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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, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető,  
Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Hajdú Éva Emese Kulturális, Ifjúsági és 
Sport Bizottság tagja, Törjék Zoltán műszaki előadó,  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Javasolja, kezdjék meg a 
munkát. Bejelenti, a képviselő-testület határozatképes, jelen van 9 fő. Elmondja, Martinovszky 
József jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Sénik István pedig jelezte, hogy később fog 
érkezni. Elsőként javasolja, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el 
azzal, hogy az egyebek napirendek között a Szavazatszámláló Bizottság kiegészítése a március 
9-i szavazással kapcsolatban is szerepelni fog.   
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a kiküldött napirendi pontokat a kiegészítéssel 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendeket elfogadta és az alábbi  határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2007. (II.11.)  
h a t á r o z a t a 

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



 

 
1. 2008. évi költségvetés (első olvasat) 
2. 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
3. Egyebek 

a.) 2008. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról szóló rendelet-tervezet 
b.) Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása 
c.) 2008. évi haszonbérleti díjak meghatározása 
d.) Köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet módosítása az urnafülkék 

újramegváltásáról 
e.) 2008. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra pályázat benyújtása 
f.) Szavazatszámláló Bizottság kiegészítése 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról ad tájékoztatást: 

- Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy pénteket megtörtént a kötvénykibocsátás és a 
pénzlekötés a képviselő-testület döntése szerint. A visszaigazolás pénteken késő 
délután érkezett meg a Raiffeisen Banktól. Ismerteti a visszaigazolást. (Visszaigazolás 
1-e számú mellékletben).  

- Felhívja a figyelmet, hogy holnap este 17.00 órakor lesz ebben a teremben a LEADER 
Akciócsoport ülése. Akik tagja a csoportnak név szerint is kaptak meghívót. Velence 
akciócsoportja március első hetében fog megalakulni.  

- Mindkét településrészen az óvodában soros szülői értekezlet volt, ahol közös napirendi 
pont volt az iskolafejlesztésről való képviselő-testületi határozat. Szinte minden gyerek 
családja képviseltette magát, igen népes tábor volt mindkét településrészen. Igen 
pozitívan és érdeklődően fogadták a szülők a tájékoztatót.  

 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 tartózkodó szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
 
Napirend: 1./ 2008. évi költségvetés (első olvasat) 
                      (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szokás szerint némi összehasonlító adatot kíván 
mondani az első olvasat tervezet anyagához. A költségvetés kiadás és bevétel főösszege 2,3 
milliárd forint, amely tartalmazza az 1,3 milliárdos kötvényt és telekértékesítést. A számok 
összehasonlítása önmagában torzíthat, ha ezt nem veszik figyelembe. A működési bevételek 
49%-át az állami támogatások teszik ki, a többi a saját bevétel. A személyi jövedelemadó 
része több mint 13 millió forinttal több, mint az előző évi. Ennek valószínűsíthetőleg a 
népességszám alakulása az oka, másrészt pedig a jövedelemadó bevallások mértéke. Az iskola 
fenntartásához az állami támogatáson felül 2007-ben 157.000 Ft-ot kellett hozzátenni 
gyerekekként. Idén 177.000.- Ft/gyerek/év.  



 

Az óvodánál 2007. évben 233.000.- Ft-ot kellett gyerekekként hozzátenni, 2008. évben 
214.000 Ft-ot kellett saját keretből biztosítani. Az óvodai számba játszik, hogy sokkal több a 
gyerek. Az Önkormányzat működési hitel nélkül tervezhette meg a 2008. évi költségvetését, sőt 
még tartalék képzésére is volt lehetőség. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén is 
elhangzott, hogy egy nagyon jó és nyugodt költségvetési, előkészítési időszak. Korábban már 
meglépték mindazokat a gazdasági intézkedéseket, amiket meg kellett tenni. Úgy tűnik a 
gazdálkodásnak évek óta pozitív hatása érződik és a számokban is tükröződik. Visszaigazolja 
azt amit a képviselő-testület képviselt.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: 3 dologban kívánja módosítani a kiküldött anyagot.  
A működési bevételek között a körzeti igazgatás normatívája megérkezett, ez 1.933.000.- Ft. A 
kiadás és bevétel összege 798.000.- Ft-ról 576.000. Ft-ra változott. A Szociális és 
Egészségügyi Bizottság már tárgyalta a költségvetésben lévő számokat. Egy-két szociális 
juttatásban változtatást javasol:  

- az önkormányzati ápolási díj  6,5 millió forint helyett 7 millió forint 
- az átmeneti segély    1,3 millió forint helyett 1,5 millió forint 
- a temetési segély    0,6 millió forint helyett 0,7 millió forint 
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1,5 millió forint helyett 1,3 millió forint 
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0,6 millió forint helyett 0,65 millió forint 

 
Ezeket a változásokat a működési tartalék terhére tudták betervezni. A 13.062.000.- Ft helyett 
14.845.000.- Ft lenne a működési tartalék.  
A 7. oldal szöveges részéből kimaradt, hogy a legelső sor, a 2007. évi fejlesztések összesen, a 
beruházásnál pedig a 2007. évi beruházás összesen.  
Kéri, a képviselő-testület, ezekkel a módosításokkal fogadja el az első olvasatot.  
 
 
Füri Mihály képviselő megérkezett.  
 
 
Tájékoztatja a testületet hogy milyen kérdések merültek fel Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság ülésén.  
Kérdés volt, hogy mit tartalmaz a karbantartás. A vitaanyagnak van a 3. oldalon egy olyan 
melléklete ami a működési forrás terhére megvalósuló fejlesztésekről szól.  
Kérdés volt még az üzemeltetés ami szintén elég nagy összeg: a hóeltakarítás és a szakértői 
tervezési díjak, nyárfakivágás, Velencei Híradó költsége, postaköltségek.  
Kérdés volt a városgondnokság: ott a virágosítás költsége szerepel és a Hivatal részéről 
elszállított szemét és a közterületről elszállított hulladék költsége.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, miután a mai napon nem elfogadni kell az 
első olvasatot, hanem csak a vélemények alapján azt kimondani, hogy alkalmas-e a II. 
olvasatra. Megkéri és egyben felkéri a bizottsági elnököket, hogy saját bizottsági tevékenységi 
körüket érintően ha lehet ezen a héten véleményezzék. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság az utolsó, mert az összesíti a véleményeket. A II. olvasat közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülésen fog elhangozni. Átadja a szót a jelenlévőknek.  
 
 
 
 
 



 

Galambos György alpolgármester:  
- az 1. oldalon nem érti a pályázati alap üdülő utakra, véleménye szerint javításra 

szorul.  
- A temetőhöz kapcsolódó beruházásnál a két-két közvilágítási lámpa nem tudja benne 

van-e, de ha nincsen bele kellene rakni a magyar katonák sírját, díszvilágítással meg 
kellene világítani.  

- A kilátó lépcső javítása nem tudja melyik részt tartalmazza, de jó lenne, ha ezt 
alkalmaznák a Panoráma útról a kilátó részhez. A Rizling utcából a gyalogosok nem 
tudják megközelíteni a kilátót.  

- Átgondolásra javasolja a termálvezeték megtervezését és kivitelezését, hiszen az 
egekbe szökik az energia ára és nem tudják a termálvíz lehetőségét kihasználni. Ha 
iskola lesz, jó lenne ha ezzel tudnának fűteni. Meg kellene a pályázati lehetőséget 
nézni. Rövid távon megtérülő beruházás lenne. Ha a forráslehetőségek engedik, a 
maradék termálvíz vezetéket megépíteni rövid távon megtérülne.  

