
  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 25-én megtartott  
               közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.                
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Csizmadia Attila   képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    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, Törjék Zoltán műszaki előadó, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Kecskés Zoltánné intézményvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető, Szentessy Zoltán FIDESZ-MPSZ helyi szervezetének képviselője, 
Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Garami Júlia könyvvizsgáló, Töreki 
Balázs tervező, Dr. Ferencz Péter főorvos, szakértő, továbbá 6 fő velencei lakos.  
  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Elmondja, a képviselő-testület 
13.00 órakor kezdte meg a testületi ülést a termálfürdő helyszíni bejárásával, mely az első 
napirendi pont volt. Javasolja a testületi ülést folytassák közmeghallgatással együtt. 
Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, jelen van 13 képviselő. Először a 
napirendekről kell szavazni. A napirendeket 3 ponttal kívánja kiegészíteni: Járóbeteg 
szakrendelés megvalósításának napirendje után népszavazásról szóló napirendet javasol. Az 
egyebek napirend végére közbeszerzési eljárás bírálatát, majd azt követően illegális 
hulladéklerakó felszámolására benyújtott pályázatról döntsenek.  
Kéri, aki a napirendi pontokat a kiegészített napirendekkel elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

napirendek elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel 
közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart.  
 

1. Fürdő helyszíni bejárása 
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3. Helyi népszavazási kezdeményezés a kötvénykibocsátás tárgyában 
4. Járóbeteg szakrendelő megvalósítása 
5. 2008. évi költségvetés jóváhagyása 
6. Március 15-i ünnepség előkészítése 
7. Egyebek: 

a.) ÁSZ vizsgálatról szóló jelentés és a kapcsolódó intézkedési terv 
b.) Közterület elnevezése 
c.) Kerékpárút tanulmánytervének jóváhagyása 
d.) Ifi strand bérletének meghosszabbítása 2008-as évre 
e.) Velence-fürdői strand 2008. évi bérlete 
f.) Csontréti csónakkikötő 2008. évi bérlete 
g.) Döntés a „Velencei-tó kapuja” projekt-előkészítés elveiről 
h.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
i.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának 

módosítása 
j.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi társulási 

megállapodás módosítása 
k.) Városnéző kisvonat ajánlata 
l.) Teniszpálya bérleti szerződésének meghosszabbítása 
m.) Autó Néró Gazdagrét bérleti szerződése 
n.) Közbeszerzési eljárás bírálat 
o.) Illegális hulladéklerakó felszámolására benyújtott pályázatról döntés  

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri a jelenlévőket, kapcsolják ki telefonjukat, vagy 
némítsák le.  
Két ülés közötti munkáról tájékoztatást ad:   

- a Velencei-tavi Nyári Játékok programjának és pályázatával kapcsolatban a 
polgármesterek és a Nyári Játékok Kht. ügyvezetőjével tartottak egyeztetést. 
Meghatározták, hogy ebben az évben is megrendezésre kerül minden településen kettő 
napos rendezvényként. Továbbra is Velence lesz a megnyitó helyszíne, június 20-21-
én.  

- Ennek az időszaknak a legfontosabb feladata a pályázatok beküldése volt, illetve a mai 
testületi ülésre kerülő napirendek bizottsági megtárgyalása és előkészítése volt.  
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Kéri, aki a két ülés közötti tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
10 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal a képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  
 
 
Napirend: 2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: ahol határidő hosszabbítás javasolt, ott miért kell határidőt 
hosszabbítani? Van egy 2005-ös határozat, fiatalokkal beszélgetés. Mi volt ez?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a határidő hosszabbítással kapcsolatban elmondja, az 
állami területek hasznosításával és cseréjével kapcsolatban van szó, amiről kihelyezett 
testületi ülésen tárgyaltak a Vízügyi Igazgatósággal 2007-ben. Annyi változás van 
folyamatban, hogy nem tud érdemben lépni a Vízügyi Igazgatóság ezért azt kérte Csonki úr, 
hagyják folyamatban mert teljesen kívülálló okok miatt nem letisztázottak a jogosítványai, 
hogy érdemben tárgyalásokat tudjanak folytatni. Év végéig meghosszabbítást javasolt. A 
másik határozati javaslat a Bursa Pályázatban résztvevő fiatalok összehívásával kapcsolatos.  
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 1/2008.(I.15.), 
2/2008.(I.16.), 3/2008.(I.16.), 4/2008.(I.16.), 19/2007.(II.26.), 146/2005.(IX.5.), 
170/2007.(XII.3.), 176/2007.(XII.17.), 177/2007.(XII.17.), 179/2007.(XII.17.), 
180/2007.(XII.17.), 184/2007.(XII.17.), 185/2007.(XII.17.), 186/2007.(XII.17.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
Az 59/2007.(V.14.) határozat határidejét 2008.XII.31-ig meghosszabbítja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, mivel a következő fő napirendi pontnál Töreki 
Balázs tervező képeket fog kivetíteni, de még nem érkezett meg, ezért a „Helyi népszavazás 
kezdeményezése a kötvénykibocsátás tárgyában” napirendi pontjával folytassák az ülést.  
Kéri, aki elfogadja a napirendi pont cseréjét, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal egyetértett a napirendi pontok cseréjével és az 
alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

napirendek sorrendiségének cseréje 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendi pontjai sorrendiségének 
felcserélésével egyetért.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 3./ Helyi népszavazási kezdeményezés a kötvénykibocsátás tárgyában 
                     (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, az anyag helyben kerül kiosztásra.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jegyző úrhoz teszi fel kérdését. Jegyző úr a legutóbbi ülésen 
említette, hogy a benyújtott törvényességi észrevételre még nincs válasz. Kérdése, hogyan 
befolyásolja a népszavazást, ha most ebben döntenek és ha arra jön rá.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: alapvetően az az állítás a gond, hogy a 2007. 
december 17-i döntés alapján 21-én a kötvényt ki kellett volna bocsátani és ez nem történt 
meg. December 17-én szerződéskötésről döntött a képviselő-testület és ez a bankkal meg is 
történt, a folyamat elindult. A kötvénykibocsátás a szabályzott rend szerint, 2008. február 8-
án meg is történt. A Közigazgatási Hivatal mindenképpen vizsgálja, akkor is ha van 
bejelentés, akkor is ha nincs. Se az észrevételre, se a kérdésre amiben kérte a jogi 
állásfoglalást még nem kaptak választ. Az a jogi álláspontja, hogy a kötvénykibocsátás 
megtörtént. Ha netán kiderül, hogy van eljárási hiba - bízik abban hogy nem lehet – a 
képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy a kötvényt visszaváltsa 1 éven belül, és 
semmilyen hátránya nem származik a kötvényfelvételből. Még nincs a Közigazgatási 
Hivatalnak állásfoglalása.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: azon a testületi ülésen öten kezdeményezték a népszavazás 
kiírását. Most formailag ez nem volt szabályos. Három napon belül észrevételezték és 
kijavították formailag a kérést. Akkor miért nem került erre sor mégsem? Három napon belül 
lehet kérni ilyen nagy horderejű kérdésben, ők ezt megtették. Miért nem került rá sor, 
törvényileg ez mivel magyarázható?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri Jegyző urat úgy válaszoljon - mivel már minden 
testületi ülésen adott erre a kérdésre választ – hogy ne legyen félreértés.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Polgármester asszony amelyik határozatra 
vonatkozóan kezdeményezte a visszavonást, arra a törvény 38. §-a alapján volt lehetősége. 
Nyilvánvalóan szabálysértő lett volna, ha ilyen határozatot „életben tart” a képviselő-testület, 
valószínű a Közigazgatási Hivatal jelzésére is vissza kellett volna vonni. Összehasonlítás nem 
áll fenn. A helyi népszavazásról a kezdeményezést szintén törvény szabályozza. Az Ötv-ben 
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van az eljárási szabálya. Ha írásban érkezik a kérelem, akkor az azt követő rendes testületi 
ülésen ismertetni kell és az azt követő 30 napon belül kell dönteni róla. Mivel február 4-én 
került ismertetésre, a mai napon kerül megtárgyalásra, ennek nincs akadálya. Elnézést kér 
azért, hogy nem lett napirendre felvéve. Annyi dolog jött közbe, hogy egyszerűen el lett 
felejtve. A helyzet ismert mindenki előtt. A határozati javaslat megegyezik a korábbi 
előterjesztésben foglaltakkal.  
 
Dr. Sirák András képviselő: két kérdése van. Ha ez február 20-án került megírásra, akkor 
mért most kapták meg, de ez a kisebbik gond. A nagyobbik gond, amit az elmúlt testületi 
ülésen is elmondtak, amennyiben az Önkormányzat fél a lakosságtól és fél attól hogy a 
lakosság a véleményét kinyilvánítja, akkor nyugodtan szavazza le a hitelfelvételt. Ők is 
nagyon világosan tudják amit Jegyző úr elmondott, nagyon köszöni az ismételt felvilágosítást. 
Nagyon világosan tudják, hogy a hitel felvételre került, viszont nem kívánják a lakosságot 
olyan teherrel sújtani, amit még az unokáig is érezni fognak. Ezért ajánlják fel azt a 
lehetőséget, hogy ezt a felelősséget a lakosság véleményének kikérésével próbálják meghozni 
a döntést. Amennyiben az Önkormányzat fél a lakosságtól, úgy most le fogja szavazni 
javaslatát, kinyilvánítja, fél attól, hogy a lakosság véleményt nyilvánítson ebbe az ügybe. Ha a 
lakosság annyira szeretné, hogy unokáit 1 milliárd forintos hitellel sújtsa az Önkormányzat, 
akkor biztosan igennel válaszolnának az emberek. A mai napig nem érti, ha annyira biztos a 
dolgában a Polgármester asszony, miért kell annyira félni a lakosság véleményétől.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a mindkét hozzá irányuló kérdést. Azt tudja rá 
válaszolni, mint az előző két népszavazás kezdeményezésnél. Higgyék el azok a képviselő 
társai akik a kezdeményezést aláírták, egyikőjük sem fél a lakosságtól. Egyetlen egy 
különbség van kilencük és ötük között, hogy a 9 ember felvállalja a döntés felelősségét a 
többiek pedig nem. A másik dolog, nem hitelfelvételéről van szó, hanem kötvénykibocsátásról, 
ami kvázi hitel. Az „unokáik is viselni fogják a terheit” mondatot úgy is folytathatják, hogy 
húzzák hasznait is, illetve jó néhány olyan dologban fejlődni fog a település amiért 
valószínűleg „áldani” fogják tevékenységüket, de legalábbis tisztelni amit tettek. Továbbra is 
az az álláspontja, a népszavazás kezdeményezésével nem ért egyet, annak elutasítását 
javasolja, Ő biztos hogy nemmel fog szavazni tudatosan felvállalva a felelősséget az 5 
képviselővel ellentétben.  
Kérdezi, van-e valakinek érdemben hozzászólása?  
 
