
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 4-én                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András   képviselő 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Kecskés Zoltánné 
intézményvezető, Balláné Csincsi Éva Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa, Czuppon István iskolaigazgató, Sajkás Balázsné igazgató helyettes, Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető, Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Göndör 
Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója, továbbá 28 fő velencei lakos.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a képviselő-
testület határozatképes, jelen van 12 képviselő, nem látja akadályát az év első rendes testületi 
ülésének megkezdésére.  
Kéri, aki a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2008. (II.4.)  

h a t á r o z a t a 
napirendek elfogadásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel testületi ülést tart:  
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Képviselő-testület 2008. évi munkaterve 
3.  Zöldliget Általános Iskola 

a.) Pedagógiai programjának 
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b.) Szervezeti és Működési Szabályzatának 
c.) Házirendjének 
d.) Gyakornoki szabályzatának módosítása 

4. Iskola igazgatói álláshelyre pályázati kiírás 
5. Szociális igazgatás pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló  

            rendelet módosítása 
6. Lakásépítéshez, megvásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, felújításhoz nyújtható 

kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló rendelet módosítása 
7. Döntés a fejlesztési források időleges lekötéséről, illetve banki műveletekkel 

kapcsolatos képviselő-testületi irányelvek 
8. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 
9. Egyebek:  

a.) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének megkeresése 
b.) Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által megállapított csatornahasználati 

díj tudomásul vétele 
c.) Polgármester kezdeményezése a 2/2008.(I.15.) számú határozat 

visszavonására 
d.) Képviselői kezdeményezés a kötvénykibocsátásról szóló döntés 

megváltoztatására 
e.) Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének megkeresése a Velencei-tavi Vízi 

Sportiskola átalakításával kapcsolatosan 
f.) Köztisztviselők teljesítménykövetelmény-rendszeréhez kiemelt célok 

meghatározása 
g.) Helyi népszavazás kezdeményezése I.  
h.) Helyi népszavazás kezdeményezése II. 
i.) Képviselői kezdeményezés törvényességi beadvánnyal kapcsolatos téma 

tárgyalására 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

* * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatást ad a 2007. december 17-i testületi ülés óta 
eltelt időszakról:  

- Köszönetet mond az Általános Iskola pedagógusainak a nagyon színvonalas 
karácsonyi ünnepségért amit megelőzött a képviselő-testület fogadása.  

- Gratulál a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak és egyben bejelenti, 
hogy „A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására elkészített program 
megvalósítása” című Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázatot 
elnyerték 1.100.000.- Ft értékben.  

- Tájékoztatásul elmondja, a Kistérségi Munkaszervezet vezetője Hajnalné dr. Szecsődi 
Zsuzsanna február 4-ével elköszönt. Mint Polgármester Velence nevében megköszönte 
segítő együttműködését.  

- Elmondja, január hónapban kettő rendkívüli testületi ülésre került sor.  
 
Kéri, aki az eltelt időszakról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.  
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Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
                      (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Dr. Sirák András képviselő: a lakosság tájékoztatásául jelzi, 10 nappal ezelőtt írásban kérte, 
hogy napirend előtt kívánna szólni, de ezt a Polgármester 16-szor próbálja megakadályozni. 
Nyílván jó oka van rá. Azt kell világosan látni, … 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  megszakítva a hozzászólást elmondja a jelenlévőknek, 
az aláírással kért napirend előtti hozzászólásra a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 
nincs lehetőség, viszont pontosan azért mert van egy kérdés és egy felvetés, ezért ez a 
megszavazott napirendi pontok között szerepel az egyebek napirendi pont i.) pontjaként. 
Ahhoz hogy törvényesen és szabályosan működjenek, az SZMSZ arra ad lehetőséget, hogy 
először a napirendi ponthoz hangozzanak el hozzászólások.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kérdezi, hogy szólhat-e?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen, ha érdemben kíván szólni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kizárólag érdemben kíván szólni. Napirend előtt kívánta 
elmondani, de írásban is fogják látni és meg fogja a lakosság ismerni. A lejárt határidejű 
határozok között több alapvető fontosságú nem szerepel. Így nem szerepel az a Velence 
történelmében példátlan eset, hogy 1 milliárd forintos kötvénykibocsátást határozhat meg a 
képviselő-testület többségi része a Polgármester indítványára. A kötvénykibocsátásnak 
december 17. volt az elhatározás napja és december 21-én meg kellett volna valósítani. Ez 
nem valósult meg, erről nem szól a fáma. Örül annak hogy nem valósult meg, még mindig 
reménykedik abban, hogy sikerül az egészet visszaszorítani és nem terhelik a lakosságot az 1 
milliárd forinttal amit 20 éven át kellene fizetni. Erről és több más hasonlóról szól a levél 
amit át kíván nyújtani és ismertetni szeretné a képviselőkkel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: semmi akadálya, de csak az egyebek napirendi pontnál 
teheti ezt meg.  
 
Dr. Sirák András képviselő: az egyebek napirendi pont utolsó alpontjaként, amikor már fáradt 
mindenki és a fele társaság távozik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: reméli maradni fognak. A jelentéssel kapcsolatban téves 
a főorvos úr információja. December 17-i ülésen döntöttek végrehajtásra kerültek, illetve a 
folyamatában zajlik. A kötvény kibocsátásra került.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: észrevételezi, hogy erről való teljesülésről nincs szó. Teljesült 
vagy nem teljesült a kötvénykibocsátással kapcsolatos aláírás, ugyanis az egész törvényességi 
észrevétel alatt áll. A Közigazgatási Hivatal még dönthet úgy, legalább a lakosok egy 
tájékoztatást kapjanak. A döntésről még törvényi észrevétel és vizsgálat van. Erről addig 
dönteni korai. Azzal hogy aláírásra került, megelőzték a dolgot. Szeretnének tájékoztatást 
kapni arról, hogy aláírta vagy nem írta alá.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a szerződés aláírása megtörtént.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: akkor miért nincs benne az anyagban. A legutóbbi ülésen 
amikor közmeghallgatást kértek – ami nem történt meg – akkor arról volt szó, hogy a 
kötvénykibocsátás aláírásával kapcsolatban december 21. a határidő. Ez még nem a 
tényleges szerződés aláírása.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az előbb is már megadta a választ, hogy a szerződés 
aláírása megtörtént.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: megtörtént, de a törvényességi észrevétel még nem jött meg a 
Közigazgatási Hivataltól és aláírásra került előbb.  
Jegyző úrhoz teszi fel kérdését. Többször azt az észrevételt kapják, hogy sem a napirend előtti 
felszólalásra nincs szabály. Legyen olyan kedves, ha Ő nem tudja, akkor Önkormányzati 
törvényben nézzen utána mi van a napirend előtti felszólással, hányadik törvény, milyen 
paragrafus? Tiltja, nem tiltja hogy a képviselő felszólaljon? A Jegyző van a faluért és a 
törvényességért.  
A másik ilyen kérdés ami mindig felvetődik, hogy a rendkívüli ülésnek mik a kritériumai? Nem 
hiszi hogy erről semmi szabály nincs. Negyed óra alatt a Polgármester a közeli képviselőket 
összehívja és döntenek, mert vannak annyian hogy eldöntsék a falu sorsát szemben a lakosság 
véleményével. Úgy gondolja ezt törvény szabályozza. Az Ötv. 2. §-a kimondja, hogy a 
népfelség elvét demokratikus úton megvalósítja a képviselő-testület. Kéri a napirend előtti 
felszólalás és a rendkívüli ülés szabályainak nézzen utána a Jegyző és adjon arról 
tájékoztatást.  
Polgármester Asszonytól kérdezte, hogy aláírásra került-e a kötvénykibocsátás minden egyéb 
ellenére. Kérdezi, a legutóbb hozott határozat amit rendkívüli ülésen hoztak és amiről 
tájékoztatást kértek - az egyik rendkívüli  ülésre nem kaptak meghívást – az ottani 
határozatról szóló döntést miért nem teljesítette, hogy meri hogy a képviselő-testület hoz egy 
határozatot és nem teljesíti. 15 napon belül nem változtatta meg a testület, erről is 
önkormányzati törvény van. Az a határozat ma érvényes. Ha úgy gondolja teljesíti amit a 
testület dönt, ha úgy gondolja nem teljesíti. Kéri Jegyző urat, a törvényeket tudassa a 
testülettel.  
A lejárt határozatoknál vannak 2004-es határozatok, ezeket nem ismerhetik 2008-ban, mert az 
előző testület hozta, ráadásul határidő hosszabbítások vannak. Kéri ismertessék ezeket a 
határozatokat.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: tudja hogy tud hibázni, ezt eddig is tudta. A 
helyezetek is úgy adódnak, hogy lehetőleg hibázhasson. Ha azt mondja, hogy nem tud erre 
válaszolni, akkor azt mondják nem elég felkészült, ha pedig valamelyik kanyart elvéti, akkor 
hazudik és félretájékoztatja a testületet és a lakosságot. Amit a kérdésről tud - annak ellenére 
hogy fogadalmat tett arra, ha valami éppen nem jut eszébe és pontosan nem tudja a választ 
akkor kér rá időt – most elmondja. Úgy tudja, az Ötv. a napirend előtti felszólalásról nem 
szól. Se meg nem engedi, se nem tiltja. Viszont az oly sokszor felhivatkozott Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazhatja ezt az intézményt. Tudomása szerint az SZMSZ nem szól 
a napirend előtti felszólalásról, viszont leírja hogyan kell egy testületi ülést levezetni és mi 
annak a menetrendje. A napirendeket meg kell szavaztatni, akkor lehet indítványozni azt, 
elsőként, első pontban mely téma kerüljön napirendre. A rendkívüli ülésről is elmondta és le 
is írta, hogy nincs kifejezett szabály, az Önkormányzati Törvényben sincs. A 2. §-t 
meghivatkozni nem eléggé konkrét ahhoz hogy erre vonatkozó szabályzatként kezeljék. A 
rendkívüli helyzetekre vonatkozik a rendkívüli ülés. Inkább csak ismert mint bevezetett és 
leszabályozott kérdés. Megnézte az Ötv-ről szóló kiadványt ami a rendkívüli ülésről szól. Azt 
írják a jogtudósok, hogy ennek nincsenek szabályai. Lehetnek, adódhatnak olyan 
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élethelyzetek, amikor a képviselő-testületnek viszonylag gyorsan kell dönteni. Ha nincsen 
lehetőség arra, hogy a soros vagy soron kívüli ülés szabályai szerint járjon el, ettől eltérő 
módon kell. Ha az eltérő módot nem szabályozták le az SZMSZ-ben, akkor gyakorlatilag 
bármilyen mód jó arra, ha megfelelőképpen értesíteni lehet a képviselő-testületet egy bizonyos 
idővel előtte a téma megjelölésével és ha a képviselő-testület össze tud ülni, ha a képviselő-
testület határozatképes és elfogadja az ismertetett napirendet és ezt megszavazza, akkor 
törvényes a rendkívüli ülés. Pontosan utána fog nézni, és meg fogja küldeni írásban is a 
választ.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri a telefonokat lehalkítani.  
Igen hangzatosak, de összefoglalva nem valósak a hozzászólások tartalmai. Különösen azért 
nem, mert minden egyes felvetett részkérdésre megkapták az érintettek a választ, illetve 
amelyikre nem, arra a mai képviselő-testületi ülésen szerepel, annál a napirendi pontnál ismét 
el fogják mondani, ha még szükséges, ami leírásra került. Sajnos azt kell mondja, nehéz azt 
tudomásul venni, az eskü arra szól, hogy a település fejlődéséért tegyenek, méghozzá 
konstruktívan. A képviselő-testület ennek próbál megfelelni. Azok is akik megszavaznak 
dolgokat, azok is akik nemmel szavaznak vagy állandóan tartózkodnak vagy nem vesznek részt 
a testületi ülésen. Ez is hozzá tartozik a demokráciához és a népfelség elvének 
érvényesítéséhez. Eleget tesznek a vállalt kötelezettségeknek és ezzel is tudnak elszámolni 
három év múlva és bizadalma szerint Ő még tíz év múlva is.  
Konkrét két kérdés volt a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban, 2 db 2004-es 
határozat. Az egyik a 16/2004.(II.9.) határozat, aminek határidő hosszabbítása javasolt. 
Felolvassa a határozat szövegét. (Határozat szövege 2-es számú mellékletben) 
A határidő hosszabbítás azért javasolt, mert az egyeztetések még folynak. Nem javasolja, 
hogy vegyék le napirendi pontról.  
A másik határozat a 150/2004.(VI.21.), aminek szintén határidő hosszabbítását javasolják. 
Felolvassa a határozat szövegét. (Határozati javaslat 3-as számú mellékletben). Ennél a 
határozatnál egy fejlesztési elképzelés megalkotásáról volt szó és ez hatalmazza fel a 
Polgármestert arra, hogy továbbra is tárgyalhasson. Mindaddig folyamatos lesz, amíg vagy 
ez meg nem valósul, vagy azon a területen más, a képviselő-testület döntése értelmében nem 
módosul az elképzelés arra a területre vonatkozóan.  
 
Juhász Gyula képviselő: a határozatok közül a 86/2007.(VI.18.) számú határozatnál kérdezi 
miről van szó? Az Önkormányzati mekkora önkormányzati tulajdont kapott? 2007. május 
végén volt egy zárt közös testületi ülés Gárdonnyal, ahol elhatározták, hogy a térségi 
termálvízkészletre vonatkozóan egy hatástanulmányt rendelnek meg. Ennek a munkának a 
határideje október 31. volt. Erről is kér tájékoztatót.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a határidő teljesítés elsősorban nem rajtuk múlott, 
mert a bonyolítás a Progressió Mérnöki Irodának lett kiadva. Megpályáztatta a képviselő-
testület a munkát, három pályázó jelentkezett. Azok közül tett javaslatot egyre, aki aztán 
elkészítette a tanulmányt. Felkértek egy külső szakértőt, aki az anyag összegzése tekintetében 
egy független szakértői véleményt mond. Ez az anyag elkészült, de először egy szóbeli 
ismertetése történt meg januárban, ahol Velence képviselői is ott voltak. A végleges anyagot a 
külső szakértő véleményével együtt várják a napokban. Ha a képviselő-testület jóváhagyja, 
akkor lehet publikussá tenni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a 86/2007.(VI.18.) számú határozat szövegét felolvassa. 
(Határozat 4-es számú mellékletben). Elmondja, az egyeztetések megtörténtek. Az esztergomi 
kezdeményezés befejeződött. A tó környéki önkormányzatok igyekeznek összehangolni 
munkálataikat és egy olyan indítvánnyal kívánnak előállni ami ennek továbblépését jelenti. 
Ilyen értelemben ez a határozat végrehajtásra került. Jelezi, az önkormányzati tulajdonba 
kerülése a víziközműveknek és a további egyeztetések tovább folynak.  
 