 
Törjék Zoltán műszaki előadó: az üdülő utak valóban elírás, helyesen „üdülőterületi” utak. A 
kilátó feljáró, járdák nincsenek betervezve a Rizling utcából felfele. Meg fogják nézni és bele 
próbálják venni. a temető közvilágításánál csak a két oldali út van betervezve és 
katonatemetői részen sincs a díszkivilágítás betervezve. Ha ez szükséges ki kell egészíteni, 
legalább még egy lámpát kell tervezni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ki kell egészíteni, ha a forrás is meg van hozzá. 
Gondolja, az üdülő utakra vonatkozó megjelölés azért maradt, mert korábban kifejezetten az 
üdülő utakra vonatkozott az önkormányzati elképzelés. Megítélése szerint jórészt most is azok 
az utak vannak olyan helyzetben, amikre pályázni lehet. Az üdülő megjelölést ki fogják venni.  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: eredetileg az üdülő terület volt a pályázat célja, 60-40%-ban. 
Lakóterületre sem vonatkozott.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a kilátóhoz vezető lépcsőnek nem csökkenthető a 
költségelőirányzata, nem osztható meg, kifejezetten balesetveszélyes. Meg kell csinálni. A 
termálvezetékkel mindig is foglalkoznak. A szöveges rendeletben is folyamatosan szerepel, az 
elképzelésekben benne van. Ez megint pénz kérdése. Nincs akadálya a visszasajtoló kút 
létesítésének és engedély szerzésére. Elvben ott van a felhatalmazás a szöveges rendelet 
tervezetben, hogy amennyiben lehetőség van, úgy a tartalék összeget be lehet vonni. Ha az 
előterjesztésben szereplő tartalék összeget elfogyasztják, felhasználják most, akkor nem lesz 
szabályos a költségvetés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: azt jelenti az első olvasatú vitánál, hogy nem kell 
végigelemezni a Hivatalnak, nem kell végignézni hogy az elhangzott javaslatok mennyibe 
kerülnek és a második olvasat előtt visszakerül testület és bizottság elé is, hogy el lehessen 
dönteni kinek melyik feladat marad. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén merült 
fel az üdülő utakkal kapcsolatban, hogy hozzák vissza a korábbi pályázati rendszert, de 
nyilvánvaló, hogy a díszkivilágítás kérdését, a lépcső kérdését és a termálvezeték kalkulált 
összegét is meg kell nézni, majd eldönti a testület és a bizottság mit tesz magáévá.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a héten saját hibájából nem vett részt a bizottság munkájában. Van 
néhány észrevétele, javaslata. Véleménye, ez első olvasat, Jegyzőúrnak igaza van abban, hogy 
jelöljék meg a forrásokat, de nem tudják megjelölni, ezeken a számokon belül kell 
„garázdálkodni”, esetleg valamiből levenni. Támogatja a katona temető megvilágítását. Nem 



 

beszélne díszkivilágításról, mert 1 db 500 W-os égővel az egész területet be lehetne világítani. 
Még egy javaslata van ami nem világítással kapcsolatos. A ravatalozó előtt bővíteni kellene 
az ott megjelenők számára a helyet. Nagyon sokan a járdán állnak meg. Némedi Varga László 
emlékhelye előtt van egy akkora placc, amit ha leburkolnának, alkalmas lenne a 
megemlékezésre, illetve nagyobb létszámú temetéskor is hasznos lenne. A temetkezési vállalat 
embereit meg kell kérni, autóikkal ne ott álljanak meg. Örül, hogy a Klein köz, orvosi rendelő 
környékén sok minden bekerült. Ezzel együtt kérdezi, a megtervezett gyalogátkelőhelyre kész 
tervek vannak?  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: két éve meg van tervezve és jóvá van hagyva.  
 
Cserny Vilmos képviselő: úgy emlékezett, egy gyalogátkelőhely nagyon költséges. Reméli azon 
a területen még lesz valami nagyobb fejlesztés ami esetleg felülírhatja ezt a dolgot. Az ABC-
nél elég terület van arra, hogy legyen gyalogátkelőhely. Az orvosi rendelő előtti járda 
újraépítése, átépítése. Az ott lévő parkolót biztonságosabbá tenné, de nem bővíteni. Ott a 
bővítésre ennek ellenére is szükség lenne. Így csak beljebb tudnak állni az autók, de nem 
bővül a parkoló. A zöldséges bolt előtt elég rendezetlen a terület, össze-vissza parkolnak az 
autók. A bővítésre van-e mód?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  nyilván ez egy korábban készült terv, azóta látják a 
problémákat. Törjék Zoltán kollégájával megbeszélték, egyrészt a költségkeret le lesz 
csökkentve, át kell nézni hogyan lehet biztonságosabb. Bárhogy nézték, csak a park rovására 
lehet további parkoló helyeket kialakítani, az pedig elég komoly beruházásnak tekinthető. 
Gondolkodnak azon is, hogy a zöldséges előtti forgalmi rendet terelő szigettel megpróbálják 
irányítottá tenni, és a terelő sziget mögött megoldani a megállást. Lehet hogy az 
Önkormányzatnak meg kell erősítse magát abba, igaz, hogy lakossági és alapszolgáltatás, de 
részt vehetnek a vállalkozók a parkoló kialakítás költségeiben.  
 
Cserny Vilmos képviselő: egyetért vele. A csónakkikötőkhöz kapcsolódóan olajfogó műtárgy 
létesítése. Ez mit takar, illetve ha a kikötők kicsit rendezettebbek lesznek, a Csontréti kikötő 
torkolata eszméletlen ronda, szeméttel van feltelve.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: kb. 5 éve megy a csónakkikötők engedélyezése, mert 
utólag derült ki, a Vízügyi Igazgatóság úgy adta át az önkormányzatok kezelésébe, hogy 
semmiféle engedélye nem volt. Az ügynek most abba a szakaszába értek, hogy kaptak 
üzemelési és fennmaradási engedélyt a csónakkikötőkre, de bizonyos feltételekkel. Az első, 
hogy bizonyos felületű parkolót aszfaltozottan kell kialakítani. Amennyiben aszfaltozott, akkor 
ott már előfordul az, hogy az olajszennyeződés befolyik, így olajfogót is kell tervezni. Hiába 
fellebbezték meg, benne kellett maradjon. 5 gépkocsi állásnak megfelelő terület lesz 
leaszfaltozva és az ahhoz szükséges olajfogó is el lesz készítve. 
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: a Csontréti patak torkolati szakaszára korábban már voltak 
tervek, próbálkozások. A meglévő rendszer kezelhetetlen, ezért kellene átépíteni, az oldaná 
meg véglegesen a problémát. Jelenleg fenntartó állapot van, a szemetet lehet csak kiszedni, de 
a jelenlegi állapotában jó nem lesz. A Tófelügyelőségnek is ez a véleménye.   
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a probléma valóságos. Meg kell vizsgálni milyen 
megoldások vannak télen és nyáron is. A ravatalozó előtti helyet is meg kell nézni.  
 



 

Fehér Györgyné képviselő: a legtöbb kérés a lakosság részéről abban a tárgyban érkezett 
hozzá, a templom és az orvosi rendelő közötti járda nincs kiépítve, nem tudnak közlekedni. 
Nagyon jónak találja hogy a tavalyi évi költségvetésben tervezettek többnyire megvalósultak.  
 
 
Füri Mihály képviselő távozott a teremből.   
 
 
Fehér Györgyné képviselő: Említett egy problémát, megoldást sem tud a régi tanácsház 
homlokzati falára. Méltatlan helyen van a tábla. A Zöld Iskola parkolójának szögletéből az 
autók kiforgattak néhány követ. Nagy esőknél megáll a kapu előtt a víz, a vízelvezetést kellene 
valamilyen módon megoldani.  
 
Füri Mihály képviselő megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a felvetéseket meg fogják nézni.  
 
Benkő Istvánné képviselő: igaz hogy áttárgyalták bizottsági ülésen, de a 70-es út melletti 
kerékpárút és gyalogjárda menti rész kővel van felhintve, ami életveszélyes, mert esőzéskor 
rámossa a bicikliútra. Nyáron begazosodik, annak kiszedési költsége sokba kerül. Javasolja a 
követ felszedni és helyette füvesíteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: amikor a Közútkezelő igazgatójával beszélt, akkor 
többek között felvetődött, akkor próbálta arra befolyásolni, ha úgyis építik tovább a 
kerékpárutat azzal együtt korrigálják ezt a szakaszt is. Ők is elismerték hogy a jelenlegi nem a 
legjobb megoldás. Nem zárkózott el a gondolattól. A vasútnál lévő korláthoz az 
Önkormányzatnak semmi köze, ott valószínűleg baleset történt.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
Fehér Györgyné képviselő: a Hősök parkjában szélesíteni kellene az ünneplésre alkalmat 
teret. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: benne van a költségvetésben.  
 
