában ez benne volt. A 2012. évi 
költségvetési rendeletben úgy foglaltak állást, hogy a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
befejezéséhez vagy 500 millió forint értékben kötvényt kell kibocsátani, illetve hitelt felvenni, 
vagy a Képviselő-testület számára is fontosabb lenne, ha két ingatlant értékesíteni tudnának. 
Nyilván párhuzamosan folynak a munkálatok. Korábban arról is döntöttek, három 
igazságügyi szakértőtől kérnek be véleményt azért, hogy megalapozottabban tudjon a 
Képviselő-testület dönteni. Most nem az értékesítésről kell dönteni, hanem az irányár 
minimumról. A döntéskor nem gondolta, hogy ekkora különbség lesz a három igazságügyi 
szakértő véleménye között. Ebből eredően nem is lát más alternatívát és lehetőséget a 
Képviselő-testület előtt. Miután van egy elvi döntés, hogy mindenáron nem kívánja a Testület 
ezt a két területet értékesíteni, csak akkor, ha megfelelő áron tudják értékesíteni, ezért az 
irányár minimumként a legmagasabb forgalmi értéket javasolja meghatározni. 
Érdekességként az anyaghoz lett csatolva a tóparti terület 2003. december 12-i felértékelése 
is, ami még a termálfürdő beruházásával kapcsolatban vetődött fel. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, mennyibe kerültek ezek az ingatlanbecslések? 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Képviselő-testületi döntéssel fogadták el a 
díjakat, maximum 180 ezer forint + ÁFA értékben.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Az egésznek a komolyságát nem tartja megfelelőnek, ezt az iratot 
véleménye szerint el kellene titkolni a vevő elől. 10 millió forintos nagyságrendű szórás 
található. Háromszoros árkülönbségnél több van. Elég furcsa.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, amit egy Képviselő-testület megtehet ma, 
azt megtették. Három igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőtől kértek árat. Nyilván, akik ezt 
megnézik, hasonló következtetésre fognak jutni, mint amire a Testület tagjai jutottak. De 
mivel a Testület szándéka az ingatlanok értékesítése, mert ezt jobbnak tartják, mintha újabb 
kötvényt kellene kibocsátani, ezért nincs más lehetőség, csak a legmagasabb ár elfogadása. 
Korábban is úgy gondolták, egy-egy ingatlan fedezi a szükséges fejlesztési igényeknek a 
forrásoldalát. Nyilván ehhez ezeket meg kell hirdetni. Az Önkormányzat vagyonrendelete 
alapján irányár minimum megfogalmazása szükséges.  
Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

585/26 és 4471/10 hrsz-ú ingatlanok irányár minimumáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2011.(XII.05.) számú 
határozatában értékesítésre kijelölt ingatlanok irányár minimumát – a hivatalos ingatlan-
értékbecslői felmérések alapján - az alábbiak szerint határozza meg: 

- a velencei 585/26 hrsz-ú, 6.4065 ha területű ingatlan 
irányár minimuma      nettó 609.000.000,- Ft 

- a velencei 4471/10 hrsz-ú, 3.3548 ha területű ingatlan 
irányár minimuma      nettó 503.000.000,- Ft 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