Cserny Vilmos képviselő: ha szabály és törvény szerint kezdeményezik a népszavazást, akkor 
arról joguk és kötelességük dönteni vagy eleve ki kell írni, ha x-szer kezdményezik?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: joguk és kötelességük dönteni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: véleménye, vannak kérdések amelyekben a legfejlettebb 
demokráciában sem népszavazás vagy közvélemény-kutatás alapján kell válaszolni. Azt hogy 
forog-e a Föld, nem népszavazással döntötték el. Nagyon sokszor annak van igaza, aki 
egymaga az emberiséggel szemben állít vagy mond valamit és x éven belül beigazolódik. Most 
éppen a Jézus dinasztia című könyvet olvassa, és ilyen természetű kérdéseket szeretne feltenni 
képviselő társainak. Helyesen cselekedett-e Mózes amikor kivezette népét Egyiptomból?  
Nem kér hangos választ, kéri mindenki döntse el magában. Volt-e kockázata ennek a nagy 
utazásnak? Tartott-e közvélemény-kutatást, népszavazást, kikérte-e az övéinek véleményét? 
Amikor az utazás során többször szembehelyezkedtek vele, akkor is figyelmen kívül hagyta. A 
legfontosabb kérdés, hova tartott volna és a népszavazás eredményétől függően nem indult 
volna el, akkor hol lennének most?  
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Velence város végzett a jövőképével kapcsolatban egy közvélemény kutatást 2000. évben, 
amire több mint 500 ember válaszolt. A felmérés eredményei nála vannak. Nagyrészt azokat 
kérdezték meg és azok adtak rá választ, akiknek nem az unokája, hanem éppen a gyereke fog 
iskolába járni. Legelső helyen turisztikai, idegenforgalmi beruházásokkal kapcsolatos 
dologgal is összehozható a kéttannyelvű iskola. Véleménye szerint vannak dolgok, a banki 
műveletek is ebbe a körbe tartoznak, ahol nem lehet így és nem is a szerint kell dönteni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: népszavazást köteles kiírni képviselő-testület 
települési tárgyú kezdeményezésre, pl.: községegyesítésre, község alakításra, szétvállásra. 
Jelen esetben nem ilyen tárgyú a kezdeményezés, így a helyi népszavazás megtartására nem 
áll fenn kötelezettség.   
Elrendelhető a népszavazás és szabad döntés joga, az indítványozás joga a képviselő-testület 
számára és lehet ebben a kérdésben szabadon dönteni a képviselő-testületnek, hogy kíván-e 
népszavazási megerősítést, amennyiben hatáskörébe tartozó ügyben önkormányzati rendelet 
megerősítése tárgyában kezdődik a vita. Nem rendelhető el helyi népszavazás költségvetésről 
való döntés, helyi adónemeket, illetve mértéküket megállapító tárgyban. Jogi álláspontja az, 
hogy ebben a kérdésben nem írható ki népszavazás, mert a költségvetéshez tartozik. Amikor 
az a kérdés, hogy 1 milliárd forint összeg fel legyen-e véve és az a költségvetésben 
szerepeljen, ez a költségvetésbe tartozik. Természetszerűleg a képviselő-testület dönthet 
másképp. Amennyiben a képviselő-testület a kezdeményezést erre tekintettel utasítja el, akkor 
jogorvoslatot a bíróságtól kell kérni. Ha a népszavazási kérdést alkalmasnak ítéli és 
szavazásra bocsátja a testületi döntések jogi sorsát viseli.  
 
Galambos György alpolgármester: nagyon sok velencei nem érti miről van szó. Amikor 
elmondja, hogy a kötvény fejlesztésekre kell önerő és akarnak iskolát, városközpontot, 
kerékpárutat építeni és most van lehetőség a pályázatokra, akkor nem értik mi a kérdés. 
Ennyit a népszavazási kérdésről. Egy biztos, hogy a fejlődés mellett fog dönteni és ismerősei 
is így teszik.  
 
Csizmadia Attila képviselő: szülői értekezleteken legutóbb az óvodában Polgármester asszony 
részt vett. Nagyon jónak tartja, hogy egyfajta kommunikáció elindult, ami eddig nem volt 
jellemző. Az iskolában is a fejlesztésekkel kapcsolatban kommunikáltak és elmondta a 
szülőknek az elképzeléseket. Bár véleménye az, hogy ez nem a szülői értekezlet keretei közé 
való és nem ott van a helye, de az becsületes hogy elindult valami párbeszéd a vezetők és a 
lakosság között. Ezt elősegítve célszerű lenne a másik oldal véleményét és megmutatni és 
lehetőséget adni, hogy megnyilvánuljon a véleményével. Azt biztosan tudja, említést tett arról 
Polgármester asszony, hogy 5 képviselő konkrétan ellene szavazott vagy nem szavazta meg. A 
fejlesztésre szánt kötvénykibocsátást jelenleg csak saját erőből, saját költségükből tudnak a 
lakossággal kommunikálni, pedig a Velencei Híradó erre való. Javaslata, ami konkrét 
képviselői indítvány, hogy a Velencei Híradóban legyen egy képviselői oldal, amiben minden 
képviselő adott nagyságban írhassa meg véleményét, mondhassa el a lakosoknak, mind a 14 
képviselő. Azt hiszi erre semmilyen jogszabályi tiltás nincs. A Velencei Híradó a testület 
híradója, a testület 14 képviselőből áll, úgy gondolja ez nem is kérés, egyszerűen csak 
megemlíti, hogy a továbbiakban szeretnék megjeleníteni gondolataikat, mert Polgármester 
asszony és a vezetés ilyen szempontból helyzeti előnyben van.  
Kérdezi, az iskolában is terveznek szülői értekezleten való részvételt és ott a fejlesztésekről 
való tájékoztatást? Március 5-én lesz egy összejövetel a kismamáknak ami abszolút 
dicséretes. Ha mind az 1 milliárd forintot felhasználják, mennyi lesz az éves törlesztése 
kamatokkal, tőkével, mindennel együtt? Nyílván a kamatnak svájci frankban van az 
árfolyama, de hány millió forintot jelent nagyságrendileg? Záró gondolatként annyit kíván 
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Cserny Vilmos gondolatához hozzáfűzni. Gordano Brunó az egyik akinek nem az emberekkel 
szemben volt véleménye, hanem az akkori önkényes hatalommal szemben és nem a 
demokratikus hatalommal szemben. A hatalom volt az aki eltiporta és ki is végeztette. Mózes 
példájáról annyit kíván elmondani, nem arról volt szó, hogy akarnak-e átkelni a Vörös-
tengeren vagy sem, hanem arról volt szó, hogy az mennyibe fog kerülni, hogyan fogják 
visszafizetni és kell-e ennyi költség. Mózes helyébe azt kellett volna tisztázni, mennyi került 
volna a Vörös-tengeren való átkelés. Meg lehetne olcsóbban csinálni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  választ kíván adni és elmondja, ezentúl mindenkinek 
csak egyszer fog szót adni. Egy dolog kíván pontosítani. Nem most indult el a 
kapcsolatfelvétel, ez körülbelül az ötödik szülői értekezlet volt. Minden évben van 
tájékoztatást, attól függően melyik intézményben kívánnak pályázni. Akkor indult amikor a 
várossá válás anyagát készítették és 2000-2001-ben volt a felmérés, és akkor volt a hosszú 
távú stratégia előkészítése is. Azokat a kismamákat és fiatal asszonyokat akik ma kismamák, 
áldott állapotban vannak és nem éri el a 3 éves kort a gyermekük, azokat most hívták össze 
először. Az iskolafejlesztés már az ő gyermeküket is fogja érinteni. A többi fejlesztési 
elképzelés is érinti a fiatalokat. Azt hiszi, az újságot tekintve tévúton jár, nem a 14 
képviselőnek a hírharsonája a helyi újság, hanem a képviselő-testület döntése van benne. Az 
indítványt természetesen a Velencei Híradó Szerkesztő Bizottsága meg fogja tárgyalni. 
Köszöni az észrevételeket. A költségvetési rendelet kapcsán ismételten el fogja mondani, 
nagyon sajnálja, de a testületi üléseken nem vett részt Csizmadia úr és nem tudhatja a 
döntéseknek mi volt a háttere. El fogja mondani a rendelet kapcsán, évenként változó 30-90 
millió forint közötti. Meg volt a forrás oldal, ott volt a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság előtt aminek mint tagja szintén nem vett részt az ülésein.  
 
Fehér Györgyné képviselő: érlelődik benne a gondolat az unokái miatti felelősség miatt. 
Kisgyermekként Hajdúszoboszló mellett élt Debrecenben. Ismerte Hajdúszoboszló életét. 
Nyáron a port rúgták, ősszel a sárban dagonyáztak. Régen ilyen volt, aki most látja, láthatja 
az óriási fejlődést. Nem tudja hogy milyen döntési helyzetben voltak az akkori emberek, de azt 
tudja, Ő is szeretné, ha unokái hasonló fejlődést tapasztalhatnának annyi idő múlva. Biztos 
hogy ezek az iratok 20 év múlva fellelhetők lesznek, és ha ott lesz a neve, hogy igennel 
szavazott, kiállhat hogy a fejlődés mellett állt. A kötvénykibocsátáshoz a nevét fogja adni és 
vagy átkozni fogják vagy áldani. Abban bízik, lesz aki elszámol azzal, hogy ennyi 
beruházással ennyi volt a fejlődés. Meri vállalni a felelősséget és bele mer nézni unokái 
szemébe.  
 
Füri Mihály képviselő: Csizmadia Attila azért nem tudott részt venni pénzügyi bizottsági 
üléseken, mert egyáltalán másfél éve még ott tartottak az információnak az áramlás fékezése 
miatt, bizonyos képviselőket ez a testület még bizottsági tagok közé sem választott. Ezen kívül 
Ő az egyetlen,  aki Budapesten dolgozik és ebben az évben a testületi üléseknek több mint fele 
rendkívüli, fél órával előtte telefonon összehívott kezdeményezésre történt. Ez a napirendi 
pont amiről most beszélnek, felháborító hogy nem volt benn a nevezetes napirendi pontok 
között. Ezen kívül jogszerűtlennek is tartja, mivel nyilván egy jogos kezdeményezésről akar 
megint a Polgármester egy fedezéket maga elé tenni és a T. Képviselő-testületre hivatkozni, 
hogy miért nem akarja megjelentetni magát a település lakóinak véleményével. Ugyanide 
tartja hibának és nemcsak az Ő hibájának, hanem az óvodavezetők hibájának is tartja azt és 
Ő is beszél emberekkel, ráadásul a saját generációjával, ahol még vannak kis gyermekeik is 
akik elmondták, nagyon megdöbbentek azon, hogy szülői értekezleten nem maradt idő és a 
Polgármester asszony jelent meg és adott elő különböző ő általuk most először megtapasztalt 
kérdéseket. Szeretne felolvasni – nem Mózesről- egy idézetet Polgármester asszonynak, ami 
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arról szól, hogy a demokrácia nem felvilágosult abszolutizmus, amiben Polgármester asszony 
mondja meg mi lesz jó nekik és a szerint cselekszik akár akarják akár nem. Itt arról van szó, 
ha Polgármester asszony előtájékoztatná a települést és ha nem különböző minősíthetetlen 
eszközökkel és módszerekkel azokat akik véleményt formálnak és ezeken a véleményeken 
alakítja és formálja tovább a sokszor hibás véleményét, nem 5 képviselő-társát próbálná meg 
az egyébként nagyon is felvilágosult szülők előtt úgy megnevezni, hogy hülyék és nem akarnak 
iskolát, nem akarnak egészségügyi intézményt, stb. Polgármester asszony nevetségessé teszi 
ezt saját magával szemben, mert pontosan a képviselőknek az a vállalkozói rétege, akik 
ezekben a szakmákban is dolgoznak. Nyilván nem a pedagógiában, de ezzel együtt azt 
javasolja, ez a napirendi pont, ha már egyszer napirendi ponttá erőszakolták, részükről nem 
kell erről szavazni, mert nincs miről szavazni, egy jogos kezdeményezést adtak be és ebben a 
játékban nekik nincs részvétel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egyrészt a rendkívüli testületi ülés szerepe téves, 
Csizmadia Attila 1,5 évvel később lett megválasztva, hiszen gyakorlatilag 1,5 éve a 
választások voltak.  Elég régóta testületi és bizottsági tag is ahhoz, hogy részt vegyen a 
testületi üléseken. Annyi feladatot kell vállalni, amennyit teljesíteni tud az ember. Mindenki 
dolgozik, ki-ki a maga módján. Biztos benne hogy Csizmadia úrnak vannak olyan 
elfoglaltságai amiért nem tudott testületi vagy bizottsági ülésre jönni, de miután minden 
jegyzőkönyvet megkap, átnézni, felkészülni, utólagosan tájékozódni mindenkinek van módja. 
Nem jogszerűtlen a mai napirendre tűzés, főleg azért nem, mert február 4-én írásban 
megkapta a képviselő-testület a tájékoztatást. Mindenkinek szíve, joga úgy szavazni és úgy 
részt venni a szavazásban ahogy kíván. A szülői értekezletre minden szülő meghívót kapott, 
benne volt napirendbe. Aki ott volt szülői értekezleten, rosszul tájékoztatta képviselő urat.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: ahogyan Polgármester asszony is jelezte, valóban úgy lett 
meghirdetve a szülői értekezlet, hogy a napirendi pontokat minden egyes szülő megkapta. A 
fogadtatása nagyon pozitív volt mindkét településrészen és különösen az ófalusi részről 
nagyon sok kérdés érkezett. A járóbeteg ellátással kapcsolatosan még utólag is kérdezték 
Polgármester asszonyt, hogy mikor valósul meg, hiszen a kisgyerekeknek vagy idős 
embereknek nem kell Székesfehérvárra menni és órák hosszát ott tölteni és 
tömegközlekedéssel hazajönni. Harmadik éve van Velencén mint óvodavezető, de gondolja 
sokkal régebbi a felvetés amit Polgármester asszony mondott az iskolával kapcsolatban. Már 
a három évvel ezelőtti szülői értekezleten volt szülő aki azt mondta, hogy ezt már nem először 
mondják, és mégsem történt semmilyen előrelépés. Most is volt szülő aki megkérdezte, hogy 
valóban lesz-e iskola?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a vitát.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jegyző úr elmondja, teljesen szabályos erről dönteni. Ha 
annyira biztos a népszavazás kérdésében, akkor Ő miért terjesztette fel a Közigazgatási 
Hivatalnak ezt témát, valamint elmondta, hogy ezzel a témával kapcsolatban várja a 
Közigazgatási Hivatal válaszát. Többen a faluból jelezték, hogy a Polgármester asszony 
telefonnal zaklatja őket és félelmet kelt azzal, hogy valóban részt vette e az aláírás gyűjtésben. 
Ezzel a kérdéssel zaklatja a lakosságot. Részt vesz-e az illető aláírásgyűjtésben. Tehát a 
népszavazástól nyilván fél, hogyha félelmet kelt a lakosokban telefonjaival. Másik kérdése 
Jegyző úr felé, ha annyira biztos, miért tett fel kérdést a népszavazás kérdésében a 
Közigazgatási Hivatalnak? Miért nem szerepel a mai napirendek között a népszavazás? Ma 
közmeghallgatás van. A lakosság erről nem kapott tájékoztatást. Egyrészt hét nappal előbb 



