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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 16-án megtartott 
nyílt testületi üléséről 
 
Helye:       Meseliget Óvoda (Velence, Fő út 79.) 
 
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 (később érkezett) 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető és 26 fő óvodai dolgozó, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita 
könyvtárvezető és 2 fő velencei lakos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja a Testület 6 
fővel határozatképes.  
Kéri a Testület tagjait, aki a meghívóban kiküldött napirendi pontokat elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

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

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (levételre javasolt) 
3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése 
4.) Egyebek: 

a.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
b.) 2011. évi zárszámadás elfogadása 
c.) Intézményi étkezési díj megállapítása 
d.) ÁSZ – Intézkedési terv 
e.) Ellátási szerződés - tervezet 
f.) Használat jogának biztosítása Velence Város Önkormányzat javára 

az egészségügyi alapellátási feladatok biztosításához 
g.) Háziorvosi Rendelő akadálymentesítése 
h.) Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata 
i.) Állattartásról szóló rendelet módosítása 
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j.) Fogorvosi körzet ellátási szerződésének módosítása 
k.) Nadapi tagóvoda vezetői pályázatának kiírása 
l.) Tájékoztatás az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről 
m.) Előlegbehajtás helyzete 
n.) Folyószámlahitel felhasználásáról kimutatás 
o.) Megbízási szerződés-tervezet 
p.) SZMSZ 1. sz. függelékének és intézmények Alapító Okiratának módosítása 
r.) Folyószámlahitel meghosszabbítása 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

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

• A TDM Egyesület új elnököt választott Antal Sándor úr személyében. 
• Orvosi Ügyeleti Társulás ülése lezajlott. A Társulás hozzájárult ahhoz, hogy új 

helyszínre, a Szakorvosi Rendelőintézetbe kerüljön át október 1-jével az orvosi ügyelet 
és az ehhez szükséges lépéseket tegyék meg az önkormányzatok. Ezzel elérhető lesz, 
hogy az állampolgárok a nap 24 órájában az épületben egészségügyi ellátásban 
részesülhetnek, nem beszélve a Gyógyszertár és Mentőállomás szomszédságáról. 

 
Uj Roland Gyula képviselő megérkezett az ülésre. 
 

• Lezajlott az EFOTT rendezvénye. Több mint 80 ezer ember volt itt ebben a pár 
napban. Nagyobb károkozások és problémák nélkül, a rosszidő és vihar ellenére is 
eredményesen zajlott az EFOTT. Nagyon nagy sikere volt. Nem volt személyi sérülés, 
baleset és a településen károkozás sem történt. Nyilván a sok ezer ember jelenléte 
miatt voltak különböző észrevételek, amelyek hol jogosak voltak, hol nem. 

• Június 20-án a „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatban tárgyalt a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség elnökével, valamint a VÁTI jogutódjának, a MAG Zrt-nek a 
vezérigazgatójával. Mindketten abban erősítették meg, hogy szakmailag csak egy utat 
tudnak elképzelni, a projekt befejezését. Ehhez különböző politikai döntések is 
szükségesek és ebben egy kis türelmet kértek.  

• A július 9-i rendkívüli testületi ülésen közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének 
döntése született meg. A temetői illemhely megépítésével és az újtelepi Háziorvosi 
Rendelő kialakításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
Kihirdetésre került a pályázat nyertese, jövő héten szerződéskötésre kerül sor és július 
végével megkezdődhet mind a két beruházás. A temetői illemhely megépítése hosszú 
ideje zajló folyamat eredménye. Az Orvosi Rendelő kialakítása pedig egy láncfolyamat 
első lépése, mivel Dr. Sinkovics Péter háziorvos rendelője költözik át a volt 
Mentőszolgálat földszinti helyiségébe, ami korszerűsítésre kerül, a háziorvosi 
rendelőbe pedig az orvosi ügyelet költözik. Az orvosi ügyelet átköltözése után lehet 
megkezdeni Dr. Sirák András háziorvos rendelőjének korszerűsítését, 
akadálymentesítését. 

• A múlt hét pénteken felavatásra került a Civilházban az Önkormányzat tulajdonát 
képező első kemence. Ezt a Nyugdíjas Klub egyik tagja építette, akinek társadalmi 
munkában sokan segítettek. Köszöni mindenki munkáját, aki ebben részt vett. Hasonló 
módon az újtelepi Közösségi Házban is szeretnének megépíttetni egy ilyen kemencét.  
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Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 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 az alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 90/2012.(IV.16.), 
101/2011.(V.16.), 135/2012.(V.14.), 136/2012.(V.14.), 140/2012.(V.14.), 141/2012.(V.14.) 
142/2012.(V.14.), 153/2012.(VI.18.), 154/2012.(VI.18.), 155/2012.(VI.18.), 159/2012.(VI.18.), 
160/2012.(VI.18.), 161/2012.(VI.18.), 162/2012.(VI.18.), 163/2012.(VI.18.), 
164/2012.(VI.18.), 165/2012.(VI.18.), 166/2012.(VI.18.), 167/2012.(VI.18.), 
168/2012.(VI.18.), 170/2012.(VI.18.), 171/2012.(VI.18.), 236/2011.(XII.05.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Levételre került. 
 
 
 
Napirend: 3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Külön köszönti a testületi ülés helyszínének házigazdáit, 
a Meseliget Óvoda vezetőjét és dolgozóit. A szokásos éves beszámolóra kerül sor. Átadja a 
szót Serhókné Varjas Edit óvodavezetőnek. 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Köszönti a megjelenteket. A beszámolóban leírásra került 
az óvodai kollektívával végzett munka. Nem igazán a munkáról szeretne most beszélni, hanem 
azokat a fotókat szeretné vetítéssel egybekötve bemutatni, amelyek a mindennapjaikról 
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készültek. Örülnek annak, hogy minden évben az intézményükben kihelyezett testületi ülés 
megtartására kerül sor, mert minden óvodai dolgozó számára fontos, hogy bepillantást 
nyerjenek a testület tagjai az óvodai életbe. Jelenlévő intézménytársainak köszöni a 
rugalmasságukat és nagyon jó, hogy a település intézményei mindig számíthatnak egymásra. 
A legtöbb segítséget a Polgármesteri Hivataltól kapják, akár jogi, akár pénzügyi szempontból, 
hiszen nagyon sok törvény, rendelkezés változott. Köszöni a Hivatal dolgozóinak a munkáját 
és a jövőben is számítanak a segítségükre. Köszöni a Testület munkáját is, mert ha nem ilyen 
munkát végeztek volna, akkor a nevelőtestületi ülésen nem kaphattak volna ennyi dicsérő szót 
a szülői munkaközösségtől. Kéri a jelenlévőket, nézzék végig együtt az óvoda életéről készült 
képeket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni az óvodavezető kiegészítését és a 
bemutatott képeket. Elmondhatja, hogy a Testület tagjai is mindig örömmel mennek akár az 
Iskolába, akár az Óvodába. Megnyitja a beszámoló feletti vitát. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele?  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Minden ilyen alkalommal dicsérni szokták a beszámolót, 
pedig nem az a lényeg, milyen a beszámoló, hanem milyen a munka. Úgy gondolja, ebben az 
esetben a kettő fedi egymást. A beszámoló nagyon összefogott, tömör, lényegre törő volt. Kis 
terjedelemben igen sok mindenről szólt. A „gyermek és ifjúságvédelem” fejezet alatt a 
hátrányos helyzetű gyermekek száma az újtelepi óvodában 16-ról 26-ra emelkedett. Számára 
ez nagyon nagy mértékű növekedés. Nem tudja, hogy ez társadalmi problémákból ered vagy 
egyéb sajátos családi okok játszanak ebben szerepet. A „vezetés szerkezete” című fejezet 
nagyon jól összefoglalja az intézményvezető vezetői elveit, stílusát, módszerét, csak a sémát 
nem tükrözi. Itt jó lett volna egy grafika. Örült annak, hogy a térítésmentes szolgáltatások 
meghaladják a térítéseset. Kérdezi, a gyógytornára hány gyermek jár?  
 
 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett az ülésre. 
 