u.) Pavilontulajdonosok megkeresése 
   (Előterjesztés 30. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés előtt 
felkérték a jogi képviselőt, a válaszlevél elkészítésére, de ennek elküldése testületi döntés 
nélkül nem lehetséges. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, amit kérnek, mibe kerülne az Önkormányzatnak, hogy 
a Közreműködő Szervezethez elküldött, a pavilontulajdonosok kérésével kapcsolatos 
anyagokat számukra is megküldeni, valamint a Közreműködő Szervezet pontos 
elérhetőségéről tájékoztatni. Ezt miért nem lehet megadni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Természetesen a Közreműködő Szervezet címét meg 
lehet adni, az anyagot pedig akkor, amikor a Közreműködő Szervezet, illetve az NFÜ 
elfogadta, akkor közérdekű adatnak minősül. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Javasolja, a címet adják meg. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tudják is a címet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Már levelezésben vannak velük. Javasolja, fogadják el a 
jogi szakértő által készített levél tartalmát.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Gondolják végig, hogy ezek velencei emberek, névtől eltekintve 
11 családot, 11 vállalkozást érint. Ennek a 11 vállalkozásnak lehetetlenné vált a működése. A 
minimum az, hogy nem kérnek tőlük helypénzt erre a területfoglalásra. Az Önkormányzat 
ezeknek a vállalkozásoknak kárt okozott és a működésüket lehetetlenné tette.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ilyen szándéka és közvetlen intézkedése az 
Önkormányzatnak nem volt. Az ok-okozati összefüggést fel kell tárni vagy legalábbis meg 
kellene találni. Az Önkormányzat kezdettől fogva úgy kötött szerződést a kivitelezővel, hogy a 
nyári idényre a strandüzemet biztosítani kell. Rendeletben is erre vonatkozóan van az 
Önkormányzatnak csak kötelezettsége a strandüzemhez kötődő pavilonszolgáltatásoknál. 
Tehát közvetlenül nem az Önkormányzat hozta létre ezt az állapotot. Az más kérdés, hogy 
ennek a beruházásnak a kezdeményezője az Önkormányzat. Ilyen alapon úgyis az 
Önkormányzat kapja az erkölcsi megítélést, csak hát jogilag nem áll meg a kérés. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pontosításként elmondja, amióta a projekt folyik, azóta 
a pavilontulajdonosok egy fillér bérleti díjat nem fizettek és nem is fognak fizetni, mert 
érvényes testületi döntés van erre vonatkozóan. Ezek az információk hamisak, jó lenne ezektől 
tartózkodni. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Olyan hamis információktól is, hogy havi 400.000,- Ft bérleti díjat 
kér az Önkormányzat a pavilontulajdonosoktól? Ez most került elírásra. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A legmagasabb bérleti díj is évi 600 ezer forint. 
 
Uj Roland Gyula képviselő: Nincsenek is egész évben nyitva. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kb. két testületi üléssel ezelőtt volt téma, hogy elengedjük a 
helypénzt. Akkor a Polgármester asszony azt mondta, nincs rá törvényi lehetőség, most pedig 
azt mondja, hogy még egy vasat nem fizettek, akkor mi az igazság?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mind a kettő igaz, mert elengedni nem lehet, mert az 
Önkormányzat semmilyen bevételt nem engedhet el, de hogy mikor szedi be és milyen módon, 
azt meghatározhatja. Erről döntöttek, nem szednek be díjat, de nem engedik el.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Fokozza a hangulatot, hogy a pénzügyi osztálynak 
kötelessége az éves egyenlegről értesítést kiküldeni. Nem tudja ez megtörtént-e. Kérte, hogy ez 
idén ne kerüljön kiküldésre.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, mások az egyéni érdekek itt jelen 
esetben. A tájékoztatóban kiküldött levélből is látható, egyáltalán nem vitatható az, hogy az 
Önkormányzaton kívülálló okok miatt kár éri a szolgáltatókat, de kár éri az Önkormányzatot 
is. Kéri, aki egyetért a levél kiküldésével, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

pavilontulajdonosok megkereséséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rubi László üzlettulajdonos és Csik 
Attila bérlő megkeresésében foglaltakat áttekintve és értékelve, figyelemmel a jogi képviselő 
véleményére és általa javasolt válaszra, felhatalmazza a Polgármestert annak változatlan 
tartalommal történő megküldésére. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

v.) 2012. évi igazgatási szünetről rendelet-tervezet 
   (Előterjesztés 31. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Már harmadik éve, hogy így van ez. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez nem azt jelenti, bezár a Hivatal, hanem biztosítja 
a rendes működést, csak lehetővé teszi, hogy a kollegák, ha úgy ütemezték be a 
szabadságukat, ebben az időszakban többen el tudjanak menni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az államigazgatásban is így lesz ez. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Igen, ez Kormányrendelet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ehhez igazodik az országban az összes államigazgatás 
és Kormányhivatal is.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Az államigazgatásban nagyobb szabadság 
kivételére van lehetőség, mint önkormányzati szinten.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki a rendelet-tervezet elfogadja, kézfeltartással jelezz. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2012.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete 
a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
Rendelet a 32-es számú mellékletben. 