9 

nem kapta meg, ahogy előírja az SZMSZ a meghívót, másrészt nem szerepelt az a napirend, 
hogy népszavazás, kötvénykibocsátás. A lakosságot félrevezetik, nem tájékoztatják helyesen.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: már az előző testületi ülésen elmondta, hogy 
megítélése szerint ez inkább költségvetési kérdés. Ha van olyan lehetőség és esély, hogy van 
egy felsőbb szerv és okosakat tud mondani, próbálják meg kikérni a véleményüket. A helyzet 
az, hogy itt a döntés pillanata és neki valamit mondani kell. Felvállalja a jogi álláspontját és 
ezt a helyzetet úgy értelmezi, hogy ez költségvetési kérdés. Ez az a pillanat amikor ezt meg kell 
mondani, még a döntés előtt. Véleménye nem sokat változott, csak határozottabbá vált, azért 
mert nem akarja hogy utána más irányba menjen a dolog. Természetesen ha a képviselő-
testület a jogi álláspontja alapján hozza meg a döntését és nem szabad döntési jogkörben, 
akkor ez ellen bíróságra lehet menni és nem a Közigazgatási Hivatalhoz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jogszerű a napirend.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a napirend mindenképpen jogszerű, mert meg lett 
szavazva. A február 4-i ülésen ki lett osztva, ismertetve lett az anyag. A határozati javaslatban 
az indítványban leírt kérdés változatlanul szerepel, semmi olyan dolog nincsen ami bárkit 
meg kellene zavarjon. Dr. Sirák Andrásnénak abban igaza van, hogy a közmeghallgatásra 
vonatkozóan az SZMSZ-ben 7 nappal előtti értesítés szerepel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Dr. Sirák Andrásné a lakosság nevében megmondja, 
hogy Ő mint Polgármester kit mivel rágalmaz, akkor konkrét választ tud adni, addig kéri, ne 
rágalmazza olyan dologgal ami nem felel meg a valóságnak.  
Csizmadia Attila másodszor kíván a napirendhez szólni, kéri, röviden tegye meg.  
 
Csizmadia Attila képviselő: említették hogy nem volt jelen az üléseken, nem helyén való és 
nem ide tartozik. Úgy hiszi, ez övön aluli ütés. Szerette volna még egyszer hallani, hogy 
mennyit fizettek. A 30-as csak akkor ha részlegesen fizetnek, a 100 millió forint akkor, ha a 
teljes összeget felhasználják. Ugyanott tartanak most is, mint három testületi üléssel ezelőtt, 
hallják hogy a fejlesztés mennyire jó, ők pedig fél éve nem ezt mondják. Úgy látszik még 
egyszer el kell mondani, 1 milliárd forint közel nem kell ehhez a fejlesztéshez. Nincs szükség 
ennyi pénzre. Máshonnan is vannak bevételek, decemberben is közel 0,5 milliárd forintos 
ingatlaneladás volt. Attól félnek, hogy a 0,5 milliárd forint kézen-közön más irányba fog 
elcsorogni, ennek csak töredéke lesz iskolára fordítva, illetve az a bánatuk, hogy hosszú évek 
óta – és ezt mondta az óvodavezető is – nem történik semmi az iskolában. A felújítást nem 
csinálják meg. Úgy mennek ki generációk, hogy silány környezetben tanulnak. Meg lehet 
nézni, bár nem jöttek el a bejárásra tavaly, pedig Ő kérte. Nem a fejlődés és a fejlesztés ellen, 
az mellett, csak másképp gazdálkodva. A jelenlegi pénzügyi tervben már lehet látni nyomait 
az 1 milliárd forint elköltésének, hogy teljesen más irányba vándorol a pénz. Ami a szülői 
értekezleten történik, hangulatkeltés. Persze hogy minden szülő örül annak, hogy csodálatos 
iskola lesz, de nem látnak a költségvetés mögé, nem látják a számokat és azt sem látják, 
hogyha ez 50-80 millió forint 20 éven keresztül, gyakorlatilag ennyi összeg esik ki évente más 
irányú fejlesztésre. 20 évig nagyon nehezen tudnak fejleszteni bármit is a városba. Az elmúlt 
15-20 év helyzete sem volt rózsás, illetve ha azt az 50-80 millió forintot ráköltötték volna a 
fejlesztésre, a közterületre, stb., most hol tartan Velence? Eddig miért nem volt 
hiteltörlesztésre pénz?  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja, hogy hova folyik el hova, nem, 
valószínűleg magukból indulnak ki. A költségvetés arra költődik, amit a képviselő-testület 
eldönt. Semmi sehova nem folyik, aki ilyet feltételez, csak a saját gondolatvilágából indulhat 
ki. Hogy évek óta mi történt és mik nem történtek, valószínűleg nem itt éltek és a szemüket és 
fülüket csukva tartották. Nincs értelme erről vitatkozni, nem választási kampányülésen 
vannak. Megvitatták, eldőltek a választási eredmények. Itt dolgozni kell. Hogy ki szavaz a 
fejlődés mellett, meg fogják látni a költségvetésnél.  
 
Sénik István képviselő: az 1 milliárd forintból még nem költöttek el semmit, tudomásul vették 
hogy fejlesztésre fogják költeni. Fejlesztés az egészségügy, amire úgy gondolja szükség van. 
Az iskolára is szükség van. A Velencei-tó kapujára is szükség van, mert bevételeket várhatnak 
tőle. Kérdése, hogy megpróbálnak előremenni, vagy helyben topognak? Ha helyben topognak, 
akkor nem marad semmi, lassan felélnek mindent. Vállalkozóként mondja, ha valamit rákölt a 
vállalkozására, az a jövőben megtérül. Kéri, előlegezzék meg a pályázathoz a pénzt. A 
fejlődés mellett fog szavazni és nem a helyben maradásra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem tájékoztatnak senkit félre. A kötvénykibocsátásról 
forint összegre pontosan hangzott el tájékoztatás a szülői értekezleten. A vitát lezárja. 
Elmondja, az eredeti indítvány került a határozati javaslatba, 5 képviselő társuk a 
népszavazás kiírását kérte. Maga részéről nem támogatja, úgy ahogy az előző két alkalommal 
sem támogatta. Elsőként az eredeti indítványról kell szavazni.  
Kéri, aki azzal ért egyet, hogy a népszavazás megtartásra kerüljön az 5 képviselő társuk által 
megfogalmazottak szerint, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 8 nem szavazattal az indítványt nem fogadta el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, térjenek át a járóbeteg szakrendelő 
megvalósítása napirend tárgyalására.  
 
