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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án megtartott 
nyílt testületi üléséről 
 
Helye:       Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Velence, Kis u. 1.) 
 
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, Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató 
és 30 fő pedagógus, Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője, Csiszár Balázs műszaki ügyintéző, Ertl Antal Fehérvár Építész Kft. 
ügyvezetője, Dr. Ferencz Péter Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Testület 7 
fővel határozatképes. Javasolja, hogy a kiküldött napirend pontjai közül az „Egyebek” utolsó 
napirendi pontját vegyék le a napirendről, mert ma nem tudnak eredményt hirdetni, 
előreláthatólag 1-2 héten belül rendkívüli ülésen fognak dönteni erről. 
 
 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők megérkeztek az ülésre. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, a következő testületi ülés - amely az Óvodában 
kihelyezett ülés lenne -, nem biztos, hogy a munkaterv szerinti július 16-i időpontban kerül 
megtartásra. Ez attól függ, hogy a „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatos bármilyen 
döntéshez milyen átcsoportosítás szükséges, és nem szeretnének több rendkívüli ülést tartani 
a nyári időszakban. Ezért elképzelhető, hogy az időpont változik, de erről mindenkit időben 
értesíteni fognak.  
Kéri a Testület tagjait, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontokat elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a utolsó napirend levételre kerüljön, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (1 fő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

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

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
 2011/2012-es tanévéről 
3.) Egyebek: 

a.) Településrendezési Terv felülvizsgálata 
b.) 2011. évi zárszámadás és az elemi beszámoló közötti eltérésről tájékoztatás  
c.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
d.) Iskola előirányzat módosítása 
e.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

rendelet-tervezet 
f.) Közösségellenes magatartások szabályairól szóló rendelet-tervezet 
g.) Zajvédelemről szóló rendelet-tervezet 
h.) SZMSZ-módosítás – Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
i.) Alapító Okiratok és SZMSZ módosítása 
j.) Ügyvédi titoktartás alóli felmentés 
k.) Ügyvédi megbízási szerződés megkötése 
l.) EFOTT-szerződés 
m.) Szerződésmódosítás – VHG Kft. 
n.) Telenor Zrt. bérleti díj összevont megfizetési ajánlata 
o.) Földterület használati díj elengedésére kérelem 
p.) Orvosi Ügyelet 
q.) Zárt utcai Faház ABC hasznosítására javaslat 
r.) Kormányablakkal kapcsolatos döntés 
s.) Szabálytalansági eljárás – Szakorvosi – műszaki ell. 
sz.) Közbeszerzési eljárás – Háziorvosi Rendelő, temetői vizesblokk – levételre került 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

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

- Többször is felvetődött, hogy nincs Velencén elég közmunkás, mert a mostani rendszer 
nem az önkormányzatoknak ad lehetőséget, hanem a Vízügyi Igazgatóságoknak, az 
Erdészetnek, a MÁV-nak, a Közútkezelőnek. Az Önkormányzat és a Vízügyi 
Igazgatóság megállapodást kötött egymással arra vonatkozólag, hogy mivel a felszíni 
vízelvezető árkok karbantartására van lehetősége közmunka keretében a Vízügyi 
Igazgatóságnak, így egy csapatnyi velencei embert a mai nappal átadnak az 
Önkormányzat részére azzal, hogy az Önkormányzat biztosítja a munka vezetését és a 
közmunkások a felszíni vízelvezető árkok karbantartásával foglalkoznak. A műszaki 
vezetést is az Önkormányzat munkatársai biztosítják. Törjék Zoltán műszaki ügyintéző 
készített egy első menetbeli kimutatást a rendezendő területekről. Első ütemben a Mély 
utcai árokkal, a Csermely utcai árokkal, majd a Tulipán utcai – Fő utcai árokkal 
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foglalkoznak. Szerettek volna a Cserje utcai árokkal kezdeni, de jelenleg víz alatt van, 
ezért ennek rendbetétele csak a teljes kiszáradást követően történhet meg.  

- Megköszöni mindenkinek a május rendezvényeken – Majális, virágosítás, Orbán-nap – 
való munkáját, közreműködését. 

- A TDM vezetésében változás várható. Szabó Gábor úr lemondott, az elnökség jelenleg 
helyettest bízott meg. A héten lesz a TDM szervezetnek a taggyűlése. Antal Sándor úr a 
javasolt személy. Szabó Gábor úr továbbra is tagja marad a TDM szervezetnek, csak a 
vezetői feladatokat nem tudja tovább vállalni. 

- A pedagógusnap alkalmából a minőségi bérpótlék felhasználását engedélyezte az 
Iskola számára a fenntartó váltás miatt, eltérve a megszokott módtól, mert az Iskola is 
egy évben egyszer kapott jutalmat. Mind a két intézmény, az Iskola és Óvoda is azt 
kérte, hogy pedagógusnap alkalmából kirándulni szeretnének a költségvetésben 
tervezett összegből.  

- Az Óvodában és az Iskolában is megtartották a tanévzáró ünnepséget. Mindkét 
intézmény nagyon eredményes tanévet zárt és színvonalasak voltak a tanévzárók. 
Öröm volt mindegyiken részt venni. 

- A nyári szünet megkezdése előtt megtartásra került a „Beszélgessünk Velencéről” 
fórum. A vasútfejlesztéssel összefüggő kérdések merültek fel. 