Juhász Gyula képviselő: hallotta, hogy a víziközműveket privatizálni akarják. Ha a vízdíjakra 
gondolnak és az önköltségre, nyílván a közüzemi díjak emelkedni fognak. Törekedni kell arra, 
hogy ne privatizálják a vízi közműveket. Maradjanak állami vagy önkormányzati tulajdonban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: erről beszéltek akkor is, amikor az esztergomi anyag 
megvitatásra került. Ez a szándéka továbbra is mindenkinek.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozat 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 217/2003.(IX.29.), 
3/2007.(I.22.), 45/2007.(IV.23.), 46/2007.(IV.23.), 86/2007.(VI.18.), 98/2007.(VII.9.), 
119/2007.(IX.10.), 120/2007.(IX.10.), 121/2007.(IX.10.), 122/2007.(IX.10.), 
123/2007.(IX.10.), 124/2007.(IX.10.), 125/2007.(IX.10.), 143/2007.(X.8.), 151/2007.(XI.5.), 
154/2007.(XI.5.), 157/2007.(XI.5.), 158/2007.(XI.26.), 159/2007.(XI.26.), 160/2007.(XI.26.), 
161/2007.(XI.26.), 162/2007.(XI.26.), 163/2007.(XI.26.), 164/2007.(XI.26.), 
165/2007.(XI.26.), 166/2007.(XI.26.), 167/2007.(XI.26.), 169/2007.(XII.3.), 171/2007.(XII.3.), 
172/2007.(XII.3.), 174/2007(XII.3.), 175/2007.(XII.3.) határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
A 16/2004.(II.9.) és 150/2004.(VI.21.) számú határozatok határidejét 2008. december 31-ig, a 
65/2007.(V.21.) számú határozat határidejét 2008. június 30-ig meghosszabbítja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelem szerint 

 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 2./ Képviselő-testület 2008. évi munkaterve 
                       (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egy pontosítást és egy kiegészítést kíván tenni. A 
képviselő-testületi ülések 15.00 órakor kezdődnek általában, kivéve a rendkívüli helyzeteket. 
Jelzi és egyben kiegészíti a munkatervet azzal, hogy február 25-én 13.00 órakor kezdődjön a 
testületi ülés, a képviselők részére a termálfürdő helyszíni bejárásával.  
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A március 17-i napirendnél elnézést kér, március 17-én és április 14-én véletlenül 
mindegyiknél szerepel a szociális és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás. 
Március 17-én a Könyvtár beszámolójára kerülne sor.  
Elmondja, a kérés ellenére a munkatervre nem érkeztek javaslatok.    
 
Galambos György alpolgármester: két javaslata van. Az egyik, hogy a LEADER program 
helyzetét valamikor az őszi hónapokra kellene betervezni, hogy meddig jutott el a program és 
Velence akár a magánvállalkozókkal, akár az Önkormányzattal mit tud profitálni. Mi az amit 
a jövőben meg kellene lépni.  
Másik javaslata a Bence-hegyi kilátó látványtervével kapcsolatos, ezt is őszre javasolja. A 
látványterv megtervezéséhez helyi csoportokat vonjanak be.  
 
Füri Mihály képviselő: Polgármester asszony mondta, hogy a munkáról nem kapott anyagot. 
Olyan rengeteg munkája van, ezzel nem akarták terhelni, tapasztalják ezt abból, hogy leadott 
anyagaikra sem érkeznek válaszok, vagy pedig hiányosan érkeznek mindenféle szakmai alapot 
mellőzően. A testületi ülésekkel kapcsolatban január 17-én érdeklődött és akkor döbbent rá, 
hogy a 2007. évi munkaterv lejárt. 2008. évre nincsen végérvényes munkaterv. Kérdezi, ez a 
testületi ülés kinek a kezdeményezésére jött létre, ez valószínű hogy rendkívüli ülés lesz, mert 
semmilyen munkatervben nem szerepel, sem a tavalyiban, sem az ideiben. A tavalyi év 
tapasztalatából, hogy milyen sok rendkívüli ülést kellett adhoc jelleggel összehívni 
Polgármester asszonynak, nagyon kevésnek tartja a 2008. évre tervezett testületi üléseket. 
Ezen kívül ennyi év tapasztalatával, amivel Polgármester asszony rendelkezik, nem érti, hogy 
2008. februárban miért nincsen a településnek költségvetése és miért nem 2007. év utolsó 
testületi ülésén fogadták el a 2008. év munkatervét. Indítványozza azt, hogy ne tudjanak olyan 
helyzetek előfordulni amik január 15. és 16-án fordultak elő, hogy rendkívüli bizottsági 
ülésből Polgármester asszony egy körtelefonnal fél óra múlva rendkívüli testületi ülést hozzon 
létre, mert ez minden csak nem munkaterv.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem valós az állítás hogy nem érkeznek válaszok, 
természetesen a válaszok ott vannak. Tárgyi tévedések a tudatosan elhangzott mondatok. Nem 
kell hogy az önkormányzat költségvetéssel rendelkezzen, sőt még a benyújtásának határideje 
sincs itt, amikorra kell, ténylegesen meg fog történni. A rendkívüli ülések szükségességére 
válaszolt Jegyző úr. Úgy gondolja ezeknek a felvetéseknek az ismételgetésére semmi akadály 
nincsen, legfeljebb a jelenlévők idejét rabolják vele és a testületi érdemi munkáját, hiszen nem 
a valóságot tükrözi, de nagyon örül annak hogy elhangzik, így legalább szájából is hallhatják, 
sajnálja hogy félretájékoztatják a jelenlévőket. Ezek az információk nem felelnek meg a 
valóságnak.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, melyik információk nem felelnek meg a valóságnak? Az hogy 
félórával előtte hívott össze testületi ülést telefonon egymás után két napon?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, egyrészt nem adott szót, megvannak a szabályok és 
ezeknek a szabályoknak a lehetőségével és betartatásával élni fog. A kultúrált és 
demokratikus testületi üléshez hozzátartozik. Természetesen a testületi ülés összehívásának a 
joga a Polgármesteré, amivel élt és utána elfogadtatta a napirendi pontokat úgy ahogy a 
törvény írja elő. Élt a jogával és előterjesztette a munkatervet ami előre látható, hogy Füri 
Mihály tudja a külföldi útjait tervezni, hisz e-mail-jének ez volt a lényege, hogy nem tudja a 
repülőjegyeit hogyan rendelje meg. Most már tudja, mert ezek azok amik soros ülések. Ha az 
élet olyan helyzeteket diktál, hogy akár soron kívüli, akár rendkívüli ülést kell összehívjanak, 
akkor természetesen a későbbiekben erre is sor fog kerülni. Hogy az információ mennyire 
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pontatlan arra csak azt tudja jelezni, hogy a két rendkívüli ülést nem a Polgármester hívta 
össze. Egyet felejtenek el, hogy ott voltak a képviselő-testület ominózus tagjai, többek között 
Füri Mihály is a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén, ahol maga a Bizottság 
kezdeményezte a rendkívüli ülés azonnali összehívását. Ez köztudott volt. Ott voltak nem csak 
a „Polgármesterhez közel álló képviselők”. Ezt komolytalan megjegyzésnek tartja. Az más 
kérdés, hogy nem jönnek el képviselő-testületi ülésre. Jelzi, a rendkívüli ülések összehívása 
természetesen a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a feladata és ezek meg is történtek 
minden esetben. Név szerint felsorolva tájékoztatást adott a képviselő-testületi ülésen, hogy kit 
milyen módon értek utol vagy nem értek utol. Ez sem a napirendhez tartozó dolog, de mégis 
válaszolt rá.  
 
Füri Mihály képviselő: arra nem kapott választ, hogy a mai testületi ülés milyen jellegű?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: soros testületi ülés.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: soron kívüli testületi ülésnek mondaná, de nincs 
jelentős különbség a két üléstípus között. A lényeg, hogy a soros vagy rendes ülés a munkaterv 
szerinti napokon történik, ettől eltérő időpontban előre tudottan és úgy ahogy a rendes ülésre 
való előkészületi, értesítési szabályok betarthatók, az a soron kívüli. Ettől tér el a rendkívüli, 
amikor nem tartható be az SZMSZ szerinti eljárási szabály.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, minden egyes napirendi ponthoz minden 
képviselőnek az SZMSZ szerint egyszer tud hozzászólást biztosítani.  
 
Füri Mihály képviselő: kéri, ezzel ne rabolja a lakosság idejét. Javaslata, hogy a mindenkori 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének üléseinek, a legutolsó testületi ülésén 
határozza meg a következő évi munkatervet a velencei képviselő-testület.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: december 8-án határozza meg.  
 
Füri Mihály képviselő: a mindenkori utolsón.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a munkatervhez állítólag kért Polgármester asszony javaslatot. 
Az SZMSZ 7.§ /3./ bekezdése előírja, hogy javaslatokat kell kérni. Tőle senki nem kért 
javaslatot. Konkrétan kitől, hogyan kért. Tanácskozási jogúaktól, kitől, hogyan kért? E-mail-
en, írásban?  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: szóban, testületi ülésen hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  el kell jönni testületi ülésre és akkor tudni lehet a 
választ.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság a múltkori 
ülésén úgy határozott, hogy előrébb hozta a lakásépítési kölcsön bírálatának határidejét, 
ezért a munkatervben szereplő időpont késői lesz, javasolja előrébb hozni. Április 15. a 
kifüggesztési határidő. 
 
Füri Mihály képviselő: arra nem kapott választ, hogy kevésnek tartotta a soros testületi 
üléseket 2008-ban.  
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Juhász Gyula képviselő: javasolja, napirendek közé kerüljön be a Kistérség működése egy 
beszámoló erejéig őszi vagy tavaszi időszakban.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: emlékezete szerint az Ötv-ben minimum 6 alkalom 
szerepel.  
 
Füri Mihály képviselő: a kevésre szeretett volna Polgármester asszonytól választ kapni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, milyen javaslatok születtek. Úgy gondolja 
minden javaslat ami elhangzott a munkatervben helyet kaphat.  

- Javasolja, a LEADER-rel kapcsolatos tájékoztatót az októberi időszakra időzítsék. 
Ennek kapcsán jelzi, már tavasszal a helyi akciócsoportok tevékenysége, 
közreműködése és a felhívások írásban kiadásra fognak kerülni és az újságban meg 
fognak jelenni. Mindenkinek továbbra is módja van a bekapcsolódásra.  

- A kilátó látványtervét a november 10-i ülésre javasolja.  
- A munkaterv készítése jelenleg a december 8-i testületi ülésre javasolt.  
- A kistérségi beszámolót, tájékoztatót az őszi időszakra javasolja. Mivel a 

munkaszervezetben változás várható, úgy gondolja addigra áll helyre a rend és az új 
vezetőnek adjanak időt a beszámolóra. A beszámoló időpontjának az októberi testületi 
ülést javasolja.  

- Köszöni az észrevételt zárt ülésen a lakásépítési kölcsön bírálatáról. Július 7-éről ki 
kell venni és a következő soros ülés zárt ülésére javasolja a napirendek közé venni.  

- Törvény szerint a 6 testületi ülés törvényes. Egy évre előre megpróbálják a testületi 
üléseket beütemezni.  

Javasolja, ezekről az indítványokról egyenként szavazzanak.  
 
- Kéri, aki egyetért azzal, hogy október 13-i testületi ülésre ütemezzék a LEADER 

programmal kapcsolatos tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.  
 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
- Kéri, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Kistérség beszámolója az októberi testületi 

ülésen hangozzon el a kistérség vezetőjétől, kézfeltartással jelezze.  
 

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
- Kéri, aki egyetért azzal, hogy november 10-i testületi ülésen a kilátó látványtervét és 

létrehozásával kapcsolatos együttgondolkodás és koncepció előkészítését mutassák be, 
kézfeltartással jelezze.  

 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.  

 
 
- Kéri, elfogadja, hogy december 8-án kerüljön beterjesztésre a 2009. évi munkaterv, 

kézfeltartással jelezze.  
 
   A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta.  
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- Kéri, aki egyetért azzal, hogy a július 7-i zárt ülés napirendjei közöl a lakásépítési kölcsön 
bírálata kikerüljön, kézfeltartással jelezze.  

 
   A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
- Kéri, aki a 2008. évi munkatervet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
   A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi 

határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

2008. évi munkaterv elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervet elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3./ Zöldliget Általános Iskola 

a.) Pedagógiai programjának módosítása, 
b.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, 
c.) Házirendjének módosítása (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
d.) Gyakornoki szabályzata 

(Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a napirendi pont után szünetet kíván 
elrendelni. A szóbeli kiegészítésre felkéri az iskola igazgatóját.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: elmondja, két kormányrendelet van ami kötelezővé tette 
számukra a Gyakornoki szabályzat elkészítését és a Pedagógiai program módosítását. A 
Gyakornoki szabályzatot az iskolai igazgatója terjeszti a tantestületi elé, akik véleményezik az 
anyagot, de erről a testületi véleményét is kikérte. Ez egy teljesen újfajta szabályzat, ilyen még 
nem volt. A másik módosítás amire a Kormány kötelez, a 2007/202. Korm. rendelet, ahol a 
nemzeti alaptantervet módosította. A módosítás lényege, hogy a kompetencia alapú 
oktatásnak be kell kerülni a pedagógiai programba. A Regionális Operatív Programokon 
belül regionális pályázatra csak kompetencia alapú oktatással lehet pályázni.  
A másik ami a nem szakrendszerű oktatást jelenti, azokban az alapozó szakaszokban, ahol a 
felmérések azt mutatják hogy a gyerekeknek a matematikai, a logika és a szövegértés 
képessége gyengül, ezeket fejleszteni kell. Ezekre az 5-6 évfolyamokban nagyobb időteret 
enged, illetve kell fordítson a tantestület. Meg kell határozni melyek azok a tantárgyak, 
amelyek nincsenek benne a szakoktatásban.  
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A Házirend és az SZMSZ felülvizsgálatra kerül. A tantestületi egységesen próbálja ezeket 
egybe foglalni. Az elfogadás óta változott a fenntartónak a neve és több olyan dolog amelyet 
összefoglaltak. A kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az asztalra tett anyagok teljes anyagok, bárki 
megtekintheti. Elmondja, a vita együtt folyik mind a négy témában, de külön fognak szavazni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a hittan oktatás a tiltott, a tűrt, vagy a támogatott kategóriába 
tartozik az iskolában?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: kérdezi, mire gondol? Ezeket a fogalmakat az iskola vezetése 
nem ismerheti.  
 
Dr. Sirák András képviselő: az anyagban semmit nem talál hitoktatásra vonatkozóan, pedig 
arra szükség volna. Ma már a hitoktatást 70%-ban civil hitoktató tanárok végzik. Javaslata, 
hogy hitoktatás kerüljön be az iskola programjába.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: a Pedagógiai programban az szerepel emlékezete szerint, 
hogy az iskola az egyházi képviselők számára hitoktatásra helyet biztosít. Jelen pillanatban a 
Katolikus és Református Egyház jelentkezett hitoktatásra. A Református Egyház mindkét 
iskolarészben heti 2x3 órában tart oktatást. A Katolikus Egyház a Zöld iskolarészben tart 
hitoktatást.  
 
Juhász Gyula képviselő: a helyi szintű szabályozásnál a pedagógus kifejezheti saját 
meggyőződését, de semmilyen formában nem késztetheti a tanulókat saját véleményével.  
 
Fehér Györgyné képviselő: úgy gondolja a fejlődéssel lépést tud tartani az iskola. Fokozott és 
hatékony fejlődést lát. A pedagógusok a buszmegállóba maguk kísérik ki a gyerekeket, és 
reggel 7.00 órakor már fogadják őket. Azt látja, hogy kiterjedt a dokumentáció a gyakornok 
képzésre is. Idáig is voltak gyakorló tanítók és boldogok voltak ha azok a tanulók közül 
kerültek ki. Tudták a szokásokat, az elvárásokat. A gyakorlat és az elmélet a főiskolán nincs 
egészen szinkronban. A gyerekek a tanároktól tanulják meg az életre való felkészülést. Sok 
dologra oda kell figyelni. Az elméleti felkészítés, ha továbbra is így folytatják, talán párosul a 
gyakorlattal.  
 