 
Örömmel vette, hogy a tömör beszámolóban jutott hely a szokásos nevelésről, vezetésről, 
emberről szóló okos és szép gondolatoknak. Az egyik idézet szerint „Minden nemzetnek 
vannak begyógyítandó sebei.” Kérdezi, az általa ejtett sebeken kívül az óvodai dolgozóknak 
milyen „sebei” vannak? 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Az Óvoda dolgozói kapnak ”sebeket”. A médiában is 
látható, nagyon sok helyen úgy gondolják, a kommunikáció, a konfliktuskezelés szükséges a 
cégeknél. Ilyen tréning volt az Óvodában is. Lehet, hogy még több ilyenre lenne szükség, mert 
azt tapasztalja, hogy sokkal meggondolatlanabbul kijön a bántás a szülők felől, mint eddig. 
Szerencsére ezt a dolgozók jól kezelik. A gyermekek igénybe veszik az Újtelepen a 
gyógytornát. Nagyon jó fejlesztő foglalkozásokat tart a gyógytornász. Kb. 30 gyermek jár, 
főleg az újtelepi településrészről, mert itt van lehetőség ennek megtartására. Az Ófaluból 
kevés gyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, miben látja az okát annak, hogy az Újtelepen 
ilyen nagy számba növekedett a hátrányos helyzetű gyermekek száma? 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Úgy gondolja, ez valószínű a mostani társadalmi 
problémákból adódik, de ez folyamatosan változik.  
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Szávai Jánosné képviselő: A hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatban elmondja, hogy 
az Iskolában is hasonló a két településrész között az arány. Személy szerint őt a beszámoló 
bevezetésének második mondata fogta meg, miszerint „… mi pedig tesszük a dolgunkat.” 
Ennél igazabban nem is írhatott volna az óvodavezető, mert a munkájuk során úgy érzik, 
természetes, hogy ezt kell tenniük, és ha ennek csodálatos eredménye van, akkor boldog az 
életük. Ehhez csak gratulálni tud. Kiegészítésül elmondja, a vetítésben nem látta, de március 
15-i ünnepi műsort az Óvoda adta. Ezt a beszámolóból is hiányolta. Köszöni, hogy olyan 
csodálatosan felkészítették erre a városi ünnepre a gyermekeket.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A sok elért eredmény mögött az Óvoda karbantartóját is 
dicséret illeti, mert úgy érzi, rá rengeteg hárul. Nem is tudja, hogy egy ember hogyan győzi a 
két Óvodarészt, mert az Iskolában is ő van. Javasolja, ha számára nagyon sok munkát jelent, 
akkor fel kellene venni még valakit. Nem tudja, elgyőzi-e ezt a munkát egy ember. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Hozzászólásként elmondja, a hátrányos helyzetű 
gyermekek száma az Újtelepen abból is adódhat, hogy itt sokkal nagyobb a létszám. A 
kistérségi logopédiai és gyógytestnevelési ellátás az Iskolánál a fenntartó változása miatt 
megszűnik, de megmarad az Óvodánál. Ezt írásban is jelezték a Kistérség felé. Nem tudja, 
hogy januárban milyen változások lesznek, de meggyőződése, hogy nem lehet ellátatlanul 
hagyni a gyermekeket. A beszámolóban leírtak a valóságot tükrözik, sőt a valóság még több, 
mert a szeretetet nem lehet leírni, ahogy a gyermekekkel az óvodában bánnak. Ez az, amit a 
szakmai tudáson kívül a szülők is éreznek. Nem véletlenül nagy az igény az Óvoda iránt. Nem 
csak magas a gyermeklétszám, hanem nagyon jó színvonalú az óvodai ellátás is. Ebben 
közreműködik az is, hogy jól működnek a kapcsolati rendszerek az intézmények között. Ez 
minden intézmény számára így természetes, amikor feladat van, akkor mindenki megtalálja az 
együttműködés lehetőségét. Amikor az Iskola fenntartó váltásáról szó került, akkor kérte az 
óvodavezetőnek és az Óvoda dolgozóinak is a segítségét. Megismerte a véleményüket, majd a 
szülőkét is és kialakulhatott egy olyan természetszerű légkör és folyamat, ami azt mutatta, 
nem mindegy, mi lesz a gyermekeik sorsa. Ehhez nyújtott segítségüket és véleményüket 
szeretné megköszönni. Mindig örömmel jön be az Óvodába és szívesen nézi, amit akár városi 
ünnepen vagy ballagáson a gyermekek produkálnak. Azt kívánja, még sok évet tölthessen el 
együtt hasonló békességben, bízva abban, hogy az óvodafejlesztést is tudják majd folytatni. Az 
épületek jelentős részére ráférne egy alapjaiban történő felújítás, valamint növekszik a 
gyermeklétszám és ez egyéb kötelezettségeket is ró a fenntartóra. Gratulál és köszöni az 
Óvoda dolgozóinak munkáját. Lezárja a napirend feletti vitát.  
Kéri, aki az Óvoda éves beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Meseliget Óvoda beszámolójának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Meseliget Óvoda 2011/2012. nevelési 
évről szóló beszámolóját elfogadta.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

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

a.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót Szávai Jánosné képviselőnek. 
 
Szávai Jánosné képviselő: Az ünnepség 2012. augusztus 20-án 11.00 órakor lesz a Római 
Katolikus Templom parkjában. Az ünnepi beszédet Cserny Vilmos alpolgármester úr mondja. 
A műsort Kiss Csaba plébános vezetésével a hittanoktatásban részesülő gyermekek adják. A 
szentmisére érkező kórus is szerepel a városi ünnepen. A helyi újságban is szerepelni fog az 
időpont. Mindenkit szeretettel várnak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a tájékoztatást. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

b.) 2011. évi zárszámadás elfogadása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A zárszámadási rendeletet központi adatfeldolgozásban 
lévő országos probléma miatt kell ismételten elfogadni, nem helyi oka van. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Erről már tájékoztatták a Testület tagjait, most az 
előterjesztés is a kézben van.  
Kéri, aki a rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2012.(VII.31.) 

önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
Rendelet a 4-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

c.) Intézményi étkezési díj megállapítása 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendeletet elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2012.(VII.31.) 

önkormányzati rendelete 
a szociális étkeztetés térítési díjáról 

 
Rendelet a 6-os számú mellékletben. 

* * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az iskolai és óvodai élelmezési térítési díj 
alkalmazásáról szóló rendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2012.(VII.31.) 

önkormányzati rendelete 
az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról 

 
Rendelet a 7-es számú mellékletben. 

* * * 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

d.) ÁSZ – Intézkedési terv 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Néhány helyen, mintha hiányos lenne a leirat. Az intézkedési 
terv végrehajtásánál a 2. pont végén a mondat így hangzik: „Megállapítható, hogy az 
elkövetkező öt év stabil pénzügyi helyzetet.” Nincs vége a mondatnak. Kérdezi, hogy van ez a 
mondat? Valamint kérdezi, miből állapítható ez meg? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előző táblázatból állapítható ez meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A mondat helyesen úgy szól, hogy „Megállapítható, 
hogy az elkövetkező öt évnek stabil a pénzügyi helyzete.” Öt évről szól a táblázat, 2013-2017-
ig. Elnézést kér a hibáért.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A 4. pontnál leírásra került, hogy „A Polgármester készítsen 
tervet a Velencei-tó Kapuja projekt befejezését előirányzó a támogatási szerződés 
módosításához gazdaságossági tervet 20 éves időtávra.” Erre az anyag elkészült és 2015. 
évig aktualizálásra került. Kérdezi, hol van ez az anyag?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben ez leírásra került, meg lehet nézni.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: A tervet nála meg lehet tekinteni. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor ezt ők nem kapták meg? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben leírásra került, hogy „A 
jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül ezen, korábban a Képviselő-testület által is megkapott 
anyagok másolata a végrehajtási beszámolóhoz tematikusan rendezett formában.” Ezeket a 
pénzügyi osztályvezetőnél meg lehet tekinteni, de mindenki előtt ismert, hiszen korábbi 
testületi döntésekről van szó. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egyrészt a pályázathoz annak idején elkészült, mert 
kötelező eleme volt. Ezt követően pedig amikor a módosítási kérelem feladásra került, a 
Testületnek döntenie kellett. Az ÁSZ vizsgálatnak bár figyelembe kellett volna vennie a végső 
megállapításoknál az időközben vagy korábban megtörtént testületi döntéseket, de ezt 
valamilyen oknál fogva nem tették meg. Azon jelzéseik, hogy valami hiányzik, valamilyen 
lépést meg kell tenni, ezek már idejét múltak voltak a vizsgálati anyag dokumentálása idején. 
Ezért kényszerültek arra, hogy az intézkedési tervbe beismételjék ezeket a feladatokat, illetve 
behivatkozzák, hogy ezek megvannak. Nem új anyag készült, csak ami már egyszer 
megtörtént, azt felesleges újra csinálni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A 7. pontnál az a válasz az ÁSZ kérésére, hogy „Intézkedést 
akkor igényel, amennyiben lesz az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyelete.” A 
kötvénynél és a Velencei-tó Kapuja projektnél van adósság.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, csak ez a jövőre nézve vonatkozó megjegyzése 
volt az ÁSZ-nak. Abban az esetben, ha a későbbiekben az Önkormányzat valamilyen 
adósságot keletkeztető ügyletre vállal kötelezettséget, akkor ilyen eljárást kér, ezért ez a 
válasz. Amikor a Testület erről dönt, akkor az előterjesztéshez ezt csatolni kell.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A 10. pontnál a mondatnak nincs értelme, mert így szól „A 
Polgármester vizsgálja meg, hogy az Önkormányzat gazdálkodási rendszerét érintő előző 
ellenőrzés nem hasznosult javaslat hasznosuljanak,……”. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Helyesen úgy szól „…javaslatai 
hasznosuljanak,…”. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Továbbá a „…a nem hasznosult ……dolgozói fegyelmi 
felelősségének kérdését.” 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezt az ÁSZ jelentésből másolták ki, nem maguk 
fogalmazták. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A 14. pontnál a Velencei-tó Kapuja projekt pénzügyi 
fedezetének biztosítására vonatkozó tervet hol találják meg, amit a Jegyző úr elkészített?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A terv megvan. Sajnos itt összefedések is vannak, 
mert az ÁSZ vizsgálat néha 3-4 pontot is különböző oldalról megközelítve fogalmazott meg, 
hogy azt teljesíteni kell. Ez szintén ilyen összecsúszás. A korábbi anyagokban ezek léteznek. 
Ezt aktualizálni kell abban az esetben, ha a szerződésmódosítás megtörténik, illetve 
folytatható a projekt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Érvényes testületi döntések vannak erre. 
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Dr. Sirák András képviselő: Az Intézkedési terv első oldalán található táblázat nem világos 
számára. Honnan lehet tudni most 2012-ben, hogy 2017-ben tízszeresére fog emelkedni a 
termálvíz bevétel. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt valamilyen előretekintéssel kell prognosztizálni. 
Ezek csak prognosztizációk, hiszen a 2012-es évet sem lehet tisztán látni. A Képviselő-testület 
igen sok döntést hozott és igen sok költséget irányított a többlet termálvíz hasznosítására, 
illetve engedélyezésére. Ez folyamatban van, az ismereteik szerint ez évben meg lesz az 
engedély 280 m3 többletvíz felhasználására. Úgy gondolja, ez már szabadáras lesz. Nem 
vették figyelembe azt, hogy a jelenlegi projekt is tudna több vizet használni. Biztosabb, hogy 
4-5 év múlva már olyan szituációba kerülhet az Önkormányzat, hogy a többletvizet el tudja 
adni. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Örülne, ha így lenne. Arra a rövid két esztendőre szeretne 
visszagondolni, amikor megkötötték a szerződést a mostani termálvíz felhasználóval és 
mindenki úgy gondolta, jó üzletet csináltak. Kiderült, nagyon messze van a jó üzlettől, mert 
egy csomó lehetséges bevételtől elesett az Önkormányzat.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Már nagyon sokszor megtárgyalták, hogy ez nem piaci ár. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Piaci áron ez sokkal több. Akkor azt hitték, ha euróban 
gondolkodnak, milyen jó lesz. Nem lett nagyon jó. Ezek a számok nagyon komolynak néznek 
ki, de ezek tele vannak népmesei elemekkel. Ha bejön, ha sikerül, ha el tudják adni, ha jön 
olyan vevő, aki megveszi, ha hajlandó fizetni, akkor ez megvalósulhat. Azt, hogy 2016-ban 4,5 
millió, 2017-ben pedig 45 millió forint lesz a termálvíz bevétele, nem látja reálisnak. 
 