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 57/2012. (III. 19.), 
58/2012. (III. 19.), 59/2012. (III. 19.), 60/2012. (III. 19.), 61/2012. (III. 19.), 62/2012. (III. 
19.), 63/2012. (III. 19.), 64/2012. (III. 19.), 65/2012. (III. 19.), 66/2012. (III. 19.), 67/2012. 
(III. 19.), 68/2012. (III. 19.), 69/2012. (III. 19.), 70/2012. (III. 19.), 71/2012. (III. 19.), 
72/2012. (III. 19.), 72/2012. (III. 19.), 74/2012. (III. 19.), 75/2012. (III. 19.), 76/2012. (III. 
19.), 77/2012. (IV. 16.), 78/2012. (IV. 16.), 79/2012. (IV. 16.), 80/2012. (IV. 16.), 81/2012. 
(IV. 16.), 82/2012. (IV. 16.), 83/2012. (IV. 16.), 84/2012. (IV. 16.), 85/2012. (IV. 16.), 
86/2012. (IV. 16.), 87/2012. (IV. 16.), 88/2012. (IV. 16.), 89/2012. (IV. 16.), 91/2012. (IV. 
16.), 92/2012. (IV. 16.), 95/2012. (IV. 16.), 96/2012. (IV. 16.), 97/2012. (IV. 16.), 98/2012. 
(IV. 16.), 99/2012. (IV. 16.), 100/2012. (IV. 16.), 101/2012. (IV. 16.), 103/2012. (IV. 16.), 
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104/2012. (IV. 16.), 107/2012. (IV. 16.), 108/2012. (IV. 16.), 109/2012. (IV. 16.), 110/2012. 
(IV. 16.), 111/2012. (IV. 16.), 112/2012. (IV. 16.), 113/2012. (IV. 16.), 114/2012. (IV. 16.), 
115/2012. (IV. 16.), 116/2012. (IV. 16.), 117/2012. (IV. 16.), 118/2012. (IV. 16.), 119/2012. 
(IV. 16.), 120/2012. (IV. 16.), 121/2012. (IV. 16.), 122/2012. (V. 14.), 123/2012. (V. 14.), 
125/2012. (V. 14.), 126/2012. (V. 14.), 129/2012. (V. 14.), 130/2012. (V. 14.), 131/2012. (V. 
14.), 132/2012. (V. 14.), 133/2012. (V. 14.), 134/2012. (V. 14.), 137/2012. (V. 14.), 138/2012. 
(V. 14.), 139/2012. (V. 14.), 143/2012. (V. 14.), 144/2012. (V. 14.), 145/2012. (V. 14.), 
146/2012. (V. 14.), 147/2012. (V. 14.), 148/2012. (V. 14.), 149/2012. (V. 14.), 150/2012. (V. 
14.), 151/2012. (V. 14.), 152/2012. (V. 14.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
A 73/2012. (III. 19.) határozat határidejét 2012. szeptember 30-ára javasolja 
meghosszabbítani.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 2.) Beszámoló a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 2011/2012-es tanévéről 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a napirend előterjesztőjének, Czuppon István 
iskolaigazgató úrnak a szót, szóbeli kiegészítésének megtételére.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Köszönti a Képviselő-testület és tantestület tagjait, valamint a 
megjelenteket. Készítettek egy pár képes beszámolót a tanévről és ebben összefoglalták azt is, 
ami az írásos beszámolóban benne van. Kéri a bemutató megtekintését.  
A vetítés befejezését követően megköszöni a kollegáinak a táborban nyújtott munkáját, ami 
nem volt kis feladat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a beszámolót és a bemutatott anyagot. Kérdezi, 
van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Gratulál a szép tanulmányi eredményekhez. Egy negatív 
élményét szeretné elmondani. A Zöldliget Iskolába egész évben rendszeresen járt az unokája 
kapcsán. Meglepődött, az Iskolában senki nem köszönt, nemcsak a gyermekek, hanem 
megkockáztatja, hogy még a szülők és tanárok sem. A gyermekek oldaláról szeretné, ha 
valamit ki lehetne találni, elérni azt, hogy köszönjenek. Javasolja, erre valami megoldást 
találjanak a pedagógusok. A nadapi helyi újságban olvasta, hogy a nadapi gyermekek jövőre 
a kápolnásnyéki Iskolába fognak járni, mert megszűnik a Társulás. Ez körülbelül 30 
gyermeket érint. Kérdezi, ez valós hír? Kérdezi továbbá, hogy most van munkavédelmi 
felelőse az Iskolának, vagy nincs?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: A tanulók köszönési szokásairól egy egyetemista kolleganő 
készített szakdolgozatot. Ebből a szakdolgozatból kért egy példányt, amelyet szíves 
rendelkezésére bocsát bárkinek, el lehet olvasni. Ebből kiderül, hogy az Iskola tanulóinak a 
köszönési szokásai nem rosszabbak az átlagnál. Személy szerint az a problémája, ha valakivel 
jön be az Iskolába, akkor csak neki köszönnek a gyermekek. Ilyenkor felhívja a figyelmet arra, 
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hogy nem egyedül érkezett. Reggelente gyakori, hogy a gyermekek köszönnek, a szülők nem. 
Úgy gondolja, ebben a tekintetben sok mindent igyekeznek megtenni a gyermekek felé, de ez 
nem mindig csak a pedagógusokon múlik. Nadappal kapcsolatban elmondja, szabad 
iskolaválasztás van ma Magyarországon. Megszűnik az Iskolatársulás, ennek a 
létjogosultsága december 31-ig tart. A négy hónapos időszakra Kápolnásnyék a támogatást 
annyi gyermek után fogja megkapni, amennyi után jár. Nem gondolja, hogy azok a 
gyermekek, akik eddig a velencei Iskolába jártak, tömegesen mennének a kápolnásnyéki 
Iskolába. Mivel tanév vége van, több olyan szülő is jelentkezett nála, aki szeretné a gyermekét 
áthozni a velencei Iskolába másik iskolából. Minden esetben elbeszélget a szülőkkel és 
gyermekekkel és ismerteti az Iskola elvárásai. Ha a gyermeknek a magatartása vagy más 
egyéb nem megfelelő, akkor tájékoztatja őket arról, hogy nem kötelesek a gyermeket ellátni. 
Úgy gondolja, ez egyenes, tiszta beszéd. A munkavédelmi felelőssel kapcsolatban feltett 
kérdésre elmondja, van az Iskolának munkavédelmi felelőse, ezt a feladatot Kalocsai Ákos úr 
látja el.  
 
Szávai Jánosné képviselő: Ismét nagyon tartalmas, nagyon jól felépített és nagyon szép 
beszámolót láthattak. Az írásos beszámoló kiterjed az iskolai élet minden területére és nagyon 
pozitív hangvételű. Pozitív az, hogy évek óta emelkedik a gyermeklétszám, a magas színvonalú 
oktatást pedig tükrözi a sok szép eredmény. Az országos versenyeken való jó szereplést 
kiemeli. Nagyon szép a tanulmányi átlag, 4,28. Az idén nagyon kevés a bukás. Az országos 
kompetenciamérés eredményeinél kiemelhető a szövegértés, a 6. és 8. osztályosoknál nagyon 
szép az eredmény. Ha a szövegértésben ilyen jól állnak a gyermekek, akkor az kihat a 
tanulmányi eredményükre is. Gyönyörűek a két tannyelvű eredmények. A harmadik 
osztályosoknál angol anyanyelvű tanár volt, aki magyarul sem tudott, ennek ellenére ilyen 
szép eredményt produkáltak a gyermekek. Észrevétele, hogy a beírt első osztályosoknál a 73 
gyermekből csak 33 gyermek velencei. Jó, hogy ilyen nagy körzetből érkeznek gyermekek. 
Kérdezi, mennyi volt az iskolaérett nagycsoportos óvodások száma, mert ebből kiderül, 
mennyien jönnek ebbe az Iskolába. Rengeteg volt az iskolán kívüli program, ezt a képekből is 
láthatták. Külön szeretné megköszönni minden kollegájának a rendezvényeken adott színes 
műsorokat. Mindenhol találkozhattak az Iskola gyermekeivel és igen színvonalas 
ünnepségeket láthattak. Reméli, ez a folyamat nem áll meg és továbbra is együtt tudnak 
ünnepelni. Az eltelt 19 év után azt kívánja, ne legyen rosszabb fenntartója az Iskolának, mint 
amilyen Velence Város Önkormányzata volt és akkor biztos, hogy ez a fejlődés tovább folyik.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Az óvodából 49 nagycsoportos gyermek kerül iskolába. 
 