Galambos György alpolgármester: ebből a szabályzatból három pontot emel ki. Az egyik a 
kreatív gondolkodás, a kezdeményező képesség és a problémamegoldó képesség. Más 
országokban a gyerekek jóval kevesebb tudással meghatározó véleményt alkotnak. 
Kapcsolatrendszer kerül kiépítésre a magyar fiatalok, felnőttek és diákok között. A kisebb 
tudású, nyugatabbra lévő emberek jobban érvényesülnek. Kérdezi igazgató úrtól, jó úton 
haladnak-e abban, hogy a nagy lexikális tudással lévő gyerekek ezekben a pontokban is fel 
tudják venni a versenyt a nyugatabbra lévő személyekkel?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: a kompetencia alapú oktatást ezt szolgálja. Ma az oktatás 
olyan irányba megy, hogy a gyakorlatban megtapasztalják. A lényeg, hogy a gyerekeknek az 
5-6. osztályban is van „érési lehetőségük”. A matematikai gondolkodás fejlesztésére is minél 
több gyakorlat van. Véleménye szerint a gyakorlatból sokkal többet lehet tanulni, tapasztalni 
mint az elméletből.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: az igazgatói pályázattal kapcsolatban szeretne kérdezni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, még nem annál a napirendi pontnál tartanak.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: kérdezi, van-e minimum szint meghatározva?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: tudni kell, hogy az oktatási jogok ombudszmana annak idején 
amikor a pedagógiai programokat szakértővel véleményeztették, akkor felvetett egy olyan 
kérdést, a tantestület adja meg azoknak a tanulóknak is a továbbtanulási lehetőséget, aki 
három vagy annál több tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett. Ebben az esetben a 
tantestület dönthet úgy, hogy a gyereket továbbengedi, egyéni haladási szempont szerint 
osztályozza vagy felmenti egyes tantárgyból.  
 
Füri Mihály képviselő: nem akar vitát gerjeszteni, de benne van a kérdés ugyanúgy mint 
nagyon sokukban. A munkaruha a gyerekkor után elvárt és kötelező megjelenési forma szinte 
mindenkinek a munkahelyén. Van-e arra lehetőség, hogy az iskolaköpeny csak egy adott 
iskolában kötelező érvényű legyen? A mai napig az összes ázsiai országban katonás rend van 
és így van ez más európai országokban is. Gondolja, ennek pozitív pedagógiai hatásai 
tudnának lenni. Érdemes-e erről beszélni, kérdezi az iskolaigazgatót?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: véleménye szerint a szülők tiltakoznának a köpeny ellen. 
Természetesen ha a tantestület vagy egy szülő felvetné a köpeny használatát, feladatuk lenne 
megvizsgálni annak lehetőségét, hogy erre a gyerekek, szülők hogyan reagálnának. Az 
iskolának van egyen pólója, amiben versenyeken, kirándulásokon szoktak szerepelni. Nem 
minden gyerek veszi fel szívesen az egyen pólót.  
 
Füri Mihály képviselő: kéri igazgató urat, a szülői munkaközösségeket tájékoztassa a 
lehetőségről.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: nem kötelezheti a szülőket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni az észrevételeket.  
 
Fehér Györgyné képviselő: tudja, hogy a gyerekek rajz, technika órán másik pólót, testnevelés 
órán pedig munkaruha gyanánt másik pólót és melegítőt vesznek fel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a kezdeményezést, semmi akadálya a szülői 
munkaközösség tájékoztatásának. Nagyon sokszor tárgyalják az iskolával kapcsolatos 
szabályzatokat, pontosak az információk. Nagyon eredményesen dolgozik az iskola, és 
nyomon tudja követni a kötelező szabályozásokat aminek meg is kell felelnie. A nevelésen és 
oktatások kívül sok olyan tevékenysége van az intézménynek ami a pedagógusokra és a 
szülőkre is plusz terheket ró. Mivel nincs további hozzászólás, a vitát lezárja. Köszöni az 
előterjesztést.  
Kéri, aki a Pedagógiai program módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskola Pedagógiai Program elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának módosításával egyetért.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő: értelemszerű 

*  * * 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatnak módosítása 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításával egyetért.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a Házirenddel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskola Házirendjének módosítása 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola Házirendjének 
módosításával egyetért.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő: értelemszerű 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a Gyakornoki Szabályzattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskola Gyakornoki Szabályzatának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola Gyakornoki 
Szabályzatát elfogadja. .  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, tartsanak szünetet. A szünet elteltével 
javasolja a testületi ülés folytatását.  
 
 
Gránitz Gáspár Istvánné és Dr. Sirák András képviselők a teremből távoztak.  
 
 
Napirend: 4./ Iskola igazgatói álláshelyre pályázati kiírás 
                      (Előterjesztés 8-as számú mellékletben) 
 
Galambos György alpolgármester: Jegyző úrtól kérdezi, ha egy jó iskolaigazgató van, meg 
vannak elégedve vele, kötelező-e a pályázatot kiírni? Végigmennek egy rendszeren 
feleslegesen, de ugyanoda fognak kilyukadni és sok energiát vesznek el fontos dolgoktól.  
 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő megérkezett.  
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a törvényi szabályozás lényege, hogy egyfajta 
versenyhelyzet maradjon. Aki jól dolgozik és elfogadja a fenntartó is, ne érezze magát 
bársonyszékben, megmérettetésen vegyen részt. A pályázati kiírás szükséges.  
 
Galambos György alpolgármester: a pályázati kiírást jónak tartja. Az elmúlt 5 évben az 
igazgató maximálisan látta el feladatát.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, csak a napirenddel kapcsolatban mondják el 
véleményüket.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, valahol szerepel-e a nyelvtudás? Ha két tannyelvű 
iskolát akarnak, akkor a két nyelvvizsgát megszabná a szakmai feltételeknél.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja, nem feltétlenül az iskola igazgatója fogja 
a nyelvet oktatni. Egy kéttannyelvű általános iskolának nem feltétlenül ez a feltétele, egészen 
más az iskolaigazgató feladata.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: javasolja a két középfokú nyelvvizsga felvételét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a módosító indítványnak semmi akadálya nincs, majd a 
képviselő-testület eldönti.    
 
Füri Mihály képviselő: alpolgármester urat szeretné megnyugtatni, valaki minél többet van 
versenyben és ha ott nyer, annál jobban állja meg a helyét a mindenkori versenyekben. 
Annyival egészítené ki Dr. Sirák Andrásné előterjesztését, hogy amennyiben nincs, akkor két 
éven belül legyen meg a nyelvvizsga, annak ellenére, hogy nem tudja ki mennyivel rendelkezik 
jelenleg. A jó pap is holtig tanul, miért ne tanulhatna még az iskolaigazgató is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: második módosító indítvány, amennyiben nincs 
nyelvvizsgája, úgy két éven belül szerezze meg.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  emlékezete szerint a kéttannyelvű iskola nem két 
idegen nyelvet jelent.  
 
Füri Mihály képviselő: legyen három év a két évből.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a szakmai feltételek végén találhatókkal nem ért egyet, 
hiszen akinek közoktatási végzettsége van, az egyben pedagógusi szakvizsga is. Véleménye 
szerint ez felesleges, nem kell beleírni.  
 
Szelei Andrea aljegyző: a két végzettség nem teljesen ugyanaz, ezért került mindkettő 
feltüntetésre.  
 
Fehér Györgyné képviselő: Ami a vezetés feltételeihez szükséges, azzal rendelkezik a pályázat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem hiszi, hogy az iskolavezetésnek a két idegennyelv a 
feltétele. A leírásra kerülteket tartja nagyon fontosnak. Kiírhatnak olyan feltételeket is, amire 
nem lesz olyan ember aki megfeleljen. Nem ezen múlik az iskolaigazgató milyensége és 
megfelelősége. Javasolja gondolja át mindenki a feltételeket.  
 
Sénik István képviselő:  nem ért egyet az idegennyelvi dologgal. Úgy gondolja ha az igazgató 
nem beszél két idegennyelvet, attól munkáját el tudja végezni. Ha szükség van rá, szerezze 
meg a vizsgát, de nem kötné ki feltételként.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: több vélemény nem hangzott el. Két módosító indítvány 
hangzott el, amiről szavazni kell.  
- Kéri, aki egyetért azzal, hogy a szakmai feltételek közé kerüljön beemelésre a két 
idegennyelv ismerete feltételként, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 7 nem és 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem 
fogadta el.  
 
- Kéri, aki elfogadja azt, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen feltételként, akinek nincs 
nyelvvizsgája, akkor három éven belül vállalja a két idegennyelv középfokú megszerzését, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 7 nem, 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem 
fogadta el.  
 
- Kéri, aki a pályázati kiírás tartalmával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Iskola igazgatói álláshelyre pályázati kiírás elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat a Zöldliget Általános Iskola igazgatói álláshelyére az alábbi 
tartalommal írt ki pályázatot.  
 

Velence Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet  
általános iskolai Igazgatói álláshely betöltésére 

 
Pályáztatott Intézmény: Zöldliget Általános Iskola (2481 Velence, Bethlen Gábor u. 14.)  
 
Munkáltató: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete.  
 
A kötelező közoktatási feladatok ellátása Velence és Nadap közoktatási Intézményi Társulás 
formájában történik.  
 
Betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezése: Igazgató 
 
A megbízás öt évre szól.       A megbízás kezdete: 2008. augusztus 16.  
 
Általános feltételek:  

- Magyar állampolgárság, 
- Büntetlen előélet, 

 
Szakmai feltételek: 

- Szakirányú egyetemi végzettség, 
- Minimum 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- Minimum 5 év intézményvezetői gyakorlat. 
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Előnyben részesül az a pályázó, aki  
• rendelkezik közoktatási vezetői végzettséggel, 
• rendelkezik kistérségi tanügy-igazgatási végzettséggel, 
• rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal és saját gépkocsival,  
• rendelkezik a helyi viszonyokra, körülményekre vonatkozó ismerettel. 
   

A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. §. (2) bekezdése értelmében azonos feltételek megléte 
esetén, aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik előnyben kell részesíteni.  
 
A pályázatnak tartalmaznia kell 

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 
- oklevelek, bizonyítványok eredeti példányban vagy másolatban, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- jogosítvány és saját használatú gépkocsi forgalmi engedélyének másolata. 

 
A kinevezés, illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottakról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény előírásai szerint történik. 
A pályázatokat a felhívás Oktatási Közlönyben történő megjelenését követő 30 napon belül 
személyesen Velence Város Polgármesterének címezve (Velence, Tópart u. 26.) zárt 
borítékban vagy postai úton ajánlott küldeményként lehet benyújtani.  
A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Igazgatói Pályázat. ” 
 
A benyújtott érvényes pályázatok képviselő-testületi ülésen napirendre kerülnek, a pályázók a 
testületi ülés időpontjáról előtte írásban értesülnek.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5./ Szociális igazgatás pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi  
                       szabályairól szóló rendelet módosítása 
                       (Előterjesztés 9-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kérdezi Heinczné Horváth Edina igazgatási 
osztályvezetőt, van e az anyaghoz kiegészítése?  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: nem kívánja az anyagot kiegészíteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel kérdés nem hangzott el, ezért szavazást kér.  
Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2008. (II.18.) 
r e n d e l e t e  

a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi 
szabályairól szóló 9/2006.(III.31.)  

rendelet módosítása 
 
Rendelet 10-es számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 6./ Lakásépítéshez, megvásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, felújításhoz  
                       nyújtható kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló rendelet módosítása 
  (Előterjesztés 11-es számú mellékletben) 
 
Szelei Andrea aljegyző: kiegészítésül elmondja, ha az új rendelet elfogadásra kerül, akkor a 
16/2003. (VI.10.) rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a 15. oldal 11.§ /2./ bekezdésébe a 16/2003(VI.10.)-es 
rendeletet kell beírni.   
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2008. (II.18.) 
r e n d e l e t e  

Lakásépítéshez, megvásárláshoz, lakásbővítéshez, korszerűsítéshez, felújításhoz 
nyújtható kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló 

rendelet módosítása 
 
 
Rendelet 12-es számú mellékletben. 

 
 

*  * * 
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Napirend: 7./ Döntés a fejlesztési források időleges lekötéséről, illetve banki műveletekkel  
                       kapcsolatos képviselő-testületi irányelvek 
                       (Előterjesztés 13-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: bejelenti, Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető 
igazgatója szakértőként van jelen a testületi ülés ezen napirendi pontjánál. Nem kell 
rögtönözni a képviselő-testületnek, mert a Bizottság javaslatai be lettek szerkesztve az 
anyagba. Ami változás a Bizottság döntésében, az kivastagítva szerepel. Két pontosító 
kiegészítése volt a Bizottságnak. Az egyik, hogy a kötvénykibocsátást követően a pénzek 
lekötéséről szól a képviselő-testületi határozat, amit a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal támogatott. Az első amikor a kötvénykibocsátásról 
döntöttek és vele egy időben arról, hogy amíg fel nem használják, addig a számítások szerint 
fél évre le tudják kötni a pénzt. Most a javaslat ezzel szemben az, hogy 2008. december 31-ig 
640 millió forintot, 360 millió forintot pedig 2009. február 8-ig hosszú távra kössenek le. 
Ennek indoka, hogy hosszú távon a hozam ugyanolyan jó mint rövid távon. Ma látják, hogy 
várhatóan a fejlesztésekhez, akár pályázati önrészekhez milyen ütemzésben van szükség a 
pénzekre. A harmadik dolog, hogy december 29-én a telekértékesítésből befolyt bevétel 
elegendő arra, hogy az április 1-jén esedékes kamatot, illetve azt követően év végéig esetleges 
pályázati pénzeket meg tudják finanszírozni. Azt senki nem tudhatja előre hogy nyernek e a 
pályázattal. Az időbeli ütemzésnél bátran javasolja, hogy kössék le. Ez azért fontos, mert így 
számításaik szerint a kamatteher és a hozam kiegyenlíti egymást, a 2008. évi költségvetést 
nem terheli. Átadja a szót a jelenlévőknek.  
 
Juhász Gyula képviselő: az előterjesztésben is szerepel, hogy az árfolyamkockázathoz 
kapcsolódó plusz költség leszabályozása és az abban foglalt feltételek szükségesek. Ezek 
elkészültek már?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a 2-es pont erről szól.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a képviselő-testület döntési jogosítványa 
változatlan. A szakértő és a bank javaslata, hogy milyen változásoknál, kamatváltozásoknál 
célszerű indítványozni a képviselő-testület összehívását. Ha jelzés érkezik, a polgármester 
összehívja a képviselő-testületet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja, azért van képviselő-testület, hogy 
felelősségteljesen döntsön és vállalja fel a negatív és pozitív döntések velejáróját.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a 3. pontnál az ingatlaneladásból befolyt összeget 
muszáj-e most meghatározni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  minimum 30 nap amire szükség van. Nincs kockázata a 
feladatok megvalósulásának a mai ismeretek szerint. Ugyanakkor a lekötés február 19-én 
felszabadul, erről is egyszerre célszerű intézkedni. A mai ismeretek szerint elegendő a lekötési 
ütemezés.  
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Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 
a kötvénykibocsátás folyamata a múlt héten finisébe érkezett. A csomag beadásra került. Ezzel 
a Gesztorház Bt. munkája véget ért. De mivel jelen van a testületi ülésen, ezért az 1. pont 
utolsó sorához annyi kiegészítést fűz, nem jó az a megfogalmazás, hogy minimum 7,45%, de 
ettől jobb kondíció is lehet. A határidős ügyletek arról szólnak, hogy ma kell meghozni egy 
döntést. Hogy holnap jobb vagy rosszabb lesz, a mai döntéssel ezt felvállalják. A február 8-
ára vonatkozó 7,45%-os ajánlattal a bank is kockázatot vállal, ez egy mai ajánlat. Ilyen 
testületi határozat nem születhet, hogy minimum 7,45%, mert mi van ha rosszabb lesz. Most a 
testületnek arról kell dönteni, kivéve a minimum szót és ami a vessző után van, hogy a 
szerződés aláírására 7,45%-os kamattal.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elfogadja szakértő úr álláspontját, de tájékoztatásul 
elmondja, felhívta a bankot és kifejezetten ebben a szituációban kért tőlük útbaigazítást. Azt 
kérte, egy olyan kamatszázalékot adjon meg a mai napra, amit mindenképpen tartani tud, de 
természetesen ehhez képest lehet jobb is. Elfogadja, lehet, hogy ezt nem tudja betartani.  
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója:  nem fogja tudni betartani a bank. Ha 
lenne egy igazgató által aláírt kötelezettségvállalás, úgy elfogadható lenne. Úgy van 
megfogalmazva, hogy a mai napon érvényes kondíció. Ami le van írva az a biztos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni az észrevételt. Ezzel a módosító indítvánnyal 
élni fog, javasolja fogadják el szakértő úr javaslatát.  
 