 
Napirend: 4./ Járóbeteg szakrendelő megvalósítása 
                       (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti Dr. Ferencz Péter főorvos urat és Töreki 
Balázs építész urat, a téma szakértőit. Egy rövid szóbeli kiegészítést kíván elmondani, majd 
átadni a szót Főorvos úrnak. A Kistérség kérte fel ennek a tevékenységnek a koordinálására. 
A járóbetegellátás mint gondolat több mint két éve vetődött fel. A pályázat októberben került 
kiírásra. A képviselő-testületek többsége már megtartotta ülését, a mai napon Velence mellett 
Martonvásár és Pákozd is testületi ülést tart. Minden testület egy kivétellel támogatta a 
kezdeményezést. Gárdony képviselő-testületének határozati kivonatát nem kapták meg, de az 
információk szerint nem fogadták el. Gárdony lakossága majd eldönti, hogyan ítéli meg ezt a 
helyzetet. Február vége a beadási határidő, április hónapra tervezik Dr. Ferencz Péter 
főorvos úrral és a polgármester kollégákkal azt, hogy a tó környékének egészségügyi 
dolgozóit összehívják és szakmai tájékoztatás keretében tájékoztatást adnak. Velence 
képviselő-testületét érte az a megtiszteltetés, hogy először láthatja a terveket, ami most készült 
el engedélyeztetésre és ezt szeretnék megmutatni az egészségügyben dolgozóknak is. Jelzi, 
saját munkájuk kijavításaként, hogy a fejlesztési megállapodásban benne maradt a többes 
szám, nem javították át. A 4. oldalon egymás alatt két eltérő szám szerepel, és 103 millió 
forint a valóságos. Először átadja a szót Dr. Ferencz Péternek, majd utána a terveket fogják 
megnézni.  
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Dr. Ferenc Péter főorvos: köszönti a jelenlévőket. Elmondja, jó egy hónappal ezelőtt kapott 
felkérést a Kistérségtől arra, hogy a KIOP 2.1.2.,a kistérségi rendelőintézetekre vonatkozó 
pályázat szakmai koordinációját végezze el. Megnézve a pályázati anyagot, teljesen 
egyértelmű, hogy a Gárdonyi Kistérség a tó környékén a pályázatnak megfelel. A pályázatot 
úgy írták ki, körülbelül annyi kistérség pályázhat, ahány kistérség ha nyer, egy olyan 
rendelőintézetet tud ebből a pályázati pénzből nyerni, amiből egy komplett rendelő intézetet 
tud építeni. Annyian nyerhetnek, ahányan jogos igénnyel jelentkeznek. Magának a szakmai 
struktúrának a kialakítása kapcsán valóban döntő szakmai egyeztetést végzett. Beszélt Dr. 
Sirák András főorvos úrral, Németh Attila, Kalmár József, Bakó Attila, Bátki Zsolt doktor 
urakkal tájékozódva azokról, mik a helyi igények. A pályázat szakmai összeállításánál a valós 
igénybevétel tavalyi, tavaly előtti adataira támaszkodtak. Így alakították ki azt, milyen 
szakmákban, milyen szakorvosi struktúrát kellene megvalósítani. Nagyon ambicionálta az is, 
mivel az elmúlt években hasonló kistérségi intézetet vezetett, azzal a különbséggel, hogy ott 
egy sebészeti központ is működött, közvetlen tapasztalatai vannak arra vonatkozóan milyen 
volumenű és milyen szakmai struktúrát jelent az intézmény, ami rentábilisan fenntartható. 
Nyilvánvaló, senki nem akar úgy tervezni, hogy megépítsenek valami csodálatosan szépet, és 
ne tudják fenntartani, mert az önkormányzatoknak egy-két éven belül veszteséges lesz. Ebből 
a szempontból az egy evidencia, ha az egész Kistérség, az összes település belép, ha 25.000 
ember ellátását felvállalja a rendelőintézet, az nyilvánvalóan sokkal rentábilisabban 
működtethető struktúra. Ismeri a Kistérségen belüli viszonyokat és az egész jogszabályt, ami 
nem igazán a valós betegutaknak megfelelően készül. Nem akarja a jogszabályt kritizálni, 
csak azt szeretné mondani, hogy Abán és Ercsiben is folyik hasonló fejlesztés. Martonvásár és 
a környező települések egy része sem csatlakozott a fejlesztéshez, de amikor megkeresték őket, 
illetve amikor felvetődött az a gondolat, hogy Gyúró, Tordas, Kajászó is csatlakozna ehhez a 
beruházáshoz, akkor teljes nyitottságot, pozitív hozzáállást tapasztaltak. Amikor a tó körüli 
településeket nézik, egyértelmű, hogy Pákozd közelebb van Székesfehérvárhoz, de ha ebbe a 
kanyarba képzelik el a rendelőintézetet, és ez egy jól működő rendelőintézet lesz, ahol magas 
szintű szakmai ellátást tudnak az emberek kapni, definitív ellátást tudnak kapni, akkor nagy 
valószínűséggel meg fogja gondolni a sukorói, a pákozdi és a dinnyési is, hogy Székesfehérvár 
felé induljon el vagy pedig Velencére jöjjön a rendelő intézetbe. Arról is nem is beszélve, ha 
32.000 emberre lehet tervezni, még sokkal jobb feltételek lennének. Főorvos úrral egyeztettek 
arról is, ebben a rendelőintézetben olyasmi is koncentrálódhat ami az egészségügyhöz 
tartozik. Itt otthonápolási szolgálatra gondoltak, szociális ellátásra, gyógyszertárra, 
gyógyászati segédeszköz boltra, mentőállomásra. Egyértelmű egységként elképzelhető ebben 
a rendelőintézetben. A fenntarthatóság szempontjából nem közömbös, hogy egy olyan nappali 
kórházi funkció is bele lett képzelve ebbe a rendelőintézetbe, ami úgynevezett érinfúziós 
kezeléseket jelent. Nagyon sok az érbeteg, rengeteg probléma van, nagyon sok sebészeti, 
szemészeti, neurológiai, ideggyógyászati, belgyógyászati típusú betegség van, ahol nem 
kellene kórházba menni ahhoz, hogy ezeket az infúziós kezeléseket megkaphassák a betegek 
kúraszerűen. Ez a finanszírozási szempontjából rentábilis és az egész intézmény 
szempontjából pozitív dolog. Nagyon röviden kívánja elmondani a szakmai struktúrát, majd 
utána ha lesznek kérdések, szívesen válaszol rájuk. Egy vérvételi hely van elképzelve a 
rendelőintézetben. Röntgen diagnosztika mammográfiával. Egy olyan röntgen felvételt készítő 
digitális gép, amely a legmodernebb technikát képviseli. Sebésznek, traumatológusnak, 
ortopéd orvosnak olyan hátteret nyújt, ami a definitív ellátás szempontjából fontos.  Egy 
olyan rendszer van elképzelve, ahol a digitális rendszerek kommunikálnak egymással. Nem is 
biztos hogy szükség lesz röntgen orvosra rendelési időben, ha a kommunikáció utána is 
megoldható ilyen módon. Ultrahang diagnosztika és terápiánál óriási várólisták vannak, ezt 
mindenki jól tudja. Itt nem kell három hónapig várni a leletre. Ezen kívül általános 
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belgyógyászatot is terveztek. Kardiológia, tüdőgyógyászat, általános sebészet, ezen belül 
traumatológia, szülészet és nőgyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat, 
szemészet, fül-orr gégészet, pszichiátria, neurológia, fizíó és mozgásterápia, reumatológia, 
urológia, ortopédia és gyógytorna. A tervezésnél a maximális óraszám lehetőségeket 
kihasználták, 200 szakorvosi óra kapacitást irányoztak elő. Azért, mert egyrészt a lakosság 
ellátási szempontjából ez indokolt, másrészt a rentabilitás szempontjából sem mindegy milyen 
a finanszírozási lehetőség. A kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a szakmai előterjesztést. Kéri Töreki Balázs 
tervező urat, mutassa be a rajzokat, látványterveket. 
  
Töreki Balázs tervező: Elnézést kér a késésért, de a témával kapcsolatban tárgyalt az ÁNTSZ-
szel. Egy európai uniós támogatásra lehet pályázni, 2008-2013-as időszakban 2,5 milliárd 
euró lesz egészségügy fejlesztésre. Ebből lesz a kistérségi szakellátó központok kialakítása. 
Ezzel párhuzamosan folyik egy másik járóbetegszolgálat kialakítás ami arra van, azokat a 
kórházakat akik elveszítették az aktív ágyaikat, azok térségi járóbeteg ellátást alakíthassanak 
ki. Ennek a pályázatnak leegyszerűsítve az a célja, hogy 30-40 km-es körzetben kb. 25.000 – 
30.000 embernek biztosítsa azt, hogy ne kelljen elutazni távoli helyre. A cél a kis központok 
létrehozása. Projektenként 500 millió és 1 milliárd forintot lehet elnyerni, ami 10% önrész 
mellett 90% vissza nem térítendő támogatást jelent. Telephelyként a volt ÉDÁSZ ingatlana 
lett kijelölve, ami leegyszerűsítette a dolgot, mert a szabályzat konkrétan kimondta, hova 
mekkora épületet lehet építeni. A pályázatnak van egy kitétele, maximum 1500 m2 
alapterületű létesítményt lehet építeni. A meglévő garázzsal volt egy kis hezitálás, mert ha 
meghagyják, sokkal kisebb épületet lehet a tűztávolság miatt tervezni. A pályázat teljes körűen 
támogatja a mentőállomás befogadását. Úgy gondolták, ezt integrálják vele, egyrészt így 
sokkal korszerűbb lesz és nem kerül semmibe, mert az EU fizeti. Ebből az alakult ki, hogy egy 
L alakú épületet lehet tervezni. A hátsó részen megmarad a bejárat amit eddig is a mentősök 
használtak. Az épület alsó szintjére gyógyszertár lett tervezve, az összes többi helyen a 
rendelők találhatók és egy nővéri adminisztrációs helyiség. A parkolót célszerű kibővíteni.  
Bemutatja a látványterveket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a kiegészítést. Polgármester kollégáinak 
elmondta, hogy a gyerekorvos, tanácsadó és a fogászat különösen velencei érdekeket 
elégítenek ki. Az újtelepen van a gyerekorvos nem éppen a legkorszerűbb körülmények között. 
A költségvetési rendeletben látni, hogy a védőnőknek kialakítanak egy helységet. A 
fogászatnál már korábban felvetődött, hogy az újtelepen kellene elhelyezni. A többi ellátási 
funkció a társuló településeket is kielégíti. Példamutató kistérségi összefogásról, 
együttműködésről beszélhetnek. Javasolja, nyissák meg a vitát. Kéri annyiban legyenek 
összefogottak, hogy Dr. Ferencz Péternek 17.30-ra Martonvásárra kell érnie. A térségben ez 
a három pályázat kerül beadásra. A Regionális Egészségügyi Tanács már támogatta Velence 
és Aba kérelmét. Ma felhívta a Megyei Közgyűlés Elnöke és elmondta, csütörtökön 
támogatólag fogja bevinni a Megyei Önkormányzat felé és jelezte, hogy a Megyei Kórház is 
támogatni fogja feltételezve, hogy a kórháznak nem fog hátrányt okozni. Meg fogják erről is 
kapni a határozatot, de e nélkül is be lehet adni a pályázatot. A Kórház főigazgatójával Aba 
és Velence is egyeztetett. Úgy gondolja mindannyiuk öröme, hogy ilyen témát tárgyalhatnak. 
A bizottságok támogatják az ötletet. Átadja a szót képviselő társainak.  
 
Fehér Györgyné képviselő: röviden csak annyit kíván szólni: „HURRÁ”.  
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Sénik István képviselő: a helyi körzeti háziorvosok praxisát befolyásolja ez? A háziorvosok 
támogatják az ötletet, hogyan reagáltak erre?  
 
Dr. Ferencz Péter főorvos: abszolút kedvező a reakció. Minden háziorvos érdeke az, hogy egy 
olyan szakrendelői, szakorvosi konzultációs háttere legyen, amely az ő munkáját is segíti. 
Egyértelműen pozitív a visszajelzés.  
 
Csizmadia Attila képviselő: milyen egyéb szolgáltatásokra van esetleg lehetőség, gondol itt 
büfé, kávézó jellegű szolgáltatásra.  
 
Töreki Balázs tervező: ha ilyen szolgáltatást is szeretnének, akkor valamelyik részből el kell 
venni.  
 
Csizmadia Attila képviselő: akkor jelenleg nincs tervezve ilyen szolgáltatás.  
 
Cserny Vilmos képviselő: automatákkal megoldható a probléma.  
 
Töreki Balázs tervező: egy büfét, 40-50 m2-nél nem lehet kisebb részen megoldani, a 
szabályzatok, elvárások miatt. Azért nagyon fontos a nappali kórház, mert azzal, hogy relatív 
a beruházást ingyen kapják, maga a tevékenység nem túl eszközigényes, viszont nagyon sokat 
fizet érte az OEP? 
A Minisztérium a gyógyszertárt és a nappali kórházat fogadja el megtérülésként. A négy 
alapszolgáltatásnak, plusz a diagnosztikának mindenképpen benne kell lennie, azon túl 
bármilyen nem speciális szakrendelés is betelepíthető.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni Csizmadia Attila észrevételét, annyiban 
figyelemfelhívó, hogy automatákkal meg kell oldani az üzemeltető nonprofit Kft-nek az ilyen 
fajta szolgáltatást, mert helység betervezésre nem került.  
 