Czuppon István iskolaigazgató: A 49 gyermekből 33 gyermek került beíratásra a velencei 
iskolába. Kápolnásnyéken olyan programmal indítottak, hogy minden elsős gyermek 
laptoppal indulhat az egyik osztályban.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A kimagasló tanulmányi eredményről iskolai szinten már 
korábban elmondta a véleményét, de csak örülni tud neki, mert a mérések, nyelvvizsga 
eredmények igazolják.  Nagyon szép eredmények ezek és mindenkinek büszkének kell lennie 
rá. Azoknak is, akik ezt elősegítették, valamint a Képviselőknek is azért, hogy ez itt történt a 
településükön. Ezzel a félévi, év végi eredménnyel egy kicsit összezavarta az Igazgató úr, mert 
tapasztalatai szerint általában félévkor szokott egy kicsit szigorúbb lenni a nevelőtestület, év 
végén pedig inkább jobb eredmények születnek.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: A nyolcadikasoknál a félévi eredmény fontos a felvételi miatt, 
utána pedig már nem tanulnak annyira, mert felvették őket. A táblázatot nézve látható, az 
alsóbb osztályoknál az év végi eredmények a jobbak. De lehet, hogy év végére már a 
gyermekek fáradtabbak is, hiszen májusban rengeteg programjuk volt.  
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Serhók György képviselő: A szakmai tevékenység megítélése nem az ő tiszte, mert ahhoz nem 
ért, de a beszámolóból kitűnik, igen tartalmas és jó volt az idei évi munka. Ami inkább egy 
kívülállót megfog, az nála az utolsó mozzanatok voltak. Nagyon sok ember nem tudja, hogy 
bejönnek ide reggel 8 órára és a munkaidő végeztével nincs ennek a munkának vége. Azokat a 
tevékenységeket, amelyek itt most szerepeltek, sok ember nem tudja értékelni, pedig néha az a 
legértékelendőbb, amiért különösebb juttatást nem hiszi, hogy kapnak. Nagyon jó, ha a szülő 
elismeri és jónak véli ezt a munkát, de ennek véleménye szerint a gyermek örül a legjobban. 
Például egy kirándulásnak, egy versenynek, különböző rendezvényeknek. Úgy érzi, sok 
minden nem is lett felsorolva. Amellett, hogy a virágosításban részt vesznek a gyermekek és 
táborokba mennek, ezek a dolgok élményjelleggel olyan gazdaggá teszik őket, amelyek 20 év 
múlva is visszacsengenek. Ezt értékelné legjobban – félre téve a szakmai munkát – mert ez egy 
plusz munkát jelent. Köszöni a munkájukat a pedagógusoknak. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A gyermekek köszönésével kapcsolatban szeretné még 
elmondani, hogy szerinte ez nem annyira a pedagógusok, mint a szülők dolga lenne.  
 
Martinovszky József képviselő: Szeretné a magas színvonalú munkát megköszönni. Kiemelné a 
magas színvonalú munka mellett a családi légkört. A lánya, aki egy éve végzett ebben az 
iskolában, azt mondja, soha nem lesz ilyen iskolája, mert itt szinte családban volt. Úgy 
gondolja, sehol nem fogja azt a családi légkört megtalálni, ami ebben az iskolában volt. 
Köszöni ezt a családias légkört. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben örömmel olvasták az Iskola 
beszámolóját, de az idei évben érzelmileg is mindenkit másképp fogott meg. Az Iskolaigazgató 
összegző gondolatai is erről tanúskodtak. A Testület tagjai szabadidejüknek megfelelően 
részesei az Iskola életének, mert rendezvényeken, bemutatókon a pedagógusokkal együtt 
élvezői a gyermekek tudásának. A településen élőktől is sok mindent hallanak, ami egy 
beszámolóban nem képes megjelenni, csupán a növekvő gyermeklétszámon keresztül. A 
valóságban is igen elismert a pedagógus közösség és az Iskola szakmai munkája is és 
közösségteremtő tevékenysége is. Nem volt olyan negatív észrevétel az Iskoláról, amivel 
foglalkoznia kellene egy fenntartó Önkormányzatnak. Természetes dolog, hogy jó az Iskola és 
az Önkormányzat jó utat választott, amikor az egyedi utat választották és nem vitték a 
Kistérségi Társulásba az Iskolát. Úgy gondolja, ez is egy elismerés a pedagógusoknak és az 
Iskola vezetésének - túl a szakmai elismerésen -, amit a Testület tagjai is megfogalmaztak. A 
kompetenciaméréseknél megnyugtató, hogy az adatok jobbak, mint az országos átlag, vagy a 
kisvárosi szintnek megfelelőek. Ez döntő dolog a gyermekek jövőjének szempontjából is. Úgy 
gondolja, a beszámoló azért is olyan sok oldalas, mert a munka, ami mögötte van nagyon 
színvonalas, sokrétű és ezt a sokrétűséget a beszámoló vissza is tükrözte. Ha egy pedagógus 
közösségben jó a légkör és stabilitás van – nincs nagy fluktuáció -, akkor az meglátszik az 
oktató-nevelő munkában is és az iskolai közösségben is. Ezt nagyon jó dolognak tartja. A 
beszámolóban leírásra került, hogy egy kolleganőtől el kellett búcsúzniuk. Ezt úgy értékeli, ez 
is a közösség erősítése érdekében történt, mert mindenki tudja, az maradhat, aki jó. Ha egy 
vezetés képes kellemetlen döntéseket is meghozni, az mindenképpen a vezetés pozitív 
színvonalát is jelenti. Az Önkormányzat oldaláról nem kevesebb a felelősségérzet, mint az 
Iskola részéről, ami a jövő tanévtől vélhetőleg vár az Önkormányzatra. Úgy gondolja, az 
Iskola és Önkormányzat nem búcsúzik egymástól, ez csak formalitás lesz. Az Önkormányzat 
azzal a szándékkal engedte el az Iskolát, hogy az általa megismert feltételek közül a legjobbat 
választotta. Nem véletlenül kötötték ki azokat a feltételeket, amelyek véleménye szerint 
országosan egyedülállóak lesznek, mert részesei akarnak lenni az Iskola életének. Szeretnék, 
ha a pedagógusok és a gyermekek továbbra is azt éreznék, ez a település odafigyel a 
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gyerekeire és el is várja, hogy ők is kellő módon értékeljék az odafigyelést, összefogást. 
Mindenkinek jól esett, amit zárógondolatként megfogalmazott az Igazgató úr, különösen 
azért, mert tudja, így is gondolják mindannyian. Biztosítja a pedagógusokat arról, hogy az 
Önkormányzat igyekszik a Szeretetszolgálattal együtt olyan jó gazdái lenni az Iskolának, mint 
amennyire eddig is voltak, segíteni a munkájukat és biztosítani a feltételeket. Az 
Önkormányzaton ez nem fog múlni. Kéri, azzal a tudattal kezdjék meg a szabadságukat a 
nyári táborok mellett, hogy van egy egyetértési jogot gyakorló Önkormányzat, amelyik 
továbbra is sajátjának fogja érezni az Iskolát és nem lerázni kívánta magáról ezt a gondot, 
hanem belekényszerült egy olyan döntésbe, amely során próbálta a lehető legjobbat 
választani. Az Iskola vezetésének és egész tantestületének megköszöni a munkáját, köszöni azt 
is, hogy mindig lehetett őszintén és nyíltan beszélni, reméli ugyan ilyen eredményes 19 évet 
fognak a jövőben is közösen eltölteni. A napirendet lezárja. 
Kéri, aki elfogadja a beszámolót, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Általános Iskola beszámolójának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 2011/2012-es tanévéről szóló beszámolót elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

a.) Településrendezési Terv felülvizsgálata 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a napirendi pont előadóját, Ertl Antal urat, a 
Fehérvár Építész Kft. ügyvezetőjét. Átadja a szót számára. 
 