Juhász Gyula képviselő: az út és járdaépítésekkel kezdi a hozzászólást. A Csokonai és Ady 
Endre utca felújítása van beírva. A két utca a Vasúttal párhuzamos, kb. 700-800 méter 
hosszú. Teljesen egyforma a felülete, végig rossz. Az egyik részét portalanított bitumennel 
szórták le, erre 3 millió forintot irányoztak elő. A Cserhalom utca, Munkácsi utca, József utca 
és Flóra utca teljesen egyforma felületű. A Cserhalom utca kb. 100 m, 2,3 millió forintért 
aszfaltozzák. A többiek nem fognak felháborodni? Véleménye szerint az összeset meg kellene 
csinálni rendesen. Nem tudja miért csak ez van kiemelve.  
A Polgárőrség jóval kevesebb támogatást kap mint előző évben. Két dolog lehet, tavaly vagy 
sokat kaptak, vagy az idén elvették. A Vértesalja Vízi Társulat érdekeltségi pályázatához 
545.000.- Ft-ot terveznek ami tavaly is annyi volt. a Társulatokra kivetik az érdekeltségi 
hozzájárulást. Az Önkormányzatnak is kell fizetni támogatást? A Molla Szadik sírjához a 
gyalogutat hogyan alakítják ki, látogatók részére is meg kívánják csinálni? A sírt is helyre 



 

kell hozni, mert a sír el van döntve. Megjegyzi, a Meszlenyi temetőben van egy 1948-as 
honvéd katona eltemetve, Iványi százados és van egy Eötvös nevű honpolgár akikre szintén 
gondot kellene fordítani.  
Úgy néz ki, hogy iskolatej már nem lesz. Akkor lesz csak erre fordított költség, ha a 
Közmunkaprogram pályázatán rész vesznek?  
A Diófa és a Kossuth utca között van egy leendő utca. Az ott lakók panaszokkal vannak tele. 
Valamilyen formába az utcanyitást vegyék kézbe és próbálják a problémát megoldani. 
Segítsék őket egy utcanyitáshoz. A közterület-felügyelővel vagy bármilyen formában oda 
kellene jobban figyelni, hogy a Bágyom patak híd alatti részénél a vízből szedjék ki a 
szemetet, erre akár valamilyen összeget szánjanak.  
A 2. oldalon szerepel a parkok öntözése, kutak létesítése. Két kútról tud, az egyik a Hősök 
parkja mellett van, a másik a Háry ABC-nél lévő parkban. Azokat a kutakat működőképessé 
kell tenni. Nem hiszi annyi víz lenne a kutakban, hogy a parkot abból lehetne locsolni.  
Az első kötvény szavazásnál azért tartózkodott, mert nem kaptak választ arra, milyen lesz a 
visszafizetés, most az idén mennyit kell fizetni és mennyi lesz a későbbiekben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: benne van a költségvetésben.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: a második olvasat jobban fogja tartalmazni.  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: a Csokonai utca mindkét vége járhatatlan, ezt kell 
megcsinálni. Minden évben több százezer forintot költenek zúzalék hordására, hogy be 
tudjanak menni az utcába. Nagyon sok a lakossági panasz, személyautóval nem tudnak 
kijönni az utca végéről. A Cserhalom utca azért került be, mert egyfajta sorrendiségen 
gondolkodtak. Aszfaltos a Kossuth utca, a Fazekas utca, József Attila utca és ezeknek egyfajta 
folytatása. A következő utca a Cserhalom utca. Ezt az utcát kötnék be első ütemben. 
Következő ütemben jöhetne a József Attila és a Flóra utca folytatása. Nem akartak 
beleaszfaltozni a közepébe.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Polgárőrséggel kapcsolatban nem kevesebb, hanem a 
tavalyi évben volt a gépkocsi megvásárlása. A Molla Szadik sírnál nyilvánvaló, hogy lesz 
egyeztetés a Református Egyház területen. Elfogadhatóvá kellene tenni úgy a környéket, hogy 
ott méltóképpen lássa el a sírt.  
Az iskolatej azért nincs kitöltve, mert nincs még meghirdetve. Hasonlóan ilyen a közmunka is. 
Tudják hogy lesz, pályázhatnak rá, de nincs még kiírva, utólagosan tervezhető.  
Az utcanyitással kapcsolatban elmondja, hol a kenyérgyár, hol a Fő utca, hol a Határ utcával 
párhuzamos utcákban is felmerült, van néhány nehezebben alakuló utcanyitás. Évtizedek óta 
az a mindenkori képviselő-testület álláspontja, ahol nincs önkormányzati tulajdoni 
érdekeltség, ott az utcanyitás kisajátításban nem vállalnak részt, ott le kell adni az utat. 
Mindenhol van egy tulajdonos, aki miatt nem lehet az utcát megnyitni. Az Önkormányzat úgy 
próbál közreműködni, hogy békítő, egyeztető tárgyalásokat folytat. Úgy néz ki a Fő utcában 
megtalálták a megoldást. A képviselő-testület úgy tud segíteni, ha a lakossági igény teljes 
egészében összhangban van, akkor esetleges Rendezési Terv pontosítását a lakosság 
igényeihez igazítja. Sajnos van olyan állampolgár aki nem érdekelt az utcanyitásban és ezért 
nem megoldható a helyzet.  
 
 
 
 
 



 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  az Önkormányzatnak is kell fizetni a társulási díjat 
saját területe után. Mindent elkövettek, hogy műszakilag megoldható legyen. 20 éve mindig 
valahol segíteni akartak az éppen aktuális problémán és bizonyos telekleválasztások és 
útnyomvonalak elkezdődtek. Az akadályozza meg a továbbhaladást, hogy az egyik tulajdonos 
nem hajlandó 2 m-es szöget bezáró területet elhagyni az út nyomvonalára. Nem hajlandó 
elfogadni, hogy a telekhatár ferde legyen.  
A Bágyom patak felvetésénél meglepődött, mert nyáron a Közmunkaprogram keretében van 
rendben tartva a terület. Ez egy figyelmeztetés, hogy télen is oda kell figyelni. A kutaknál 
ivóvízre ne gondoljanak, viszont öntözésre alkalmas.  
 
 
Sénik István képviselő megérkezett.  
 
 
Dr. Sirák Andráné  képviselő: nadapi emberektől hallotta, hogy a nadapi óvodának a 
bővítéséhez Velencétől ígéretük van rá, hogy kb. 5 millió forintot fognak kapni. Ez hol 
szerepel a költségvetésben? Az egyházak támogatását sem látja a költségvetésben.  
Az öntözéshez a kutak létesítése legjobb tudomása szerint van Velencén fúrt kút, csak nem 
használják és az utóbbi időben nem arról öntöztek.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a Kastély parkjában is van egy kút.  
 
Cserny Vilmos képviselő: nem új kutakról van szó, hanem a meglévőknek az üzembe 
helyezéséről.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Hősök parkjában lévő kutat megnézették. Az volt 
a szakember véleménye, lehet hogy jobb lenne melléfúrni egy újat, mert olyan az állapota ami 
nem alkalmas egy normál üzemre. Akkor van értelme, ha lehet mellé egy műtárgyat kiépíteni 
biztonságosan aminek van elektromos csatlakozása. Onnan közvetlenül lehet slaggal menni. 
Egy központi helyen van értelme. Ha ez sikerülne, jövőre lényegesen olcsóbb lenne az 
öntözési költség.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: szeretné felhívni a figyelmet, hogy van egy szovjet temető a volt 
ÉDOSZ üdülő parkjában, azt is meg lehetne világítani, és megközelíthetővé kell tenni a 
lakosságnak. Alpolgármester úr említette korábban, hogy találkozott az új tulajdonossal.  
A támogatások rendszerénél van olyan, hogy évek óta ugyanazok kapnak támogatást. Valaki a 
Közalapítványon keresztül kap támogatást. A Közalapítványnak meg kellene hirdetni, hogy 
pályázni lehet. Az Ifjúsági Klub nem látta hogy kapna támogatást. Nem tudja miért, a LAMO 
Tenisz Klub minden évben kap támogatást pályáztatás nélkül. Nem érti a támogatási 
rendszert. Mi az ami a Közalapítványon keresztül megy és mi az ami nem? A nyugdíjas klubok 
kapnak támogatást, az ifjúsági klubok nem. Meg lehetne hirdetni, sportegyesületek, 
magánvállalkozások is pályázhatnának. Igazságosabbá kell tenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a nadapi óvodánál nem tudja ki volt az információ 
forrása, de nem is érdekes. A múltkori testületi ülésen fogadták el a válaszlevelet, a 
továbbtárgyalás lehetőségére. Wagner Péter Nadap polgármestere elmondta, hogy 5 millió 
forintos hiányuk van. Arról fognak folyni a tárgyalások, hogy Velence tud-e segíteni 
valamilyen formában. A költségvetésben nem szerepel. A megbeszéléseket folytatni fogják 
polgármester úrral és ha lesz rá javaslat amiben egyetértenek, testület elé fog kerülni. Az 
hogy mi lesz a végleges döntés, még nem tudja megmondani.  



 

Elmondja, az ÉDOSZ üdülőnek nincs új tulajdonosa, ami megnehezíti a dolgokat, nehéz így a 
temetőt fenntartani.  
 