Füri Mihály képviselő: név szerint fel tudja sorolni kik voltak azok a képviselő barátai akik a 
környező településről felhívták és meséltek neki erről a projektről. Örül neki hogy itt is 
utolérik magukat és helyben is tudnak ilyen dolgokról, főleg amiben 91%-os velencei 
önrészről van szó. Megint nincsenek túlkészletezve az idővel, mert 4 nap múlva kell benyújtani 
a pályázatot, ha még nem nyújtották be. Nem ért ezzel együtt olyan kijelentéseket, még azzal 
sincs alátámasztva, hogy a képviselő-testület döntésével egyetértve, hogy 100% arányban 
járul hozzá Velence település a működtetéshez. Ha még odafér a sor elejére, oda kellene írni, 
hogy támogatja azt, hogy egészségügyi fejlesztés történjen a településen. Pontosan itt a 
költsége és a költségmegosztás az leginkább ami érdekli. A létesítmény veszteséges működése 
esetén 100%-ban Velence vállalja a fenntartási kötelezettséget, illetve Kft-ről beszél ez az 
anyag. Kérdezi, ha veszteséges véletlenül, akkor készpénzben pótolják ezt a veszteséget, vagy 
az alatta lévő földterületi ingatlannak pótolják ezt a veszteséget? Tudnak-e konkrét 
határozatot hozni, hogy mi szerint szeretnének cselekedni? Kérdezi Dr. Ferencz Pétertől, 
hogy van Enyingen és Bicskén egy ehhez hasonló szakintézet. Ezek az intézmények mióta 
működnek és milyen gazdasági eredménnyel működnek? Várható-e ennek a gazdasági 
eredménye akár pluszban akár mínuszban? Tegnap látott a tévében egy politikus hölgyet aki 
nem értette miért hazudnak hogy 1000.- Ft lesz a vizitdíj. Az anyagban azt írják, hogy a 
biztosítottaknak 1000.- Ft-os emelt vizitdíjat kell fizetni alkalmanként. Ha elkészül ez a 
létesítmény, akkor a felsorolt települések akik ide fognak tartozni, elsődlegesen ide kell hogy 
járjanak. Lehet járni az ettől nagyobb, komplexebb létesítményekbe is, de akkor ott 1000.- Ft 
lesz a vizitdíj. A kötvényből fogják biztosítani a forrást, a 103 millió forintot. Akkor 
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gyakorlatilag eljutottak ahhoz a ponthoz, hogy négy nap múlva fel lesz törve az 1 milliárd 
forint, erre lesz egy 103 millió forintos önrész vállalva. A pályázati feltételekben az első 
mondat azt írja, hogy a lakossági igények tükrében. Itt nincsen szó a népszavazásról, vagy 
bármiről, a lakossági igényeket biztos benne, a szakma ismeri a legjobban. Mint laikusok, 
beleértve ebbe a körbe a Polgármestert is, nem ismerik a lakossági igényeket. A szomszéd 
településeken is, annak ellenére hogy felsorolták, neki pedig pont az ellenkezőjét sorolták fel, 
igazán a szakma nem lett olyan mértékben kikérdezve vagy megvitatva vele ez a kérdés 
amiben ők el tudták volna mondani a lakosság teljes igényét. Erre vannak pro-kontra 
véleményék, de majd hozza az élet hogy ez hogyan fog működni. A veszteséges működésre 20 
millió forintot különítenek el. Kérdés, elég a 20 millió forint az adott veszteségre? A 
ráfordítási költségnél arról beszélt minden esetben a Polgármester, hogy működési és 
ráfordítási költséget nem fog fedezni a hitel, csak fejlesztésit, itt viszont megint beemelnek egy 
20 millió forintos várható működési költséget azzal együtt, hogy biztos bérbe lehet adni a 
kávézótól elkezdve a gyógyszertárig sok mindent, netán még a parkolóért is kell fizetni, ha 
szükség lesz annak is a bevételére. Mivel nonprofit lesz a közhasznú Kft., amihez konkrét 
kérdése, hogy ki határozta meg a nevét? Valaki biztos meghatározta, mert le van írva a Kft. 
neve. A társaság ügyvezetését a tagjai által megválasztott személy fogja ellátni. Van-e már 
valaki? Nyilván szakmai szereplőről van szó. Ebben is segítséget fog kérni, hogy milyen 
irányú szakmai személyt javasol ennek a társaságnak a vezetésére? Mivel Velence 91%-ban 
tulajdonos, a Felügyelő Bizottságot és adott esetben az ügyvezetést is erősen fogja 
befolyásolni a velencei képviselő-testület, hogy mi legyen ennek az összetétele, és ebben 
szakmai segítséget fognak kérni, hogy milyen legyen. A terv gyönyörű szép, örül hogy látja. 
Egy ilyen tervbe betenni a rázóköves utat nem tartja helyesnek. Ha jól érti és jól olvassa az 
anyagban, 25 milliárd forint van erre, 25 térségben nyertek. Az is előfordulhat, hogy nyer Aba 
és Velence is?  
 
Töreki Balázs tervező: a kettő nem versenytárs, mert más kistérségben van. Relatív magyar 
viszonylatban közelinek tűnik, de ez nem olyan mint az eddigi címzett állami támogatás.  A 
kistérségben nem versenytársak. Attól függetlenül, hogy Aba 47 km-es körzetbe tartozik. 
Pontosan az a pályázat lényege, hogy 25-30 km-enként legyen egy olyan kis központ, ahol a 
bajaik nagy részét elintézik 90%-ban, a marad 10%-ért valóban be kell menni 
Székesfehérvárra. A székesfehérvári kórháznak azért is könnyebb, mert a nappali kórház 
lerövidíti a várólistáját. Az a probléma, mivel nincsenek ilyen kistérségi központok, az összes 
rámegy Székesfehérvárra, nincsenek erre felkészülve. Le kell adni helyi szintre az ilyen 
problémák kezelését. A súlyponti kórházak foglalkozzanak a nehéz ügyekkel. Tudnak szerezni 
olyan műszereket amiket nem vihetnek el Székesfehérvárra, viszont kiküldheti az orvosát, hogy 
használja.  
 
Füri Mihály képviselő:  ha jól értette, lehet hogy nem is lesz röntgenorvos? Ha a háziorvos 
megállapít valamit, első körben ide küldi a beteget ebbe a rendelőbe, itt befizetik a 300.- Ft-
ot, itt elvégzik azt amit kell és onnan irányítják tovább Székesfehérvárra és ott fizetnek 1000.- 
Ft-ot?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri először Dr. Ferenc Péter adjon választ a 
kérdésekre, majd Ő is választ kíván adni. Töreki úrnak köszöni a részvételt.  
 
Dr. Ferencz Péter főorvos: a finanszírozás sarkalatos kérdés. Nincs ember az országban aki 
egy évvel előre merne tervezni egészségügyben. Azt meg lehet kockáztatni, bármilyen 
megoldás is születne, akár több biztosítós rendszer lesz, egészen biztos, hogy szakmai 
evidenciát meg kell határozni. Fejleszteni kell a területi hálózatot, az orvostudomány úgy 
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fejlődik, azok az eredmények, eszközök amik bevezetésre kerülnek a diagnosztikában, egyre 
drágábbak lesznek. Nincs arra lehetőség, hogy sok kis kórházba letegyék, nagy, jól felszerelt 
kórházak kellenek. A betegek érdeke is az, hogy olyan jól működő rendelő intézetek vegyék 
körül, ahol azon a szinten a legmagasabb definitív ellátás történjen. A projektnek, az 
önfinanszírozásnak és az önbiztosítós rendszernek is ez lesz a lényege. Ha bejön ebbe a piaci 
érdekeltség, ott még élesebben ki fog ez jönni. Nem a veszteséges hotel ellátást biztosító 
kórházakat fogják elsősorban finanszírozni, hanem azokat a helyeket, betegellátást, ahol 
relatíve kisebb finanszírozási összegből nagyobb eredményt lehet elérni. Most is rentábilisen 
elképzelhető ez a szakmai struktúra 30.000 - 32.000 emberre. A 120 szakorvosi és 200 nem 
szakorvosi óra mögött forintban olyan összeg jelenik meg, ha egy jó orvos csapatot tudnak ide 
szerezni akik jól fognak gyógyítani, akiket szeretni fognak a lakosok, akik jó kapcsolatban 
lesznek a háziorvosokkal, ahova szívesen jönnek majd a betegek, akkor jönni fog a 
finanszírozási része is. Nyílván hogy lesz egy bevezető időszak, egy első év és ezért jelenik 
meg a 20 millió forint is a tervben, amire azt mondja, hogy elegendő lesz, mert kiegészítő 
szolgáltatások is lesznek, nyílván az első időben nem lesz akkora forgalom, kell egy év 
felfutás. Amit kérdeztek, Enying, Bicske, Sárbogárd, Aba. Töreki úr részben válaszolt a 
kérdésre. A kórháznak is az az érdeke, hogy ezekkel a rendelőintézetekkel jó kapcsolatot 
alakítson ki. A kórháznak is megmarad a teljesítményfinanszírozás, az az érdeke, hogy oda 
menjenek a betegek, ne pedig például Siófokra. Ami a vizitdíjjal kapcsolatos kérdés, valóban 
úgy van, hogy a jelenlegi jogszabályi feltételek mellett úgy vannak besorolva, hogy valahova 
tartoznak a területi ellátási kötelezettségvállalása mellett. Ha megjelenik a velencei kistérségi  
rendelőintézet, akkor az ide tartozó települések lakosai ide fognak tartozni, tehát 300. Ft-ot 
lehet tőlük kérni. Arra is megvan a rendszerben a lehetőség, hogy kvázi szabadon 
válaszhassanak orvost. Ha a választott orvos, intézet tudja vállalni a betegeket, akkor lehet 
oda küldeni saját költségére, akkor jön be az az összeg, hogy annyival többet kell fizetni. A 
helyi lehetőségnél az is megvan, ha egy napon belül vesz igénybe több szolgáltatást, ha 
egyszer már megjelent főorvos úrnál, de még azon a napon kell ultrahang vizsgálatot végezni, 
akkor 24 órán belül nem kell még egyszer 300.- Ft-os vizitdíjat fizetni. Ez az előny is 
meglehet. Sürgős eset mindig is lesz. Végignézte a Szent György Kórház várólistáját 
Interneten, egy oldalt írt tele azokkal a rendelésekkel, ahol három hónapnál hosszabb a 
várakozási idő. 17 évig a kórházban dolgozott, tudja mi az, ha valami sürgős. Mindent meg 
kell tenni annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassanak. Volt még egy kérdés, nem 
volt idő a dolgok megvitatására. Maximálisan egyetért. Az elmúlt egy hónap az a szakmai 
fusztráció, hogy el tudnak-e jutni odáig, tudnak-e egy olyan pályázatot készíteni, amely 
szakmai és mindenféle szempontból megállja a helyét. Nem akármilyen élethelyzet, 
tökéletesen jogos a felvetés. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy itt van a 25 milliárd 
forint, ki van írva a pályázat. Ha megpályázzák és meg tudják nyerni, akkor jó. Az volt a 
kérdés, hogy vagy nekimennek és megpályázzák, vállalják a kellemetlenségeket. Nem igazán 
vidám dolog az, hogy kutyafuttában egyeztetnek, szaladnak az események után. Nyilvánvalóan 
nonprofit társaság feladata lesz, kit nevez meg ügyvezetőnek. Ez egy következő döntés lesz. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az idővel való gazdálkodásról már volt szó. Október 31-
én írták ki a pályázatot úgy, hogy február 28-ig be kell adni és közben kistérségi döntés 
kellett, ez eleve az idővel való versenyfutást borítékolta. Nem hiszi hogy az Ő hibájuk lenne. 
Velencéé 100%-osan a fejlesztési és működtetési felelősség. Úgy gondolja és ebben a Hivatal 
vezetésével is konzultáltak és még sok másokkal, nincs más választási lehetősége az 
Önkormányzatnak. A helyzetfelmérést két hónappal ezelőtt megtették. Az egész Kft. 
létrehozása központilag előírt. A pályázati kiírás tartalmazza milyen a nonprofit kft. Elkezdték 
az időtervet készíteni és elkezdtek az önkormányzatokkal egyezkedni kinek milyen lesz a 
részesedési aránya. A nonprofit társaság hiányával meghiúsulna a pályázat. A szakmai 