Ertl Antal ügyvezető: Köszönti a megjelenteket és a Testület tagjait. Néhány olyan kiegészítést 
tenne, amely az anyagban nem szerepelt, illetve javításra került. Az Állami Főépítész néhány 
dolgot kifogásolt a tervben, erre reagálna néhány mondattal. A Bence-hegyen lévő régi 
bányák területét a hatályos terv bányaterületbe sorolta. Az Állami Főépítész véleménye és 
maguk is javasolják, hogy ezeket a részeket beépítésre nem szánt, különleges rekultiválandó 
területként szerepeltessék, mert szükség lenne a rekultivációs tervre, de ilyent nem találtak. 
Próbáltak ennek utána menni a Bányakapitányságnál is, ott sem találták. Nincs lehetőségük 
arra, hogy hivatkozzanak valamire, ezért ahhoz, hogy ez beépítésre szánt terület legyen, előbb 
egy rekultivációt kell végrehajtani, utána lehet megállapítani, milyen beépítésre szánt terület 
legyen. A másik fontos kérdés, hogy a Helyi Építési Szabályzatban és a Szabályozási Tervben 
a kialakult telekstruktúránál javasolták, egy konkrét vagy kialakult érték legyen 
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meghatározva. A Főépítész véleménye szerint ez problémákat vethet fel, a kisebb már 
kialakult telkekre nem értelmezhetők ezek a kisebb méretek, viszont továbbra is javasolják 
ennek a konkrét besorolásnak a fenntartását, mert egy egységes jogértelmezés csak így 
valósítható meg. Kettős lenne a szabályozás és úgy gondolja, amikor egy dologra 
kétféleképpen lehet reagálni, az senkinek nem szerencsés. Az örökségvédelmi hatástanulmány 
részeként elkészült az értékvizsgálat és ez alapján javasolják, hogy helyi értékvédelmi 
rendeletet alkosson a Testület. Ez két okból szükséges. Egyrészt, ha beveszik a HÉSZ-be, 
akkor ennek a módosítása sokkal bonyolultabb és nehézkesebb, másrészt pedig eléggé 
lelassítaná a mostani folyamatot is. A Szabályozási Terveken már jelölték ezeket a védendő 
dolgokat, tehát nincs értelme annak, hogy a HÉSZ-ben is szerepeljen. Javasolják, készüljön 
külön egy értékvédelmi rendelet és adott esetben egy életveszélyessé váló védett épületet, 
amivel már nincs mit kezdeni, sokkal egyszerűbb egy határozattal kivenni a védett épületek 
sorából, mint HÉSZ-t módosítani. Ez vonatkozik a védett fasorokra is, ezeket is bele lehetne 
tenni a helyi értékvédelmi rendeletbe. Tizenhét államigazgatási szerv, a Fejér Megyei 
Önkormányzat és a szomszédos települések önkormányzatai véleményezték a Tervet és 
elfogadták azt. Javasolja a Tervet elfogadásra a Testület felé is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a kiegészítést. Javasolja, a 
Településszerkezeti Tervet és a HÉSZ-t együtt vitassák meg. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? Ennek a koncepcióját még a Testület fogadta el, ennek alapján dolgozott a 
Fehérvári Építész Kft. Több lépcsőben került a Testület elé, most ez a végpont, amikor 
kidolgozásra kerültek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta, volt néhány felvetése, ezeket megbeszélték a tervező úrral, ezeknek a korrekt 
szakmai megoldása megtörténik. Felvetődött egy gyalogos ösvény problémája, mert 
magáningatlanon keresztül halad, valamint nem volt található az anyagban a Gesztenyesor 
illetve a temetői gesztenyefák védelme. Ez önálló szabályozásba kerülne be, mivel ezt 
mindenképpen meg kell alkotni, ugyanis a HÉSZ-nek tartalmaznia kell azokat a helyi 
értékeket és műemlékeket, amelyeket valamilyen formában kiemelt szinten kíván védeni az 
Önkormányzat. Egy külön rendeletben ezeket szerepeltetni kell, mert eljárásjogi szempontból 
a későbbiek során sokkal egyszerűbb egy másik rendeletet kezelni, módosítani. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozik a teremből. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kérései 
teljesültek és a Főépítész által jelzett dolgok is beszerkesztésre kerültek. Elég bonyolultnak 
tűnt a kialakult terület kérdése. Itt arról van szó, a régi szabályozások szerint a „kialakult” 
azt jelenti, hogy jellemzően egy adott területen több kisebb ingatlan van, kisebb annál, mint a 
szabályozott méretek. Logikailag már a kialakult állapothoz nem kell mértékeket rendelni, 
mert a kialakult állapot beépíthető, úgy jó, ahogy van. Viszont ha van mellette egy kétszer 
vagy háromszor nagyobb ingatlan, akkor azt a tulajdonos szeretné megosztani a mellette lévő 
kisebb ingatlan méretére hivatkozással. Ezt szolgálja rendezni a tervezők által javasolt új 
kategória, hogy egy kialakult mellé is rendel minimum értékeket.  
 
Ertl Antal ügyvezető: A további káosz elkerülése végett hozták ezt. Ami most megvan, az 
szerzett jogon működik, de nem szeretnék továbbdarabolni ezeket az amúgy is kicsi 
területeket.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt azért tartotta fontosnak elmondani, mert a 
Főépítésznek ezzel kapcsolatban aggálya volt, hogy talán ez nem szerencsés. De ha elfogadja 
a Testület a tervező úrnak a javaslatát, akkor szintén javasolja, maradjanak ennél.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A grafika alapján kérdezi, hogy a vízen belül jelölt két terület 
mit jelöl? 
 
Ertl Antal ügyvezető: A szigetet. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Mind a kettő? 
 
Ertl Antal ügyvezető: Az egyik csak egy szimbólum, a másik a szigetet jelöli. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A Művész Tábornak „úttörőnek” nevezett szigettel 
kapcsolatban volt elképzelése, azt jeleníti meg?  
 
Ertl Antal ügyvezető: Tulajdonképpen arról a szigetről van szó.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az a behatárolt terület, amelyek annak idején a 
Vízügyi Igazgatóság zagyolás szempontjából behatárolt és erre a célra kijelölt.  
 
Ertl Antal ügyvezető: Ez egy különleges természetvédelmi terület. Ez nem attól védett, hogy ők 
annak javasolták, hanem az egész tó területe védett, ezért nem is tehetik másba bele. A 
tervezés során minden magasabb rendű tervet figyelembe kellett venni, akár az országos akár 
a megyei tervekről van szó. Probléma volt az is, hogy a tőlük független két terv között sem volt 
egyezés, ezt is nekik kellett kibogozni, utána tudták véglegesíteni azt, hogy ez a területi határ 
hogyan húzódik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel nincs több kérdés, észrevétel, így lezárja a 
napirend feletti vitát. Javasolja, a Településszerkezeti Terv 5. oldalán a helyi védelemre 
szolgáló rendelet értékkataszter elkészítésének határidejéül szeptember 30-át határozzák meg. 
Kérjék fel a Hivatalt, hogy ezt terjessze a Testület elé.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a nyári időszakra tekintettel nem korai ez az 
időpont? 
 