Serhók György képviselő: a bizottsági üléseken résztvevő tagok általában ismerik a 
fejleményeket amik az elmúlt egy-két hónapban elhangoztak a kötvénykibocsátással 
kapcsolatosan. Tudják azt, hogy jelen pillanatban az Önkormányzatnak van 1 milliárd forint 
értékű kötvénye, valamint van 450 millió forint olyan tétel ami befolyt összeg. Addig amíg a 
fejlesztések önerő részére nem lesz szükség, addig ezeket az értékeket lekötni határozták meg. 
Azt hogy kockázatmentes legyen, azt hogy fix kamatozású és tőkegarantált legyen. Amikor 
szükséges lesz és a pályázatok olyan eredményt hoznak, hogy kell, szükséges és lépni kell, 
akkor fel fogják használni. Elmondja azoknak akik még nem tudják, lesz egy lekötés 640 millió 
forint értékben 2008. december 31-ig. 360 millió forint értékben 2009. február 8-ig szolgálna. 
A 450 millió forintos másik tétel megosztva, végigmérve azokat a fejlesztésre szánt összegeket, 
amit a Polgármesteri Hivatal megfelelő osztályával próbáltak ütemezni. Ez pedig 50 millió 
forint egy hónapra történő lekötéssel február 19. után. Az összeg amikor befolyt a számlára, 
az aznap lekötéssel bírt. A 100 millió forintos tétel 3 hónapra és a 300 millió forint 6 hónapos 
lekötésre történik. Ezeket a folyamatokat kötelességük végigkísérni. Ha a világban előjönnek 
változások, felül kell vizsgálni és szakértőkkel egyeztetni. Az egyeztetés után úgy érezték, az 
előterjesztés reális és megalapozott.  
 
Martinovszky József képviselő: senki nem reagál Dr. Sirák András képviselő társának azon 
felvetésére, hogy Velencét, 1,5 milliárd forinttal 20 évre elkötelezik. Kiigazítja képviselő 
társát, hogy 1 milliárd forintról van szó, a másik 500 millió forint befolyt összeg. Bizottsági 
ülésen megkérték az Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságát arra, vezesse le azt, 
hogy Velence midenféle adó és új adó bevezetése nélkül képes-e ezeket a törlesztéseket 
végigvinni és a fejlesztésből, a fürdő fejlesztéséből és ezeknek vonzatából a Bizottság és a 
pénzügyi osztály táblázatából nyilvánvalóan kitűnt, hogy igen.  
 
Füri Mihály képviselő: az a kamat.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: itt most a lekötésről kell szólni.  
 
Juhász Gyula képviselő:  az hangzott el, hogy 1 milliárd forint a kötvény, és 500 millió forint 
a befolyt összeg. Nem tudja, hogy amit elmond számokat azok jók e, de kigyűjtötte az 
adatokat. 2008-2009-ben csak a kamatot kell visszafizetni. 37.830.000.- Ft van 2008. évre. A 
második évben is ugyanekkora összeg. 2010-ben 96 millió forintot kell visszafizetni 
törlesztésre. Ezt hétszer meg kell ismételni, majd 2017-ben 5 x 82.745.000.- Ft-ot kell fizetni. 
2022-től 6 x 71.618.000.- Ft-ot. Összeadva az összeget 1.591.780.000.- Ft-ot kapnak. Az idén 
és jövőre még viszonylag kisebb összeget kell visszafizetni, de már el kell kezdeni a törlesztést. 
Miből fogják visszafizetni? Az Önkormányzat saját bevételeiből tudja ezt befizetni. Ezek miből 
vannak? Bérletekből, építményadóból, napidíjakból, iparűzési adóból? Ebből a kamatokból 
tudnak visszafizetni. Az idén 6 millió forint kamat van. 2010-ig már a bérleti díjak, az 
építményadó és a napidíjak is 20-30%-os éves emelkedést jelentenek. 2010-ben a tervezett 
218 millió forint az ami önkormányzati saját bevétel és ebből 100 millió forintot már egyből 
ki kell fizetni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: testületi és bizottsági üléseken többször elhangzott hogy 
mik a visszafizetés feltételei, de nem ilyen értelmezésben. Most nem ez a téma, de hogy ne 
maradjon válasz nélkül a kérdés elmondja, három éves türelmi időben kell fizetni. Ez azért 
kedvező, mert a három év alatt el kell dőljön, szükség van-e fejlesztési célra az 
Önkormányzatnak erre a pénzére. Egyedileg arról mindig az adott pillanatban a képviselő-
testület fog dönteni. Ezzel megteremtik a fejlesztés lehetőségét. Ha a pályázatokhoz nem 
tudják az önrészt biztosítani, akkor a település nem lesz képes fejleszteni, mert nem lesz hozzá 
önereje. A számok azért nem pontosan igazak, mert az adó és egyéb tételek amik a 
táblázatban szerepelnek, le van írva hogy nem az adóemelésből, bevétel növekedésekből 
vannak. Ezek nagyon hangzatosan félrevezethető dolgok. Természetesen kiszámolta a 
képviselő-testület azt, ha kibocsát egy kötvényt, akkor annak tudni mi lesz a forrása a 
visszafizetésére. Ez adva van, de nem a lakosság terhére. Ez a lekötés amiről ma dönteni kell 
azt igazolja vissza ami akkor a döntés volt, hogy egy évet mindenképpen nyert az 
Önkormányzat úgy, hogy semmiféle vesztesége nem keletkezik. Van 1 milliárd forint 
tartalékba, aminek alapján lehetőség van pályázni. Ha nem lenne, nem lehetne pályázatot 
benyújtani. A lekötéséhez fix kamatozású, tőkegarantált lekötéssel azt tudják garantálni ami 
akkor az előterjesztésben is szerepelt. A lekötött összeg valóban több volt, de a második 
lekötésnél áfa nélkül értendő, az áfa fizetési kötelezettségnek eleget kell tenni. Nyilvánvaló, 
hogy ez egy szokatlan helyzet Velencének, de Ők akik megszavazták, a fejlődés mellé tették le 
a voksot, nem pedig a helybennjárás mellé. Az, hogy kinek mit jelent a fejlődés, egyedi 
döntésekkel majd eldöntik. Ezt az információt azért egészítette ki, nehogy a jelenlévőkben 
téves információ maradjon. Szeretné ha visszatérnének a határozati javaslatra.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: decemberben kötvénykibocsátásról döntött a testület, amit 5 
képviselő a Közigazgatási Hivatalnak törvényességi szempontból beadott vizsgálatra. Erről 
még nem jött meg a vélemény. Még jöhet ki egy olyan vélemény, hogy az egész törvénytelen 
volt, az a döntése a testületnek nem volt szabályos. Ennek a részleteit nem mondja el, de ki fog 
jönni napokon belül, erről papíros írás van. A másik, hogy ez egy nagyon nagy tét, amiről ma 
dönt a testület. Szeretné, ha a fejlődésre idézőjelben szavazó képviselők és Polgármester 
asszony átlátná, hogy jelenleg Velencén teljesen kaotikus a helyzet. Abszolút gazdasági, 
anyagi dolgokban látszik a testület nem tudja, hogy + vagy – 500.000.- Ft lesz. Véleménye 
szerint egy lóverseny átláthatóbb mint itt ami megy. Egyrészt törvényességileg óva inti a 
testületet, ha nem lesz törvényes ez az egész, akkor ki fizeti meg és hol fizeti meg az eddigi 
veszteséget, anyagi kárt. A másik, hogy ma ebben felelősséggel dönteni nem lehet. Tavaly volt 
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Velencén ÁSZ vizsgálat, amelynek már megjött az eredménye. Kérte mint képviselő, a mai 
napig Polgármester asszony nem tájékoztatta a testületet, fogalmuk nincs róla, hogy az ÁSZ 
vizsgálatnak mi lett az eredménye. Ki tudja, hogy áll Velence? Nem látnak évek óta 
vagyonleltárt. A következő ülésre kéri a vagyonleltárt, zárszámadást és az ÁSZ vizsgálat 
eredményét. Így nem lehet felelősséggel dönteni Velence pénzügyeiről. Kéri a fejlődésre 
szavazókat, saját anyagi kezességüket vállalják el, ha vissza kell fizetni, a Polgármesterrel az 
élen visszafizetik a kárt. Velence lakóinak sorsáról van szó. Nem a bankárnak kell a 
véleménye, a banknak nem az az érdeke, hogy Velence ne fizessen vissza semmit.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jegyző úrnak adja át a szót a törvényesség oldaláról.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: úgy tudja, a vagyonkataszter és a zárszámadási és 
mérleg kiosztásra került.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: valószínű, akkor csak Ő nem látta az anyagot.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az ÁSZ vizsgálatnál vannak szabályok. Amikor 
megérkezik egy vizsgálati eredmény, akkor a vizsgálat alanya 8 napon belül jelezhet vissza a 
megállapításokat illetően. Az észrevételt illetően az ÁSZ visszaír. Az is része a vizsgálati 
anyagnak. Egyrészt észrevétel, másrészt az észrevételre tett válasz. 30 napon belül kell a 
választ követően a képviselő-testület elé beterjeszteni. Örömmel tájékoztatja a képviselő-
testületet és a jelenlévőket, a mai nap folyamán megérkezett a postával az ÁSZ-tól a 
válaszlevél azzal a kitétellel, hogy ez része az ÁSZ vizsgálati anyagnak, ez fogják 
előterjeszteni. Nyilvánvaló, mindenki arra készült, hogy ez milyen rettenetes lesz és mekkorát 
lehet rajta küzdeni. Úgy gondolja, nagyon sok település örülne, ha ilyen vizsgálati eredménye 
lehetne. Tudja, az aki a másik oldalát akarja látni, a másik oldalát fogja látni az anyagnak. A 
törvényességi észrevétellel kapcsolatban komoly félrehallások vannak és utána saját magukat 
hergelik. A szünetben hallotta és ez félrehallásból adódhat, Ő nem mondott olyat, hogyha 
akarja így van, ha akarja úgy van. A testület napirend előtti kérdésre pontosan azt mondta, az 
Önkormányzati Törvény nem tiltja, illetve kötelező jelleggel nem is tartalmazza a napirend 
előtti hozzászólás intézményét. A törvényi szabályozás hiányában a képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezhet még erről, de az SZMSZ sem nevesíti és 
szabályozza. Ebből adódóan a napirend előtti hozzászólás intézménye nevesített módon nincs 
szabályozva és az SZMSZ-re hivatkozva ezt nem is lehet kérni.  
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: hogy nincs törvényi szabályozás, tehát lehetőség 
van.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ha meghallgatják, talán meg is fogják érteni és 
legalább abban nem lesz közöttük nézetkülönbség. Ha a törvény azt mondja, hogy kötelező, 
akkor vita nincs, akkor kötelező. Ha a törvény azt mondja, hogy nem lehet, tehát tiltja, akkor 
nem lehet. Mivel egyikről sem rendelkezik, ezt követően a következő szabályzó, az a helyi 
Szervezeti és Működési Szabályzat. Tekintettel arra, hogy az SZMSZ nem szól a napirend 
előtti kérdésről, ezért nincs ilyen és ekként nem lehet ezt tárgyalni.  
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: rosszul fejezte ki magát, ezért elnézést kér, de 
ugyanazt jelenti.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a törvényességet illetően a Közigazgatási 
Hivatalnak utókontrollja van törvényesség szempontjából. Az egy más kérdés, ha különböző 
beadványokkal megerősítik vagy felhívják a képviselő-testület figyelmét arra, hogy esetleg 
jobban nézze meg korábbi döntését. A Közigazgatási Hivatal elvben minden esetben, minden 
testületi anyagát átvizsgálja és elsőként mindig Velencét vizsgálja. Mindenképpen meg kell 
csinálják, de ha külön felhívják a figyelmet, nyilvánvaló még körültekintőbben meg fogják 
nézni. Lehet egy olyan véleménye, hogy eljárási hibát vétett a képviselő-testület. Ez nem azt 
jelenti, hogy az egész eljárás törvénysértő és az Ő jogi állásfoglalása szerint ami nem törvény 
és megint csak élni kíván azzal a lehetőséggel, ha netán valaki a fejére akarja borítani, - úgy 
gondolja ettől még ez a szerződés megkötöttnek tekintendő. Kár csak abból származik, ha egy 
ilyen törvényességi észrevételt követően az a megállapítás, hogy eljárás hibát vétett, nem lett 
volna szabad a határozatot meghozni és ennek alapján a szerződést megkötni. Megítélése 
szerint az a szerződés akkor is él, legfeljebb ha a képviselő-testület a saját maga kárára úgy 
akar dönteni, hogy visszalép a szerződéstől, annak a következményeit kell vállalni. A 
képviselő-testület ezt most is megteheti, ha úgy érzi hogy ebben óriási hibák vannak, de ezek a 
károk és problémák alaptalanok. Egy félig hatályosult szerződésből folyó károk már most meg 
vannak, ha úgy tetszik. A Közigazgatási Hivatal jelezni fog és akkor a képviselő-testület még 
mindig mondhatja azt, hogy nem ért egyet vele.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Jegyző úr azt mondta el, mi van akkor ha ilyenek 
történnének, és pontos, jogszerű felvilágosítást adott ezekben a kérdésekben. Csak zárójelben, 
mint helyi politikus jelzi és kérdezi, vajon ezek a helyzetek és gondolatmenete a képviselő 
asszonynak akkor is igaz e, mint a január 15-i rendkívüli ülésen olyan döntést sikerült hozni 
amivel közel 22 millió forintos pozitív helyzetbe került a képviselő-testület és a település 
lakossága. Ennyivel kevesebbe kerül az 1 milliárd forintú kötvény. Ezek szerint a veszteségen 
is osztoznak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem a kötvény kerül kevesebbe, hanem az 1 milliárd 
forint értéken vett svájci frank kevesebb, így ennek kamata is kevesebb lesz.  
 
Galambos György alpolgármester: nehéz döntés előtt álltak akkor is, amikor a termálkútról 
volt szó. Megkérdezi azokat a képviselőket, akik nem szavazták meg. Mit szólnának ha most 
visszakérdezne, mi lenne Velencén ha nem lenne termálkút? Velence fejlődése szempontjából 
hova kerülnének? Európai uniós pályázati forrásokat lehet fogadni, ahhoz pedig önrészre van 
szükség. Ha nincs önerő, semmi lehetőség nincs. Ha nem tudnak több millió forintot 
Velencére hozni mert nincs önerő, ki viseli ennek a terhét? Iskolát, városközpontot kell 
építeni, de ha nincs hozzá elég forrás, még pályázni sem tudnak. Ez ilyen egyszerű, nem tudja 
mit nem lehet ezen érteni. Ha nem tudnak pályázni, meg van a lehetőség a visszalépésre és 
nem vesztenek rajta. Azt aki nem akarja megérteni, fél év múlva sem fogja megérteni.  
 