16 

egyeztetést követően, miután Velencéé a földterület, csak Velence adhatja be a pályázatot. 
Velencéé a tulajdonjog. A fogászat és a gyerekorvos csak helyi igényeket elégít ki. 
Óhatatlanul felvetődött, hogy egyrészt az egyszerűség kedvéért ez a megoldás jó. 
Polgármester kollégái mindegyike azt mondta, számukra is elfogadható, hiszen ismert az 
önkormányzatok anyagi helyzete, ez volt Gárdony, Martonvásár első kérdése. Elmondta a 
martonvásári polgármester, hogy az Ercsivel való tárgyalások is azért szakadtak meg, mert 
bekerült képviselő-testület elé, és Martonvásár nem vállalta fel azt az önrészt amit Ercsi felé 
biztosítani kellett volna. Miután az is nyilvánvalóan hozzájárult, hogy a kötvény lehetőséget 
biztosít arra, hogy kötelezettségvállalást bocsásson ki. Itt arról van szó, hogy pályázatot 
adnak be és még utána kerül a pályázat elbírálásra, majd szerződéskötésre, így jövő év eleje 
előtt nem számolnak azzal, ha nyernek is reálisan, hogy szükség lesz az önrészre. A képviselő-
testület nagyon előrelátó volt, mert a 450 millió forint tőkét meghatározott részeként kötötte 
le. Bármikor elő tudják venni úgy, hogy kamatveszteség ne érje az Önkormányzatot. Ez a 
kérdés ilyen megfontolásból nem jogos. Semmi új dolog nincsen bevezetve. A lakossági 
igényeket mindenki ismeri, a háziorvosok, az ÁNTSZ ismerik a legjobban. A 20 millió forint 
működési költség nem a kötvény, nincs is rá mód, mert fejlesztésre bocsátották ki és nincs is 
rá szükség. A pályázat melléklete a megvalósíthatósági tanulmány, annak kötelező eleme a 
gazdaságossági, költségelemzés, ami egyértelműen kimutatja, hogy ez a struktúra nulla 
eredményt hoz valószínűleg ha nem az első évben, de a második évben. Nem titok az sem, 
azzal hogy a délutánok használhatók egyéb orvosi igénybevételre, ez már olyan bevételt hoz, 
amire a mostani számítások szerint semmiféle veszteséggel nem kell számolni, nem beszélve 
az optikusról, a gyógyszertárról és a gyógyászati segédeszközről, amit ugyanaz a kft. fog 
üzemeltetni, a bevétele és a haszna is nála marad. Nincs ilyen félelmük, mert megnyugtatták a 
szakemberek. Az ügyvezető személyéről nem történt gondolkodás, akkor lesz aktuális, amikor 
a pályázat nyertesség bekövetkezik. Magánvéleménye, onnantól kezdve az építkezésbe is 
beleszólhat az ügyvezető, aki utána működtetni lesz köteles, ismerje az utolsó villanykapcsoló 
helyét is.  
 
Füri Mihály képviselő: felmerült egy olyan kérdése, a többi ilyen már létező intézmény mióta 
létezik és milyen eredménnyel működik? Visszautasítja a balgaság kijelentést, mert Ő és 
képviselő társai nem jártasok a pályázatban, ezáltal ne „balgázzák” le őket. Ha egyszer 
eljutnak oda, hogy előre kapnak tájékoztatást az ilyen ügymenetekről, akkor fognak tudni 
róla.  
 
Dr. Ferencz Péter főorvos: az enyingi és a sárbogárdi rendelőintézet évtizedek óta működik a 
Szent György Kórház mellett. A másik kettő most fog megépülni. Meglátják, hogy holnap mi 
lesz a sorsa, milyen kórházi ellátások maradnak ott, de az is biztos, ott is egy jól működő 
rendelőintézet irányába kell elmozdulni. Annak idején, amikor 1980-ban fiatal orvosként 
került Székesfehérvárra a Szent György Kórházba, akkor ún. kórház rendelőintézeti 
egységben dolgoztak, a Kórházhoz tartoztak a rendelőintézetek. Ahogy mentek az évek egyre 
nehezebben lehetett orvosokat a rendelőintézetekben találni. Abban az időben más volt a 
finanszírozási rendszer. Egy bázisfinanszírozásnál a kórház úgy érezte, hogy nyűgök a 
rendelőintézetek. Miért kéri vissza az önkormányzat a rendelőintézeteket. A kórháznak a teljes 
igényéből jön a bevétele. Ahogy az Polgármester asszony tájékoztatójából is kiderült, mind a 
Megyei Közgyűlés elnöke, mind a Megyei Kórház főigazgatója ezt az alapvető evidenciát 
felismerte és támogatja a rendelőintézeteket. Azt gondolja, ebben a térségben megvan az a 
kapcsolatrendszer és mögötte meg lesz az a finanszírozási rendszer, hogy a problémát meg 
tudják oldani, ha majd abba a helyzetbe kerülnek.  
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Füri Mihály képviselő: csak arra nem válaszolt, hogy az ingatlan biztosítását hogyan fogják 
megoldani, ha netán mégis veszteséges lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: már válaszolt a kérdésre.  
 
Füri Mihály képviselő: azt mondta, hogy nem a kötvényből fogják fedezni ami nyilvánvaló, 
hanem egyéb megyei működési költséghez fogják átcsoportosítani, ami szintén nyilvánvaló. 
Azt szeretné és a lakosságnak is érdeke, hogy az ingatlan minden esetben Velence tulajdona 
maradjon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, a fejlesztési támogatások a kiküldött anyagba 
benne vannak. Kötelező érvényűen a leválasztott elemet át kell adni a nonprofit társaságnak. 
Ez egy alapfeltétele a pályázatnak. Az hogy ez Velencéé, pontosan az a garancia, hogy 91%-
ban Velence Város lesz a tulajdonos.  
 
Füri Mihály képviselő: mivel olyan információt kapott az egyik tulajdonostól, akinek a 
területe bele van véve ebbe a területbe, hogy a projekt megvalósítása nem teljes mértékben 
Velence Önkormányzat területén van, hanem ebbe vannak magántulajdonok is. Azokat a 
magántulajdonokat ki és hogyan fogja megvásárolni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem volt benne semmilyen magántulajdon, kizárólag 
Velence Város Önkormányzat tulajdona. Téves a képviselő úr információja.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a velencei önkormányzatot félti, ugyanis ha kiindulnak abból, 
hogy van Velencének egy Ciklusprogramja, van egy Gazdasági Programja és abban egyikben 
sem szerepel ez a vállalás. Viszont van egész sok más. Például művelődési ház, nyugdíjasház 
építés, tömegközlekedés javítása, stb. Fél, hogy ezekre mikor, hogyan kerül sor. Ha 
Velencének nincs pénze, láthatnak gyönyörű szép dolgokat, de ha nincs rá pénz? Ez a 
kötvénykibocsátásból lenne. Az Önkormányzat gazdasági vállalkozását törvény szabályozza, 
hogy mennyit és mikor vállalhat. Számára az a furcsa, hogy nincs pénz, de vállalkoznak egy 
ilyenre, gazdasági vállalkozás lesz ez végül, ha felépül. Az Önkormányzat részéről nem is 
tudja ki vehet részt. Ez a kérdése. A többi miből épül meg? Ez most egy gyönyörű szép dolog. 
Az is érdekes, a Kistérség előbb dönt hogy valamit pályázik és hónapokkal utána kerül a 
képviselő-testületek elé? Közben már elkészült, sőt bizonyos szinten elfogadták a pályázatot. 
Hogy került beadásra a pályázat? Hogy merte Velence vállalni testületi döntés nélkül? Ahogy 
csökken az egészségügyben dolgozók száma, nem hiszi, hogy 4, 5, 6, 10 év múlva elegen 
lesznek. Mennek ki az orvosik külföldre. Helyben az új fürdő, szakrendelő, két fizioterápia, 
konkurencia. A gárdonyi fürdő is konkurencia. Társadalmilag mit szólnak ehhez a többiek?  
 
Cserny Vilmos képviselő: népszavazással meg kell kérdezni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: egy pákozdi beteg ha bemegy Székesfehérvárra 1000.- Ft, ha 
eljön ide nem 1000.- Ft a vizitdíj. Társadalmilag nem biztos hogy nagyon kedvező lesz az 
embereknek. Gyönyörű szép a terv, az épület. Gazdaságilag félti az Önkormányzatot. Ha 
felépül az intézet fél óránként fognak jönni a buszok a környékről. Ennek egy csomó vonzata 
van, aminek nem látja az anyagi hátterét. Furcsállja, hogy négy nappal előbb idekerül, de 
közben bizonyos szinten el is bírálták, Polgármester asszony már ígérvényt tett ebben a 
kistérségi ügyben.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nagyon örül annak, hogy Dr. Sirák Andrásné félti 
Velence Önkormányzatát, de nem kell. Valószínűleg van valami tévedés a Gazdasági program 
és a Ciklusprogram felsorolásában. A nyugdíjasház, művelődési ház a Gazdasági 
programban biztos nem szerepel. A mai költségvetési rendeletben gyakorlatilag a 
megvalósulását is meg lehet találni. Nem tervezték, de mindegyiket tudják biztosítani. A 
vállalkozás azon formája ahogy előírásra került és ahogy benne van törvényes és szabályos. 
Nem érti a feltételezést, senki nem bírálta el a pályázatot, sőt beadásra sem került, de 
ténylegesen vannak előzetes egyeztetések, de miért ne lenne. A Kistérség sem döntött, minden 
jogosítványa a képviselő-testületnek van és tudatosan Velencéé az utolsó, mert tudni kell hogy 
a többi településnek mi a szándéka. A Kistérség azt a kockázatot vállalta fel, hogy leszerződött 
a pályázatíróval, megkezdődött a pályázatírás. Ő biztosította a tervező költségét, illetve az 
orvos szakértői költséget, nem pedig Velence Város Önkormányzata. Természetesen ez utólag 
a pályázatba beilleszthető lesz visszamenőlegesen, ha a pályázat nyer. Semmi sérelem nem 
érte Velence városát, ez testületi jogosítvány. Sajnálja, hogy bizottsági üléseken az érintettek 
nem vettek részt és így nem mondhatták el véleményüket. Az orvosi és fizioterápiás részére 
főorvos úr tud válaszolni. A tömegközlekedés nyitott kérdés volt. Nyilvánvalóan az is 
felvetődött, hogy a parkoló részben lekanyarodva egy olyan buszmegállót is biztosítani kell, 
ahol a Martonvásártól Székesfehérvár irányába jövő autóbuszok megállhatnak. A 
megállóhely biztosítása a következő lépés, a megvalósíthatósági tanulmány is ezt tartalmazza. 
Ez egy teljesen jogos felvetés. Két szakmai dologra nem válaszolt, átadja a szót főorvos 
úrnak.  
 