Serhók György képviselő: A „népmesék” megjegyzéshez tenne egy gondolatot. Pár évvel 
ezelőtt, amikor arról elmélkedtek, hogy egy termálfürdőnek lesz itt üzemeltetője, elhatározták, 
fúrnak egy kutat. Megfúrásra került a kút, a termálvíz készlet, a vezetékrendszer az 
Önkormányzaté és tervezték azt, hogy évtizedeken keresztül folyamatosan pénzt fog hozni az 
Önkormányzatnak, azzal együtt, hogy ebből lesz ingatlanadó, építményadó, bérleti díjak. Ez 
évente több mint 100 millió forintot hoz az Önkormányzatnak. Hogy ez sok vagy kevés? 
Beszélnek a médiában az Önkormányzatról azért, hogy nagyon keveset kérnek érte, rossz a 
bérleti szerződés, kevés pénzt határoztak meg az üzemeltető felé, ami befolyjon az 
Önkormányzathoz. Amikor 5-6 évvel ezelőtt tervezték ezeket a sarokszámokat, akkor is 
betervezték, hogy a nulláról 100 millió forint lett és gyakorlatilag megvalósult. Most is 
mindenképpen az a cél, kapjanak a Vízügytől egy olyan kontingenst, ami alapján lehetőség 
lenne arra, hogy szabadpiaci áron megvalósulhatna a termálvízkészletnek nagyobb értékű 
bevétele, valamint kialakulhatna egy olyan projekt melyben a fürdő tervezett második üteme 
megvalósulhatna. Próbálnak tervezni ezekkel a paraméterekkel, de hogy mi valósul meg és mi 
nem, az elsősorban az Önkormányzaton múlik, de sok minden befolyásolja.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Amikor a Termálfürdő beindult, akkor is egyik évről a 
másikra hasonló nagy bevétel növekedés történt. Az ÁSZ anyag kötelezi a Polgármestert, hogy 
20 évre készítsen tervet. Ki tudja azt eldönteni most, hogy az abban szereplő számok mennyire 
reálisak? Ez a terv arra való, hogy úgy működjön, mint egy iránytű és tudják, hol tartanak.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a tervezett bevétel ezer forintban értendő?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: A nem tervezhető kintlévőség 600 millió forint, a „Velencei-tó 
Kapuja” és a Karaván kemping kapcsán. Ilyen kintlévőségük van, ami nem tervezhető. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az egész Intézkedési terv erről szól.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Mi az, hogy nem tervezhető ennek a pénzügyi teljesítése? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A kintlévőségek behajtását minden évben be lehet 
tenni a költségvetésbe, de ennek semmi értelme. Ezeket folyamatosan szerepeltetni kell. Az 
idei költségvetésben is mellékletben szerepeltek a kintlévőségek. A kintlévőségek behajtásával 
a Képviselő-testület döntése alapján megbíztak egy jogi irodát. A jogi megoldáson kívül mást 
az Önkormányzat nem tud tenni. Jogállamban élnek és a jogállamban az Önkormányzatnak 
csak jogszerű keretek között van módja a kintlévőségét behajtani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez megközelítené egy másik oldalról. Ha felelőtlen 
lenne az Önkormányzat, akkor úgy szerepeltetné ezeket a kintlévőségeit, mintha behajtható 
lenne. Korábbi döntés alapján azt mondták, mivel ezeknek a megtérülése bizonytalan, hiszen 
attól függ, hogy a felszámoló hogyan tud eljárni az adóssal szemben, ezért fogalmazták meg 
így és különítették el, mert ez az Önkormányzat számára nem tervezhető. Bíznak benne, hogy 
ezek a kintlévőségek befolynak. Az, hogy úgynevezett gördülő költségvetést kell egy 
önkormányzatnak készíteni, nagyon régóta így van. Helyes döntése volt ez a kormányzatnak, 
hiszen nagyon rossz dolog, amikor egy intézményfenntartó egyik napról a másikra él, nem 
tudja megmondani a jövő évi bevételeit és kiadásait és nincs tisztában azzal, fenn tudja-e 
tartani az intézményeit. A költségvetésnek szolgálni kell egy előretervezéssel, úgynevezett 
hosszú távú programmal, akár 20 évvel előre is. A maga részéről ezt teljesen elfogadható 
makrogazdasági stratégiának tartja, még akkor is, ha nagyon sok a bizonytalansági tényező. 
A Képviselő-testület számba tudja venni, hogy a mai napon számolva az intézmények 
fenntartása milyen költséget jelent, nagyságrendileg tudja milyen fejlesztéseket akar, milyen 
uniós pályázatokra kíván pályázni. De azt senki nem tudja megmondani, mi lesz 2013. január 
1-jével az Önkormányzatok költségvetése. Számolni tudnak a bevételeikkel, mert megkötött 
szerződéseik vannak, valamint tudják, milyen kiadásokra adtak kötelezettséget. Hosszú évek 
óta népmesei elemekre épül és még fog épülni ezek szerint a költségvetés, ahogy 
Képviselőtársa is mondta. Eddig is minden évben és minden egyes beruházásnál hasonló 
féltés fogalmazódott meg Dr. Sirák András képviselőtársa részéről, és minden jól sikerült a 
„Velencei-tó Kapuja” beruházást kivéve, de ez sem az Önkormányzat hibájából. Az Iskola 
felújítást és a Járóbeteg beruházást sem szavazta meg, mert nem értett vele egyet. Féltette az 
Önkormányzatot attól, hogyan lesz a fenntartás és az üzemeltetés, de mindez jól sikerült. Ez 
volt a Termálfürdőnél is, de évi 100 millió forintos fix önkormányzati bevétel nem rossz 
dolog. Ugyanakkor a Termálfürdő sokallja azt az összeget, amit tőle kérnek szerződéses 
alapon. Az is elhangzott, hogy nem hozott jót az Önkormányzatnak az euró. A kötvénnyel nem 
hozott jót, de a Termálfürdő üzemeltetésénél viszont igen, mert ott árfolyamnyeresége volt az 
Önkormányzatnak. Nagyon kevés hibát talált az Állami Számvevőszék, amire a szükséges 
intézkedéseket már korábban is meghozták, ez került most a Testület elé. Minden egyes 
testületi ülésen lesznek olyan információk, amelyek ennek az Intézkedési tervnek kapcsán 
visszaköszönnek. Régóta tájékoztatást adnak már a folyószámla felhasználásáról. Mindig 
tájékoztatást ad arról, hogy mit tett a felszámoló vagy mi tudható a kintlévőség behajtásáról. 
Igyekeznek felelősséggel gondolkodni és vezetni, és jó érzéssel javasolja az Intézkedési terv 
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását, kijavítva azt a két hibát, amit jogos észrevételként 
tett dr. Sirák Andrásné képviselőtársa. Ezek stilizálási hibák. Kérdezi, van-e még valakinek 
kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az Intézkedési terv végrehajtásáról készített előterjesztést 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Intézkedési Terv végrehajtásának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék vizsgálatára 
készített Intézkedési Terv végrehajtását elfogadta. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből. 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

e.) Ellátási szerződés - tervezet 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt az Orvosi Ügyelettel kapcsolatos következő lépésről 
van szó, amikor az új ellátóval, a Nonprofit Kft-vel az ellátási szerződés megkötésre kerül. 
Ehhez először a képviselő-testületek mindegyikének meg kell hoznia a határozatát, utána 
pedig maga az Orvosi Ügyeleti Társulás fogja ezt megkötni az új üzemeltetővel. 2012. 
szeptember 30-ával mondta fel a Társulás az Angelika KKT-vel a szerződést és október 1-
jével áll szándékában megkötni a Járóbeteg Szakellátóval. Ennek a papírmunkái folynak 
most. Dr. Szekerczés Anna ügyvéd készítette elő és minden érintett település képviselő-
testülete ugyanazt a szövegezett szerződéses határozati javaslatot kapta meg.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jelzi, az ellátási szerződés 5. pontjában szereplő 1. számú 
melléklet nem szerepel az előterjesztési anyagban. Akkor úgy fogadják el, hogy a melléklet 
nélkül? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem mellékelték a helyszínrajzot, ezért elnézést kér. 
Javasolja, változtatás nélkül fogadják el.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Elég fontos ez a helyszínrajz. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mellékelni fogják a jegyzőkönyvhöz. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Legyen utalás a határozatban arra, hogy a melléklet nélkül 
fogadták el. Kérdezi, a garázs kérdése megoldódott? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor időszerű lesz, akkor a Nonprofit Kft. meg fogja 
találni a szükséges megoldást.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ez a melléklet megvan, csak ide nem került be? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Csak egy térképmásolatról van szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez csak egy helyszínrajz a rendelő épületéről.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Azért legyen a jegyzőkönyvben, hogy nem volt az 
előterjesztésben és anélkül fogadták el. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Rendben. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, 
észrevétele? Kettő határozati javaslat került kiküldésre, A) és B) javaslat. Az A) határozati 
javaslat magának az ellátási szerződésnek az elfogadását jelenti, a B) határozati javaslat 
pedig azt, hozzájárulnak ahhoz – ahogy eddig is volt -, hogy az OEP a finanszírozását 
közvetlenül a szerződött partnernek utalja. 
Kéri, aki az A) határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

központi ügyeleti feladatok ellátásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Ellátási szerződés 
elfogadására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 

I. 
 

A Képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás valamint az Angelika Családorvosi Közkereseti Társaság a közöttük Velence, 
Kápolnásnyék, Sukoró, Pákozd, Nadap, Pázmánd és Vereb települések közigazgatási területén 
ellátandó kötelező orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 1996. december 5. napján 
létrejött vállalkozói szerződés 2012. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel történő 
megszüntetésében állapodtak meg.   
 

II. 
 
1. A Képviselő-testület, mint az egészségügyi ügyeleti alapellátásért felelős szerv az 1997. 

évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeleti feladatainak ellátását – mely központi ügyeleti formában működik 
– területi ellátási kötelezettséggel 2012. október 1-i hatállyal átadja a Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
egészségügyi szolgáltató részére. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban részletezett feladat ellátására a Velencei Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás keretében együttműködő: 
2.1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata,  
2.2. Nadap Község Önkormányzata, 
2.3. Pákozd Község Önkormányzata 
2.4. Pázmánd Község Önkormányzata, 
2.5. Sukoró Község Önkormányzata, 
2.6. Velence Város Önkormányzata, 
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2.7. Vereb Község Önkormányzata, 
mint megbízók valamint a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft., mint megbízott egészségügyi szolgáltató közötti „háziorvosi és házi 
gyermekorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására” vonatkozó Ellátási szerződésben 
foglaltakkal egyetért, az abban foglaltakat elfogadja, felhatalmazva a Polgármestert az 
Önkormányzat képviseletében az Ellátási szerződés aláírására.  

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a B) határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

orvosi központi ügyelet működtetéséhez kapcsolódó OEP finanszírozásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi és házi gyermekorvosi központi 
ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás keretében 
együttműködő: 
• Kápolnásnyék Község Önkormányzata,  
• Nadap Község Önkormányzata, 
• Pákozd Község Önkormányzata 
• Pázmánd Község Önkormányzata, 
• Sukoró Község Önkormányzata, 
• Velence Város Önkormányzata, 
• Vereb Község Önkormányzata 
mint megbízók s a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató között létrejött ellátási szerződés 10. pontjában 
foglaltak alapján kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. az orvosi központi ügyelet működtetésére az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül a finanszírozási szerződést megkösse, 
ezáltal az OEP a finanszírozási összegeket közvetlenül a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. OTP Bank Nyrt. Gárdonyi Fiókjánál vezetett 11736082-
20024901-00000000 számú számlájára utalja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat kivonatát az 
egészségügyi szolgáltató részére az OEP finanszírozási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan 
adja át.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Természetesen a jegyzőkönyv tartalmazni fogja, hogy 
Dr. Sirák András képviselő úr ennél a szavazásnál nem volt jelen, mert kiment a teremből.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe. 
 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

f.) Használat jogának biztosítása Velence Város Önkormányzat 
javára az egészségügyi alapellátási feladatok biztosításához 

   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A jelenlévők kedvéért elmondja, a múltkori testületi 
ülésen döntöttek abban, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetet társasházzá alakították. Ez egy 
jogi kategória, nem a magán társasházakra kell gondolni. A társasházon belül öt bejegyzett 
funkció lesz különböző jogcímeken, így Mentőszolgálat, Gyógyszertár, Fogorvosi Rendelő, 
Gyermekorvos rendelő és védőnői szolgálat. Erre vonatkozó használati szerződést fogalmazta 
meg az Ügyvédasszony és ez került ide. Ennek a folyamatnak ez az utolsó lépése. A 2. pontban 
a kipontozott részre a támogatási szerződés száma természetesen a szerződés megkötésekor 
bele lesz írva pontosan.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Javítást kezdeményez a szerződésben. Ahol a 
helyrajzi számban 2181/A szerepel, ott helyesen a helyrajzi szám 2181/B. Kéri, így fogadják el 
a szerződést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Ügyvédnő ma jelezte, hogy ezt a hibát észrevette. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a belső javítással együtt a szerződés-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

használat joga egészségügyi alapellátás és védőnői ellátás céljára 
történő biztosítására vonatkozó szerződésről 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint használat jogát biztosítóval kötendő 
„használat joga egészségügyi alapellátás és védőnői ellátás céljára történő biztosítására” 
vonatkozó szerződést, melyben foglaltakkal egyetért.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat képviseletében a 
szerződés aláírására.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. július 19. 

 
* * * 
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Napirend: 4.) Egyebek 
g.) Háziorvosi Rendelő akadálymentesítése 

   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben is leírásra került, fontos cél az, hogy 
Dr. Sirák András úr rendelője is akadálymentesítve legyen, illetve alkalmas arra, hogy 
négyszemközt tudjon a páciensekkel beszélni. Ehhez bizonyos átépítési feladatokat kell 
elvégezni. Ebben már egyszer döntött a Képviselő-testület. Az előterjesztésben 
megfogalmazásra került, hogy a főorvos úr kezdeményezésére a tulajdonos egy egyeztetésen 
volt jelen. Jelezte, nem csak a Viola utca felől, hanem a Hélios Hotel felől is egyetért az 
akadálymentesítéssel. Ennek a változatnak is elkészült az értékbecslése. Alig van különbség, 
de javasolja, erősítsék meg azt, hogy a tulajdonos válassza ki a számára legkedvezőbb 
döntést. Az Önkormányzat számára az a fontos, hogy a rendelőt akadálymentesítsék. Döntse 
el a tulajdonos, melyik az általa a legjobbnak ítélt megoldás. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ebben a rendelőben csak háziorvosi rendelés lesz? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja az utolsó bekezdés megerősítésével, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2012.(VII.16.)  
h a t á r o z a t a 

Tópart út 34. Háziorvosi Rendelő akadálymentesítéséről és belső korszerűsítéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Tópart út 34. szám alatti 
épületben üzemelő Háziorvosi Rendelő akadálymentesítésének és belső korszerűsítésének, 
felújításának mindkét megközelítésére vonatkozó műszaki és pénzügyi megvalósíthatóság 
tervezetét. Elfogadja az épület tulajdonosának döntését a tervezett  „A” és „B” variációból 
történő választás tekintetében és felhatalmazza a Hivatalt a megvalósítás előkészítésére. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

h.) Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Leegyszerűsítve elmondja – az előterjesztésben leírásra 
került -, mivel a Raiffeisen Bankot az árfolyamváltozás és világgazdasági válság negatívan 
érintette, ezért módosítani kívánja a kötvénykibocsátásnak szerződési feltételeit. Mivel az 
Önkormányzatnak ez nem szakterülete, kéri, bízzanak meg egy banki szakértőt ennek a 



 16 

véleményezésével. Ezután kerüljön vissza a következő aktuális testületi ülésre. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, mibe kerül a banki szakértő? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem tudja megmondani. Felhatalmazást kér a 
Testülettől. Garami Júlia könyvvizsgáló javasolt egy szakembert, akivel már konzultált, de a 
Hivatal kérni fog tőle ajánlatot.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Azzal számolni kell, hogy 50-100 ezer forintos óradíjakkal 
dolgozik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem tudja. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, ennek mi a fedezete az Önkormányzat 
költségvetésében? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem a szakértőt, hanem a kamatfelárat miből fizeti az 
Önkormányzat?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Most nem kamatfelárról beszélnek. Az előterjesztésben 
is leírásra került, ezt nem tartják megalapozottnak, hacsak nem akarja egyoldalúan 
módosítani a Bank a szerződést.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Félreértést szeretne eloszlatni. A 2012. évi 
költségvetésben már a hitel törlesztő részletei tervezve vannak. Ez az ajánlat, amit most a 
Bank adott, még néhány tized százalékkal alacsonyabb is. A kérdés az, a pénzügyi területen 
várhatóak-e olyan mozgások, amelyek eredményeként az Önkormányzat jár rosszul, ha a 
Bank által javasolt, de lekötött arányokat elfogadják, vagy pedig az eredeti, jól kialkudott 
szerződésnél maradjanak. A Bank azt javasolja, emeljék fel az üzleti díját 0,98 %-ról 2,48 %-
ra és ezzel biztosítja a saját hozamát, ugyanakkor, ha az euró és a svájci frank árfolyama és 
kamata növekedni fog, akkor ez a 2,48 %-ra fog rátevődni. Ezzel már túllépi az 
Önkormányzat az eredeti kondícióit. Ehhez az Önkormányzat részéről nem értenek. 
Aggályként elmondja, tudható, hogy az unió szeretné, ha lenne egy közös kötvénye az uniónak. 
Az unió által kibocsátott közös kötvény cca. 3,5-4 %-os átlagkamaton fog kikerülni. Ha ez 
megtörténik, akkor az Önkormányzatnak egyből 4,5-5 %-on kell fizetni. Nem banki 
szakember, de véleménye szerint nem kellene most ezt a látszólag kedvező egy-két tizedes 
változtatást elfogadni, ami a belső arányokat úgy módosítja, hogy később nem fognak tudni 
szabadulni belőle.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, bízni kellene abban, aki banki ügyekkel 
foglalkozik, az jobban lát előre is. Miután nincsenek fizetési gondjai az Önkormányzatnak, 
ezért a Bank sem sürgeti. Az Önkormányzat költségvetése biztosítja a fejlesztési hitelek 
kötvényrészének a visszafizetését.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztést elfogadja és egyetért azzal, hogy a banki 
szakértő véleményezését követően alakítsák ki az álláspontjukat, kézfeltartással jelezz. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

kötvénytörlesztés ügyében banki szakértő megbízásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Raiffeisen Bank Zrt. 
által kibocsátott kötvénytörlesztés kondícióihoz kötődő indikatív ajánlatot. Megállapította, 
hogy annak hosszú távú gazdasági tartalmát és kihatásait illetően pénzügyi banki szakember 
bevonása nélkül megfelelő döntést nem tud hozni. Erre tekintettel felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy keressen és kérjen fel banki szakértőt az ajánlat véleményezésére a 
felelős testületi álláspont kialakítása érdekében. 
 Tekintettel az ügy jellegére, a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy ez ügyben sürgős 
intézkedés szükséges, és így nincsen mód a szakértői díj előzetes jóváhagyására. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a szakértői megbízásról szóló szerződés bemutatásával – annak aláírását 
követő ülésen – nyújtson tájékoztatást.  
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

i.) Állattartásról szóló rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, aki a kiküldött rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2012.(VII.31.) 