Füri Mihály képviselő: 10 kérdést kíván feltenni. Azt nem lehet érteni, hogy a többi képviselő 
mit nem ért. Azt mondta neki Polgármester asszony, tanuljon meg olvasni. Néhány nyelven 
tud olvasni.  
Első kérdése az, hogy 15-16-án volt egy rendkívüli testületi ülés. 15-én, mert arról beszélnek 
hogy a fejlesztési források időleges lekötéséről, amibe bele tartozik minden egyéb szabad 
pénzkapacitás. Arról még nincsen információ hogy a testület milyen határozatot hozott.15-én 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hozott egy olyan határozatot amit vélelmez, hogy 
a testület el is fogadott, miszerint mintegy 60 millió forint értékben vásároljon meg egy 
ingatlant. Ezt a határozatot egy 18-i felülbélyegzett 15-i dátummal aláírt, általuk 21-én 
megkapott levélben a Polgármester asszony a megfelelő törvényre hivatkozva visszavonja 
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azzal a szöveggel, hogy javasolja a következő testületi ülésen a határozat visszavonását. Egy 
dolgot felejtett el T. Polgármester asszony – vélhetően a levelet 18-án írta – hogy 16-án volt 
egy testületi ülés, az lett volna a következő, nem a mai.  
Másik kérdése, hogy december 17-én a testület felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy 
járjon el az 1 milliárd forintnak az ügyében és folyamatában. 21-én aláírta a szerződést és 
konvertálnia kellett volna az 1 milliárd forintot amiért kapott volna Velence 6,4 millió svájci 
frank értékű részvényt. Ezt elfelejtette megtenni és január 16-án konvertálta, ezzel 17 millió 
forint kárt okozott a településnek, mert amiért azt gondolják hogy kevesebb svájci frankért 
kevesebb kamatot kell fizetni, kevesebb lett a tőke, mert 6,3 millió svájci frank lett Velencének 
a tőkéje.  
Következő kérdése, hogy a december 17-i ülésen a testület néhány tagja azzal a feltétellel 
megy bele ebbe, hogy fél évig próbálják meg, mert fél év alatt a számítások szerint nem veszít 
rajta az Önkormányzat. Ehhez képest február 1-jével köti le a jegyzési időpontot a 
Polgármester. December 17-étől február 1-ig eltelik mintegy 50 nap, nem tudják hogy hol van 
és nem rendelkeztek fölötte, hogy hol legyen a pénz. Ennek az összegnek, mivel nagyon nagy 
összegről van szó, erre az időszakra mintegy 17 millió forint kamata kellene hogy legyen. 
Ekkor február 8-i végzárással 6 hónapra a január 16-i ülésen a svájci frank alapú részvényt 
jegyzi, leköti és ezt már most módosítja, már nem a hosszabbított augusztus 8-i időpont, 
hanem már egy része december 31-ig, másik része pedig 2009. február 8-ig kívánja lekötni 
összesen 13 hónapra. Nem határoztak meg pontos időpontot, hogy az 1 milliárd forintot 
mennyi időre veszik fel, hanem csak arról van szó, néhány képviselő azt mondta, 6 hónapig 
próbálják meg. Nem történt számítás a 2009. február 8-ig eső időpontra. Ez nem a 
fejlesztésnek a visszafogása és a helyben járás, nem sértésnek mondja senkinek sem, hanem a 
hozzá nem értéssel való előre rohanás. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vezetője 
eléjük tett 6 igen, 1 nem szavazattal egy testületi, határozati javaslatot, ahol arról beszél, 
hogy 640 millió, illetve 300 millió forintot mikor, hogyan kössön le. Nincsen 1 milliárd forint, 
hanem 6,3 millió svájci frank kötvény van, ami jelenleg nincsen 1 milliárd forint, hanem 
annál kevesebb. Az ilyen határozati javaslat a nonszensz kategóriáját súrolja. Ezzel együtt 
forintról beszélnek, és forintot akarnak lekötni, holott szó sincs forintról, svájci frank alapú 
kötvényt kell lekötni.  
Az ingatlan eladásoknál 2007. december 29-én bocsátottak ki egy számlát? Polgármester 
asszonytól kérdezi. Akkor írta alá az opciós szerződést? Akkor állította ki a számlát a 
vevőnek?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: természetesen igen.  
 
Füri Mihály képviselő: december 29-én állította ki a számlát és a fél órával előtte összehívott 
rendkívüli testületi ülésen megszavaztatta képviselőivel a jóhiszemű és szakmailag nem 
kellően megalapozott tudással rendelkező képviselőivel, hogy 448 millió forintot és 86 millió 
forintot január 10-étől 40 napra kössön le február 20-ig. Polgármester asszonynak a 86 millió 
forintról úgy kellett volna rendelkezni, hogy azt január 20-ig be kellett volna fizesse mit áfa és 
ennek elmulasztása bizonyos adónemeknél 18 millió forint és 1,5 millió forint körüli pótlékot, 
illetve egyszeri bírságot von maga után.  
Utolsó kérdése az, hogy ezekkel a tényszámokkal és ezekkel a tényekkel most is úgy gondolja-
e Martinovszky József, hogy nem akarják támogatni a munkát, amikor nem szavazták meg ezt 
a folyamatot és szakmailag próbálják támogatni képviselő társaikat és a szakmaiságot 
teljesen félreseprik és mennek bele nagyobbnál nagyobb hibákba és ezzel kárt okoznak 
anyagilag és mentálisan a településnek és saját maguknak.  
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Martinovszky József képviselő: azt kívánja válaszolni, hogy minden pénzügyi bizottsági ülésen 
megjelent Füri Mihály. Minden pénzügyi bizottsági ülésen kikérte a Polgármester a 
véleményét Füri Mihálynak amit nem mondott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezekre a kérdésekre megkapták képviselő társai a 
választ. Ezek nem tények, ezek a számokkal való érvelések amik nagyon hangzatosak, de nem 
a tények. Több beadott levél is, amit Füri Mihály aláírásával is megerősített, és a válaszok is 
ott vannak a bank és szakértő részéről. Bebizonyították, hogy a szakma letéteményesei 
vélhetően másutt is vannak. Javasolja az elhangzott kérdésekre minden képviselő-testületi tag 
írásban kap választ. Fel fogja kérni Göndör urat válaszoljon a fő vonulatokra. A számok 
nagyon tetszetősek, de nem valósak. Az áfa egy másik kérdés, amire kéri a válaszadást, 
nehogy bárkiben nyitott kérdés maradjon.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: az Önkormányzat pénzforgalmi szemléletben könyvel és 
mivel a pénzügyi teljesítése áthúzódott januárra, ezért majd a januári bevallásban kell 
bevallani, aminek határideje február 20.  
 
Füri Mihály képviselő: nem bocsáthatott volna ki az Önkormányzat január 1-től áfás számlát 
vagy nettó számlát.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: a számla tavalyi teljesítésű. Ez egy régi ügylet volt. A régi 
szerződésekre az előző törvény vonatkozik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: körülbelül hasonló szakmaiságról lehet szó és kellően 
körültekintő az Önkormányzat és a Hivatala is. Hosszú távon szeretnék a települést szolgálni 
amihez a szakmaiság is hozzá tartozik.  
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: azért beszélnek 1 milliárd forintról és 
azért forintról beszélnek, mert amikor a kötvénykibocsátást elhatározta a képviselő-testület, 
az Önkormányzat és amikor felkérték hogy menedzselje a kötvénykibocsátást, mivel ez a pénz 
nem kerül elköltésre, kvázi parkoló pályára került, ezért elsődleges szempont volt, hogy a 
pénz kitermelje a saját költségét. Egyféleképpen valósítható meg, hogyha forint kamattal 
fektetik be. A kötvénykibocsátásnál teljesen igaz, hogy a svájci frank alapú kötvény és az 
Önkormányzat kötelezettségvállalása svájci frank alapú volt amikor rendkívüli ülésen a 
testület rögzítette. Svájci frank alap lett meghatározva, ami legjobban közelíti az 1 milliárd 
forintot. Azért beszélnek 1 milliárd forintról, mert mihelyt 8-án lejegyzésre kerül a svájci 
frank összeg, aznap az előre rögzített banki árfolyamon a bank fel fogja vásárolni, így kerül a 
közel 1 milliárd forint az Önkormányzat számlájára. A számok az árfolyam kockázatból valós 
veszélyek. Mindig az Önkormányzat adott döntése realizálja ezt. Öt szakértő csapat 
folyamatos nyomon követését igényli az ügy menedzselése, hogy a kellő pillanatban a kellő 
döntést meg tudják hozni. Akkor lehet beszélni veszteségről és nyereségről, amikor egy döntés 
megszületett és realizálták a következményeit. Ez lehet plusz és mínusz. Amit realizál az 
Önkormányzat, az a megtörtént.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a pontos válaszokat írásban is meg fogják kapni. A 
lényeget, az összefüggéseket, hogy mivel mit szolgálnak és vállalnak-e kockázatot. Ha nem így 
lenne, nem kötöttek volna a bankkal szerződést. A képviselő-testületnek mindig tisztában kell 
lenni azzal, milyen döntéseket kell az adott pillanatban meghozni, akár rendkívüli ülésen is 
rövid úton. Hangsúlyozza, a számok és a számokkal való játszás nagyon sok esetben 
megtévesztő. Azt akarják elhitetni másokkal, hogy felelőtlenül és rosszul gazdálkodnak 
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felesleges kockázatokat felvállalva. A valóság pedig nem ez. A felelősségteljes gazdálkodás 
az, hogy a képviselő-testület nem működésre kívánja fordítani, hogy nincs működési hitele az 
Önkormányzatnak, nem felélni akarja hanem fejlesztésekre fordítani. Azt természetesen majd 
el lehet dönteni 3-4 év múlva amikor lesznek a választások, hogy a fejlesztés a településnek 
tetsző vagy nem tetsző volt. Nyilvánvaló, hogy a fejlődés valakinek nem áll érdekében, de nem 
hiszi hogy ez a jó megoldás. A kaotikus gazdasági helyzet szót visszautasítja. Velence Város 
Önkormányzat gazdasági helyzete teljesen kiegyensúlyozott, teljesen átlátható, talán 
irigylésre méltó is mások által. Az tény, amikor egy képviselő-testületnek gyorsan, 
felelősségteljesen kell dönteni, az nem egy könnyű döntési helyzet, főleg azoknak nem akik 
nem is akarják ezt átlátni vagy mások az indítékai. Ezért voltak több órás bizottsági ülések, 
ezért vitatkoztak, ezért számoltak. Egyetlen egy módosító indítvány hangzott el Göndör úr 
részéről.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  kéri, mivel elég jelentős döntés és elég sokan vannak jelen a 
lakosság köréből, és 17.00-18.00 óra között van, kapjanak szót a lakosok is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: természetesen a lakosság 17.00-18.00 óra között szót 
fog kapni. A napirendi pontról szavaznak, dönteni kell benne. Semmi akadálya nincsen a 
szavazás után szólni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: javaslatát kéri szavazásra tenni, hogy ebben a témában a 
lakosság kapjon szót.  
 
Füri Mihály képviselő: december 21-én miért nem kötött szerződést a Polgármester?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: írásban a tételes választ meg fogja kapni a képviselő úr, 
a válaszok megszülettek.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: adjon rá választ.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: válaszolt rá, és írásban is fognak választ kapni. 
Egy indítványról kell szavazni, hogy a lakosság is szólhasson ebben a témában. Ennek semmi 
akadályát nem látja, de először szavazni fognak, majd azután fog szót adni ebben a témában.  
Kéri, aki az indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 6 nem, 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal az indítványt nem fogadta el.  
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő távozott a teremből.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Göndör úrnak volt egy módosító indítványa az 1-es 
pontnál, amit javasol elfogadásra. Az utolsó sor, 2008. február 8-án 7,45% kamattal.  
Kéri, aki a módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt.  
 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: név szerinti szavazást szeretne kérni e témában.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki elfogadja, hogy a határozatról név szerint 
szavazzanak, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Fejlesztési források időleges lekötéséről, illetve banki műveletekkel 
kapcsolatos képviselő-testületi irányelvekkel kapcsolatban 

 név szerinti szavazás elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési források időleges lekötéséről, 
illetve a banki műveletekkel kapcsolatos képviselő-testületi irányelvekről szóló napirend alatti 
döntését név szerinti szavazással hozza meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 

*  * * 
 
Füri Mihály képviselő: kéri, ebben a formában ne szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: kérdezi szakértő urat.  
 
Füri Mihály képviselő: arról van szó, hogy meg akarják hosszabbítani a svájci frank alapú 
kötvénynek a letétjét, a lekötés időtartamát.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem akarják meghosszabbítani. Amikor ténylegesen 
kibocsátásra kerül a kötvény, rögtön át lesz konvertálva forintra és másik számlára átkerül. 
Ez 8-án történik. Erről a bankra vonatkozóan kell a lekötésről dönteni.  
 
Füri Mihály képviselő: erre a Hivatal könyvvizsgálója mondta, hogy „ne őrüljenek meg”, 
nincsen forint, hanem svájci frank.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem mondta ezt a könyvvizsgáló. Örül hogy a jelenlévők 
előtt zajlik ez a vita, mert így nyilvánvaló, hogy nem pontosak az információk és nem pontos a 
felkészültség. A könyvvizsgálónak sem ez volt a véleménye. Ez a tény sem, hogy svájci frank 
vagy forint.  
Kéri, a lekötésről szóló kiosztott határozati javaslatról szavazzanak. Átadja a szót dr. Papp 
Gyula Gábor címzetes főjegyzőnek a képviselő-testület névsorának előolvasására.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: előolvassa a képviselő-testület névsorát.  
 

Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen 
  Benkő Istvánné    igen 
  Fehér Györgyné    igen 
  Füri Mihály     nem 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     nem 
  Martinovszky József    igen 
  Sénik István     igen 
  Serhók György    igen 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, a képviselő-testület 8 igen, 2 nem 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Döntés a fejlesztési források időleges lekötéséről, illetve banki műveletekkel 
kapcsolatos képviselő-testületi irányelvekről 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötvénykibocsátással kapcsolatos 
kibocsátói jogosítványai és kötelezettségei ellátása során, a következő szerint kíván eljárni:  
 
1./ Az Önkormányzat a kötvénykibocsátásból befolyó HUF ellenértéket, a kötvénykibocsátás 

céljaként megjelölt fejlesztések megvalósításáig, kockázatmentes, tőkegarantált és fix 
kamatozású befektetésekbe helyezi el.   
Az első lekötés időtartama 640 millió forint 2008.12.31-ig, 360 millió forint 2009.02.08-
ig.  
Felhatalmazza a Polgármestert a tőke lekötéséhez szükséges szerződés aláírására. 
A lekötés 2008.02.08-án 7,45 %.  

 
2./ A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó árfolyamkockázat kezelése érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kellő információk birtokában rendkívüli 
testületi ülést hívjon össze és a testületi döntést követően, a lehetséges árfolyamnyereség 
realizálása érdekében, legalább 3 forint/chf nyereség esetén, az ehhez szükséges ügyletet 
megkösse.  