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

w.) Majer Mirror Bt. ingatlan ügye 
   (Előterjesztés 33. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tájékoztatásul elmondja, van egy faház, ami az 
ÁFÉSZ-é volt, de önkormányzati tulajdonú területen áll. Az ÁFÉSZ értékesíteni kívánta a 
bérlőnek, a Majer Mirror Bt-nek, de az Önkormányzat élt az elővételi jogával. Az adásvételi 
szerződésben az eladó és vevő megállapodtak abban, hogy az addigi beépített értéket a 
vételár megállapításakor figyelembe veszik, amennyiben viszont nem kerül a tulajdonában, 
akkor az értékkülönbözet kerüljön megfizetésre. Az Önkormányzat az elővételi jogával élt és a 
faházat megvásárolta. A Bt. nem óhajtott bérletben maradni, ezért a jogi képviselő véleménye 
szerint is ezt a különbözetet – amely bruttó 363 ezer forint – ki kell fizetni. Így jogszerű. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Természetesen megfelelő számlák ellenében. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A becsatolt számláknál ugyanaz a számla kibocsátó neve, mint 
a vevőé. Saját magának adott számlát? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. Ez egy szabályos eljárás. Ha egy cég saját 
beruházásban végzett munkát, akkor kiállíthatja a számlát. Ennek egyetlen egy feltétele van, 
hogy a végzett munka a tevékenységi körébe beletartozzon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Majer Mirror Bt. ingatlan ügyéről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence-tó Környéke Általános 
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (2483 Gárdony, Gesztenye sor 17/A.) és Velence Város 
Önkormányzata között 2010. szeptember 28. napján létrejött adás-vételi szerződésben 
foglaltak szerint a Majer Mirror Kereskedelmi Bt. (2481 Velence, XIV. u. 88.) részére az 
épületben elvégzett értéknövelő beruházások számlával igazolt kifizetését bruttó 363.000,- Ft 
összegben vállalja. 
Kifizetés forrásaként az aprítógép értékesítéséből befolyt összeget jelöli meg. 
 

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

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

x.) Paor János kérelme 
   (Előterjesztés 34. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

velencei 2901 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a velencei 
2901 hrsz-ú ingatlan ½ részét, így nem kíván az ingatlanra vételi ajánlatot tenni. 
 

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

 
* * * 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Megjegyzi, nincs az Önkormányzatnak elővételi 
joga, csak Paor János felajánlotta az ingatlant megvételre.  
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

y.) Együttműködési megállapodás-tervezet – EFOTT 
   (Előterjesztés 35. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Három szerződés-tervezet szerepel az előterjesztésben. 
Ezek megkötését a jogászok támogatják és az Önkormányzat érdekeit is kellő módon 
képviselik. Külön—külön fogja szavazásra bocsátani, az Együttműködési megállapodást, a 
Támogatási szerződést és a Területbérleti szerződést. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele?  
Kéri, aki az Együttműködési megállapodást 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 

101/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Együttműködési megállapodás elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt változatlan 
tartalommal Együttműködési megállapodást köt az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel a velencei EFOTT rendezvénnyel kapcsolatosan. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást nevében eljárva írja 
alá. 
 

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

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Támogatási szerződést elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Támogatási szerződés elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Támogatási szerződést köt az EFOTT 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel az előterjesztésben szereplő tervezet alapján, annak 
változtatása nélkül.  
Felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés aláírására.  
Felkéri a Hivatalt, hogy a szerződésben foglalt, illetve a támogatásokra vonatkozó általános 
érvényű szabályoknak megfelelően működjön közre és járjon el. A támogatás forrása a 2012. 
évi többlet adóbevétel, illetve a 2013. évi elszámolási többletbevétel. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
Határidő:  2013. május 30. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Területbérleti szerződést 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 

103/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Területbérleti szerződés elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt tartalom 
változatlan hagyásával Területbérleti szerződést köt az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft-vel, mint bérlővel a velencei 585/26, 585/27-35, 585/42-45 hrsz-ú ingatlanokat érintő, 
összesen 4.065 m2 terület rendezvény céljára történő használatra, 150.000,- Ft+ÁFA/hét 
bérleti díjért. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Területbérleti szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

z.) Tervezési megbízás (Pomsár Kft.) 
   (Előterjesztés 36. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, az előterjesztés utolsó bekezdését határozati 
javaslatnak, miszerint fogadják el a Pomsár Kft. ajánlatát 140.000,- Ft+ÁFA összegben, 
melynek a forrása a költségvetési rendeletben szerepel. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Kéri, aki egyetért ezzel, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

tervezési megbízásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Pomsár és Társai Építész 
Iroda Kft-t 140.000,- Ft+ÁFA munkadíjért a Wellness Központ tanulmánytervének vízjogi 
létesítési engedélyhez szükséges tervkiegészítéssel, továbbtervezéssel. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízást nevében bocsássa ki. A megbízási díj 
forrása a 2012. évi költségvetés fejlesztési előirányzatai között biztosított.  
 