Füri Mihály képviselő: szeretné, ha a csónakkikötőket kettévennék, hogy lássák külön az 
olajfogó és parkoló kialakítást. Jelenleg nem aszfaltozottak a parkolók. A közlekedési táblák 
pótlása és rendezése – örül neki hogy jelen van Törjék Zoltán, mert nagyon sokszor elhangzik, 
jó lenne ha nem kerülne ki ennyi közlekedési tábla a településre, nem ennyi tiltó és korlátozó 
tábla kerülne ki, hanem inkább az idegenforgalom szempontjából is útbaigazító táblának 
sokkal jobban örülnének. Azzal, hogy az Ország útra, a Kastély elé kikerült ez a tábla, 
gyakorlatilag a Soltours ingatlanirodánál 5 pontokat adnak a rendőrök. Ott heti 
rendszerességgel mindenki megkapja a maga 5 pontját. 40 km-es sebességkorlátozó tábla van 
kitéve. Abszolút nem egyértelműek a táblák. Például a Tópart úton a jobb oldali sávban 30 
km-es sebességgel lehet menni, visszafele a szembe sávban pedig 40-es tábla van végig. 
Véleménye szerint túl sok a tábla. Olyan dolgokat abszolút nem is ért, hogy magántelkekről 
kihajtás a magántulajdonos részére, miért kell jelölni hogy zsákutcába megy haza, illetve 
hogy neki ott elsőbbséget kell adni. Nem érti ez miért van.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  a Juventus Hotel felé menő utcáról jobbra fordulva van egy utca 
ami kuriózum, egyszerre zsákutca és átmenő forgalom tilos. Felesleges a két tábla.  
 
Füri Mihály képviselő: a Pomsár telek visszavásárlását nem érti. Úgy tudja, legutóbb úgy 
döntöttek, hogy nem vásárolják vissza. A 4.A mellékletben a tervezett bérköltségeknél a 
Hivatalban az átlag éves bérköltség egy személyre lebontva 6 millió forint, az iskolánál, 
óvodánál szinte a fele. A 4.A-ban benne van-e a kifizetendő költségtérítések összege és hol 
található a kimutatásban? Lehetne-e intézményekre lebontva látni?  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: az olajfogót és a parkolót egybe kell kezelni, mert a 
Környezetvédelmi Hatóságnak aki a kötelezést elrendelte az volt az álláspontja, hogy le kell 
aszfaltozni a teljes parkoló felületét és ennek megfelelő olajfogó műtárgyat kell elhelyezni. Ha 
az ÁSZ előtti parkolót leaszfaltoznák, 10-12 millió forint lenne. Azt sikerült elérni, hogy 5-6 
gépjárműnek elegendő helyet fognak kialakítani aszfaltosra, ennek sarkában van egy rácsos 
víznyelő ahova folyik az olaj, és onnan fog befolyni a Velencei-tóba. Ennek a beruházásnak ez 
a lényege. A baj, hogy az engedélynek van egy vízjogi létesítési engedélye. Egy olajfogó 
műtárgy kb. 1 millió forintba kerül, 3 db ilyen műtárgyról van szó.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Pomsár ügyében tud válaszolni. Az előző 
bizottsági ülésen az az állásfoglalás született, ha egy mód van rá, ne akarjon az 
Önkormányzat semmit kifizetni és kérdezze meg a jogi képviselőt, feltétlen szükséges-e. 
Ügyvéd úr megírta levelét, amiben jelezte, hogy a követelés helyénvaló, így célszerű kifizetni 
az összeget. Ennek alapján tervezték be a költségvetésbe.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: kérdezi, konkrétan milyen költségtérítésre gondolt Füri 
Mihály?  
 
Füri Mihály képviselő: minden bérhez kötődő költségtérítés ami százalékosan van valamilyen 
határozat alapján megállapítva.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: járulékokra?  
 
Füri Mihály képviselő: költségtérítésről beszél.  



 

 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: az ami a bérhez kötött, az benne van a bérben. Adható 
vagy adott költségről lehet beszélni.  
 
Füri Mihály képviselő: költségtérítéseket fizet ki az Önkormányzat. Nem tudja, hogy 
számlával igazolt költségtérítések-e ezek? Ha jól tudja a bérnek az x%-ában megállapított 
költségtérítésként vannak kinevezve.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nincs ilyen, nem tudja az információ honnan van. 
Egyetlen egy ilyen van. Törvény alapján a képviselő-testület állapítja meg a Polgármesternek 
a költségátalányt. Néhány kollégájának van még gépkocsi elszámolási lehetősége.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: belföldi kiküldetés, ha valaki úti költségtérítést kap ami 
nem bér jellegű. Ami bér jellegű, az a bérben van.  
 
Füri Mihály képviselő: ha jól értette, akkor az Enyedi utca végén lévő bal oldali parkolóban 
lesz aszfaltos parkoló készítés 5-6 autónak és olajfogó műtárgy elhelyezés? A kb. 5000 m2-ből 
le fognak aszfaltozni kb. 700 m2-t és a többi rész marad murvásnak. Véleménye szerint 
nagyon csúnya látvány lesz. Ha jól értette, ez a lehetősége annak, hogy a kikötő engedélyt 
kapjon?  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: igen, előírása volt a Környezetvédelmi Hatóságnak.  
 
Füri Mihály képviselő: egy dolgot nem ért. Abban az esetben, ha valamikor előírja a kikötő 
mérete és a számok miatt a Felügyelet, hogy kevés az 5-6 autó 20 autót ír elő, akkor 
háromszorozódik az olajfogó műtárgy?  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: több műtárgy már nem kell, elbírja azt a területet. Most a 
legmélyebb pontra van tervezve a parkoló.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a költségvetésből előre értesül róla, hogy lesz földhivatal. Ennek 
az engedélyezési részén túlvannak? A Bárczi Gusztáv utcában védőnői helyiség kialakításával 
egyetért, azt csodálja miért nem történt meg már évekkel ezelőtt. Nem érti ezt miért az 
Önkormányzatnak kell csinálni, mivel ez megyei intézmény, megyei feladatot lát el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: két helyi védőnőről van szó, terhestanácsadást és 
védőnői feladatokat látnak el. Nem a Széchenyi és a Zárt utcában fogják tartani a 
tanácsadást.  
 
Dr. Sirák András képviselő: magyarul tanácsadó helyiséget fognak kapni a védőnők. Internet 
bekötés is lesz, mert a védőnőknek is Interneten keresztül kell jelenteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: meghatározott paraméterek vannak előírva, amiket 
júniusig teljesíteni kell.  
 
Dr. Sirák András képviselő: módosítási javaslatként terjeszti elő, megtörtént az 1 milliárd 
forintos hitelfelvétel, amíg ez nem jut végső konszenzusra, erre népszavazási kezdeményezést 
terjesztettek elő, nem félnek a falutól, nem félnek a népszavazástól, javasolja ezt 
mindenképpen feltételesen vegyék bele az egészbe. Ha a lakosság nem igényli, akkor nem illik 
nem figyelembe venni. Kérdezi, mit jelent a vizitdíj visszatérítés?  



 

 
Cserny Vilmos képviselő: ha a lakosok 20 alkalomnál többször veszik igénybe az orvosi 
szolgáltatást, akkor a 21. vizitdíjat visszakapják.  
 