  
Amennyiben a CHF/HUF árfolyammozgásából adódóan a kötvény forintban kifejezett 
értéke 5% vagy annál nagyobb mértékben meghaladja a kötvény eredeti kibocsátási 
értékét, úgy rendkívüli pénzügyi bizottsági ülés kerül összehívásra, a rendkívüli testületi 
ülést megelőzően, amely döntés az árfolyamkockázat kezelésének további módjáról. 
Fenti százalékos eltérés az aktuális MNBCHF/HUF árfolyamhoz viszonyítva kerül 
megállapításra.  
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3./ A Képviselő-testület az ingatlan eladásából befolyt és 2008.02.19-én felszabaduló 450 
millió forintos fejlesztési forrásai tartalékba helyezésére a következő lekötési kondíciókat 
határozza meg:  

50 millió forint egy hónapra 
100 millió forint 3 hónapra 
300 millió forint 6 hónapra 

 
      kerüljön lekötésre az OTP Bank legkedvezőbb ajánlatát figyelembe véve. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 1./ pont: 2008. február 9.  
        3./ pont: 2008. február 20.  
 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel 17.00-18.00 óra között időszakban vannak, ezért 
megadja a szót a jelenlévőknek. Jelzi, egy napirendi pont a 9./c.) visszavonásra kerül.  
 
Mihályi Ferencné, Muskotály u. 13. sz. alatti lakos: Minden alkalommal amikor az első hó 
leesik, férje a Muskotály utcát kilapátolja azért, mert a hókotró nem jár be. A választ az volt, 
azért nem kotorják tovább a havat, mert nem tudnak tovább menni az utcában. 10 évben 
egyszer fordult elő hogy egy nagyon ügyes ember be tudott menni az utcába elkotorni a havat. 
Azt kérték az embertől, ha nem tud bejönni az utcába, de legalább egy zsák sót tegyen le. Ezt 
az idei évben is megismételték. Azt a választ kapták, hogy nem kaphatnak sót. Saját pénzükön 
vettek sót, mert különben nem tudnak járni az úton. Most a jeges időben nem jöttek be az 
utcába és sót sem hagytak ott. Férje elcsúszott a jeges úton.  
Kéri, olyan vállalkozóval kössenek szerződést, aki vagy bemegy az útra és eltolja az utcában a 
havat, vagy ha nem tud bemenni, akkor legalább sót hagyjon ott.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  megpróbál intézkedni.  
 
Ligeti Béla, Hegyalja u. 7. sz. alatti lakos: 1987 óra velencei lakos. Élmény volt számára 
hallgatni a testületi ülésen a hozzászólásokat. Észrevétele, hogy a lakossági hozzászólásokat 
leszavazni, számára meglepő dolog volt, de túlteszi magát rajta és valószínű azért szavazták 
le, mert más gondolataik voltak. Figyelemmel kísérte Velence fejlődését, 1963 óta jár 
Velencére. Volt Velencén hivatali ellenőrzéseken is. Akkor még nem volt ennyi gyönyörű 
épület itt Velencén. A Bence-hegy oldalában is egyetlen-egy épület volt akkor, még az M7-es 
sem volt ott. Van a velencei önkormányzatnak egy kiadványa, a Velencei Híradó. Örömmel 
olvassa és kapnak belőle sok-sok tájékoztatót, de valahogy hiányzik belőle a velencei 
lakossági élet. A képviselő-testületi ülések előterjesztéseivel kapcsolatban hiányolja, nem 
szerepel az újságban ki az a képviselő aki megszavazta, aki egyetértett vele és ki az aki 
ellenvéleményt mondott. Ebből tudhatná a lakosság hogy miről is folyik a vita. Javaslatot tesz 
arra, biztos nagyon sok levél érkezik az Önkormányzathoz a lakosság részéről. Tegyenek egy-
két levelet közzé a velencei lakosok és egész Velence életéről.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  nem a lakossági hozzászólásokat szavazták le, hanem a 
képviselő-testületnek először dönteni kell és utána mondhatja el a lakosság a véleményét. Sok 
minden átéltek már testületi ülésen, ezért ragaszkodnak az SZMSZ-hez. Szeretné a képviselő-
testületi ülések komolyságát megtartani. Általánosságban szeretne véleményt mondani az 
újsággal kapcsolatban. Amióta Ő a Polgármester és azt megelőzően volt egy olyan gyakorlat, 
hogy különböző olvasói levelek is megjelenhettek. Ez elfajult odáig, hogy adok-kapokká 
alakult át Velencén is. Akkor döntött úgy javaslatára a képviselő-testület, hogy az újság az 
információ adását szolgálja a lakosságnak.  
 
Fehér Györgyné képviselő: úgy gondolja méltatlan hogyha nincsenek egymáshoz kellő 
tisztelettel és alázattal. A Velencei Híradó címe is híradót tükröz. Az intézmények és az 
Önkormányzat híreit közli elsősorban. A civil szervezetek életéről is szól. Ezzel lehet egyet 
érteni és nem egyet érteni. Megjegyzi, attól még tisztel valakit, ha nem ért vele egyet, ha nem 
bántja személyét. Szándékuk változtatni az újságon, hogy ne legyen „ilyen száraz”, hogy 
olvasható legyen. Sokan igényt tartanak az újságra és várják, de más dolog hogy megint 
terjesztési probléma volt. A januári, februári szám összevont szám lesz, rövidesen megjelenik. 
Egy évben kétszer van összevont szám. A javító szándékot szívesen veszik.  
 
Kernya Gábor velencei lakos: elhangzott hogy ragaszkodnak az SZMSZ-hez. Az SZMSZ-ben 
szerepel az is, hogy a nyilvános üléseknek a jegyzőkönyvét kiteszik a város honlapjára. Ezt 
többször is kereste, de nem találta meg.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: utána fognak nézni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: meg fogják vizsgálni és vissza fognak jelezni.  
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: Jegyző úrhoz kíván szólni. Az Ötv. nem rendelkezik. 
Az SZMSZ tiltja a napirend előtti felszólalást?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  az SZMSZ szabályozza le a testületi ülést a törvényt 
figyelembe véve és esetleg még amit a törvény nem szabályoz. Tekintettel arra, hogy erre nem 
tér ki az SZMSZ, ezért ez nem ismert forma, azért javasolta a főorvos úrnak is, hogy amikor a 
napirendeket fogják megszavazni, akkor egy módosító indítvánnyal éljen és ne napirend 
előttivel, ami lényegében ugyanaz hogy első helyen tárgyalják az Ő indítványát.  
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: ha az SZMSZ nem tiltja a napirend előtti 
felszólalást, akkor lehetőséget lehet adni rá. Erre mondta azt, ha akarom nem, ha akarom 
igen. Az Ötv. nem tiltja, illetve nem rendelkezik. Az SZMSZ erre utal vissza. Lehetőséget lehet 
adni rá, mert az SZMSZ nem tiltja, nem intézkedik róla.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: tekintettel arra, hogy a testületi működést az 
SZMSZ szabályozza és abban ez a nevesi tett forma nem ismert, így erről beszélni felesleges.     
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: ez nem érdekel senkit. Ha Polgármester asszony 
akarná, mivel nem tiltja semmi, megtehetné, de Ő nem akarja.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 



31 

Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: képviselő úr élhetett volna a szavazás lehetőségével, de 
nem élt vele.  
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: úgy gondolja, lehetne gesztust gyakorolni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a gesztus gyakorlása odáig ment, hogy a napirendek 
közé felvételre került.  
 
Havracsek László XI. u. 79. sz. alatti lakos: ha a VHG Kft. vezetősége végigjárja a települést, 
láthatják hogy a lakók ott felejtik a szemetüket az utcán, egy éve már ott vannak az 
utcasarkokon és az ingatlanok előtt. El kellene szállítani a szemetet.  
Az EO-N-nak ki volt adva az engedély a favágásra. Magánvállalkozó vágta a fát. Három hétig 
ott voltak a faágak a településen az ünnepek alatt. Kéri, ha a Velencei Híradóban meg lehetne 
ismételni, hogy a közlekedési szabályokat tartsák be. Vannak olyan lakótársak akik nem 
tartják be a szabályokat. Különösen azok, akik külföldi rendszámú gépjárművel közlekednek, 
anélkül, hogy betartanák a szabályt.  
Az aszfaltozás amit nagy nehezen megcsináltak, most 25-40 cm-es törések vannak az 
útszéleken, az út és a padka között. Utána kell nézni. Nem tudja garanciában van-e vagy 
nincs, de ezeket feltétlenül ki kell javítani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: jól gondolja, hogy a VHG Kft-nek nem kötelező 
elvinni a kint hagyott szemetet. Jó lenne ha tudnák melyik ingatlan előtt van szemét, mert 
megpróbálnák elérni a tulajdonost. Nyilván a tulajdonos azt fogja mondani hogy a 
szomszédja tette oda. A költségvetésben külön költségkeretet kellene tervezni ahhoz, hogy 
külön szemétszállítást rendeljenek.  
Az E-ON-nal volt egy olyan nexus – főleg amikor magyar tulajdonosai is voltak – jelezték 
hogy elkezdik vágni a fákat. Akkor volt egyeztetés, rögtön el lehetett szállítatni, most ez 
megszűnt. Fontos a lakossági bejelentés, mert nem biztos hogy a kollégák rögtön észreveszik. 
Megpróbálnak az E-ON-nal beszélni, hogy legalább jelzéssel éljenek. Kéri, jelezzék a hibákat. 
Az utaknál tavasszal lesz a teljes garanciális bejárás. A javítást meg fogják oldani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nagyon sokan fizetnek jelentős összeget a 
szemétszállításért, de nagyon sokan szeretnének nem fizetni. Ha minden szemetet 
elszállítatnának, akkor senki sem fizetne díjat.  
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: törekednek arra, hogy a település idegenforgalmi 
szempontból igényes legyen. Ennek kapcsán a külföldiek, akik az M7-es lejárójánál fel és le 
hajtanak, szeméthegyekkel találkoznak. Kérdezi, ezt a problémát nem lehet valahogy 
megoldani?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 3-4 hete kaptak az Autópálya Igazgatóságtól 
levelet, ez az Ő parkolójuk. Próbálnak tenni annak érdekében hogy ne legyenek szeméthegyek.  
Az volt a megállapodás, mivel ők hetente egyszer viszik el a szemetet, egy közbenső szállítást 
az Önkormányzat felvállalt. Ennek következményeként úgy tudja rendeződött az állapot, 
pozitív visszajelzést kaptak. Valaki odaviszi a szemetet. A szomszédos településekről is ide 
szállítják a szemetet.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a közterület-felügyelők rendszeres feladata hogy 
figyeljék azokat akik elhelyezik a szemetet.  A Velencei-tó környékén mindenhol van 
szemétszállítás amit kötelező igénybe venni. Sajnos az emberek néha elfelejtik, hogy a 
környezetvédelemről nem csak beszélni kell, hanem csinálni is.  
 
Bicskei Józsefné velencei lakos: az E-ON-nal kapcsolatban elmondja, levágták a faágakat és 
másnap el is vitték. Vonatkozik ez a XI, XII, XIII-as utcákra.  
 
Juhász Gyula képviselő: nyilván felkészült a Hivatal a március 9-i szavazásra.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: van egy pár változás. Az egyik változás az, hogy az 
igazolással szavazók számára egy konkrét szavazókör lesz kijelölve, ez a Hivatalban lévő 
szavazókör, tekintettel arra, hogy ott van a legkevesebb szavazópolgár. 5 helyett 7 
szavazószámláló bizottsági tag kell. A testületnek kell még bizottsági tagokat választania.  
 
Szelei Andrea aljegyző: a mozgó urna a további lehetőség.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a mozgó urnára van egy olyan szabály, írásban 
lehet előtte kérni a Szavazatszámláló Bizottságtól.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ilyen értelemben ez nem a képviselő-testület 
kompetenciája.  
 
Szelei Andrea aljegyző: elmondja, a plakátokat szerdán fogják megkapni jegyzői értekezleten 
és ott kapnak mindenről pontos információt.  
 
Serhók György képviselő: a hozzászólóknak megköszöni a hozzászólását olyan szinten, mint a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke. Azt hogy az utcában nem tolták a havat, 
szemét van és az ágakat nem szállítják el, valóban így van. Nem mindig sikerül gyorsan 
megoldani a dolgokat. Ő is tud olyan utcákról, ahova a hókotrók nem mentek be, Ő is szóvá 
tette. Kéri, a problémákat azonnal jelezzék, így hatékonyabban tudnak segíteni.  
Jogos az a felvetés, amit Havracsek úr elmondott, sajnos valóban vannak faágak. Azon kell 
lenni mindenféleképpen hogy ilyen ne legyen. Kernya Gábor kérdésére vonatkozóan az lenne 
a kérése, hogy Kernya Gáborék benne vannak egy albizottságban, annak megfelelően ha a 
bizottság ténylegesen dolgozik, s ha vannak ilyen jellegű dolgok, azonnal mondják. Ha valaki 
elfelejtette vagy nem úgy adódik, kéri, segítsenek ebben.  
 
Kernya Gábor velencei lakos: benne van az SZMSZ-ben.  
 
Serhók György képviselő: igen benne van, de ezernyi más munka és beadvány van amit el kell 
végezni.  
Tájékoztatási hiány vetődött fel bizonyos tevékenységek, akár a testületi ülés előkészítésére 
vonatkozóan vagy más jelleggel. Mint ahogy említette egy bizottság elnöke, amely 
bizottságnak 10 tagja van. Ebben vannak képviselők és külsős tagok akik nem képviselők. Sok 
esetben a testületi ülések előtt valamikor 8-an, 9-en és 10-en is mint testületi tagok és azon 
kívül vannak olyan személyek akik összejönnek. Előkészítő anyagként a Hivataltól vastag 
anyagot kapnak a testületi ülés előtt. Azon kívül megkapja minden más képviselő is, ha olyan 
jellegű dolog, részt vehet az ülésen, véleményt formálhat, sőt meg is köszönnék hogy jöjjenek 
el. Bizottsági ülésen kell vitatkozni, testületi ülésen pedig nem kell felhozni a dolgokat amit 
már egyszer körbejártak, a testületi ülésen megjelenteket ne higgyék azt, hogy előkészítetlen 
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anyagról van szó. A kötvény témánál is lehetett volna vitatkozni bizottsági ülésen. Persze hogy 
mindig vannak vélemények, ellenvélemények, de ezeket a dolgokat meg kell beszélni. A 
testületi ülésre úgy próbálják hozni az anyagot, hogy minél kevesebb vita legyen belőle. Néha 
annyira gyors intézkedéseket kell hozni, mint ami most is jelentkezett rendkívüli ülésen. Meg 
volt az oka, meg volt az indoka mért kellett. Azért 14-en képviselők, hogy valamilyen 
formában fogjanak össze, döntsenek vagy igen vagy nem formájában. Kéri kollegáit, ha ilyen 
jellegű dolog van jöjjenek össze – aki nem akadályoztatott természetesen – és beszéljék át a 
dolgokat, hogy ne legyen senkinek sérelme. Amit döntenek azt merjék felvállalni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a döntés elől elmenekülni nem biztos hogy a legjobb 
megoldás.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  úgy érzi elérkezett a perc, megszólítatták, nem sokszor szokott 
pénzügyi bizottsági ülésen részt venni, de volt olyan szerencsés, hogy eggyen részt vett, de 
abból is nagy balhé lett. Ezt megfogalmazta és átadja a jegyzőkönyv számára, valamint 
Jegyző úr számára. (Levél 14-es számú mellékletben) Felolvassa a levelet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nagyon sajnálja, hogy Dr. Sirák András nem volt jelen a 
testületi ülésen azon vitáján, ahol a felolvasott kérdések jelentős része már felvetődött. Úgy 
gondolja, akik úgy gondolják, hogy ők a lakosság egy és kizárólagos letéteményese és 
képviselői, az nagyon hibázik, magukat is beleértve.  
 