önkormányzati rendelete 
az állattartásról szóló 15/2012.(IV.27.) rendelet módosításáról 

 
Rendelet a 14-es számú mellékletben. 

 
* * * 

 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

j.) Fogorvosi körzet ellátási szerződésének módosítása 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Fogorvosi szakorvosi ellenőrzést követően derült ki, 
hogy pontosítani kell az ellátási szerződést. Ez a beteg számára nem jelent semmiféle 
változást. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az ellátási szerződés módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Fogorvosi feladat ellátási-szerződés módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 25. napján fogorvosi 
feladat ellátására vállalkozói szerződést kötött, mely Velence város közigazgatási területére 
vonatkozó fogorvosi ellátás biztosítását foglalta magában.  
A szerződés elnevezése módosításra kerül feladat ellátási szerződésre, fogorvosi szakellátás 
helyett fogorvosi alapfeladat ellátás kerül rögzítésre, a szerződésben hat hónapos felmondási 
idő kerül rögzítésre, valamint a szerződés kiegészült továbbá a vitás esetek rendezésére 
vonatkozó rendelkezéssel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő 
szerződésmódosítást nevében eljárva írja alá. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

k.) Nadapi tagóvoda vezetői pályázatának kiírása 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, a tagóvoda vezető magasabb vezető? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Igen. Nem intézményvezető, hanem magasabb vezető a besorolása 
törvény szerint. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, Velence pályáztatja, hogy Nadapon ki lesz a vezető 
óvónő? Nadapnak mennyi beleszólása van ebbe? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Nadap egyetértési jogával kerül kinevezésre a tagóvoda vezetője. Az 
egész pályázati eljárásba bevonásra kerül Nadap, már ezt a pályázati kiírást is ismeri. 
Amikor a pályázók megismerése történik, abba a pályázati szakaszba is bevonják Nadapot.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Úgy érezné Nadap felé barátságosabbnak, ha beleírnák, hogy 
Nadap Község Önkormányzatával egyetértve. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Bele van írva. Az előterjesztés második oldalának második 
bekezdésében szerepel, „A pályázó kinevezése Nadap település Képviselő-testületének 
egyetértésének birtokában történik meg.” 
 
Dr. Sirák András képviselő: A kinevezés egy folyamat vége. Ha van Nadapról egy jelentkező, 
teljesen logikus lenne akkor, ha a nadapi óvónő jelöltet próbálnák odatenni. 
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Szelei Andrea aljegyző: Ez is benne van az „előnyben részesül” feltételeinél, miszerint 
előnyben részesül az a pályázó, aki Nadapra vonatkozóan rendelkezik tényleges helyi 
ismerettel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez képviselő-testületi jogosítvány, ezt nem lehet másnak 
átadni, csak a törvény szabályai szerint lehet eljárni. Ez az előterjesztés második oldala 
szerint Nadap település egyetértésének birtokában történik meg.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Az összes pályázót meg fogják ismerni. 
 
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 
185/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Meseliget Óvoda Nadapi Tanintézmény tagóvoda vezető pályázati kiírásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A .§. alapján pályázatot hirdet az intézményi társulás keretében 
fenntartott 

Meseliget Óvoda Nadapi Tagóvoda vezető munkakör betöltésére. 

Pályáztatott Intézmény: Meseliget Óvoda (2481 Velence, Fő utca 79.) 
Munkavégzés helye: 8097 Nadap, Templom köz 2.  
Munkáltató: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete.  
Betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezése: Tagóvoda-vezető, magasabb vezető 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A magasabb vezetői megbízás időtartama: Határozott idejű, öt évig tartó megbízás. 
A megbízás kezdete: A munkakör 2012. december 3. napjától tölthető be. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A pályázó kinevezése Nadap település Képviselő-testületének egyetértésének birtokában 
történik meg.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényegi feladatok:  
A jogszabályban meghatározott tagóvoda vezetői feladatok ellátása, óvodapedagógusi 
feladatok ellátása, az Alapító Okirat szerinti feladatok ellátása, az intézményvezető által 
meghatározott feladatok ellátása, folyamatos kapcsolattartás az intézményvezetővel, valamint 
Velence és Nadap települések Önkormányzataival.  
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a fenntartó döntései az 
irányadók.  
 
Általános feltételek:  

• Magyar állampolgárság. 
• Büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
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• A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
• B kategóriás jogosítvánnyal és gépkocsival való rendelkezés.  

 
Szakmai feltételek: 

• Főiskola: felsőfokú óvodapedagógus végzettség, 
• Pedagógus szakvizsga 
• Minimum 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

 
Előnyben részesül az a pályázó, aki  
 

• Rendelkezik vezető gyakorlattal.  
• Rendelkezik a munkavégzés helyére vonatkozóan tényleges helyi ismerettel.  

Elvárt kompetenciák:  

• Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,  
• Pontos, precíz munkavégzés,  
• Szakmai elkötelezettség,  
• Nagyfokú munkabírás,  
• Kiváló szintű együttműködő képesség. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell 

• a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,  
• a tagintézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, elképzeléseit  
• oklevelek, bizonyítványok, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatban. 
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
• jogosítvány és a gépkocsi forgalmi engedélyének másolata, 
• nyilatkozik arról, hogy nyertes pályázat esetén a 2007. évi CLII. Törvény 5.§. (1) 

bekezdés a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,  
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 

alatt  
 

Pályázat benyújtási határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (www.kszk.gov.hu) 
közzétételtől számított 30 nap.  
A pályázatokat a felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő megjelenését 
követő 30 napon belül személyesen Velence Város Polgármesterének címezve (2481 Velence, 
Tópart u. 26.) zárt borítékban vagy postai úton ajánlott küldeményként, -egy eredeti és egy 
másolati példányban- kell benyújtani.  
 

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja:  
2012………... 

A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Meseliget Óvoda Tagintézmény vezető 
pályázat”,valamint fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot.  
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A pályázattal kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, az alábbi 
telefonszámon: 22/589-418. 
 
A megadott pályázati határidő a pályamunkák beérkezési dátumát jelenti.  
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.velence.hu honlapon szerezhető.  
 
A pályázati anyag törvényben előírt véleményezési határidejét követően a Képviselő-testület a 
pályázók személyes meghallgatását követően bírálja el a pályázatokat és hozza meg a döntést. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.  
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

l.) Tájékoztatás az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az aktualizált előirányzat felhasználási tervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Önkormányzat aktualizált előirányzat-felhasználási tervének elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletében elfogadott 
előirányzat-felhasználási ütemtervének aktualizálásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

m.) Előlegbehajtás helyzete 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden hónapban ez a tájékoztatás meg fog jelenni. 
Lehet, hogy szövegszerűségében ugyanez lesz, de ahogy valami változás történik a 
Felszámoló vagy a behajtó Ügyvédi Iroda által, akkor nyilván módosulni fog. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztés 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 
187/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

előlegbehajtás helyzetéről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
elszámolás nélkül maradt előlegének behajtása helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadta. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

n.) Folyószámlahitel felhasználásáról kimutatás 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul vette, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

folyószámlahitel igénybevételéről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyószámlahitel igénybevételéről 
szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

o.) Megbízási szerződés-tervezet 
   (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, a Megbízási szerződést 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 
189/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Faragó és Vágner Ügyvédi Irodával kötendő megbízási szerződés elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Faragó és Vágner Ügyvédi 
Irodával (2483 Gárdony, Szabadság út 16.) kötendő Megbízási szerződést a benyújtott 
előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal megkötni.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. A megbízási díj a költségvetés 
működési kiadásai között tervezett. 
 

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

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

p.) SZMSZ 1. sz. függelékének és intézmények Alapító Okiratának 
módosítása 

   (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jogszabályi változások miatt szükségesek a 
módosítások. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az SZMSZ 1. sz. függelékének módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. függelékének módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2012.(VII.03.) önkormányzati 
rendeletében már elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függelékét, mely az 
önkormányzati szakfeladati rendet tartalmazza, az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Velence Város Önkormányzat szakfeladati rendje 
 
370000 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 1 Lakó és nem lakó épület építése 
421100 1 Út, autópálya építés 
522001 1 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása 
562917 1 Munkahelyi étkeztetés 
680001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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813000 1 Zöldterület kezelése 
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 
841402 1 Közvilágítás  
841403 1 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
862101 1 Háziorvosi alapellátás 
862102 1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862240 2 Egyéb, máshová nem sorolt járó beteg-ellátás 
862301 1 Fogorvosi alapellátás 
869041 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
882121 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 1 Átmeneti segély 
882123 1 Temetési segély 
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882203 1 Köztemetés 
889942 1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 
890441 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 1 Egyéb közfoglalkoztatás 
900400 1 Kulturális műsorok, rendezvény, kiállítás szervezés 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
* * * 

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján a Városi Könyvtár Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolás:   Önállóan működő költségvetési szerv   
 
Önálló éves költségvetéssel rendelkezik és önálló költségvetési beszámolót készít A 
költségvetés elkészítésénél a könyvtár vezetője javaslattételi joggal, az Önkormányzat 
Képviselő-testületének rendelettel elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezik. 
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A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: a fenntartó 
Önkormányzat tulajdonában vannak a feladat ellátásához szükséges ingatlanok, az intézmény 
vagyoni leltárában szereplő ingóságokat az intézmény használatába adja. 
 