Dr. Sirák András képviselő: az egészségügyi miniszter azt ígérte, hogy az önkormányzatok 
visszakapják a térítési díjat.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az állampolgárok nem akarják megvárni amíg a 
Minisztérium megtéríti a 300. Ft-ot.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kiadnak 2,7 millió forintot közgyógyellátottak támogatására, ami 
nem kis pénz. Tudni kell, hogy az egész közgyógyellátás rendszere napról-napra változik és 
rendkívül radikálisan szűkül. Kb. egy évvel ezelőtt kezdődött egy hercehurca, Jegyző úr 
igazolja, hogy mennyi a jövedelme, hogy az anyja neve stimmel, megállapítja, hogy jár-e 
közgyógyellátás, majd felterjeszti az OEP-hez akiktől hetek múlva kap választ. Rendkívül 
bonyolult eljárás. Kezdődött azzal, hogy egy embernek 12.000.- Ft-ot lehetett adni közgyógy 
ellátásra. Utána ezt az összeget elfelezte a Miniszter és 6.000.- Ft lett a maximum. Ez az 
összeg nagyon kevés gyógyszertámogatásra. A komoly betegségben szenvedők a 6.000.- Ft-tal 
nem nagyon vannak kisegítve. Kérdezi, egy emberre mennyit fizet az Önkormányzat 
közgyógyellátás után? Ha ezt az összeget segélyként odaadnák a betegnek, nem nyernének 
többet vele. Nagyon szeretné ha többet tudnának adni. Érdemes lenne végiggondolni, hogy jól 
csinálják-e.  
A Tópart utcai rendelő akadálymentesítésére és fűtéskorszerűsítésre van egy összeg, amit úgy 
gondol meg kellene próbálni egységbe vonni. Nem hiszi hogy akadálymentesítésre 7,5 millió 
forint szükséges lesz, azt viszont nem hiszi hogy 700.000.- Ft-ból a fűtéskorszerűsítés kikerül.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az akadálymentesítésben több intézmény is szerepel. 
Tény, hogy az eredeti elképzelés szerint 700.000.- Ft nem lett volna elég, de van rá más 
költségkímélőbb megoldás, elképzelés is. Teljesen igaz, hogy akkor sem kell 7,5 millió forint 
oda.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ott volt a műszaki bejáráson. A fűtés 30 éve működő rendszer. Azt 
nagyon köszöni, hogy a melegvíz meg lett csinálva. Nem hiszi, hogy a fűtésrendszert 700.000-
800.000.- Ft-ból fel lehet újítani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:   két megoldás van. Az egyik, hogy a teljes rendszert 
fel kell újítani, a másik pedig a kazáncsere. Szakembereknek az volt az aggálya, ha a régi 
radiátorokkal, de új kazánnal kezdenek fűteni, akkor a lerakódott szemét belekeveredik a 
rendszerbe. Ezért először az egész rendszer át lesz forgatva. Ha így nem megy, utána kell az 
egész rendszert újra cserélni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a földhivatalról korábbi döntés van. Az Önkormányzat 
tulajdonában lévő földszinti átépítések folynak. A felső szint a Kistérség tulajdona, az alsó 
szint a földdel együtt az Önkormányzaté. Egy pályázatot nyújtottak be közösen a földhivatal 
kialakítására. Akkor még Mátay Csaba volt a Megyei Földhivatal vezetője, vele volt egy 
előzetes megállapodás. Jelenleg a létesítés egy lebegtetett helyzet. Akkor egy teljes 
Földhivatal lett tervezve, ma a jelenlegi Földhivatal vezetőjével arról tárgyalnak, hogy az 
Auchan-ban lévő kirendeltséghez hasonló létesül Velencén. Mint Polgármester nem tett le 
arról, hogy a vezetőt meggyőzze a teljes Földhivatal kihelyezéséről. Jelen pillanatban úgy 
tűnik, igen nehéz meggyőzés lesz.  



 

A védőnői helységgel kapcsolatban arról van szó, hogy a jelenlegi két védőnői helység nem 
fogja tovább megkapni a működési engedélyt. Annak átalakítása drágább lenne, mint ha a 
Bárczi Gusztáv utcában lévő sarki ingatlan kerül felújításra. Az átalakítás teljes egészében 
megoldja a problémát. Meg van pontosan mit kell ellátni, így került be a költségvetésbe a 
pontos szám. Június elejére el kell készülni a felújítással.  
A kötvénnyel kapcsolatban úgy gondolja nincs lehetősége. Minden olyan pénzügyi adatnak 
szerepelni kell, ami az Önkormányzat birtokában van és amiről rendelkezett. Ez egy 
végérvényes helyzet amit nem lehet kikerülni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: többször módosították már a gyógyszertámogatásra 
vonatkozó szabályozást. A közgyógyellátásról szakmailag is beszélni kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a kötvény kapcsán kihagyta, egy dolog van, hogy 
felvállalják döntéseiket és viszik végig a képviselő-testület előtt. Azokban is fognak dönteni, 
amiben törvényesen lépni kell.  
 
Serhók György képviselő: öröm az, hogy a védőnők részére megfelelő helyet tudnak 
biztosítani, de nem okoz az feszültséget, hogy az újtelepi részről át kell járni? Az újtelepen 
nem lehet egy helyiséget kialakítani? A költségvetéssel kapcsolatban beszéltek róla de nem 
konkretizálták az Európa park szegély kialakítását. A Szent Erzsébet térnél, a Zárt utcai 
területen megy az építkezés, elég sok autó mozog. A park és az építkezés közti parkolóban is 
szétfolyt a kavics. Sok esetben átjárnak a parkon keresztül. Arra jobban oda kell figyelni, 
kialakítani valami megoldást.  
A költségvetéshez eddig még mindig sikerült év közben is hozzátenni dolgokat. Ha az 
elkövetkező egy-két hétben felmerül valakiben ami most itt elfelejtődött az mindenféleképpen 
jelezze, most kerül még sorra, nem késő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a védőnőkkel abban maradtak és az Ő gondolatuk is az 
volt, hogy csak az újtelepen van orvosi rendelő, elfogadták a szülők, hogy gyerekorvosi 
rendelésre oda járnak át és úgy gondolták, ha a tanácsadás a faluban van, akkor ez így jó 
lesz. A következő testületi ülésre bekerül a járóbeteg ellátás, a szakrendelő kistérségi 
pályázata aminek tervei készülnek szintén az ÉDÁSZ épület területére. Bízik benne, hogy 
pályázatnyertesség esetén kialakul. A gyermekorvos vetette fel, jó lenne, ha lesz ott járóbeteg 
ellátás, akkor oda a gyermekorvosi körzet a védőnőkkel együtt egy helyen tudnának lenni.  
Az Európa-park nincs benne, nem fért bele, ezt mérlegelni kell. A Zárt utcai parkolóval 
kapcsoltban emlékképe az, hogy a lakásokhoz garázsok tartoznak.  
 
Serhók György képviselő: az óvodai részre gondolt, ahol keresztülmennek. Kőzúzalékkal 
lehetne a problémát megoldani.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: nagyon örül annak, hogy bekerült a páláyzatalap az 
üdülő utakra. Továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy a Kertalja utcát vizsgáltassák meg 
hogyan lehetne megoldani, mert egyre több állandó lakó is van. Az egyik oldal készen van a 
másik nincs, jogos a felvetés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: pontosan ezért került be a pályázat.  
 
 
 
 



 

Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: nem bízik a pályázatnyertességben. Mindenképpen azt 
gondolja, az Önkormányzat feladata ezt megcsinálni. A Diófa utcában rengeteg fiatal család 
van, rengeteg babakocsis anyuka van ott, akik nem tudnak közlekedni. A Flóra utca és a 
Kertalja utcát is meg kell vizsgálni. Az iskolánál vannak udvari játékok, de új játékokra nem 
lát betervezve pénzt. A játszótérre is kellene betervezni az 1,7 millió forintból. Nem látja a 
rendezvények részletes költségét. A közterületi ápoltsággal kapcsolatban is vannak gondok. A 
katona temetőben Richter Ferenc kialakított egy „sírkert bemutató kertet”. A katona temető 
azon részéhez sövényt kellene ültetni, le kellene határolni.  
 
Benkő Istvánné képviselő: azt a részt először ki kell takarítani, rengeteg fatuskó van ott.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja, Juhász Gyula intézkedni fog az Ő 
területüket illetően.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a szelektív hulladékgyűjtő szigetek nem a legmegfelelőbb 
helyre lettek téve, illetve ha már ott vannak, úgy kellene megcsinálni, hogy ne látszódjanak 
ennyire.  
 
Benkő Istvánné képviselő:  nyáron az ABC-nél amikor fúj a szél, viszi a parkon keresztül a 
szemetet.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: kérdezi, a bérnél az idegenforgalomra 390.000.- Ft mit 
takar? Látta, hogy a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak nyáron 40.000.- Ft 
bevétele volt. Úgy gondolja, kellene részükre betervezni pénzt, hogy ne úgy kelljen 
kéregetniük. Évek óta jól sikerül a nyári táboruk. Meg kell beszélni a Szolgálat vezetőjével 
mennyi lenne az a költség ami elég lenne a gyerekeknek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Diófa utcát és a játszótereket meg fogják nézni. A 
rendezvények tételesen csak a második olvasatba lesznek benne, de már készen van az 
összesítés, oda tudja adni.  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: 9 
település gyerekeiről van szó. A költségeket az önkormányzatok arányosan fizették ki, 
igazából nem került pénzbe.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: tavaly úgy emlékszik volt valami probléma.  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: a 
probléma az volt, hogy az Egyháztól nem kaptak időben választ a területre.  
 
Benkő Istvánné képviselő: bizottsági ülésen már szó volt róla, hogy a Milleniumi játszóteret 
kellene helyrehozni.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a tulipán park is iszonyatos állapotban van. El kellene 
dönteni, maradjon-e hivatalosan játszótér, vagy adják el lakóteleknek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: meg van az írott anyag minden játszótérre, amit kellett 
leszereltettek óvodában és mindenütt.  
 