Füri Mihály képviselő: ezért kell szavaztatni a lakossággal.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: legfeljebb a kommunikációs módszerekben van igen 
nagy különbség. Megtanította az 5 képviselő társa arra, hogy csak írásban fog válaszolni, 
mert nem szeretné, ha szavaikat félremagyaráznák. Ezekkel a hangzatos csúsztatásokkal amik 
itt most elhangoztak ebben a levélben, csak egyet-kettőt kíván kiemelni. Azokat lehet 
félrevezetni, akik nyilvánvalóan nem kapják meg a másik oldalról a választ. Ez egyfajta 
kihívás, hogy az információ adását pontosítsák. Nincs váratlan pénze az Önkormányzatnak, a 
megállapítás önmagában nem fedi a valóságot. Arra, hogy nem kapott meghívást és 
válaszlevelet sem kapnak, ez is olyan dolog, hogy kilóra mérik az Önkormányzatnál a 
válaszlevelet. Szerencsére képviselő társai ellátják a Hivatalt és a Közigazgatási Hivatalt 
munkával. Ezért ma azt tudja mondani, úgy gondolja és úgy érzi, büszke lesz a választáskor, 
mert az egyik legtörvényesebben működő Hivatal van. A különböző levelek kapcsán nincs 
olyan terület amit törvényesen ne vizsgáltak volna meg, de ez az Önkormányzatnak jó és mint 
Polgármesternek is jó, mert példamutatóan tevékenykednek és mások boldogan cserélnének 
velük.  
Az, hogy nem kapott meghívást a képviselő-testület néhány tagja nem felel meg a valóságnak. 
Nem biztos hogy azoknak van igazuk akik félrevezetik a lakosságot. Nagyon hangzatos, 
nagyon szépen mutató demokráciára hivatkozik, csak jó lenne ha igaz is lenne. Mindenki 
kapott meghívást. Az tény, hogy a telefont fel kell venni, a telefonszámokat meg kell adni és 
valamilyen formában a kommunikációs lehetőséget a képviselő-testületi tagnak fel kell 
vállalni. Ha egyszer képviselő-testületi munkát vállalt, mert megválasztották, megtisztelték a 
választók, akkor ennek eleget is kell tenni. Ha nem bírja mert olyan az elfoglaltsága, akkor 
nem kell indulni a választáson. Ez igaz a Polgármesterre és igaz bármelyik képviselő-testületi 
tagra. Mindenki utol lett érve. A jegyzőkönyvben el lehet olvasni hogy ki nem vette fel a 
telefont, illetve ki milyen indokkal nem tudott jelen lenni a rendkívüli testületi ülésen. Az egész 
vitára csak annyit mond, nem szeretne vitatkozni, nem szeretne ilyen stílusra rákényszerülni. 
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Jelzi, a 2007. évi költségvetés a fejlesztések érdekében mint fejlesztési hitel lehetőségét már 
tartalmazza. A 2008-as koncepció is tartalmazza, mert a fejlesztési hitelt meg kell teremteni.  
Azzal, hogy a lakosság igen széles rétege ellenzi, nem ért egyet. Az, hogy ki a széles réteg, 
megint egy szubjektív megfogalmazás. Biztos hogy van aki nem ért egyet az igennel 
szavazókkal és biztos hasonlóan sokan vannak akik egyetértenek. A döntés felelősségét biztos 
hogy senki nem veszi le a képviselő-testületről, mert a költségvetést érintő kérdésekben nekik 
kell dönteni. Igyekszik a képviselő-testület, a Polgármester és a Hivatal is a 
legtörvényesebben dönteni. Lehet hogy bizonyos helyzetekben hibáznak, de ez nem hiba. 
Mielőtt lezárja a közérdekű hozzászólásokat, kérdezi kíván-e valaki még szólni?  
 
Benkő Istvánné képviselő:  pénzügyi bizottsági ülésen jelen volt az 5 képviselő közül 2 és 
amikor arról volt szó, hogy rendkívüli ülést kell tartani, akkor távoztak. Amikor akármilyen 
döntést kellene hozni, mindig elmennek a szavazás elől, felelősséget nem vállalnak. Nem 
mondhatják azt, hogy nem lettek értesítve, ott ültek köztük, nagyon jól tudták hogy fél órán 
belül testületi ülés lesz.  
 
Füri Mihály képviselő:  rendkívüli bizottsági ülésre mentek és ott dőlt el hogy fél óra múlva 
rendkívüli testületi ülés lesz. Csizmadia Attila kb. 200 km-re volt, Juhász Gyulának 
Székesfehérvárra kellett menni, főorvos úr rendeléséről jött a bizottsági ülésre is. Elnézést 
kér, de Őneki is volt találkozója. A múltkor az volt az egyik hangzatosnak nem mondható ok, 
hogy mennyibe kerül a településnek ez a választás. Itt van az alkalom, március 9-én országos 
választás lesz. Közel annyiba nem kerül, mintha népszavazás lenne Velencén. Kéri 
Polgármester Asszonyt akkor mondja el a lakosságnak, mire költi el a 1,5 milliárd forintot. 
Martinovszky József képviselő saját magának mond ellent amikor azt mondja, hogy önnek 
nem kell az iskola és azt szavazza meg, hogy ehhez a kétnyelvű iskolához ugyanolyan 
specifikációval rendelkező pedagógusok legyenek.  
 
Martinovszky József képviselő: nem erről volt szavazás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a hozzászólásokat. Úgy gondolja aki jelen van 
és objektív megfigyelője a képviselő-testületi ülésnek, az jól érzékeli azokat az apró 
csúsztatásokat, amivel félre lehet embereket vezetni. Maga részéről mindig abban bízik, hogy 
hosszú távon nem félrevezethetőek az emberek kellő informáltság után.  
 
Dr. Horváth Endréné Bence-hegyi lakos: az újságban jó lenne megjelenne az, hogy miért nem 
lesz népszavazás erről a kérdésről, hiszen felvetődött.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: természetesen meg fog történni, mert ma napirendi 
pont, erről a képviselő-testületnek határoznia kell, és a határozatokról beszámolnak az 
újságban.  
 
Mihályi Ferencné Muskotály u. 13. sz. alatti lakos: Kérdezi, van-e szabály arra vonatkozóan, 
hogy a közműfejlesztés kapcsán elhelyezett lámpatestek egy utcában egymástól milyen 
távolságra kell legyenek? Milyen sűrűségű kell legyenek az utcában a lámpatestek?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: össze kell érjenek a fénycsóvák, ez a közúti 
megvilágítás szabálya.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a településen minden második vagy harmadik 
villanyoszlopon van lámpatest.  
 
Mihályi Ferencné Muskotály u. 13. sz. alatti lakos: A Muskotály utca elején van egy 
villanyoszlop és a negyedik ingatlan előtt van ismét. Onnan kezdve nincs közvilágítás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a jelzést, a költségvetési javaslatig meg fogják 
nézetni. Kéri, maradjanak még a testületi ülésen, szünet után folytatni fogják a munkát.  
 
Serhók György képviselő: elhangzott Polgármester Asszony szájából, hogy bizonyos 
kérdésekben hivatalosan levélben fognak tájékoztatást kapni. A kötvényekkel kapcsolatban 
december 17-étől idáig nem 50 millió forint veszteségük volt, hanem ami elhangzott hogy más 
jelleggel, pozitív oldalról kell megközelíteni a dolgot. Ez a magánvéleménye, van egy állítás 
és van egy tagadás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szünetet rendel el. A szünet leteltével, kéri folytassák a 
munkát.  
 
 
 
Napirend: 8./ Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási  
                       megállapodásának módosítása 
                      (Előterjesztés 15-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, három alapvető módosítás van. Az anyagot a 
Kistérség elfogadásra javasolja. Jelzi, minősített többség szükséges. Kérdés, észrevétel nem 
hangzott el.  
Kéri, aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodásának módosítását elfogadja, melynek értelmében egyetért 
Vereb község Kistérséghez történő csatlakozásával. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

 
*  * * 
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Napirend: 9./ a.) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének megkeresése 
                            (Előterjesztés 16-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megjegyzi, az egyeztetések folynak Wagner Péter 
polgármesterrel ebben a témában. Korrekt szituáció volt, sajnálja hogy ilyen helyzetbe került 
Nadap.  
 
Juhász Gyula képviselő: egy községet megint befogadtak. A Velencei-tavi Többcélú Kistérségi 
Társulás Közoktatási Intézkedési Tervében a 12. fejezet a 29. oldalon a Társulás elfogadta, 
hogy 2008. év végén a beruházás megkezdése a cél.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, hol olvasta ezt? A Közoktatási Társulásban 
nincsen benne se Nadap, se Velence. Ez az alapja a kistérségi együttműködésnek, 
természetesen támogatott szándék.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Mindenki belevett minden, mert csak úgy lehetett pályázni, ha 
a Közoktatási Intézkedési Tervben benn van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének megkeresése 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nadap Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázatát illető megkeresésével kapcsolatban 
megerősíti a Polgármester által 2008. január 4-én írt levelében foglaltakat. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2008. február 15. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 9./ b.) Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által megállapított  
                            csatornahasználati díj tudomásul vétele  
      (Előterjesztés 17-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a konzorciumi szerződést egyszer már aláírta, 
elfogadta minden képviselő-testület. Ezzel a határozattal csak ráerősít, hogy tudomásul veszi 
és elfogadja a miniszteri rendeletben foglaltakat. A díj valóban magas, de ez alá a DRV Rt. 
nem fogja vinni a kalkulációt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tó környéki konzorciumról van szó, nincs Agárd, 
Gárdony, Dinnyés.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: mindent megtesznek, hogy a következő árhatósági 
feladatát amikor a képviselő-testület ellátja, lehetőleg kedvezőbb legyen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: összetett feladat. Próbálják beszorítani a vízművet arra, 
hogy emberi árak alakuljanak ki.  
 
Juhász Gyula képviselő: meghatározott árpolitikával alakítják ki az árakat, különféle 
üzemanyagköltség, kopás, stb. Nem létezik az, hogy ebbe nem tudnak beleszólni, hogy az 
árakat hogyan alakítsák ki. Tájékoztatást kell kérni az árak kialakulásáról. Miért ennyibe 
kerül?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  pillanatnyilag az ő általuk közölt adatot el kell 
elfogadni. Tetszik vagy nem tetszik, az adatot ők szolgáltatják. Az adat egy becsült fogyasztási 
mennyiség amit szétosztanak. Lesz majd év vége felé tényleges, leválasztott könyvelés 
Velencére. Innentől kezdve lesz összehasonlítási lehetőség. Most a szétválasztást el kell 
fogadni. Ez az akkori megfontolt döntés a konzorciumi szerződésben, hogy egységes 
árpolitika lesz, azt is magába rejti, ahol állami tulajdonú művek vannak és az önkormányzati 
tulajdonú árképzés nem térhet el egymástól. Az amortizációs költséget 100 évre számolják 
állami tulajdonnál, önkormányzati tulajdonnál 33 évre. Minden település hasonlóképpen 
fogja kezelni. Következő lépésként rendeletben kell elfogadni. Közben felkértek szakértőt, 
innentől kezdve próbálja szétválasztani a dolgokat és esetleg a műszaki feltételeknek is nézzen 
utána.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: teljes körű a tájékoztatás. Rengeteg munka van az 
egyeztetésekben. Azt érték el, hogy a DRV Zrt. tudja, hogy a tó környéki önkormányzatoknak 
vannak határozott szándékai a jövőt illetően. Ennél több tájékoztatást a jelen pillanatban nem 
tudnak adni, vissza fognak térni rá a későbbiekben.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által megállapított 
csatornahasználati díj tudomásul vétele 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
1/2008.(I.11.) KvVM rendeletében foglalt Velence város csatornadíj szolgáltatási területére 
vonatkozó díj megállapítását tudomásul veszi, elfogadja. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 9./ c.) Polgármester kezdeményezése a 2/2008.(I.15.) számú határozat  
                            visszavonására 
                           (Előterjesztés 18-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az anyagot nem kívánja kiegészíteni, többször 
megtárgyalták, így helyes és törvényes.  
 
Serhók György képviselő: a visszavonással egyetért, mert tudják a körülményeket, de a 
későbbiekre vonatkozó esetleges lépésnél ha előtérbe kerül a vétel, mindenféleképpen vissza 
kell kerüljön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az elővételi jogról a megyei Önkormányzat tud, nem 
megkerülhető. Az egyeztetéseket a legjobb tudásuk szerint tudták meghozni.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  ha egy önkormányzati határozatot visszavonnak, arra az Ötv-ben 
időintervallumok vannak pontosan megadva. Egy újsághirdetésre összehívnak rendkívüli ülést 
teljesen előkészítetlenül. Nem az a baj, hogy valaki belelkesedett egy újsághirdetésre. Az a 
baj, hogy utána elindult egy olyan folyamat, ahol hibát, hibára halmoznak. A 
Polgármesternek a döntést végre kell hajtani. Jó belátással úgy döntött, hogy nem hajtja 
végre, ezt köszönik, de azt kellett volna csinálni, hogy pontosan határidők vannak 
megszavazva az Ötv-ben, hány napon belül lehet élni a visszahívással, az újbóli rendkívüli 
ülés összehívásával úgy mint az újsághirdetésnél, hogy néhány információ még közbejött. A 
visszavonásnak meg vannak a szabályai.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, ez volt a törvényes és szabályos.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: abban igazat ad, a törvény úgy szól, hogy 15 napon 
belül kell újra dönteni. Mivel a pontos dátumra már nem emlékszik, 16-án volt a rendkívüli 
testületi ülés és 17-én reggel 9.00 órakor kellett volna a pályázatot benyújtani, a nem 
teljesítés lényegében fél nap alatt lezajlott és ekkortól már lényegtelen a határozat 
visszavonás időpontja. Nem követett el mulasztást a Polgármester, csak nem élt a 15 napon 
belüli tárgyalási kötelezettségével.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, a képviselő-testület minden tagja január 18-án a 
levelet megkapta, pontosan értesült arról, amit a képviselő-testületnek meg kell erősíteni. 
Akkor lett volna baj, ha a jogi szituációkról nem tudtak volna tájékoztatást adni.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: külsős gazdasági szakember javaslatára történt a vételi 
szándék meghatározása. Ha másik pályázó nem érkezett volna, vagy esetleg keményebb 
ármeghatározás lett volna, akkor magukkal lettek volna versenyben.  
 
Serhók György képviselő: véleménye szerint sokan nem tudják, hogy miről is van szó. Az 
újságban megjelent egy olyan cikk, amiben a Megyei Közgyűlés értékesít egy olyan tábort ami 
Velencén van. A kiírásban az szerepelt, hogy 7-8 nap alatt döntenek. Egy olyan hirtelen 
momentum volt, amire rögtön kellett reagálni. Szerettek volna utánajárni, bizonyos személyek 
úgy tájékoztatták a Közgyűléstől, semminemű információt nem adtak. Meghirdették pénteki 
napra a rendkívüli bizottsági ülést. Felvetődött az a gondolat, ami az elővásárlási jogra 
vonatkozott. Gránitz Gáspár Istvánné és Dr. Sirák András is elmondta akkor a véleményét. 
Mivel választ nem kaptak a Megyei Közgyűléstől, akkor hibáztak volna, ha nem próbálnak 
lépni. A hiba az volt, hogy nem kellett volna meghatározni az értéket és továbbadni. A 
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Polgármester és a Jegyző jól járt el akkor, amikor nem adták tovább a vételi dolgot. Azt hiszi 
egy volt a cél, hogy az elővásárlással vegyék meg a területet.  
 