Csiszár Balázs műszaki ügyintéző: A HÉSZ-ben már vannak ennek előzményei. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Tehát nem igényel olyan sok munkát.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor marad a szeptember 30-ai időpont. A HÉSZ 
rendelet alkotásánál hiányzik a 21. oldalról egy hatálytalanítandó rendeletszám. Megköszöni 
mindenkinek a munkáját, akik ebben részt vettek. Nyilván a jogszabályok változása miatt 
vannak benne olyan módosítások, amelyek szükségtelenek, de végre kellett hajtani, a 
gondolkodásuk helyességét garantálják ezek a szabályaik. Nincs alapvető változás, mert nem 
vált szükségessé, hogy alapvetően megváltoztassák azt a mentalítást, ahogy a település 
területeivel 20. éve gazdálkodnak. Nem kell az állampolgárokat sem kényszer hatására 
belekergetni olyan helyzetekbe, ami igen nagy gondot jelentene számukra. Maga a 
Településszerkezeti Terv is megfelel még az új jogszabályoknak is, nem kellett alapvető 
változtatás. Köszöni Ertl Antal ügyvezető úrnak az anyag elkészítését és a sok-sok egyeztetést.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Itt jelentős számú egyéni kérelem bedolgozása is 
megtörtént a Rendezési Terv módosításába. Mind a rendeletnél, mind a határozatnál a 
megelőző határozatokat, rendeleteket és azok módosításait is hatályon kívül helyezik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiküldött határozati javaslatot a 
megfogalmazott kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Velence város Településszerkezeti Tervéről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV., törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján 
(1) megállapítja az M = 1:10000 méretarányú Velence Város Településszerkezeti Tervét és a 

hozzá tartozó leírást, mely a 2011/28 munkaszámon becsatolt. 
 
(2) A határozat elfogadását követően Velence város igazgatási területén készülő Szabályozási 

Terveket a Településszerkezeti Tervvel összhangban kell készíteni.  
 
(3) A Településszerkezeti Tervben beépítésre szánt fejlesztési területeket – a felhasználási 

igények sorrendében – ütemezetten kell a beépítésre szánt terület kategóriába 
átminősíteni.  

 
(4) Velence igazgatási területére el kell készíteni a Helyi Építési Szabályzatot. 
 
(5) Egyidejűleg a Településszerkezeti Tervvel kapcsolatos 113/2011.(VI.11.), 10/2003.(I.27.), 

10/2004.(II.9.), 164/2004.(VI.28.), 96/2008.(V.14.) és 266/2010.(XI.22.) számú határozat 
érvényét veszti. 

 
(6) Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, hogy a helyi védelemről szóló rendelet-tervezetet 

készítse elő. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  (1) – (5) pontban foglaltaknál folyamatos 
  (6) pontban foglaltaknál 2012. szeptember 30. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a HÉSZ rendeletét elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012.(VI.19.) 

önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzatról 

 
Rendelet a 4-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a Fehérvár Építész Kft. és Csiszár Balázs 
műszaki ügyintéző munkáját. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe. 
 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

b.) 2011. évi zárszámadás és az elemi beszámoló közötti eltérésről 
 tájékoztatás 

   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Filler Erna pénzügyi osztályvezetőt, kíván-e 
kiegészítést tenni a napirendhez? 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Nem. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Mivel nincs észrevétel, ezért kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

2011. évi zárszámadásról és az elemi beszámoló közötti eltérésről szóló tájékoztatásról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi zárszámadás és az elemi 
beszámoló közötti eltérésről szóló tájékoztatást elfogadja azzal, hogy felkéri a Hivatalt a 
módosított zárszámadási rendelet készítésére és előterjesztésére. 
 

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

 
* * * 
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Napirend: 3.) Egyebek 
c.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Filler Erna pénzügyi osztályvezetőt, kíván-e 
kiegészítést tenni a napirendhez? 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Nem. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Mivel nincs észrevétel, ezért kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012.(VII.03.) 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Rendelet a 7-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

d.) Iskola előirányzat módosítása 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Mivel nincs észrevétel, ezért kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Iskola előirányzat módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola plusz egy elsőosztály indításához szükséges tárgyi feltételeihez 
1.097.153,- Ft előirányzatot biztosít a működési pénzmaradvány terhére. 
Felkéri a Hivatalt, hogy az előirányzatot magában foglaló költségvetési rendelet módosítását 
készítse el. 
 

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

 
* * * 
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Napirend: 3.) Egyebek 

e.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi 
 részvételről szóló rendelet-tervezet 

   (Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Szelei Andrea aljegyzőt, kíván-e kiegészítést 
tenni a napirendhez? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Nem. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Mivel nincs észrevétel, ezért kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012.(VII.03.) 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 

 
Rendelet a 10-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

f.) Közösségellenes magatartások szabályairól szóló rendelet-tervezet 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Mivel nincs észrevétel, ezért kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2012.(VII.03.) 

önkormányzati rendelete 
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes 

magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól 
 
Rendelet a 12-es számú mellékletben. 

 
* * * 
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Napirend: 3.) Egyebek 

g.) Zajvédelemről szóló rendelet-tervezet 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Testület tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
Mivel nincs észrevétel, ezért kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2012.(VII.03.) 

önkormányzati rendelete 
a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról 

 
Rendelet a 14-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

h.) SZMSZ-módosítás – Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az SZMSZ módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-nek jóváhagyásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUMÁN Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát 2012. június 19. napi hatállyal 
jóváhagyta. 
 

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

 
* * * 

 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

i.) Alapító Okiratok és SZMSZ módosítása 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyenként kell szavazni. A Polgármesteri Hivatal és 
Iskola Alapító Okiratának módosításáról határozattal kell dönteni, az Önkormányzat SZMSZ 
módosítását pedig rendeletben kell elfogadni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
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Kéri, aki a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Régi szakfeladat rend: 
 
841126 1  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
522110 1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
841403 1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841402 1 Közvilágítás 
890441 1 Közcélú foglalkoztatás 
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 1 Közmunka 
960302 1 Köztemető funkció fenntartás és működtetés 
 
Új, hatályos szakfeladat rend: 
 
841126 1  Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége 
522001 1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
841402 1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841401 1 Közvilágítás 
890441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 1 Egyéb közfoglalkoztatás 
960302 1 Köztemető fenntartás és működtetés 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 
18. napján megtartott ülésén, a 160/2012.(VI.18.) számú határozatával, 2012. június 19-i 
hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. június 22. 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján a Zöldliget Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Régi szakfeladat rend: 
 
852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
 nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
 nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 
Új, hatályos szakfeladat rend: 
 
852013 1 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  nevelése, oktatása  

(1-4. évfolyam) 
852023 1 Nemzetségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai  nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyam) 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
június 18. napján megtartott ülésén, a 161/2012.(VI.18.) számú határozatával 2012. június 
19-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. június 22. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az Önkormányzat SZMSZ rendelet 
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2012.(VII.03.) 
önkormányzati rendelete 