 



 

Serhók György képviselő: elmaradt néhány gondolat a támogatásokkal kapcsolatosan. Úgy 
látja a támogatások összege hasonlóképpen jelentkezett mint a tavalyi évben összeghatár 
szerint és a beadott kérvényeknek megfelelően. A Közalapítvánnyal kapcsolatban is felmerült 
egy kérdés. Vannak olyan vállalkozók, akik célzottan adnak be pénzt. Nincs arról ismerete 
hogy olyan jellegű összegek lennének pluszba a Közalapítványba, hogy akár plusz 
meghirdetésre került volna.  Régebben Ő is úgy tudta, megfelelő pályáztatás alapján történtek 
hogy a kifizetések mire kerültek. Ha van ilyen, mindenféleképpen a későbbiekben is célszerű 
lenne ezt tartani. Tudomása szerint nem hinné hogy volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a hosszú évek gyakorlatát követték.  
 
Galambos György alpolgármester: egyetért Cserny Vilmos javaslatával a temetővel 
kapcsolatban. Annyival egészítené ki, hogy egy-két földlabdás fát lehetne oda ültetni a 
szélsőséges időjárás miatt is, az emberek nem bírják ki az erős napsütést. Platán vagy 
gesztenyefát javasol.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez is egyházi kérdés. Javasolja, zárják le a 
hozzászólásokat mindenkinek megköszönve a közreműködését. A bizottságoknak lesz a 
feladata, hogy rangsorba állítsa a költségvetéshez kapott javaslatokat. A 25-i testületi ülésen 
a képviselő-testületnek kell ebben véglegesen dönteni. Minden képviselő-testületi tagot arra 
kér, ezeket a határokat feszegessék amit beterveztek, mert ezek a határok jelentenek nyugodt 
költségvetést.  
Kéri, aki a kiküldött vitaanyagot továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja és egyetért azzal, hogy 
felkérjék a Hivatalt a javaslatok továbbgondolására, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2008. (II.11.)  
h a t á r o z a t a 

2008. évi költségvetés tervezet első olvasatú anyagának elfoadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés tervezet első 
olvasatú anyagát az elhangzott javaslatokat is figyelembe véve, továbbdolgozásra 
alkalmasnak tartja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * * 
 
 
Dr. Sirák András képviselő: volt egy módosító javaslata, amire nem kapott választ.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: véleménye szerint, ha nincs véghatározat, nincs 
módosító indítvány.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: akkor nem kell szavazni.  
 



 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ha következő alkalommal Dr. Sirák András nem 
találja a rendelet tartalmában amit kért, akkor jelezhet. Ezt a javaslatot most csak fel tudják 
venni a listába, mint a többit is. De kérheti képviselő úr, indítványozhatja, hogy szülessen 
most erről az ügyről egy határozat.  
 
Dr. Sirák András képviselő: már egyszer elmondta, de nagyon szívesen elmondja még 
egyszer, hogy van egy képviselői kezdeményezés helyi népszavazás indítására. Ez a képviselői 
kezdeményezés nem került felvetésre. Az volt az utolsó szava a Polgármesternek, hogy 
gondolkodjanak rajta és térjenek rá vissza 30 napon belül.  Van egy folyó ügy ami a 
költségvetésnek csaknem fele. Egyáltalán nem kis összegről van szó. 40.000 – 80.000.- 
forintokon marcangolják ezt az anyagot. Van egy kezdeményezés, a lakosságot felnőttnek kel 
kezelni, meg kell őket kérdezni. Ha a lakosság azt mondja, ez helyes, akkor helyes lenne 
beépíteni a költségvetésbe, ha azt mondja, hogy nem helyes, akkor ne építsék be a 
költségvetésbe. Most az a baj, hajtják a költségvetést, hogy mindenképpen menjen és van egy 
képviselői kezdeményezés ez ellen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mint Polgármester elmondja a véleményét, de kéri 
Jegyző urat ha nem pontos javítsa ki. Az Ő olvasatában két különálló dologról van szó. 
Egyszer van a költségvetés tervezete aminek meg vannak a maga szabályai és meg van 
egyszer egy képviselői indítvány. Mindkettő megy a maga útján törvényesen és szabályosan, 
de véleménye szerint azt nem teheti meg a képviselő-testület, hogy amikor kibocsátott 
kötvénye, lekötött pénze van, akkor ezt költségvetésében ne szerepeltesse. Ezek tényhelyzetek, 
érvényes döntések. A másik, hogy önálló képviselői jogosítvány, hogy lesz-e népszavazás és 
abban is ahogyan elhangzott, 30 napon belül állásfoglalását a képviselő-testület meg fogja 
tenni ha megfelelően jogilag elő van készítve.  
 
Dr. Sirák András képviselő: konkrétabban kell fogalmazzon. Ha a helyi népszavazásnak az 
lesz az eredménye, hogy a lakosság nem kéri, akkor nem tehet mást az Önkormányzat, mint az 
1 milliárd forintos hitelt - nyilván lesz kezelési költség – visszafizeti.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ilyen helyzetek akkor teremtődhetnek egy országban, az 
a baj hogy nem csak Velencén, nem egyedi példáról van szó, ha ügydöntő népszavazást ír ki 
bármiben bárki. Az ügydöntő népszavazásnak meg vannak a feltételei, hol lehet, mibe lehet, 
mibe nem lehet. Ebben ez most nem téma. Ha valaha is bármiben ami a költségvetést érinti 
lenne népszavazás, akkor biztos hogy ezzel rendelkezni kellene. A kettő sem időben, sem 
témában nem függ össze. Jogi oldalról átadja a szót a Jegyzőnek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: lehet egy önálló indítvány, hogy a képviselő-testület 
hozzon határozatot. Nincs lehetősége módosító indítványnak, mert nincs végszavazás.  
 
Füri Mihály képviselő: Dr. Sirák András azzal volt többek között elutasítva hogy ez már a 
költségvetés része. Ez a mai napig még nem a költségvetés része, mert a költségvetés még 
nincs elfogadva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szeretné leállítani ezt a párbeszédet, mert rossz útra 
mennek, téves információkkal.  
 
 
 
 



 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: előbb-utóbb neki állást kell foglalni. Pillanatnyilag 
még nem véglegesített, de az az álláspontja, hogy ez olyan kérdés amit helyi népszavazásra 
nem lehet bocsátani. Nem azért mert költségvetés már van, költségvetés lesz, hanem ez a 
költségvetéshez olyan mértékben kapcsolódik az eredeti gazdasági programot illetően, hogy 
ebben véleménye szerint nem lehet népszavazást kérni. A Közigazgatási Hivatal sem adott 
erre még választ. Szerette volna ha kap valami támogatást, de jogilag felvilágosítást nem 
tudott senki sem adni. Nem kell attól félni hogy a költségvetés meg van vagy nincsen meg, 
mert ha ez egyáltalán szavazható, ha helyi népszavazás ebben a kérdésben lesz, akkor 
nyilvánvaló az azért van, mert ez állítólag a költségvetést nem érinti.  
 
Füri Mihály képviselő: nyilvánvaló azért, mert a település bele akar szólni a település 
fejlődésébe. Nyilvánvalóan ez nem egy Kft., hanem egy településnek az önkormányzata.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  egészen biztos hogy mindenki egy kicsit a másik 
oldalról nézi. Ő jogilag próbálja megközelíteni az egész kérdést. Lehet mindent 
népszavazásra bocsátani és lehet a törvényhez egy kicsit igazodni. Van egyfajta álláspontja, 
de általában a helyi népszavazásoknál meg kell nézni az Önkormányzati Törvényben a helyi 
népszavazási témakör hogy van megfogalmazva. Ez a kezdeményezés ami jelen pillanatban 
van, az két kérdésben felelős. Az egyik az, hogy önkormányzati feladattal kapcsolatban mit 
szeretne megvalósítani, a másik pedig a rendelet megerősítésére egyfajta támogató jellegű 
helyi népszavazás ami megerősíti a helyi képviselő-testületet abban, ha valamiben 
bizonytalan tegye vagy ne tegye. Ebben a formában feltett kérdésre - és ez nem a végleges 
jogi álláspontja - úgy gondolja, helyi népszavazásra nem bocsátható. De ettől függetlenül a 
képviselő-testület dönthet úgy, hogy a kérdést népszavazásra bocsáthatónak tartja, és 
szavazásra bocsátja.  
 
Cserny Vilmos képviselő: elvi, jogi, alkotmánybíróságra tartozó vitát ne folytassanak, a mai 
nap folyamán teljesen feleslegesen vitatkoznak erről. Dr. Sirák András világosan elmondja, 
ha lesz népszavazás és a lakosság nemlegesen dönt, akkor a képviselő-testület kénytelen lesz 
határozatot hozni. Itt most nincs miről vitatkozni, ez megtörtént, a kötvényt kibocsátották. Az 
lesz amit Dr. Sirák András elmondott. A kötvénykibocsátást a költségvetésben szerepeltetni 
kell.  
 