Az intézmény számlaszáma:  11736082-16701731 
A intézmény adószáma:   16701731-1-07 
 
Záradék: 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
július 16. napján megtartott ülésén, a 191/2012.(VII.16.) számú határozatával 2012. július 
17-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. július 17. 

 
* * * 

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

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 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása  

(5-8. évfolyam) 
 
Törlésre kerülő szakfeladatok: 
 
931204 1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
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11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:    Önállóan működő költségvetési szerv 
 
Önálló éves költségvetéssel rendelkezik és önálló költségvetési beszámolót készít. A 
költségvetés elkészítésénél az intézmény vezetője javaslattételi joggal, az Önkormányzat 
Képviselő-testülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezik. A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekintetében 
utalványozási joga van.  
A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: a fenntartó 
Önkormányzat tulajdonában vannak az oktatáshoz szükséges ingatlanok, az intézmény 
vagyoni leltárában szereplő ingóságokat az intézmény használatába adja. 
A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói 
joggal rendelkezik. 
 
Az intézmény számlaszáma:  11736082-16699441 
A intézmény adószáma:   16699441-1-07 
 
Záradék: 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
július 16. napján megtartott ülésén, a 192/2012.(VII.16.) számú határozatával 2012. július 
17-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. július 17. 

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 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 
193/2012.(VII.16.) 
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 2012. július 17-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő lép: 
 
    Szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  

társulások igazgatási tevékenysége. 
 
2012. január 1-től hatályos szakfeladati rend 
 
562917 1        Munkahelyi étkeztetés 
841114 1        Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység 
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841115 1        Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység 
841126 1  Önkormányzatok és  társulások általános igazgatási tevékenysége  
841173 1 Statisztikai tevékenylég 
841133 1     Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
882111 1 Rendszeres szociális segély 
882112 1 Időskorúak járadéka 
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 1  Ápolási díj méltányossági alapon  
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882202 1 Közgyógyellátás 
 
Az alábbi szakfeladatok törlésre kerülnek: 
 
370000 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 1 Lakó és nem lakó épület építése 
421100 1  Út, autópálya építése 
429100 1 Vízi létesítmény építése 
522110 1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 1 Zöldterület kezelés 
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 
841402 1 Közvilágítás 
841403 1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
862101 1  Háziorvosi alapellátás  
862102 1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862240 1 Egyéb, máshova nem sorolt járó beteg-ellátás 
862301 1 Fogorvosi alapellátás 
869037 1 Fizikoterápiás szolgáltatás 
869041 1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 1  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882119 1 Óvodáztatási támogatás 
882121 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 1 Átmeneti segély 
882123 1 Temetési segély 
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás  
889942 1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 
889967 1  Mozgáskorlátozottak gépjármű szerelési és átalakítási támogatás 
890441 1 Közcélú foglalkoztatás 
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 1 Közmunka  
900400 1 Kulturális műsorok, rendezvény, kiállítás szervezése 
960302 1 Köztemető fenntartás és működtetés 
 

2. Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe a következő lép: 
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A  költségvetési szerv gazdálkodási besorolás: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv. 
A feladat ellátást szolgáló vagyont feladatai ellátásához szabadon használhatja, azzal az 
önkormányzat a mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint rendelkezik. 
Gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja, rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi 
az intézmény rendelkezésére bocsátott előirányzatra. 
 A jegyző az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása 
tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik. 
A költségvetési szerv megállapodások alapján ellátja az önállóan működű intézmények 
gazdálkodási feladatait. 
 
Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
A költségvetési szerv számlaszáma:  11736082-15727529 
  
 A költségvetési szerv adószáma:   15363107-2-07 
 
Záradék: 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
július 16. napján megtartott ülésén, a 193/2012.(VII.16.) számú határozatával 2012. július 
17-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. július 17. 

 
* * * 

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

Meseliget Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:    Önállóan működő költségvetési szerv 
 
Önálló éves költségvetéssel rendelkezik és önálló költségvetési beszámolót készít. A 
költségvetés elkészítésénél az intézmény vezetője javaslattételi joggal, az Önkormányzat 
Képviselő-testülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezik. A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekintetében 
utalványozási joga van.  
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A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: a fenntartó 
Önkormányzat tulajdonában vannak az oktatáshoz szükséges ingatlanok, az intézmény 
vagyoni leltárában szereplő ingóságokat az intézmény használatába adja. 
A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói 
joggal rendelkezik. 
 
Az intézmény számlaszáma:  11736082-16697748 
A intézmény adószáma:   16697748-1-07 
 
Záradék: 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
július 16. napján megtartott ülésén, a 194/2012.(VII.16.) számú határozatával 2012. július 
17-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. július 17. 

 
* * * 

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról 
szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet alapján a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Törlésre került: 
2/A. Telephely:    2481 Velence, Tópart út 52. 
 
10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:    Önállóan működő költségvetési szerv. 
 
Önálló éves költségvetéssel rendelkezik és önálló költségvetési beszámolót készít. A 
költségvetés elkészítésénél az intézmény vezetője javaslattételi joggal, az Önkormányzat 
Képviselő-testülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezik. A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekintetében 
utalványozási joga van.  
 
A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: a fenntartó 
Önkormányzat tulajdonában vannak a feladat ellátásához szükséges ingatlanok, az intézmény 
vagyoni leltárában szereplő ingóságokat az intézmény használatába adja. 
A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói 
joggal rendelkezik. 
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Éves költségvetését a társönkormányzatokkal elfogadtatja. 
 
Az intézmény számlaszáma:  11736082-16701425 
A intézmény adószáma:   16701425-1-07 
 
Záradék: 
Az Alapító Okirat módosítását Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. 
július 16. napján megtartott ülésén, a 195/2012.(VII.16.) számú határozatával 2012. július 
17-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2012. július 17. 

 
* * * 

 
 
 
Napirend: 4.) Egyebek 

r.) Folyószámlahitel meghosszabbítása 
   (Előterjesztés 22. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetési rendelet szerint az Önkormányzat 
jelenleg is rendelkezik folyószámla hitelszerződéssel, ami 2012. augusztus 31-vel lejár. 
Kezdeményezni kell ennek a hitelszerződésnek a hosszabbítását ugyan abban az összegben, 
ahogy a költségvetési rendelet is tartalmazza. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és javasolja ennek meghosszabbítását, illetve megkötését. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, kell ez a nagyságrend? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Annak idején, amikor ezt elfogadták, az volt az 
álláspont, hogy a „Velencei-tó Kapuja” projekt kapcsán nem látják előre, hogy milyen 
helyzetek adódhatnak, ezért fogadták el a költségvetési rendeletben így. Nem kellett használni 
a töredékét sem, de azért javasolja, maradjon meg ez a biztonsági háló.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Iskolánál is lesz egy átmeneti finanszírozási 
igény. A Képviselő-testület úgy vállalta ezt a kötelezettséget, hogy a folyószámlahitel terhére 
kívánja biztosítani átmeneti időszakra. Nyilván ez visszajön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szeptembertől – novemberig, három hónapon keresztül 
kellene ezt biztosítani, mert valószínűleg december hónapban már megkapja a finanszírozást 
a Baptista Szeretetszolgálat. Addig viszont a folyamatosság érdekében az Önkormányzatnak 
kell előfinanszírozni.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2012.(VII.16.) 
h a t á r o z a t a 

folyószámla hitelszerződés megkötéséről 
 
1.) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Banknál vezetett 
folyószámlájára 170 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződést kíván kötni egy éves 
időtartamra. 
 
A hitel célja:  a folyamatos működés biztosítása, az állami támogatás kifizetési 

időpontjának változása miatt. 
 

A hitel kezdete: 2012. szeptember 
 
Hitelfedezet:  Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: 

• a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 
• a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és 

járulékait betervezi és jóváhagyja. 
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi 
költségvetési bevételét, mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank 
Nyrt-re történő engedményezését, valamint a 4471/10 hrsz-ú 
ingatlanát, amely forgalomképes ingatlan. 

 
A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 
igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. tv. 
10. § /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
 
2.) Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek, hogy az 1.) pont szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az Önkormányzat 
képviseletében a Bankkal megkösse. 
 

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

 
* * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülés napirendjeinek végére értek. Kérdezi, van-e 
valakinek közérdekű bejelentése?  
 
Dr. Sirák András képviselő: Az EFOTT rendezvénnyel kapcsolatban elmondja, egymás között 
elismerhetik, hogy nem a legjobban sikerült ez az egész találkozó. A vendégek úttalan-utakra 
lettek terelve, a kerékpárút ismeretlen okokból lezárásra került, ahol biztonságosan tudtak 
volna akár gyalog akár kerékpárral közlekedni. Az úton este sötétben, kivilágítatlanul 
közlekedtek. Különös csodája a sorsnak, hogy nem történt komoly baleset. Nem tudja, orvosi 
ellátás volt-e szervezve, mert az ügyeleten eléggé megérezték a többletterhelést. Ezek a 
fiatalok program, felvezetés, elhelyezés, biztonságos mozgás és biztonságos nappali 
tartózkodás nélkül voltak itt több tízezren. Érdekességképpen jelzi, hogy a Katolikus Templom 
körül az ürüléket egy napig takarították utánuk, mert nem tudtak hova menni. A fiatalokkal 
semmi baja nincs, viselkedtek, ahogy viselkedtek, de ilyenek a fiatalok. Most szeretné jelezni, 
hogy Bruck József és csapatának a „Velencéért Emlékérem” úgy érzi már most jár azért, 
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amiért az EFOTT alatt annyit dolgoztak. Reggel 5 órától este 11 óráig látni lehetett őket a 
gépjárművel. Kéri, legközelebb a vasútállomás és az EFOTT helyszíne között 3-4 helyre 
konténer WC-t telepítsenek. Nem tudja, miért kellett felterelni az Ország útra, onnan pedig a 
Sukoró útra ezeket a fiatalokat, de arra semmiféle gyalogjárásra kialakított lehetőség nincs, 
az úton az autók között keveregtek ezek a fiatalok, főleg esti, éjszakai órákban. Csoda, hogy 
nem történt komolyabb baleset. A vihart is bele kellett volna kalkulálni az itt tartózkodásba. 
Sokan jöttek sátorral, ezért valamilyen menekülési tervet kellett volna kigondolni. Ez nem volt. 
Másnap sokan halálra ázva hazamentek, elmenekültek, ezek a fiatalok nem a legjobb 
emlékeket viszik magukkal Velencéről. Úgy érzi, ennek a hibáiból tanulni kell. Nyilván lesz 
Velencén ilyen rendezvény még máskor is, próbálják ezt egy kicsit komolyabban venni, akár 
WC-k telepítésével, akármilyen vonulási és menekülési útvonalak akár együtt történő 
kijelölésével. Nem tudja, ki jelölte ki a felső utat, de nem a legjobb ötlet volt. Jelzi még, hogy a 
70-es úton a Székesfehérvárra menő buszmegálló után cca. 100 méterrel még a Kis utca 
torkolata előtt van egy nagyon komoly huppanó. Különösen esőben motorral nagyon 
veszélyes lehet. Ez nyilván nem az Önkormányzat feladata, de kéri, jelezzék ezt a KPM felé. 
 