Velence Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
25/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Rendelet a 17-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
Napirend: 3.) Egyebek 

j.) Ügyvédi titoktartás alóli felmentés 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2012.(VI.18.) 
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 a Szentmiklósi & Társa Ügyvédi Iroda és nevében eljáró személyek, dr. 
Szentmiklósi Péter, dr. Fábry György, dr. Farkas Edit, dr. Kovács Lóránd részére a 
„Velencei-tó kapuja” projekt vonatkozásában a titoktartási kötelezettség alóli felmentést 
megadja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. június 25. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

k.) Ügyvédi megbízási szerződés megkötése 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben nem írta le, de ennek a forrása a 
működési tartalék terhére biztosított. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki az Ügyvédi megbízási szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Dr. Kovács Kázmér ügyvéd megbízásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Metal Holding 
Zrt. és társa felperesek által Velence Város Önkormányzatával, mint alperessel szemben a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság előtt az 
Önkormányzat által wellness és gyógyellátást biztosító központ fejlesztésére kötött 
együttműködési megállapodás megszegése miatt 491.147.000,- Ft kártérítés és járulékai 
megfizetése iránt indított választottbírósági eljárásban a Magyar Ügyvédi Kamara 
elnökhelyettese, Dr. Kovács Kázmér ügyvéd kapjon megbízást. A Képviselő-testület tudomásul 
veszi, hogy az ügyvédi munkadíj 2.500.000,- Ft + ÁFA az eljárás megindításakor, továbbá a 
felmerülő óraszükséglet függvényében 50.000,- Ft + ÁFA/óra, és a megítélt perköltség fele. 
A megbízási díj és munkadíj forrása a 2012. évi költségvetés működési tartaléka. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ügyvédi megbízási szerződést nevében eljárva írja 
alá. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

l.) EFOTT-szerződés 
   (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden leírásra került az előterjesztésben. Az EFOTT-
al egyeztetésre került, akik elfogadják a tartalmat is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
Kéri, aki a két Támogatási szerződést, illetve a már megkötött Támogatási szerződés 
hatálytalanítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

EFOTT Támogatási szerződés elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) Jóváhagyja az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal az EFOTT Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 2012. évre vonatkozó 25.500.000,- Ft támogatási összeget tartalmazó 
Támogatási szerződést. 

2.) Elfogadja az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal az EFOTT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 2013-as évre vonatkozó 6.375.000,- Ft bruttó értékű támogatási összeget 
tartalmazó Támogatási szerződést.  
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Az 1.) és 2.) pont alatti Támogatási szerződés jóváhagyásával egyidejűleg hatályát veszíti a 
102/2012.(IV.16.) számú határozattal elfogadott és annak alapján 2012. május 10. napján 
aláírásra került Támogatási szerződés. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1.) és 2.) pontban szereplő Támogatási szerződéseket 
nevében eljárva írja alá. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

m.) Szerződésmódosítás – VHG Kft. 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki a Közszolgáltatási szerződés módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

VHG Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. január 5. napján kötött 
közszolgáltatási szerződést, mely Velence város közigazgatási területére vonatkozó szilárd 
hulladék elszállítás feltételeit, rendszerét foglalja magában, módosítja. A szerződés kiegészül 
a szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatásra vonatkozó tevékenységgel, valamint a vitás esetek 
rendezésére vonatkozó szerződésszöveg is pontosításra kerül. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő szerződésmódosítást 
nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Kovács Attila VGH Kft. ügyvezető igazgató 
Határidő:  2012. július 1. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

n.) Telenor Zrt. bérleti díj összevont megfizetési ajánlata 
   (Előterjesztés 22. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésből egyértelműen kitűnik, hogy a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és az Önkormányzat nem javasolja az elfogadását 
az ajánlatnak. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki az elutasítással egyetért, 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 
166/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Telenor Magyarország Zrt. felajánlásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Telenor 
Magyarország Zrt. által felajánlott előrehozott díjfizetési ajánlattal. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

o.) Földterület használati díj elengedésére kérelem 
   (Előterjesztés 23. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A kérelem elutasítása az Önkormányzat és a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság javaslata. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki az elutasítással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Delta üzlet tulajdonosainak kérelméről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Delta üzlet (2481 Velence, Széchenyi 
út 5.) bérleti díjával kapcsolatosan benyújtott kérelem teljesítését nem támogatja, azaz a 
díjfizetés elengedéséhez nem járul hozzá. Nem tartja továbbá indokoltnak az üzlet nyitásával 
kapcsolatos egyeztetést, mivel annak okai ismeretlenek.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