Sénik István képviselő: a kötvényt kibocsátották, de még nem költötték el, nem tudja miért 
vitatkoznak. Akkor vitatkozzanak, ha el kell dönteni mire használják fel a pénzt. Lehet hogy 
buknak, lehet hogy nem buknak, de még mindig lesz idő visszafizetni. Jelen pillanatban azon 
vitatkoznak ami még el sincs döntve és még nem is tudják mire lesz elköltve. Reméli a 
pályázaton nyerni fognak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vitát ilyen értelembe le kívánja zárni. Jelzi, egy 
érvényes döntés van, mert az iskolafejlesztéshez a pályázatot beadták, a finanszírozás oldalát 
eldöntötték. Meg van az érvényes december 17-i képviselő-testületi döntés több alternatívával. 
A népszavazással kapcsolatban egy hozzászólást kíván mondani. Az hogy vannak néhányan 
akik a döntésükért felvállalják a felelősséget, eddig is így volt, azt kéri a népszavazást 
kezdeményező képviselő-társuktól, hogy végig kellene azt a felelősséget is gondolni, hogy mi 
kárt okoznak a településnek ilyenfajta magatartással és nem a népfelség, a demokrácia 
elvekről szólnak, hanem mindazok ellen a módszerek ellen ami Velencén eddig nem volt 
szokásos. Eddig az volt a cél, hogy lehessen pályázni, növelni tudják a település vagyonát. 
Hangsúlyozza, magánvéleményét mondta el, itt a felelősség nemcsak 9 ember részéről kell 
felvetődni. Nem vitát szeretne ezzel kiváltani, de régóta kikívánkozott belőle, nem a 



 

napirendhez tartozó dolog. Ott tartottak, hogy megtörtént a vitára bocsátás, megtörtént a 
válasz is részéről, hogy módosító indítvány nincs, nem áll módjában megszavaztatni, mert 
nincs határozat amit módosítani kellene.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: önálló határozathozatalra való indítványként lehet 
kezelni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja kezeljék attól függetlenül, hogy Főorvos 
úr kéri vagy nem kéri és fogalmazzanak meg egy indítványt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: egy olyan határozati javaslatot tesz a Főorvos úr, 
hogy a költségvetés tervezetének összeállítása során az 1 milliárd forintos tétel ne legyen 
kiadásra betervezve.  
 
Dr. Sirák András képviselő: addig amíg az erre vonatkozó lakossági döntés, vagy esetleges 
népszavazási kezdeményezés nyugvópontra nem jut.  
 
Füri Mihály képviselő: függetlenül attól, hogy vita vagy nem vita, de a Polgármester asszony 
is higgye el, hogy ezt nem hecc kampányként folytatja senki sem, hanem valószínű hogy ki 
mihez ért vagy nem ért vagy van érzéke, majd azt a kijelentést hogy vállalják fel a súlyát vagy 
mértékét, véleménye szerint a számok igazolni fogják kinek kell szégyenkezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: bízik benne, 20 év múlva ugyanebben a székben büszkén 
fogja tudni vállalni hogy jól döntöttek.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: a költségvetésnek van egy bevételi és egy kiadási oldala 
is, az 1milliárd forintot nem lehet kivenni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a pénz fel van véve. Az ezzel kapcsolatos bármilyen kiadást a 
népszavazási kezdeményezés eredményétől tesznek függővé, addig itt áll a pénz valamelyik 
banknak a számláján és addig az elköltésének a gondolatát nem tartja helyesnek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: most megfogalmazta Dr. Sirák András az önálló 
indítványát. Ezzel szemben az áll, ami egy korábbi testületi ülésen volt, amiért a kötvényt 
kibocsátották, hogy fejlesztési forrásként kötvényként működik, és ennek megfelelően jártak el. 
Főorvos úrnak van egy indítványa.  
Kéri, aki Főorvos úr véleményét támogatja, kézfeltartással jelezze, de megjegyzi, Ő biztosan 
nem fogja támogatni, de úgy gondolja ez nem is meglepő.  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 8 nem szavazattal az indítványt nem fogadta el.  
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: tájékoztatást kér arról, elhangzott hogy 30 napon belül 
döntenek a népszavazásról. Mi a terv, mikor lesz okosabb mint ma, mire várnak a 
népszavazással? Arra várnak hogy elfogadott költségvetés legyen és akkor már teljesen 
felesleges lesz? Megelőzi a költségvetés a népszavazást?  
 
 
 
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a kérdés teljesen egyértelmű. Megismétli Jegyző úr 
válaszát. Senki nem vár a költségvetésre, nincs ilyen összefüggés a dolog között. Jelen 
pillanatban folynak a Jegyző és a Közigazgatási Hivatal között a jogi egyeztetések. 
Természetesen 30 napon belül a képviselő-testületnek állást kell foglalnia. Tudomásul kell 
venni, ennek a folyamatnak egyszer vége lesz valahol. A kötvénykibocsátás testületi döntés 
alapján szabályosan, többségi döntés alapján megtörtént. Köszöni ebben a témában a 
hozzászólásokat.  
 
 
Füri Mihály távozott a teremből.  
 
Napirend: 2./ 2007. évi költségvetési rendelet módosítása 
                      (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta.  
  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2008. (II.25.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(III.12.) 
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 4-es számú mellékletben.  

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 10 perc szünetet rendel el, majd szünet után kéri, a 
következő napirend tárgyalásával folytassák a testületi ülést.  
 
 
Dr. Sirák Andrásné, Dr. Sirák András képviselők távoztak a teremből.  
 
 
Napirend:3./ Egyebek: a.) 2008. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról szóló  
                                            rendelet-tervezet 
                                            (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, ez az az anyag, amit múltkor határozatként 
fogadtak el, most rendeletként kell elfogadni. Elmondja, az anyag elején számelírás történt, 
amiért elnézést kér. Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért, kéri aki a rendelet tervezettel 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta.  



 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2008. (II.25.) 
r e n d e l e t e  

a 2008. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról 
 
Rendelet 6-os számú mellékletben.  

 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  elmondja, elég kellemetlen amikor képviselők elmennek 
a testületi ülésről amikor érdemi döntéseket kell hozni. Ez is hozzátartozik a felelősséghez, 
hogy ki milyen napirendnél van jelen.  
 
 
Napirend:3./ Egyebek: b.) Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása  
                                           (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2008. (II.25.) 
r e n d e l e t e  

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006.(XII.28.)  
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 8-as számú mellékletben.  
 

 
 

*  * * 
 
 
Napirend:3./ Egyebek: c.) 2008. évi haszonbérleti díjak meghatározása 
                                           (Előterjesztés 9-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, az anyagot a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta. Kérdés, vélemény nem hangzott el.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta.  
 
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2008. (II.11.)  
h a t á r o z a t a 

földhaszonbérletek díjának megállapításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi haszonbérleti díjak m2 árát az 
infláció mértékével – azaz 8%-kal – megemelten állapítja meg.  
 
Ennek megfelelően a 2008-as évi díjtételek a következőképpen alakulnak:  
 
Velencei 26/9 hrsz-ú 1471 m2 terület  22.- Ft/m2/év 
Velencei 345 hrsz-ú 558 m2 terület   22.- Ft/m2/év 
Velencei 387/3 hrsz-ú területből 258 m2 terület 78.- Ft/m2/év. 
 
Felkéri a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályt, hogy a 2008. évi költségvetési rendeletben az 
emelés mértékét szerepeltesse.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződéseket a határozatban foglaltak 
szerint kösse meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
  Határidő: 2008. március 1.  

 
*  * * 

 
 
Napirend:3./ Egyebek: d.) Köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet módosítása  
                                            az urnafülkék újramegváltásáról 
                                           (Előterjesztés 10-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a rendeletnek mellékletének módosítása szükséges. 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2008. (II.25.) 
r e n d e l e t e  

a köztemető használatának rendjéről szóló 13/2001.(IV.09.)  
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 11-es számú mellékletben.  
 

*  * * 
 
 
 
 
 



 

Napirend:3./ Egyebek: e.) 2008. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra pályázat  
                                           benyújtása 
                                           (Előterjesztés 12-es számú mellékletben) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, ez az a téma, amiről a korábbi testületi 
üléseken is beszéltek.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta. .  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2008. (II.11.)  
h a t á r o z a t a 

2008. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra pályázat benyújtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi lakossági víz-és 
csatornaszolgáltatás támogatására Balatonföldvár Önkormányzatának gesztorságával 
pályázatot nyújt be. A támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
technikai teendők lebonyolítására Balatonföldvár település Önkormányzatát felhatalmazza. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a szolgáltató DRV Zrt-t tájékoztassa és a szükséges 
nyilatkozatokat írja alá.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. február 18.  