Dr. Ferencz Péter főorvos: jogos kérdés, hogy az agárdi termálfürdő semmilyen érdekeket ne 
sértsen. Sorozatban történtek az egyeztetések azokkal a kollégákkal, akik a szolgáltatást 
végzik most az agárdi termálfürdőben. A pályázat kiírójának az ígérete az, azzal ha 
megvalósul a rendelőintézet, már most működő kapacitások nem vesznek el. A Kórház 
szempontjából is az a lényeg, hogy ne veszélyeztesse a kórházi ellátásokat. Az más kérdés, 
hogy a Kórházban jelenleg a 200 szakorvosi óra kapacitást nem tudják kihasználni. Ami ott 
most plusz szakorvosi óra van és 15 fizioterápia és gyógytorna, ezek megmaradnak. a 16 
szakorvosi óra, illetve a 24 és a 32 fizioterápiai gyógytorna, nem szakorvosi óra 
többletkapacitásként jelenik meg. Amit Töreki úr is elmondott, ebbe a pályázatba nem lehetett 
belevenni azt a pl. 10.000 embert, aki itt tölti az egész évet a Velencei-tó környékén, mert 
nyugdíjas, itt van nyaralója, de nincs bejelentkezve. Nem lehetett megjeleníteni azt a pl. 
20.000 embert, aki májustól-szeptemberig van itt. Azért van egy kicsit túltervezve, mert ha 
lesz rá lehetőség menet közben, a kapacitásokat bővíteni kell. A kérdésre válasza annyi, igen 
a neuralgikus kérdésekre vonatkozóan folyamatosan egyeztettek és ebben konszenzus van. 
Hogy aztán ki fogja ellátni a szolgáltatást, már más kérdés. Az a neuralgikus csapat, aki 
megelégedéssel dolgozik, nyitott arra, hogy esetleg szolgáltatást Velencének és környékének is 
nyújtsanak, de ez még egy másik kérdés.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: reméli, megvalósul és pályázatnyertes lesz a Kistérség. 
Gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák megoldani a parkolási lehetőséget, esetleg 
parkolóházat kellene csinálni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: felvetődött bizottsági ülésen is, a kiszámolt parkolóhely 
elegendő az építési szabály szerint is. Egy forgási sebességgel számoltak, a bejelentkezési 
időszak miatt. Ennek ellenére a felvetés jogos, de miután ott van még a terület, van fejlesztési 
lehetőség. Ez most a pályázatot nem veszélyezteti. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a dolgozók parkolójáról is kell gondoskodni.  
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Csizmadia Attila képviselő: valamiféle előzetes konzultációval be lettek-e vonva a helyi 
orvosok?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondta Dr. Ferencz Péter főorvos úr.  
 
Csizmadia Attila képviselő: a vonatzaj és a rezgés mennyiben befolyásolhatja pl. a napi 
sebészetet a későbbiek során? Terveznek e valami lépést zaj és hangszigeteléssel 
kapcsolatban, történt-e hatástanulmány? Már Ő is rá akart kérdezni, miért tervezték a 
kapacitást ennyivel nagyobbra vagy túl, ugyanakkor amire az elején kérdezett, hogy számára  
alapszolgáltatás nincs az épületben. Egy büfé vagy egy kávézó szinte követelmény ugyanúgy 
mint a WC vagy a mosdó.  
 
Dr. Ferencz Péter főorvos: az az elképzelés, hogy recepciós rendszerben menne a működés. 
Meg kell tudni valósítani, hogy telefonos bejelentkezéssel jöjjenek az emberek és 5-10 percen 
belül többet ne várakozzanak. Jogos a kérdés, meg kell oldani. Az egy napos sebészet a 
pályázatnak nem tartalma, de hozzá kell tudni képzelni. Számtalan olyan kis műtét van, amit 
helyben meg lehet oldani. Ezt a szolgáltatást nyújtani tudni kell, de hogy miből lesz erre pénz, 
ez a jövő zenéje. Ha megnyerik a pályázatot és felépítik a rendelőintézetet, a következő lépés 
ez lesz. 50 m-es védőtávolságon kívül van az épület, nem történt semmilyen hatástanulmány. A 
pályázatot ez nem zavarja. Jogos a kérdés a büfé dologgal kapcsolatban, át fogják gondolni. 
Amikor Polgármester asszony mondta, ha nyer a pályázat, akkor egy egész csapatnak nyomon 
kell követni az egész fejlesztést, akkor meg kell nézni milyen szakmákban tudnak elindulni, 
akkor tudnak elkezdeni abban gondolkodni hogy kik lesznek a személyek és akkor meglátják 
azt tudnak-e büfét csinálni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: bízik abban, amire pályázatnyertesség lesz, ha nem is 
fejeződik be addigra a MÁV korszerűsítés, és villany vonatok fognak járni, így ez a kérdés 
ilyen aspektusban fel sem vetődik. Ha meg igen, az akkori kft. vezetése mérlegeli szakmai 
szempontból hogy zavaró vagy sem. Építészetileg biztos hogy jó.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Dr. Ferencz Pétert elmondja és próbálja azzal nyugtatni, ha most a 
művelődési házról beszéltek volna, ugyanígy zajlott volna a dolog.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e valakinek kérdése. Szót szeretne adni a 
tanácskozási jogú meghívottaknak. Szentesssy Zoltán kért az előbb szót, kérdezi, még mindig 
kíván-e szólni.  
 
Szentessy Zoltán FIDESZ-MPSZ Helyi Szervezetének alelnöke: köszöni, már megkapta a 
választ.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: senkibe nem akarja a szót belefolytani, de azt hiszi 
mindenki megkapta a választ.  
 
Juhász Gyula képviselő: kérdezi, ezzel javulnak a betegek gyógyulási esélyei?  
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Dr. Ferencz Péter főorvos: egyértelműen javulnak, már csak azzal is hogy 8-10 km-es 
körzetben orvosi ellátást kaphatnak. Azon múlik a szakmai szint, hogy milyen orvosokat, 
milyen kiegészítő szolgáltatásokat tudnak ide hozni. Megvan a lehetőség, hogy a biztosító 
által szerződött szakorvosi ellátáson túl olyan kiegészítő ellátásokra is adjanak lehetőséget 
amik nincsenek benne a tervbe, de van rá lakossági igény.  
 
Füri Mihály képviselő: ha ma a még nem hivatalos információk alapján, Gárdonyról, 
Sukoróról, Pákozdról beszélnek, mindenféleképpen pályázik Velence, megvárják a 
hivatalosan bejött tájékoztatásokat, esetleg egynél több nemleges támogatás lesz, akkor is 
pályáznak?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: rossz volt a felsorolás, Sukorónak már itt van a 
határozati javaslata. Ma Pákozd, Martonvásár és Velence testületi ülése zajlik. Igen pályázik, 
a pályázati minimum határ 15.000 fő. Minden ami fölötte van a megtérülést és a gazdasági 
kockázatot csökkenti. Most a döntést se megvárni nem kell, se előre nem kell dönteni, minden 
képviselő-testület a maga szándékáról nyilatkozik. Mindenki szó szerint azonos előterjesztést, 
fejlesztési megállapodást, határozati javaslatot fogad el, kivéve azt, ami Velence 
Önkormányzaté, a földterületre, illetve az önrész vállalására vonatkozóan. Javasolja, zárják 
le a vitát. Négy szavazást fog kérni.  
Kéri, aki a kiküldött előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítására és fejlesztésére  
pályázat előkészítéséről 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi járóbeteg szakellátó központok 
kialakítása és fejlesztése elnevezésű pályázat előkészítése tárgyában benyújtott előterjesztést 
elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a földterületre vonatkozó határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

járóbeteg-szakellátó intézmény helyszínének meghatározásáról 
 
1./ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a TIOP 2.1.1/07/1 
azonosító jelű „Kistérségi szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” keretében Velence 
településen tervezett járóbeteg-szakellátó intézmény helyszíne: 
 

2481 Velence, Balatoni u. 65. szám alatti, 2181 és 2180/1 hrsz-ú ingatlanok. 
 

2./ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 1. pontban jelzett ingatlan 
tulajdonosa kinyilvánítja, hogy az építéshez és projekt megvalósításához visszavonhatatlan 
beleegyezését adja.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: értelem szerint 
 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri, aki egyetért azzal a határozati javaslattal, ami 
összefoglalja mindazt amiről minden képviselő-testület szavazott, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

járóbeteg-szakellátó intézmény kialakításának támogatása 
 

1. Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a TIOP 2.1.2 
/07/1 azonosító jelű „kistérségi szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” 
keretében Velence településen tervezett járóbeteg-szakellátó intézmény fejlesztését 
támogatja és amennyiben megvalósul a tervezett beruházás, a járóbeteg-ellátást ebből 
az intézményből veszi igénybe” 

2. Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a pályázat 
megvalósításához szükséges információkat (dokumentumokat) az előkészítésért felelős 
cégek által kért formában és határidőre megadja, illetve rendelkezésre bocsátja.  

3. Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a támogatás elnyerése 
esetén az erre a célra létrehozott 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit 
gazdasági társaságban részesedést szerez és a kft-n keresztül a megvalósítást, a 
fenntartást és a működtetést biztosítja. 

4. Velence Város Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja, hogy a pályázat 
benyújtásának feltételeként a fejlesztés által érintett önkormányzatokkal közösen 
fejlesztési megállapodást köt, mely a későbbi társasági szerződés alapját jelenti. A 
fejlesztési megállapodásban az alábbi kötelezettségeket vállalja: 
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a) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat támogatása esetén 100%-os 

önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságot hoz létre,  
b) vállalja, hogy a gazdasági társaság és a projekt eredményeinek fenntartását és 

működtetését legalább a fenntartási időszak (5 év) végéig biztosítja, 
c) veszteséges működtetés esetén az önkormányzat vállalja, hogy éves 

költségvetése keretében elkülönített előirányzatban biztosítja az ehhez 
szükséges fedezetet, 

d) a kötelező önrész biztosításának módját és megoszlását, 
e) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat támogatása esetén a fejlesztéssel 

érintett ingatlan tulajdonjoga a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő 
non-profit gazdasági társaság részére per-, igény-, és tehermentes módon 
átadásra kerül. 

 
5. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a pályázathoz 

szükséges 103 millió Ft. önerőt saját fejlesztési forrásából (kötvényből) biztosítja és 
költségvetésében szerepelteti.  

 
6.  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a fejlesztési megállapodást fenti tartalommal megkösse a fejlesztést támogató 
önkormányzatokkal.  

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

Határidő:  2008.február 25. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a kiküldésre került fejlesztési megállapodást 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

kistérségi járóbeteg szakellátó központ létesítésére és üzemeltetésére 
fejlesztési megállapodás elfogadása  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központ létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó fejlesztési megállapodást az 
előterjesztésben foglaltak szerint az értelemszerű javításokat is beleértve elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelem szerint 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a szavazás végeredménye az, hogy az 
Önkormányzat a pályázat beadásáról döntött. Mielőtt szünetet rendel el és megköszöni Dr. 
Ferencz Péter közreműködését elmondja, nagyon szomorúnak tartja, hogy az állampolgárok 
egészségét leginkább gondozó egészségügyi háziorvosok nem támogatják ezt a fejlesztést, 
illetve hogy a jelenlévő képviselő társai sem egyhangúlag támogatták, amikor kifejezetten és 
alapvetően lakossági igény kiszolgálásáról van szó. Kéri gondolkodjanak el és úgy álljanak ki 
az állampolgárok elé, amikor arról van szó, hogy így döntöttek.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: máskor a Polgármester felszólította arra, hogy 
összeférhetetlenség miatt érintettek és tartózkodnak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az összeférhetetlenséget nem jelentették be és nem 
összeférhetetlen jelen esetben a háziorvos.  
Szünetet rendel el.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő az üléstermet elhagyja.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szünet után kéri, folytassák a munkát a következő 
napirend tárgyalásával.  
 
 
 
Napirend: 5./ 2008. évi költségvetés jóváhagyása 
                      (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a működési bevételek 49%-át az állami 
támogatások teszik ki, a többi saját bevétel. A személyi jövedelemadó a tavalyihoz képest több 
mint 13 millió forinttal több. Az általános iskola összes költségének 65%-át fedezik az 
államtól kapott bevételek. 35% az önkormányzati rész, forintban 174.000. Ft/év/ gyereket 
jelent. Az óvodánál az állami költségvetés 60%-át biztosítja az összköltségnek, 40% az 
Önkormányzat saját része. 2008-ban 214.000.- Ft/gyerek/év összeget kell a saját forrásból 
biztosítani. Ezek az összegek természetesen a költségvetésben szerepelnek. A Könyvtár 68%-át 
biztosítja az állami támogatás. Csak a működési bevételeket számolva az Államtól a működés 
céljára valamilyen jogcímen 15%-kal kapnak többet mint a tavalyi évben. Az adóbevétel a 
jelenleg érvényes adórendeletek alapján 4%-kal több mint a tavalyi évben. Az átengedett adó 
és a gépkocsiadó 18%-kal több mint az előző évi. Ezek azért fontos számok, mert ezek azok 
amik a kiadási összegben is szerepelnek. Nagyon fontos, hogy az Önkormányzat működési 
hitel nélkül tervezhette meg a 2008. évi költségvetését, sőt tartalék képzésre is van lehetőség. 
A 8%-os inflációt a közüzemi költségekre tették rá. Azok emelkedtek csak, ahol a szerződéses 
összegek is magasabbak. Javasolja, miután más szóbeli kiegészítés nincsen, a kérdésekre és 
az észrevételekre kerüljön sor.  
 