p.) Orvosi Ügyelet 
   (Előterjesztés 24. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Dr. Ferencz Péter urat, a Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét. Kérdezi Dr. Ferencz Péter urat, kíván-e kiegészítést tenni. 
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Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Nem. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az egész Ügyeletnek az átkerülése a Rendelőintézetbe azzal 
kezdődött, hogy januárban az ügyeletet ellátó orvosok azzal a kéréssel fordultak a hét 
fenntartó önkormányzathoz, hogy abból az összegből, amivel az idei évben gazdálkodik az 
Angelika KKT, csak nagyon gyalázatos óradíjakat tudnak fizetni. 1.100,- Ft/óra az orvosok 
ügyeleti díja, amiért nem sokan vállalnák ezt a szolgáltatást. Tényként rögzíti, azon kívül, 
hogy egyetértő biztatásokat kaptak, nem történt semmi. Több pénzt nem kaptak, csak ködös 
ígéreteket. Van egy OEP finanszírozása az Orvosi Ügyeletnek, ez havi cca. 1,8 millió forint 
körül van. Ebből 540 órán át működik az Ügyelet egy hónapban, nem lehet többet kihozni 
belőle. Azzal, hogy az Ügyelet át fog kerülni egy másik működtetőhöz, akkor esetleg a 
továbbiakban őt fogják szidni, de igazán ebből nem lehet többet kihozni. Olyan szándékot 
szeretne látni – ami ebből az iratból nem derül ki -, hogy az Önkormányzatok komolyabban a 
zsebükbe kívánnak nyúlni annak érdekében, hogy megközelítsék egyes szomszédos települések 
ügyeleti díjait. Elég közismert, hogy Gárdonyban 3.000,- Ft-os óradíjért ügyelnek az orvosok, 
Polgárdiban 2.800,- Ft-os óradíjért. Ha továbbra is ugyan ezért a pénzért kell működtetni az 
ügyeletet Dr. Ferencz Péter úréknak, akkor ő sem tudja ennél rentábilisabban működtetni. 
Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Amit a főorvos úr elmondott, az mind igaz, de tudják, milyenek 
a finanszírozási viszonyok ma az egészségügyben. Igen intenzíven változó világban élnek, 
nemcsak közigazgatási, hanem egészségügyi szempontból is. Ha átkerül az Ügyelet 
működtetése a Rendelőintézetbe, csak szakmai szempontból, a betegellátás szempontjából 
pozitív, mivel gyógyszertár van az épületben, ott vannak a szakrendelések, a diagnosztika, az 
egyéb szolgáltatások. Ilyen szempontból jó helyre kerül az Ügyelet. Az átvétel ősztől történne, 
nyáron minden ugyan úgy marad, ahogy eddig volt. Január 1-jétől járási rendszerben fog 
működni a közigazgatás. Ugyan ismerik az egészségügyi kormányzatnak az elképzeléseit, de 
pontosan nem tudják, hogyan fog ez az ügyeletek szempontjából átszerveződni. Itt is egy 
markáns átszervezés fog történni. Május 1-jétől a teljes fekvőbeteg ellátás állami kezelésben 
működik. Már megkapták a megkeresést, hogy ősztől a rendelőintézetek is állami kezelésbe 
kerülnek. Nem igazán tudják modellezni, hogy mi fog történni január 1-jétől. Arra jó lesz a 
téli három hónap, hogy finanszírozási szempontból teljesen tiszta képbe kerülnek, utána pedig 
remélik, hogy a finanszírozását ennek az ügyeleti rendszernek is központilag szervízelni 
fogják.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Annyit tenne hozzá a „ködös ígéretek” megjegyzéshez, 
hogy megkérte az Orvosi Ügyeleti Társulás elnökét, Dr. Farsang Zoltán polgármester 
kollegáját tájékoztassa arról, hogy a többi önkormányzat mennyivel emelte fel az ügyeleti 
díjakat, mivel Velence Önkormányzatának határozata úgy szól, hogy amennyivel a többi 
önkormányzat felemeli az ügyeleti díjat, annyival Velence is. Írásban megkapta a 
tájékoztatást, minden önkormányzat 5,- Ft-al emelte fel az ügyeleti óradíjat, tehát nem 
változott érdemben a helyzet. Ez az emelés nem jelent sokat, teljesen mindegy, ki az 
üzemeltető. Úgy gondolja, ez a szándék nem januártól kezdődött és nem az ügyeleti díj 
felemelése volt a motiváló tényező, hanem az a szakmai elképzelés, amit már akkor 
megfogalmaztak, amikor a Szakorvosi Rendelőintézet terveiről, helyszínrajzairól beszélgettek. 
Eleve úgy került kiépítésre és kialakításra, hogy abban biztosított legyen az a minimális 
feltétel, ami az Ügyelet későbbi áttelepítéséhez helyt ad. Tehát a kettő között ilyen értelemben 
nincs összefüggés, de a szakmaiságnak, a szakmai elképzelési sor továbbfejlesztett részeként 
igen. Június 27-én lesz a következő társulási ülés, ahol már az Ügyvédnő a Társulásnak a 
szükséges intézkedéseihez kellő módosításokkal fog élni, tehát a jogi oldalát is előterjesztik.  
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Cserny Vilmos alpolgármester: Már korábban is felvetette, de most is úgy gondolja, hogy nem 
az ügyeleti díjak miatt történik ez a dolog, hanem amikor a rendelő felújítása, 
akadálymentesítése szóba került, elmondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy miképpen történik 
ez fizikálisan, ha ott rendelés zajlik és az Ügyelet is ott van. Nem tudja, mikor tudnának ott 
érdemben munkát végezni. Véleménye szerint ez a kettő nem is egyeztethető össze. Tehát arra 
az időszakra mindenképpen más megoldást kellett volna találni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, van-e az ügyeleti kocsinak garázs? Az ügyeleti 
kocsinak éjjel-nappal ugrásra készen kell állnia, nem lehet a hóból kikaparni. Van-e az 
orvosnak, nővérnek külön szoba? Azok a feltételek, amiket a munkavédelem és az ÁNTSZ 
előír, adottak-e vagy még ki kell alakítani? Valóban úgy van, hogy egyelőre az Ügyelet 
fenntartása mínuszban van. Ez úgy van, hogy ügyeleti díjat nem kapnak, mert az Ügyelet így 
őrzi meg azt a szakmai színvonalat, hogy nem a beteg veszi meg a kötszert, a gyógyszert. 
Tudnak olyan Ügyeletről, ahol az orvos elküldi a gyógyszertárba a hozzátartozót megvenni a 
gyógyszert. Itt az ügyeleten eddig a gyógyszer és kötszer mindig megvolt. Szerinte szakmailag 
jó az ellátás, kéri, ez továbbra is maradjon így. Szóban elhangzott a plusz 5,- Ft, de ugyan 
annyi összeget kapnak, mint tavaly.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Filler Erna pénzügyi osztályvezetőt, hogy az 
Ügyelet támogatásként kapja a díjat vagy számla alapján?  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Az Önkormányzat számlára fizet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha kapnak magasabb számlát, akkor fizetni fognak.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Köszöni, az jó lesz, de ahogy elhangzott, ez az 5,- Ft nem komoly 
összeg. Nagyon köszöni ezt is, de ebből ügyeleti díjat emelni nem nagyon lehet. Az Ügyelet 
egy hónapban 540 óra. 540 órán keresztül bent van három személy. Ki lehet szorozni, 
mennyire kevés pénzt kapnak. Minden önkormányzat elmondta, hogy 5,- Ft-al emelték az 
ügyeleti díjat, de múlt héten kapta meg a 2011. december 31-ig esedékes 284.000,- Ft összegű 
támogatást a pákozdi Önkormányzattól. Ezt az összeget valakinek hiteleznie kellett. Nem sír, 
csak ezek tények. Ködös ígéret tényleg volt. Velence részéről is volt korrekt ígéret, hogy 
amennyit más ad, annyit Velence is, de senki nem adott többet. 17 évig működött így az 
Ügyelet. Úgy gondolja, 17 év alatt egy-két kemény csatán túl vannak. Nem kér semmi 
ajnározást, de a dolgozóinak, az ügyeletes gépkocsivezetőnek, nővéreknek, orvosoknak 
valamilyen formájú köszönet járna. Hangsúlyozza, nem pénzre gondol, csak valamilyenféle 
elismerésre, ami például egy nővérnek jól esik. A nővérek nem túl sok elismerést kapnak, és 
nagyon rendesen dolgoznak. 17 év alatt nem érkezett írásos panasz az Ügyelet ellen. Átlagban 
ez évi 8000-8500 ember ellátását jelentette.  
 
Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Az elhelyezéssel kapcsolatban elmondja – ahogy a 
Polgármester asszony is utalt rá –, már a tervezésnél gondoltak arra, hogy a későbbiekben az 
Ügyelet odakerül. Az orvos ügyeleti elhelyezése tökéletesen megoldott, a nővér elhelyezését is 
megoldották. Folyamatban van a háziorvosi rendelő kialakítása a szomszédos épületben, és 
ha ott felszabadulnak a helyiségek, még ideálisabb lesz az Ügyeletnek az elhelyezése. Holnap 
jön 10 órára az ÁNTSZ és megtekintik a helyszínt. Ha nekik lesz még észrevételük, akkor azt 
teljesíteni fogják. A garázzsal kapcsolatban a Mentőállomásra gondoltak, de ezt még nem 
tisztázták le. Nem tudja, volt-e arról szó, hogy még egy gépkocsit kap a Mentőállomás.  
 
Uj Roland Gyula képviselő: Erről szó volt, ezért oda az ügyeleti autót biztosan nem lehet 
betenni. 
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Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Akkor ezt megoldják. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Attól függetlenül, hogy ott vannak egymás mellett és jóban 
vannak, nem lehet beállni egymás garázsába. Logisztikailag nem lehet, mert teljesen más az 
igénybevétele a kettőnek. Nem lehet a Mentőállomás garázsába beállni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezt meg fogják oldani. 
 