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

 
* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

aa.) Északi-strand állapota 
   (Előterjesztés 37. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A strand bérlőjének Önkormányzat felé tett 
megkeresését mérlegelve a műszakis kollega tett a Bizottság elé egy javaslatot, hogy mi az 
önkormányzati tulajdont érintően várható költség. Ennek az elfogadását javasolja a Pénzügyi 
Bizottság. Az előterjesztés ennek feltételrendszerét is tartalmazza. A Pénzügyi Bizottsági 
ülésen jelen volt a strand bérlője is, ismeri a javaslatot, tudomásul is vette. 
Kéri, az előterjesztést határozati javaslatként fogadják el, mert abban szerepel minden 
részletkérdés kompletten. Kéri a Testület tagjait, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Északi-strand fejlesztéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete áttekintve az Északi-strand állapotáról 
készült előterjesztést, az abban foglalt fejlesztési javaslatot jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Hivatalt, hogy a strandüzem rendeltetésszerű állapotának biztosításához 
szükséges 5.000.000,- Ft+ÁFA előirányzott keretösszeg fejlesztési munkáinak előkészítésében, 
a kivitelező kiválasztásában és a teljesítésigazolási eljárásban az Önkormányzat érdekeit 
képviselve vegyen részt.  
Felhatalmazza a pénzügyi osztályt, hogy a szabályos eljárás alapján elvégzett és ténylegesen 
teljesített munkákról kiállított számlát a bérlő részéről fogadja be. Képviselő-testület a 
felújítási munkák fedezetéül a 2012. évi költségvetésben előirányzott, de elmaradó Tóbíró-
strandi fejlesztés összegét jelöli meg.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Törjék Zoltán műszaki ügyintéző 
Határidő:  2012. július 30. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

bb.) Millenniumi parkban lévő épület hasznosítása 
   (Előterjesztés 38. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 2012. február 6-án döntöttek az épület hasznosítására 
vonatkozóan a pályázat kiírásáról. Erre senki nem nyújtott be pályázatot. A Bizottság 5 igen 
és 1 nem szavazattal úgy döntött, kerüljön az épület elbontásra. Jelzi, névszerinti szavazást 
fog kérni, mert a döntés önkormányzati vagyont érint.  
 
Martinovszky József képviselő: WC-t sem lehetett volna ott kialakítani? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megkereste azt a hölgyet, aki az ország illemhelyeinek a 
kétharmadát üzemelteti. Véleménye szerint nem lenne rentábilis az üzemeltetés még fizetős 
illemhelyként sem és most nincs olyan tőkéje, amivel valamilyen járulékos feladatot is fel 
tudna vállalni hozzá.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Emlékeztetőül elmondja, három változat szerepelt a 
hirdetésben, a korábbi büfé-cukrászdai tevékenység és illemhely funkció vegyesen, az 
illemhely funkció önállóan, illetve az illemhely funkció mellett fedett térrel gyermekek 
számára kisebb alapterületű szolgáltatás. Többféle változatra lehetett ajánlatot tenni, de egyik 
sem nyerte el a tetszését senkinek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A bontásra is kell vállalkozót keresni.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: De nem közbeszerzéssel megy? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, de ennek 
is megvannak a saját szabályai, amelyeket be kell tartani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilván ennek meghirdetésére most legjobb a helyi 
újság azért, hogy a helyi vállalkozóknak vagy állampolgároknak adjanak lehetőséget. Az 
épület elbontásával kapcsolatos névszerinti szavazásra átadja a szót a Jegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület 
tagjaitól: 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Cserny Vilmos igen 
Benkő Istvánné igen 
Martinovszky József igen 
Serhók György igen 
Dr. Sirák András tartózkodik 
Dr. Sirák Andrásné tartózkodik 
Szávai Jánosné igen 
Uj Roland Gyula igen 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

Millenniumi parkban lévő épület bontásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul véve azt, hogy a 
Millenniumi parkban lévő épület hasznosítására meghirdetett pályázat eredménytelenül 
zárult, azaz arra ajánlat nem érkezett, úgy foglal állást, hogy az épület bontása szükségszerű. 
Felhatalmazza a Hivatalt, hogy az épület mielőbbi szabályszerű bontásának előkészületi és 
végrehajtási munkáit végezze el. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Igazgatási osztály 
Határidő:  2012. július 30. 
 

* * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

cc.) Könyvvizsgáló titoktartás alóli mentesítése 
   (Előterjesztés 39. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Három feljelentés alapján folyik a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya által nyomozás. Egy névtelen, egy 
önkormányzati és egy országgyűlési képviselői feljelentés alapján. Tanúkat hallgatnak meg, 
ennek már saját maga is részese volt. Ahhoz, hogy Garami Julianna könyvvizsgáló 
nyilatkozhasson, képviselő-testületi felmentést kell adni. Nem látja semmi akadályát a 
felmentésnek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy Garami Julianna könyvvizsgálót a titoktartási kötelezettség alól 
felmentsék, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

titoktartási kötelezettség alóli felmentésről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-Főkapitányság Bűnügyi Osztály 11000/154/2011/bü. ügyszámú megkeresésének 
eleget téve 

1. a J.É.G. Audit Kft. és nevében eljáró Garami Julianna részére az Önkormányzat 
részére végzett teljes körű (különös tekintettel a kötvénykibocsátás során végzett) 
könyvvizsgálati tevékenység vonatkozásában, valamint 

2. Garami Julianna könyvvizsgáló részére a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
vonatkozásában végzett könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozóan 

a titoktartási kötelezettség alóli felmentést megadja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. április 20. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

dd.) Szakértői megbízás 
   (Előterjesztés 40. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez a „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatos 
előterjesztés. A jelenlegi helyzetben és a folytatáshoz is szükséges a szakértőket foglalkoztatni. 
Nyilván van, akinek meg kell hosszabbítani a szerződését és van, ahol újat kell kötni. Ez attól 
függ, hogy sikerül a közbeszerzési eljárás. Kéri, az átmeneti időszakra vonatkozóan kérjenek 
be ajánlatokat és majd újra idekerül a Képviselő-testület elé. Ez most a projektmenedzserre 
vonatkozik.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Akkor most nincs projektmenedzser? El lettek küldve azok, akik 
voltak? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Lejárt a szerződésük. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Akkor magyarul van vagy nincs? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A feladatait ellátja, térítés nélkül. Ez a pontos, jog 
szerinti álláspont. A mai viszonyok között ez elég szokatlan. Ellátja a feladatait, de térítést 
nem kap érte. A projektmenedzser működik, az előrehaladási jelentéseket elkészíti, az 
ellenőrzéseken részt vesz, de nincs érvényes szerződése. Ettől függetlenül változatlanul látja 
el a feladatokat. Lesz egy átmeneti időszak, utána pedig - amikor a Támogatási szerződés 
meghosszabbításra kerül -, a végleges megbízásokat ismét ki lehet adni. Egy feltétel van, 
tudni kell az átadási határidőt.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Akkor van egy ember, aki csinálja a dolgokat. Ha jön egy ellenfél 
és aláígér, akkor bukott a Csabina. Kéri, akkor legalább ne felejtsék el azt, aki az 
Önkormányzatnak dolgozott ingyen.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nyilván az Önkormányzatnak sem lenne érdeke, 
hogy idegen jöjjön ide és ismeretlenül kezdje el a munkát. De muszáj ezt szabályszerűen 
lefolytatni. Ez maximum 2-2,5 hónapos időszakra terjedne ki. Ha a Támogatási szerződés 
módosítása rendben van, akkor az összes feladatra, így a projektmenedzseri feladatokra is 
újra, szabályszerű eljárásban meg kell határozni a szolgáltatót.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Aki ma projektmenedzseri tevékenységet vállal, tudja, 
hogy a nyomon követés végéig feladata és felelőssége van.  
 
Serhók György képviselő: Gesztusértékűnek tartja, amit Képviselőtársa elmondott, de ha 
három-négy ajánlat beérkezik, akkor óva int attól mindenkit, hogy ilyen formában döntsön. A 
döntés során a jogszabályokat be kell tartani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2012.(IV.16.) 
h a t á r o z a t a 

szakértői megbízásra ajánlatok bekéréséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja”-projekt 
folytatásához, illetve a Támogatási szerződés módosításához szükséges projektmenedzseri 
munkák elvégzésére átmeneti időszakra az előterjesztésben foglalt ajánlatok szerinti ajánlat 
bekéréséről döntött. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevében eljárva kérjen be ajánlatokat és a beérkezett 
ajánlatokat terjessze döntésre a Képviselő-testület elé.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. május 14. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e 
valakinek közérdekű bejelentése? Mivel nincs közérdekű bejelentés, javasolja, 5 perc szünet 
után zárt üléssel folytassa a Testület a munkáját. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2012.(IV.16.) 

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 
 

* * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést 17.20 órakor bezárta.  
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 