Szelei Andrea aljegyző: Az EFOTT rendezvény teljes ideje alatt volt egészségügyi sátor, 
amelyben ott jártakor folyamatos forgalom volt. Látták, volt a rendezvény ideje alatt 
mentőkocsi, tűzoltóautóval együtt. A rendezvénynek maga az engedélyezési eljárása nagyon 
komoly procedúra volt. Kedden kezdődött a rendezvény, hétfőn az összes szakhatóság – 
beleértve az ÁNTSZ-t, Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, Tűzoltóságot, stb. – részvételével 
bejárás zajlott. A szakhatóságok, amíg mindent rendben nem találtak, nem adták meg az 
engedélyt. Feltétel volt a menekülési, illetve menekítési terv elkészítése, ennek hiányában nem 
adták volna ki az engedélyt. Egy alkalommal volt vihar, amelyen pont jelen volt. Az volt a 
tapasztalata, annyira gyorsan reagáltak a szervezők erre, hogy még a vihar le sem csapott, 
már akkor végigjárták a partmenti részeket és senkit nem engedtek a vízbe, sőt aki benne volt, 
azt kiterelték. Mindenkit igyekeztek biztonságos helyre juttatni. Nyilván volt, aki megázott. 
0,5-1 óra múlva már szivattyúzták a vizet, igyekeztek mindenkit biztonságos helyre terelni. 
Több ezer főről volt szó, de a helyszínen úgy tűnt, kézben tudják tartani a helyzetet. Ettől 
függetlenül biztosan voltak jelentkezők az ügyeleten. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Ez nem volt gond, inkább az a fő kérdés, miért kellett az Ország 
útra és a Sukorói útra felterelni a gyalogos forgalmat?  
 
Szelei Andrea aljegyző: A kerékpárosokról is szó esett. A szervezők tájékoztatása szerint 
képzett túravezető volt a kerékpáros csoport mellé adva, akik Nadap felől közelítették meg a 
helyszínt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akik kerékpárral  érkeztek az EFOTT rendezvényre, 
maguk választották ki az útvonalat, Lovasberény-Nadap útvonalon érkeztek. A hétköznapi 
forgalmat tudatosan úgy alakította ki az EFOTT szervezőbizottsága hosszú hónapokkal az 
rendezvény kezdetét megelőzően, hogy minél kisebb teher jusson a településre ezért volt 
úgymond hátulról a gyalogos megközelítés az állandó lakók legnagyobb örömére, mert nem a 
településen belül ment a fiatalok többsége. A rendőrség is ezzel értett egyet. Nagyon 
eredményes, baleset- és nagyobb problémáktól mentes EFOTT rendezvényt tudhatnak maguk 
mögött. Nagyon jól felkészültek voltak. Volt menekülési útvonal is. Ez volt az első olyan 
rendezvény, amely a rendőrség és a katasztrófavédelem elmondása szerint is egy nagyon jól 
szervezett, összes engedéllyel rendelkező, hozzáértő csapatmunka volt. Azzal teljesen egyetért, 
hogy nem csak a szemetesekkel – ami szintén nem volt elég - kell felkészülni egy hasonló 
rendezvényre, hanem kellenek konténer WC-k is.  
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Szelei Andrea aljegyző: A Fő utca és a Templom környéke folyamatosan zsúfolt volt. Szombat 
kora délután kapták azt a jelzést, hogy olyan mértékű a szemét, hogy valamit tenni kell. Akkor 
jelentek meg a kollegák. A miserendet is megnézték, hogy addigra elfogadható helyzet 
alakuljon ki.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A rendezvényen belül nem vett részt, viszont a városban 
többször végigjárta a fiatalok által járt útvonalakat. Az EFOTT szervezői azt mondták 
magukról, hogy profi szervezők és több éve együtt dolgozó stáb. Valószínű ez a kerítésen belül 
működött is, abban egyetért Dr. Sirák András képviselőtársával, hogy a vasútállomás és a 
helyszín között lehetett volna okosabban megoldani a közlekedést, akár olyan 
irányítószemélyzettel, akik látó- vagy hallótávolságon belül irányította volna a fiatalokat. 
Nagyon sokan tájékozatlanul keveregtek. Biztos, hogy lehet ezen javítani.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ha már van egy épített kerékpárút, akkor véleménye szerint még 
mindig kisebb baj lett volna, ha azt használják a gyalogos közlekedésre. Miért kellett ezt az 
EFOTT idejére lezárni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Valamilyen oknál fogva a szervezők így kérték és így 
kaptak rá engedélyt.  
 
Uj Roland Gyula képviselő: Mert ott volt a szelektív hulladék feldolgozó kialakítva. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kisebb veszély egy kerékpárúton gyalogosan közlekedni, mint 
ezen a Sukoró-Velence országúton. Kéri, próbáljanak meg ebből tanulni. A tájékoztató 
személyzet nagyon jó ötlet és mobil WC-t is többet kell kirakni.  
 
Serhók György képviselő: 2005-ben itt volt az EFOTT és sok bosszúságot okozott. Úgy érzi, 
ahhoz képest ez most egy sokkal jobban sikerült, szervezett dolog volt. Mindenképpen 
megszívlelendők az elhangzott gondolatok. Sokan azt mondták, hogy nagyon jól érezték 
magukat, „jó buli” volt. A fiatalokat bizonyos szinten más érdekli. Öröm volt az is, hogy a 
helyi vállalkozók megérezték azt, hogy akár éjfélig is érdemes kinyitni az üzletet. Biztos, hogy 
járt vele bosszúság is. Elhangzik az is, hogy annyira jól sikerült a rendezvény, annyira az 
ország szívében volt, hogy jövőre is ide kívánnák hozni, de ez nem lesz itt, mert az országban 
különböző helyekre viszik ezt a rendezvényt. Ha csak annyit javítanak majd rajta, mint 2005-
höz képes most volt, akkor legközelebb semmi baj nem lehet, de mindig vannak egyedi példák 
és esetek, amelyekből okulni és tanulni kell. Bevételt jelentett a velencei vállalkozóknak, 
valamint azoknak a fiataloknak, akik részt vettek ezen, nagy örömben volt részük. Biztos volt 
olyan, akinek kellemetlenségei adódtak, de minden ilyen nagy rendezvény ezzel is jár. 
 
Kalina Rezső velencei lakos: Az utóbbi időben egyre többször volt áramszünet. Úgy 
tájékoztatta őt az elektromos művek, hogy törvényi kötelessége bejelenteni az áramszünetet. 
Úgy gondolja, ha fizet adót az Önkormányzatnak és fizet az áramszolgáltatónak, akkor miért 
a kötelessége bejelenteni? Dolgozott olyan központban, ahol pontosan meg volt a hálózatnak 
a kiépítés és mutatta, hol van áramszünet és azt meg kellett csinálni. A másik felvetése a 
vasúttal kapcsolatos, amelyben az Önkormányzat mozgástere vajmi kevés. A régi átjárót 
megszüntették. A tó felöli részen 15 fokos szögben megtették a hangfalat, a 70-es út felöli 
részen pedig egy párhuzamos építményt tettek. Ebből adódik, hogy az újtelepi Templomnál 
elviselhetetlen a zaj. A „Beszélgessünk Velencéről” fórumon az ebben illetékes hölgy felírta a 
számát, de már eltelt hat hónap és választ nem kapott. Az Ady Endre utcánál és a Béke úti 
kikötőnél mérték a zaj értékét, de véleménye szerint nem ott kell mérni a zajfal tövében, hanem 
el kell menni 80-100 métert. Eddig nála az ablakok és a redőnyök nem remegtek meg, de most 
remegnek, ha elmegy a vonat. Még a halkabb piros vonatot is lehet hallani.  
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Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből. 
 
Jelzi, az alsó úton katasztrófa a forgalom. Az átjáró után 20 méterre tettek ki táblát, hogy 
gyalogos átkelő, amint jön a körforgalomtól. Ha Gárdonytól jön, ott már nincs kitéve a tábla. 
A környéken világítás sincsen. Megvilágítás kellene éjszakára arra a részre, ahol az emberek 
járnak. Jó lenne, ha a rendőrség is időnként tartana ellenőrzést, mert 100-120 km-es 
sebességgel mennek időnként az autók. Kéri, írjon az Önkormányzat levelet a Rendőrkapitány 
úrnak, hogy időnként ellenőrizzék az alsó úton is a gépjárművek sebességét. A viharjelzést 
jelző villogó lámpa nem ér semmit. Egyrészt azért, mert a tó 70 %-áról ezt nem lehet látni. 
Kérdezte a Vízügyeseket, lehetne-e hangjelzést is adni, azt mondták, semmi gond, csak kérni 
kell. Annak idején a viharjelzést a fürdőzők miatt találták ki. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat jogosult a viharjelzés kiadására. Itt van nála az erre vonatkozó papír és 
elmondható, hogy 60 %-ban nem ennek megfelelően működik a viharjelzés.  
 