Füri Mihály képviselő:  egészen addig amíg a realitás átmegy hangzatokba, egészen addig 
nem fognak tudni semmit megérteni, el fognak beszélni egymás mellett. Csütörtökön volt ez az 
ülés, 15-én és másnap pénteken is volt rendkívüli ülés. Egy probléma van, hogy a 
Polgármester asszony 15-i dátummal kiadott egy levelet, amit 18-án postáz, majd később 15-
én azt írja le, hogy a következő testületi ülésen ezt visszavonja. Fizikailag lehetősége lett 
volna rá, mert 16-án másnap ott voltak ezen a rendkívüli testületi ülésen. Ha 15-én leírta, 
hogy a következőre visszahívja, meg lett volna a lehetősége 16-án, ezt nem tette meg. Az 
történt, hogy nem 15-én írta a levelet.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a rendkívüli testületi ülés után nem állt meg az élet, 
mentek utána a szabályoknak. Akkor beszélt a közbeszerzési tanácsadóval aki változatott a 
véleményén. Egy új szabály szerint ez akkor is közbeszerzési eljárás kötelezett, ha ez az egy 
konkrét ingatlan van és egy eladó tudja eladni. Ez egy jogsértő határozat volt amiről tudott. 
Ezen új ismeret birtokában előkészítette az újra döntés kiértesítését még január 15-én. A 
probléma az, hogy elfelejtett szólni kolléganőinek, hogy amikor a Polgármester elolvassa és ő 
is jóváhagyja, akkor az aktuális dátum legyen ráírva. Mindenki tudja, hogy másnap reggel 
azon vitatkoztak, mi lesz a bizottsági ülésen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

2/2008.(I.15.) számú határozat visszavonásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2008.(I.15.) határozatát a velencei 
1381/3 hrsz-ú ingatlan vételére vonatkozó ajánlati felhívásról visszavonja.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

*** 
 

 
Napirend: 9./ d.) Képviselői kezdeményezés a kötvénykibocsátásról szóló döntés  
                            megváltoztatására 
                            (Előterjesztés 19-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: felolvassa a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
döntését. Az eredeti indítvány alapján került megfogalmazásra, ez volt a kérése az 5 
képviselő-testületi tagnak. Az eredeti indítványt kellett szavazásra tenni. Javasolja a 
határozati javaslat elutasítását. Nem kívánja ezt a folyamatot leállítani.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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Kéri, aki az 5 képviselő társuk indítványával egyetért a kiküldött határozati javaslat szerint, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 8 nem szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el.   
 
 
Napirend: 9./ e.) Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének megkeresése a Velencei-tavi Vízi  
                            Sportiskola gazdaságával kapcsolatosan 
                            (Előterjesztés 20-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: azt a tájékoztatást kapta, a Megyei Közgyűlés elnapolta 
a napirenddel kapcsolatos döntést, mert kicsúsztak az időből.  
 
Galambos György alpolgármester: Megyei Közgyűlés értekezletén részt vett, ahol a 
sportiskola kérdésével foglalkoztak. Kiderült, hogy a sportiskola minden épülete le van 
robbanva és fejlesztésre lenne szükség. Pályázaton nem nyertek. Nonszensz dolog, hogy a 
sportiskola Agárdon van, a létesítmény pedig Sukorón. Nem finanszírozható, nem tartható 
fenn. Most valakinek dönteni kellene, hogy a létesítményeket egy helyre vinnék. 
Összességében a sportiskola kérdéséről nem születik döntés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ebben a lehetőségük csak annyi, hogy álláspontot 
foglalnak.   
 
Dr. Sirák András képviselő: kérdezi, mi az hogy nonprofit szervezet?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: gazdasági társaságnak lesz a feladata, hogy 
fenntartsa és üzemeltesse. 50%-át adják a korábbi támogatásnak, a másik részét a gazdasági 
társaságnak kell kitermelni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a velencei gyerekek hova fognak járni valamilyen vízi sportot 
tanulni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem tud pontos választ adni.  
 
Galambos György alpolgármester: ott kezdődött a gond, amikor a velencei evezős pályát 
odaadták Szegednek. Nem kapta meg az állami támogatást és fokozatosan leépült. Senki nem 
fogja tudni fenntartani. Az Államnak kellene átgondolni a helyzetet, de ne várják azt, hogy az 
önkormányzatok bármit is tudnak vállalni ebben.  
 
Dr. Sirák András képviselő: módosító javaslata ami nem kerülne pénzbe, egy levélben írják le 
hogy ezt tudomásul vették. Annyi tájékoztatást kér, ha olyan nonprofit társaságot hoznának 
létre amiben az Önkormányzat valahány százalékkal benne van, az az Önkormányzatra nézve 
mekkora anyagi terhet jelent? Arra tér ki, hogy vannak a fiatalok és itt van a tó, és nincs más 
lehetőség. Levélben keressék meg a jelenlegi tulajdonost, kérdezzék meg mit jelentene az 
Önkormányzatnak ha beszállna a nonprofit szervezetbe. Ha milliókat, akkor ő sem támogatja, 
de ha pl. 300.000.- Ft-ot jelentene, akkor támogatná.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, a határozati javaslatot hagyják így és küldjék 
el kísérő levéllel. Javasolja, kérjenek tájékoztatást a Sportiskola átszervezésének 
részkérdéseiről. Abban a pillanatban amikor tudják milyen módon, milyen részkérdések 
vannak, akkor alkothatnak véleményt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 70 millió forint évente a működtetés, ennek felét kell 
kitermelni. Úgy tudja a Megyei Közgyűlésnek nincs olyan elképzelése, hogy az 
önkormányzatokat ebbe a kérdésbe bevonná. Nem lehet Velence mércéjével mérni a többi 
önkormányzatot.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ez az összeg valóban sok.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kistérségi ülésen elhangzott, az önkormányzatok anyagi 
lehetőség nem teszi lehetővé a Sportiskola fenntartását. Kérjenek tájékoztatást, hogy a 
velencei gyerekek is részesei és élvezői a Sportiskolának.  
Kéri, aki a határozati javaslatot és az összefoglalót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

a Velencei-tavi Vízi  Sportiskola átalakításával kapcsolatosan 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet az agárdi Velencei-tavi Vízi 
Sportiskola és Szabadidőközpont fenntartásának non-profit jellegű gazdasági társaságba 
történő kiszervezésével.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2008. február 29. 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 9./ f.) Köztisztviselők teljesítménykövetelmény-rendszeréhez kiemelt célok  
                            meghatározása 
                            (Előterjesztés 21-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
Füri Mihály képviselő nem szavazott.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Köztisztviselők teljesítménykövetelmény-rendszeréhez  
kiemelt célok meghatározásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők 2008. évre vonatkozó 
kiemelt célmeghatározást az alábbiak szerint állapítja meg.  
 

1. A kapcsolódó jogszabályok és SZMSZ szerinti Képviselő-testületi é 
Bizottsági munka törvényes működésének elősegítése, biztosítása.  

2. A Képviselő-testület által jóváhagyott döntések határidőben való 
végrehajtása.  

3. A Polgármesteri Hivatal munkáját érintő jogszabály vátozások 
folyamatos figyelemmel kísérése és alkalmazása, a rendeletek, 
szabályzatok szükségszerű módosítása. 

4. A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati fenntartású intézmények 
szabályszerű működésének elősegítése, a kapcsolódó szabályzatok 
folyamatos aktualizálása és szükségszerű módosítása. 

5. Az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőivel folyamatos 
kölcsönös kapcsolattartás.  

6. A Polgármesteri Hivatalban és az Intézményekben kialakított 
minőségbiztosítási rendszer folyamatos működtetése.  

7. A Hivatal egész területén és az egyes szakfeladatok végrehajtása során 
a költségtakarékos gazdálkodás érvényesüljön.  

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű  

*  * * 
 
Napirend: 9./ g.) Helyi népszavazás kezdeményezése I.  
                            (Előterjesztés 22-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el a napirenddel kapcsolatban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Helyi népszavazás kezdeményezése I. 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. december 17-én benyújtott 
népszavazási kezdeményezést a „kötvénykibocsátás és fejlesztés tervezéséről”, mint 
népszavazásra alkalmatlan kérdést, elutasítja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
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Napirend: 9./ h.) Helyi népszavazás kezdeményezése II.  
                            (Előterjesztés 23-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: felolvassa a határozati javaslat szövegét.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kérdezi, miért alkalmatlan népszavazásra?  
 
Juhász Gyula képviselő: költségvetést érintő kérdésben nem lehet népszavazást kiírni, Jegyző 
úr ezt már elmondta.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ezt érti, de melyik költségvetést érinti? Miért félnek a 
népszavazástól?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: erről a konkrét dologról van szó, nem országos szinten. 
senki nem fél a népszavazástól, nagyon örülnek neki.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a helyi népszavazás kezdeményezésének meg 
vannak a szabályai. A listás lakossági aláírásos kezdeményezésnek is meg vannak a szabályai. 
Mindegyiknél alapszabály az, hogy igen, nemmel megválaszolható kérdés kerüljön feltevésre 
ami a törvény szerint nem ütközik akadályba. Itt az a legnagyobb probléma, hogy igennel, 
nemmel nem megválaszolható a kérdés. A szövegszerűségből még az sem szűrhető ki, hogy 
egyéb kizáró témakörökbe beletartozik-e.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ez volt december 17-én. December 20-án 3 napon belül beadtak 
ötük aláírásával egy önkormányzati helyi törvényességi észrevételt. 5 képviselő aláírásával 
beadtak egy népszavazási kezdeményezést. Abban teljesen világosan meg volt fogalmazva a 
kérdés, igennel, nemmel eldönthető válasszal.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, a bejelentések között kiküldésre került, minden 
képviselő megkapta.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a benyújtást követően az első testületi ülésen 
ismertetni kell és utána 30 napon belül kell döntsön a testület.  
 
Juhász Gyula képviselő: Békés megyében tegnap volt egy népszavazás. Velencén 1 milliárd 
forintról van szó, ha a lakosság úgy döntene hogy legyen kötvénykibocsátás, megerősítené a 
dolgot, ha úgy döntene hogy ne legyen, akkor ne legyen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a következő lépésben a képviselő-testületnek kell a 
határozatát meghoznia, hogy kíván-e, nem kíván-e és milyen feltételekkel.  
 
Füri Mihály képviselő: magánvéleményét kérdezi Polgármester asszonynak, miért nem 
támogatja a népszavazási kezdeményezést?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: visszakérdez. A képviselő-testületnek az 5 tagját mi 
mozgatja? 
 
Füri Mihály képviselő: a lakosság véleményének megismerése. Kérdésére nem kapott választ.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  felelősséget érez a település iránt és a fejlődésért kíván 
tenni.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2008. (II.04.)  
h a t á r o z a t a 

Helyi népszavazás kezdeményezése II. 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. december 17-én benyújtott 
népszavazási kezdeményezést „Velence Város Önkormányzata által felvételre tervezett 1 
milliárd Ft-os hitel felvételéről”, mint népszavazásra alkalmatlan kérdést, elutasítja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 9./ i.) Képviselői kezdeményezés törvényességi beadvánnyal kapcsolatos téma  
                           tárgyalására  
                           (Előterjesztés 24-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, ebben a témában nem kell szavazni, a 
tájékoztatás kiküldésre került.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Őt személy szerint, mint önkormányzati képviselőt aki elég sok 
emberrel találkozik a felelősség vezérli amikor óvva inti a képviselő-testület többi tagját attól, 
hogy ilyen hazárdjátékba belevigyék Velence települését, aminek most még abszolút nem 
látszik a vége. Unokáikra nézve is eladósítják a falut. Életében Ő is vett fel hitelt, jelenleg is 
van hitele. Nem az a baj, ha hitelt vesznek fel, hanem ha az, hogy nem tudják mennyi hitelt 
lehet felvenni. Ennek a hitelnek semmi pontos menetrendjét nem látja senki. Csak ez az egy 
hónap elég volt ahhoz, hogy több 10 milliós veszteséget sikerüljön összehangolni. Be kell 
vallani, egyikőjük sem ért ehhez, milliárdos tételek kezeléséhez. Ilyen hazárdjátékba nem 
szabad belevinni a települést. A kérdésre az a válasza, hogy a felelősség hajtja és nem a 
Polgármester elleni unszimpátia.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nincs jelentősége a mondat második felének. A település 
szolgálatára tették le az esküt. Ő is nagyon sok emberrel találkozik, ugyanúgy a feladata 
ellátásai közé tartozik. Nagyon sok ember a fejlődés mellé teszi le a voksát és ezt szeretné. A 
hazárdjátékot nyugodt lélekkel visszautasítja. Az kötvény menetrendjéről a képviselő-testület 
szavazott, nem igaz hogy nem ismert.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a képviselő-testület vagy felvállalja a döntéseit 
vagy ha nem biztos benne lakossági véleményt kér.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem bizonytalanok a döntésben.  
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Fehér Györgyné képviselő: felelősséggel vannak a maguk módján.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja teljesen felesleges a vitát folytatni, mert 
párhuzamosan elbeszélnek egymással. A bejelentések között kiküldésre került a népszavazási 
kezdeményezés, szavazni nem kell. 30 napon belül kell testület elé hozni határozati javaslat 
formájában. A bejelentést mindenki tudomásul vette.  
Köszöni a megjelenést és a véleményeket. Megállapítja, több napirend, hozzászólás nem 
hangzott el, az ülést bezárja.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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2008. február 4-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
1. o.  5/2008. (II.4.) Napirendek elfogadásáról 
 
6. o. 6/2008. (II.04.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
10. o. 7/2008. (II.04.) 2008. évi munkaterv elfogadásáról 
 
13. o. 8/2008. (II.04.) Zöldliget Általános Iskola Pedagógiai Program elfogadásáról 
 
13. o. 9/2008. (II.04.) Zöldliget Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatnak   
                                     módosítása 
 
13. o. 10/2008. (II.04.) Zöldliget Általános Iskola Házirendjének módosítása 
 
14. o. 11/2008. (II.04.) Zöldliget Általános Iskola Gyakornoki Szabályzatának elfogadásáról 
 
16. o. 12/2008. (II.04.) Iskola igazgatói álláshelyre pályázati kiírás elfogadásáról 
 
27. o. 13/2008. (II.04.) Fejlesztési források időleges lekötéséről, illetve banki műveletekkel 
                                       kapcsolatos képviselő-testületi irányelvekkel kapcsolatban név   
                                       szerinti szavazás elfogadásáról 
 
28. o. 14/2008. (II.04.) Döntés a fejlesztési források időleges lekötéséről, illetve banki   
                                       műveletekkel kapcsolatos képviselő-testületi irányelvekről 
 
35. o. 15/2008. (II.04.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
                                       megállapodásának módosítása 
 
36. o. 16/2008. (II.04.) Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének megkeresése 
 
37. o. 17/2008. (II.04.) Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által megállapított 
                                       csatornahasználati díj tudomásul vétele 
 
39. o. 18/2008. (II.04.) 2/2008.(I.15.) számú határozat visszavonásáról 
 
41. o. 19/2008. (II.04.) a Velencei-tavi Vízi  Sportiskola átalakításával kapcsolatosan 
 
42. o. 20/2008. (II.04.) Köztisztviselők teljesítménykövetelmény-rendszeréhez  
                                       kiemelt célok meghatározásáról 
 
42. o. 21/2008. (II.04.) Helyi népszavazás kezdeményezése I. 
 
44. o. 22/2008. (II.04.) Helyi népszavazás kezdeményezése II. 
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2008. február 4-i jegyzőkönyvben szereplő rendeletek: 
 
 
18. o. 1/2008. (II.18.) A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások   
                                     helyi szabályairól szóló 9/2006.(III.31.) rendelet módosítása 
 
18. o. 2/2008.(II.18.) Lakásépítéshez, megvásárláshoz, lakásbővítéshez, korszerűsítéshez,  
                                    felújításhoz nyújtható kamatmentes önkormányzati kölcsönről szóló  
                                   rendelet módosítása 
 
 