 
*  * * 

 
 
 
Napirend:3./ Egyebek: e.) Szavazatszámláló Bizottság kiegészítése                       
                                           (Előterjesztés 13-as számú mellékletben) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi Szelei Andrea aljegyzőtől, kívánja-e az anyagot 
kiegészíteni.  
 
Szelei Andrea aljegyző: az anyagot nem kívánja kiegészíteni.   
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: kéri, mivel személyi kérdésről van szó, egyenként 
szavazzanak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy Kovács Károlyné a Zárt 
utca II. Számú Szavazókörzet tagja legyen, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.  
 
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy Kovácsné Haász Éva a III. 
Számú Szavazókörzet tagja legyen, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki Szabó Józsefné személyével egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, a fenti szavazatok alapján a képviselő-
testület az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2008. (II.11.)  
h a t á r o z a t a 

Szavazatszámláló Bizottság kiegészítéséről                      
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. március 9. napjára kitűzött 
országos népszavazáson közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak névsorát az 
alábbiak szerint egészíti ki, határozza meg:  
 
II. számú szavazókör: 2481 Velence, Zárt u. 2. (Meseliget Óvoda – Szent Erzsébet tér 1.) 
  
 - Kovács Károlyné   2481 Velence, Iskola u. 39. 
 
III. számú szavazókör: 2481 Velence, Tópart u. 26. (Polgármesteri Hivatal) 
 
 - Kovácsné Haász Éva   2481 Velence, Bogrács u. 4. 
 - Szabó Józsefné   2481 Velence, Honvéd ltp. 9.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, most tehetik meg a közérdekű bejelentéseket. 
Kérdezi, kíván-e valaki szólni?  
 
Fehér Györgyné képviselő: elmondja, csütörtökön 14.00 órakor a Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság bizottsági ülést fog tartani költségvetési témában a Kastélyban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: hétfőn 14.00 órakor pedig Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ülés lesz.  
 



 

Serhók György képviselő: eddig mindig kedden tartották a bizottsági ülést, de ha valami 
elfoglaltság merül fel a Hivatal részéről, egyetért ezzel az időponttal.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: kéri, egymás után legyenek a bizottsági ülések a hétfői 
napon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  hétfőn 13.00 órakor Idegenforgalmi Bizottsági ülésre 
kerül sor, 14.00 órakor pedig Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tart ülést.  
 
Galambos György alpolgármester: a DRV Zrt. ülésein mindig elmondja, felhívja a figyelmet 
arra, nehogy külföldi tőkések kezére jusson az energia szektor és a többi. Ebbe a kistérség 
foglaljon állást.  
 
Juhász Gyula képviselő: az Autó Néró által létesítendő telephelyen az összes fát ki fogják 
vágni? Ami a pénzügyi bizottsági ülésen szerepelt, az a fás rész, az ő bérletükbe tartozik bele. 
Már látni lehet, hogy egy részén kezdik bontani, már 4-5 fát kivettek. Az utat lezárják, ott 
kijárat nem lesz a 70-es útra, Településrendezési Tervet is érint. A képviselő-testületet meg 
kellett volna kérdezni a megszüntetésről. Célszerű lenne a parkrészt, a gyönyörű szép fákat 
meghagyni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Törjék Zoltán kollégája leegyeztette a Közlekedési 
Felügyelettel és minden további nélkül az útnak a hasznosítása kezelhető. Az Autó Néróval a 
szerződést még nem hagyta jóvá a képviselő-testület, mert előkészítő szakaszban volt. Vagy 
szeretnék azt, hogy a területet rendbe tegye valaki és ráadásul a településnek hozna néhány 
millió forintot, vagy most elkezdik szeretni és védeni a fákat amiknek inkább csak takaró 
szerepük volt. A probléma az lesz, hogy az oda kiborított szemetet kell eltüntetni amit a fák 
eltakartak. Amennyiben a szerződés megkötésre kerül, úgy az Autó Néró támfalat fog felhúzni.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  egy rézsű sokkal nagyobb területet elvesz mint egy támfal.  
 
Juhász Gyula képviselő: úgy néz ki, hogy ez megvalósul.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a javaslat szerint az útszakasz le lesz zárva. 
Amennyiben a telephely megoldható úgy, hogy átengedjen egy leszűkített forgalmat, akkor 
megoldható az út megtartása. Ennek a bérleménynek van egy 400 m2-es csücsök része. Ez a 
rész egybe van a Heiden féle területtel. A szabályozás úgy szól, hogy azt a területet 2000 m2-
es területekre lehet leosztani. Van is rá vevő, akik pl. autómosót szeretne ott. Nem lehet 
megosztani, mert a visszamaradó terület nem lehet építési telek. Ügyvéd úrral próbáltak 
egyeztetni, az a javaslat született, hogy az Önkormányzat ezzel a 400 m2-rel egyezzen bele, 
hogy kerüljön tulajdonközösségbe Heiden Lászlóval, akkor ez már 4000 m2 lesz, osztható 
lesz, el tudja adni és beindulhat a fejlesztés. A másik rész is annak ellenére hogy az 
Önkormányzatnak benne van a tulajdon hányada, az Önkormányzat hozzá fog járulni, hogy a 
fennmaradó 1600 m2-re építhessen, mert ez tulajdonképpen csak egy lekerített rész lesz. A 
bérletet ne kelljen kidobni az ablakon. Az Önkormányzatnak mindenképpen hasznos lenne a 
beruházás.  
 
 
 
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jóval korábban amikor nekiálltak a közterületek 
kitisztításának, kijelölték azokat a területeket ahol kvázi nem értékes fák vannak és közhasznú 
munkásokat foglalkoztattak. Többek között az egyik ilyen terület ez volt. Jobban örül volna 
mindenki, ha azon a területen bevásárlóközpont épül, de ez nem valósulhatott meg, mert egy 
áruháznak kicsi ez a terület.  
 
Serhók György képviselő: a belső úttal az a véleménye, ha az ottani telektulajdonosokat nem 
zavarja és van más járható út, akkor nincs értelme a belső részt megtartani és az átmenő 
forgalom idáig is minimális volt.  
Bizottsági üléseken kialakult tendencia az, hogy a bizottsági ülések az Önkormányzatnál 
vannak. Igaz, nem törvényszerű hogy ott legyen. Úgy alakult ki, hogy létszám szempontjából 
elfértek, szakértőket is tudtak fogadni. Ha ott helyben a Polgármesteri Hivatalban valamilyen 
anyagot be kellett kérni, meg is kapták, ez nem biztos hogy a Kastélyban működne. Ha netán 
olyan dolog felmerül, hogy 29 embert kell meghívni, akkor lehet a Kastélyban is tartani az 
ülést.  
 
Benkő Istvánné képviselő: javasolja, a szociális és a pénzügyi bizottsági ülések a Hivatalban 
legyenek megtartva.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Ő is azzal értene egyet, ha szakértőket hívnak vagy esetleg vetítenek 
is, akkor a Kastélyban tartsák a bizottsági ülést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezt semmi nem tiltja.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: tegnap tapasztalta azt, hogy a Fő u. 2. – 1. szám között 
egy szorgalmi út van. Kérdezi ez önkormányzati terület? Ott nyesedék és szemét van. Három 
telek szélességben fel lehetne ajánlani az ott lakóknak. Utána kellene nézni, ez valóban 
önkormányzati terület-e. Ha önkormányzati, akkor el kell szállítatni a szemetet, ha nem akkor 
fel kell szólítani az ott lakókat csináljanak valamit.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a Hősök parkjánál van egy szennyvízfedél, aminek sarkára ráment 
egy autó és kibillent a teteje. Kéri, nézzenek utána.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, több napirend, kérdés, vélemény nem 
hangzott el, az ülést bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 



 

 
2008. február 11-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
 
1. o. 23/2007. (II.11.) Napirendek elfogadásáról 
 
14. o. 24/2008. (II.11.) 2008. évi költségvetés tervezet első olvasatú anyagának  
                                       elfogadásáról 
 
20. o. 25/2008. (II.11.) Földhaszonbérletek díjának megállapításáról 
 
21. o. 26/2008. (II.11.) 2008. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra pályázat  
                                       benyújtásáról 
 
22. o. 27/2008. (II.11.) Szavazatszámláló Bizottság kiegészítéséről                      
 
 
 
 
 
2008. február 11-i jegyzőkönyvben szereplő rendeletek: 
 
  
18. o. 3/2008. (II.25.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 8/2007.(III.12.) 
                                     rendelet módosításáról 
 
 
19. o. 4/2008. (II.25.) A 2008. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról 
 
19. o. 5/2008. (II.25.) Lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006.(XII.28.)  
                                     rendelet módosításáról 
 
20. o. 6/2008. (II.25.) A köztemető használatának rendjéről szóló 13/2001.(IV.09.)  
                                     rendelet módosításáról 
 