Dr. Sirák András képviselő visszaérkezett a terembe. 
 
Mi van akkor, ha a tavon tartózkodik, mint horgász, majd megindul a II-es jelzés és úgy ítéli 
meg, nem biztonságos a vízről a kimenetel, hogyan mondja el hol van? Az Önkormányzat 
talán tudná ennek a módosítását valamilyen módon kérni. Amikor Ő nem mehet be, akkor a 
szörfös például bemehet, mindenféle mellény, védőfelszerelés nélkül. Már mentett ki szörföst a 
csónakjával.  
A másik téma a hulladékszállítás. Megkapta Gárdony Város Önkormányzatának hivatalos 
honlapján szereplő hulladékszállítási díjakról a kimutatást, amely 9-13 % között olcsóbb a 
velencei díjaknál. Ott kaptak 18 db matricát a zöldhulladékra, amelyből 8 ajándék. Kéthetente 
szállítják a zöldhulladékot Gárdonyban, Velencén pedig 4-5 hetenként. Kérdezi, ha ugyanaz a 
cég végzi a hulladékszállítást, akkor Gárdonyban miért olcsóbb? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérdezi, a honlapon az van leírva, hogy 
Gárdonyban olcsóbb, mint Velencén? 
 
Kalina Dezső velencei lakos: Gárdonyban az éves hulladékszállítás díja 16.972,- Ft. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Honlappal vitatkozni nem tudnak, ráadásul nem is 
Velence Város Önkormányzat honlapjáról van szó.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Amikor a szolgáltatási díj megállapítások történtek, 
akkor nagyon vigyázott arra a szolgáltató, mert ez az ő érdeke is volt, hogy ne teremtsen 
feszültséget a települések között. A gárdonyi és velencei díjrendszer úgy lett egy új 
szabályozási környezetben megoldva, hogy a korábbi szolgáltatáshoz képest a szolgáltatás 
mennyiségét csökkentették, de a díjak maradtak vagy csekély mértékben csökkentek. Ha 
egymás mellé állítják a szolgáltatást és az árat, akkor teljesen azonos kalkulációs elemek 
vesznek részt ebben. Ha Velencén is ugyan azt a szolgáltatást biztosítanák, mint Gárdonyban, 
akkor Velencén is ugyan olyan magas lenne a díj. Pillanatnyilag a velencei alacsonyabb 
árfekvésű, mint a gárdonyi. Nem tudja, Gárdony honlapja mit tartalmaz, de lehet, hogy az 
nettó érték.  
 
Benkő Istvánné képviselő: A lánya Gárdonyban lakik, 23.200,- Ft-ot fizet éves szemétdíjat. 
Tavaly egy kicsit drágább volt, most azért lett olcsóbb, mert tavaly minden héten vitték a 
zöldhulladékot és 20 db matricát kaptak, az idén kéthetente szállítják a zöldhulladékot és 10 
db matricát kaptak.  
 



 35 

Kalina Dezső velencei lakos: Gárdony város honlapján a 2012. évi költségvetés 
közszolgáltatói díjtételei között ez szerepel. Úgy gondolja, ha valaki azt megnézni, akkor azt 
úgy kell elhinnie neki, hogy az az igaz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az a kérése Kalina úrhoz, fogadja el az adott választ. 
 
Varga László velencei lakos: Jelzi, hogy az E.ON panaszirodája nagyon szemtelen, nem 
megfelelő hangon beszélnek a magyar vásárlókkal. Ezzel kapcsolatban indult egy ügy, ami az 
Önkormányzatot is fogja érinteni. Átadta az Aljegyző asszonynak a közvilágítási lámpáknak 
hogyan számolják el a karbantartását, mert egyről tudomást szerzett, ugyanis pont náluk 
égett ki a lámpa. Az ügy már harmadik hete megy. Az EFOTT idején a Tópart utcában 
kihelyezésre kerültek a nyilat ábrázoló táblák. Egyre kevesebb az aszfalt. Ha jön egy kocsi, 
akkor kerékpárral nekimegy a táblának. Ha lemegy az aszfalt mellé, akkor az nagyon 
veszélyes. Nagyon kitéríti a kerékpárosokat ez a táblasor. Kérdezi, meddig marad az ott? Ez 
egy fontos összekötő útvonal.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Teljesen egyetértenek a megállapítással, de 
gyakorlatilag semmi más eszköz és lehetőség nem áll a rendelkezésére az Önkormányzatnak, 
minthogy a jelenlegi állapotban megpróbálja a balesetmentes közlekedést biztosítani 
megfelelő kitáblázottsággal. Ezt sajnos valahol kényszerűen kerülgetni kell, elismerve azt, 
hogy a kerékpárosnak ez a jelenleg padkajellegű szórt kő kiegészítés, javítás nem a 
legkedvezőbb és legbiztonságosabb.  
 
Varga László velencei lakos: Itt most a tábla jelenti a fő veszélyt. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt át fogják vizsgálni. Kétségtelen, hogy ezzel az 
EFOTT idejére próbálta a szakma még biztonságosabbá tenni a közlekedést.  
 
Varga László velencei lakos: Tavaly töltötték fel ezeket a réseket zúzalékkal. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. Volt egy gréderezés azóta, hogy a padka 
rendeződjön. Nem kaptak megnyugtató választ a Támogató Szervtől, tehát az Önkormányzat a 
saját költségére sem javíthatja ki pormentes burkolattal, mert kockáztatja a támogatást. 
Próbálják megoldani teljes szemszerkezetű javítókő ágy behelyezésével. Igazából most a 
táblák szorítják ki a kerékpárosokat és táblától-tábláig tudnak a köves részen közlekedni.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Kérdezi, mivel annyira veszélyes a közlekedés, mi van, ha az 
első táblánál leszállna a kerékpárról, felmenne a járdára és gyalogosan tenné meg ezt a 
szakaszt? 
 
Varga László velencei lakos: Akkor elkésik onnan, ahová megy. Tavaly felzúzalékozták az 
utat és az nagyon jó lett. Nem szállnak le, nem mennek neki az autónak, nem kell odatenni a 
táblát feleslegesen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyetlen egy jó megoldás van, ha az út teljesen helyre 
van állítva. Minden egyéb megoldás valakinek rossz és biztos, hogy veszélyes. Ez nem az 
Önkormányzat hibája. Amikor zúzalékoltak, akkor sokaknak az volt az észrevétele, hogy a 
gépjárművek leszorították a zúzalékra és megcsúszott. Bízik benne, lesz hamarosan döntés és 
ez lesz az első, amit megcsinálhatnak, mert ez egy áldatlan állapot.  
 
Kalina Dezső velencei lakos: Át fog költözni az ügyelet a Rendelőintézetbe. Kérdezi, ott 
lesznek-e járulékos rendelések? Gondol itt EKG-ra, kardiológiára, röntgenre.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az orvosi ügyelet nincs összefüggésben a Szakorvosi 
Rendelővel. A Szakorvosi Rendelőben a rendelések a megszokott időben történnek. Ettől 
teljesen független az orvosi ügyeleti rend. Lesznek olyan időszakok, amikor lesz ott 
kardiológus és lesz olyan időszak, amikor nem. A kettő nem lesz összefésülve semmiképpen. 
Nem is elvárás vele szemben.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Humán Családsegítő Szolgálat épületénél, a Templom felőli 
oldalon hatalmas használtruha tömeg van hetek óta. Ennek a tárolására valamit ki kellene 
találni, mert ez nem megoldás így. Nem is higiénikus. Idegenforgalmi szempontból sem jó. A 
Templomba menők láthatják balra a nagy ruhatömeget, jobbra pedig az épülő társasház 
udvarát, amely gazzal van tele. Nagyon rossz képet mutat ez a két oldal.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Családsegítő felé azonnal intézkedni fognak, a 
társasház udvarával kapcsolatban pedig felszólítást küldenek a Kenedi úrnak.  
 
Cserny Vilmos alpolgármester: A Tópart úttal kapcsolatos témára visszatérve elmondja, ilyen 
szituációkban szoktak terelő utat kijelölni. Például ha a kerékpárosok az IFI-háznál 
elmennének Kápolnásnyék felé, bekanyarodnának az Iskolánál, végigjönnének a Viola utcán, 
lejönnének az Orvosi Rendelő mellett, akkor ezt az egész útszakaszt kikerülhetnék.  
 
Uj Roland Gyula képviselő: Ezt az autósokkal is meg lehet csináltatni. 
 
Cserny Vilmos alpolgármester: Ezt most csak a kerékpárosok biztonsága védelmében 
javasolta.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, lehet-e valamit tudni az autós aluljáró átadásának 
idejéről? Úgy néz ki, hogy kész van, de nem tudja, miért nem adják át. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A műszaki átadás-átvételi eljárás már egy hónapja 
megindult, a végső lezárása még nem történt meg. Tudomása szerint a kivitelező még nem 
nyújtotta be a hatósághoz az engedélykérelmet. Nagyon sok alárendelt alvállalkozó volt. Nem 
az Önkormányzat a megrendelő, nem állnak velük jogviszonyban, annyit tudnak tenni, hogy az 
közúti engedélyezési eljáráshoz nem fognak hozzájárulni mindaddig, amíg az Önkormányzat 
területét érintő kifogással tudnak élni. Ennek van némi ereje, de nem sok. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadták a gyalogos szintbeli átjárót is úgy, hogy az 
Önkormányzat nem járult hozzá írásban. A kollegákkal jó az együttműködés. Vannak 
bizonyos struktúrák, amelyeket a kivitelező követ és az Önkormányzatnak nincs ráhatása. 
Megköszöni a hozzászólásokat. 
Megállapította, több napirendi hozzászólás nem volt, a nyílt ülést 17.35 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
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