Uj Roland Gyula képviselő: Meg kell kérdezni a Főigazgatóságot, és ha azok azt mondják, 
mégsem lesz itt autó, akkor esetleg megoldható. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Mindenképpen garázs kell.  
 
Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Úgy gondolja, amikor elkezdődik az ügyeleti szolgálat, akkor a 
gépkocsinak azon a mentő bejáró helyen kell állnia, amelyet felfestettek és nem garázsban. 
 
Uj Roland Gyula képviselő: Abban az esetben, ha nincs ónos eső, nincsen hó és fagy, mert az 
ügyeleti kocsiban van oxigénpalack, infúzió és ezeknek bent kell lenniük az autóban. Az 
autónak fagymentes garázs kell. 
 
Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Ezt meg fogják oldani. Az autónak nem garázsban kell állnia 
ügyeleti szolgálatban, hanem készenlétben.  
 
Dr. Sirák András képviselő: A készenlét pontosan azt jelenti, hogy adott esetben álljon a 
garázsban az autó, mert egy havat levakarni 5-6 perc. Ez bőven elég ahhoz, hogy elkéssenek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, időben fognak erről a képviselő-
testületek dönteni ahhoz, hogy kellő módon fel lehessen készülni. Mindenki előtt nyitva áll a 
lehetőség, hogy ha felvetődik egy probléma, meg lehessen oldani.  
 
Uj Roland Gyula képviselő: Javasolja, a pénzügyi osztály készítsen egy olyan számítást, hogy 
mennyibe kerülne, ha csak Velencére csinálnák az Ügyletet. Akkor a többi önkormányzatot 
kész tények elé lehetne állítani. Kilépnének a Társulásból és Velence csinálná az ügyeletet, a 
többi önkormányzat pedig fizessen ide.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha nem változtak az alapvető jogszabályok az Ügyelet 
létrehozása időpontjában lévő jogszabályokhoz képest, akkor ahhoz, hogy Orvosi Ügyeletet 
finanszírozott módon fent lehessen tartani, meghatározott lélekszám kell. Velence település 
önmagában nem hozhat létre Ügyeletet. Nem tudja, hogy most is így van-e. 
 
Dr. Ferencz Péter ügyvezető: Most is így van, ha jól tudja, 16 ezres lélekszám kell hozzá.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Senki nem tudja megbecsülni, hogy a nyári hónapban mennyi a 
forgalom, de 100 ezresre tehető a Velencei-tó körüli forgalom nyáron. A kisváros 
kategóriában az ajánlott átlag 40.000 fő/ügyelet. Ennek messze alatta vannak. A 
nyaralóforgalmat nem lehet megbecsülni, de a nyaralók nagyon szeretnek ügyeletre menni 
vagy ügyeletet hívni.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Biztos benne, hogy azok az emberi vonatkozások, amelyekről 
a Képviselő úr beszélt az Ügyeletben résztvevőkkel kapcsolatban, teljesülni fognak. Nemcsak 
a határozatot fogják kézhez kapni, hanem meg is fogják köszönni a munkájukat. Kérdezi, hogy 
a jegyzőkönyv jelenléti ívén szerepel Dr. Sirák András főorvos úr neve is, de nem volt jelen? 
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Dr. Sirák András képviselő: Nem volt ott. Egy nappal előtte tudta meg ennek a pontos 
időpontját és egyetemi vizsgára volt beosztva. Ekkor már nem tudott változtatni.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, viszont az Ügyelet átszervezéséről nem akkor értesült 
a Főorvos úr? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem sokkal előbb. Ezzel kapcsolatban Dr. Farsang Zoltán 
polgármester úr kérésére adott be anyagot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dr. Farsang Zoltán úr úgy tájékoztatta, hogy 
Kápolnásnyék Község Képviselő-testülete május 14-én kezdeményezte a változtatást, előtte 
konzultáltak a Főorvos úrral. Lezárja a vitát. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 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 
168/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Orvosi Ügyelet Szakorvosi Rendelőintézetbe történő áthelyezéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Orvosi ügyeleti 
ellátást biztosító vállalkozói szerződés az Angelika KKT-vel 2012. szeptember 30-ával 
felmondásra kerüljön. 
Egyetért azzal, hogy 2012. október 1-jével a vállalkozási szerződés a Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötésre 
kerüljön. Egyetért azzal, hogy az ügyeleti ellátás új helyszíne a Szakorvosi Rendelőintézet 
legyen. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Orvosi Ügyeleti Társulás ülésén a fentiek szerint 
képviselje Velence városát.  
 

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

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni Dr. Ferencz Péter úr részvételét. 
 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

q.) Zárt utcai Faház ABC hasznosítására javaslat 
   (Előterjesztés 25. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 



 25 

 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

Zárt utcai önkormányzati tulajdonban lévő épület hasznosításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencei 1623/4 hrsz-ú, Velence, Zárt 
utcai önkormányzati tulajdonban lévő épületet bérlet útján kívánja hasznosítani. A 
bérleményben olyan tevékenység végezhető, amely a park funkcióhoz kapcsolható. 
 

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

 
* * * 

 
 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselő távozik az ülésről. 
 
 
 
Napirend: 3.) Egyebek 

r.) Kormányablakkal kapcsolatos döntés 
   (Előterjesztés 26. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben a második oldalon szereplő 
kivastagított rész tartalmazza a javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Javasolja, ne zárják ki magukat a lehetőségből, de nyilvánvalóan olyan anyagi kondíciókkal 
vállalják, mint amilyennel a járási hivatalok fogják végezni. 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

kormányablak létesítéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási székhelyű hivatalokban 
biztosított feltételekkel vállalja a kormányablak kialakítását és működtetését. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Napirend: 3.) Egyebek 
s.) Szabálytalansági eljárás – Szakorvosi – műszaki ell. 

   (Előterjesztés 27. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2012.(VI.18.) 
h a t á r o z a t a 

szabálytalansági eljárással (Szakorvosi) kapcsolatos döntés 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítése – projekttel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága által megállapított szabálytalansági eljárás következtében, az 
Önkormányzatnál felmerülő kár enyhítése, illetve megtérítése érdekében, a szükséges jogi 
lépéseket a New-Line Közbeszerzési és Műszaki Tanácsadó Iroda Kft-vel (3529 Miskolc, 
Mikes Kelemen út 15., képviseli: Hajós Péter ügyvezető) szemben megteszi. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jogi lépések előkészítésére, megtételére, illetve 
szükség esetén a kártérítési kereset benyújtására.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e 
valakinek közérdekű bejelentése?  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Jelzi, hogy a Tóbíró-strandot rendbe tették, de a vízisí épülete 
melletti fasor 12 fából állt, ebből 2 fa eltűnt, 5 fa kiszáradt, 5 fa pedig vegetál. Kérdezi, a 
száraz fákat kinek kellene rendbe tennie? 
 
Benkő Istvánné képviselő: Ezt a Tocsev György úrnak, a Tóbíró-strand üzemeltetőjének 
kellene rendbe tenni. Tocsev György úr átvállalta a teljes partrész rendben tartását. Az összes 
bokrot kivágta, ami ott volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést 17.10 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