Juhász Gyula képviselő:  a városi, gazdálkodási költségvetés kiadási oldalánál ahol az utakra 
fordítanak összegeket ott az lenne jó, hogy lehessen számon kérni egy év múlva is, melyik út 
lett megjavítva. Legyen egy konkrét lista, mik lettek végig megjavítva vagy nem lettek 
megjavítva, ahol számon lehet kérni az útberuházást. Ebből az anyagból nem derül ki. A 
hajdútanyai buszmegálló tavaly és az idén is szerepel. Az óvoda előtt is járdaépítés van 
tervezve. Figyeljenek arra, hogy kővel rakják ki, ne fával. Az ottani fákat ember magasságig 
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fel kellene nyesni, hogy szabadon lehessen kilátni. A hajdútanyai buszmegállót a Szabolcsi úti 
kijáratnál tervezik. Nem lehetett volna a telepre tervezni, a gyerekeknek veszélyes az út szélén 
állni és a busznak is van lehetősége a telepen megfordulni.  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: a buszváró tavaly azért maradt el, mert kiderült ez nem 
önkormányzati terület, a Közút Kezelője azt a javaslatot adta, a Pusztaszabolcsi út mellé egy 
fix helyre kell elhelyezni. Az óvoda előtti járda átépítése során figyelnek arra, hogy esztétikus, 
kultúrált formában jelenjen meg. Figyelembe veszik a virágágyásoknál, hogy szépen legyenek 
kialakítva. Az utaknál van egy olyan lista, ami tartalmazza melyek azok az utak amelyek 
nincsenek leaszfaltozva, milyen költsége van, fontossági sorrendbe emelték át az idei évbe.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: visszahivatkozva az első válaszra elmondja, a 
hajdútanyai buszvárót eredetileg beljebb gondolták, de egyrészt a Közlekedés Felügyelet és az 
Alba Volán Zrt. nem támogatta, másrészt pedig nem az Önkormányzat területe.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja Juhász Gyula az utaknál nem az útépítésre 
gondolt, mert az a költségvetésben benne van, azt tételesen elfogadják.  
 
Juhász Gyula képviselő: a kimaradtakra gondolt. Az összeg is megvan és az utcák is be 
vannak azonosítva. Itt viszont kiderült, hogy nincs megcsinálva a dolog, megmarad a pénz, 
áttették a jövő évre.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a pénz nem marad meg, hiszen az évközi 
módosításokkal beterhelték a felszabaduló forrásokat a képviselő-testület döntése szerint. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem maradt el útépítés. A hajdútanyai buszváró maradt 
el.  
 
Juhász Gyula képviselő: a velencei vasúttal párhuzamos utca elmaradt. Az út nem lett 
megcsinálva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem maradtak el utak, nem volt benne a 
költségvetésben. A költségvetésben  többletbevétel esetén van egy második ütem. Most maga a 
rendelet is tartalmaz egy olyat, amennyiben többletforrása van az Önkormányzatnak, akkor a 
kiküldött fejlesztési javaslatokat kell beemelni. Az biztos hogy nem maradt el, és mindig vissza 
kell kerüljön képviselő-testület elé.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: logikusan átgondolva, ha a buszváró elmarad, 
akkor azt a pénzt áthozták, ami nem teljesen így működik. Amikor az év második felében a 
képviselő-testület elé fejlesztések kerülnek különböző indítványokra, akkor már azt 
kalkulálják, hogy ki fog csúszni, mert az idén nem kerül teljesítésre. Mindig az a kérdés, van-e 
forrás, a Hivatal oldja meg. A Hivatal így tudta megoldani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ekkor szokták azt mondani, hogy a tartalék terhére.  
 
Juhász Gyula képviselő:  ha lenne egy lista hogy mit kell elvégezni, év végén látnák mi marad 
el.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: általában nem szoktak feladatok elmaradni, de a 
hajdútanyai buszváró igen. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése a költségvetéssel 
kapcsolatban?  
 
Fehér Györgyné képviselő: mindig kétszer-háromszor elolvassa az anyagot. Először csupa 
kíváncsiságból, aztán keresi az összefüggéseket, majd harmadjára álmélkodik a sok adattól. 
Óriási munka ezt a sok adatot fejben tartani, elismerését fejezi ki a pénzügyi osztálynak.  
 
Juhász Gyula képviselő:  csatlakozik az előtte felszólalóhoz, de nyilván nem a fejükben van az 
adat, hanem a számítógépben, de ugyanolyan nehéz feladat. Ő is elismerését fejezi ki az egész 
csoportnak.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  a hivatali dolgozóknak a jó munkájukért esetleg jutalom van-e 
a költségvetésben betervezve, mert javasolná betervezni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  igen, a bérkeret tartalmazza.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a bankműveleteket szabályozzák a 4. oldal 11.§-ában. Kérdezi 
Jegyző úrtól, az SZMSZ-t nem kell-e módosítani, az átruházott hatásköröket a 
Polgármesterre. 20 millió forintig a Polgármester dönt a likvid pénzek lekötéséről és ezek 
kivételéről. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is kapott felhatalmazást 20 millió 
forintot meghaladó pénzmozgás esetére.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ha a képviselő-testület úgy gondolja, hogy ezek a 
kondíciók maradhatnak hosszú távon, akkor érdemes lenne az SZMSZ-be beépíteni és nem a 
költségvetésbe szerepeltetni. Egy-két éve került be a felhatalmazás, az összegek is módosulnak 
ahogy a forint gyengűl. Meg lehet csinálni, ha hosszú távon el tudja kötelezni magát a 
testület.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: javasolja, tegyék hozzá, hogy a következő testületi ülésen 
határozat formájában adják ki. A Polgármester a tett intézkedésről számoljon be.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: semmi akadálya nincs sem a tájékoztatásnak. Amikor ez 
korábbi években bekerült egy volt a lényeg, hogy a tartalék pénzek egy napig se maradjanak 
befektetés nélkül és ne kelljen mindig testületi ülést összehívni. Nyilvánvalóan jogos az igény, 
ami meg is történik. Nem SZMSZ kérdése, nem kell túlszabályozni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: múltkor is említette az első tárgyalásnál, hogy több éve 
ugyanazok kapnak támogatást pályázat nélkül. Ő megpályáztatná, van egy keret civil 
szervezetekre.  
 
Fehér Györgyné képviselő: amikor szüreti mulatságra Pázmándra készült a Hagyományőrző 
Egyesület, kértek és kaptak támogatást anélkül, hogy pályáztak volna.   
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: vannak olyan képviselő társai, akiknél elég lényeges kérdés a 
tiszteletdíj. Hány éve nem változott a tiszteletdíj? Polgármester asszonytól várná a tiszteletdíj 
emelés javaslatát. Vannak olyan képviselő társai, akik jelezték, hogy megélhetésre kell a 
tiszteletdíj. Javasolja, hogy változzon.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja, ez a felvetés nem hangzott el képviselő-
testületi ülésen, legalábbis amikor Ő jelen volt, nem, márpedig olyan nem volt amin ne lett 
volna jelen.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: pedig az elhangzott.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ne beszéljenek félre, nem megélhetésről volt szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vitának ezt a részét nem szeretné megnyitni. Bárki, 
bármire hivatkozhat, de az a korrekt, ha név szerint megnevezik, aki pedig más háta mögött 
beszél, tartsa meg a véleményét. Ez magánvéleménye volt, elvárja hogy szemtől szembe 
beszéljenek. Kéri, ha van módosítási javaslata a képviselői tiszteletdíj emelésére, tegye meg, 
majd a költségvetés készítője válaszol, van-e rá lehetőség vagy sem. Elmondja, 5%-kal 
emelkedett a tiszteletdíj a tavalyi évhez képest.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a tiszteletdíjnál a törvényben biztosított 
automatizmust alkalmazzák amitől bármikor el lehet térni. Amikor a Kormányzat a 
köztisztviselőknek a bérét rendezi, akkor azt kerekített formában rátervezik. Természetesen a 
törvényi felső határt, vagy korlátot figyelembe véve a képviselő-testületnek joga van annyi 
megállapítani ezen felül amennyit akar. Ez egy javaslat, de a köztisztviselőknek sem tettek 
többet rá, mint amennyit a központi irányzat megenged.  
 
Csizmadia Attila képviselő: röviden kíván szólni, mert nem volt itt előzőleg. Az Egyháznak a 
fejlesztésére szánt 1.980.000.- Ft-ot terveztek két egyházközség számára.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: háromra. 
 
Csizmadia Attila képviselő: az előbb kérdezte, kettőre kapott választ.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Baptista Egyház részére mindig betervezik, de nem 
veszik fel a pénzt.  
 
Csizmadia Attila képviselő: A kettőt a Katolikus és a Református egyház szokta kimeríteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a rájuk eső részt. Az egyházak között van egy érvényes 
szerződés, megállapodás a százalékokra.   
 
Csizmadia Attila képviselő: ezt nem tartja helyesnek, többet javasolna, ez még az 
állagmegóvásra sem elég véleménye szerint. Nyilván az Egyháznak is van saját költségvetése, 
de tudják jól mire elég és mire nem a mai körülmények között. Nem teljesen érti, hogy az 
építmény és a telekadó között az építményadó nagyságrendileg 17%-kal emelkedett, a bevétel 
így van tervezve. Ez lehet hogy nem százalékos emelést jelent, hanem több építményt. A 
telekadó 5%-kal nőtt, ez miből adódik? Első ránézésre úgy tűnik, az építmény tulajdonosokra 
terhelődik nagyobb teher. Lehet hogy az arányokkal van némi eltérés. A temető üzemeltetés és 
karbantartás 2.100.000.- Ft., amit szintén kevésnek tart, látva a temető bizonyos részének 
állapotát (a közterület ápoltságra 25 millió forintot költenek). Véleménye szerint egy városnak 
alapvető a múlt megtisztelése és megbecsülése. Éppen ezért a temetőt is olyan szinten karba 
kellene tartani, hogy az becsületükre váljon és ne kelljen szégyenkezni a gondozatlan területek 
miatt. Ez az Egyház feladata, de nincs rá pénz. Javasolja, erre több pénzt szánjanak vagy a 
közterület ápoltságból csoportosítsanak át pénzt.  
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A harmadik dolog a helyi Sport Klub támogatása. Mire használják fel a kapott összeget és 
milyen haszna van ebből Velencének.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
Csizmadia Attila képviselő: Ő is említette Dr. Sirák Andrásnénak, a tiszteletdíj neki is 
megélhetésre kell. Azt gondolja, amikor tavaly Polgármester asszony jutalmat kapott, illetve 
országos kitüntetést, rögtön az jutott eszébe, hogy ez nemcsak Polgármester asszony érdeme, 
hanem a testület munkája is mögötte van, illetve a bizottságok és bizottságok elnökeinek a 
munkája is benne van. Furcsállja, hogy a bizottságok elnökei nem kapnak külön tiszteletdíjat 
munkájukért. Becsületes munkát, időt fordítanak rá és úgy gondolja érdemes lenne 
megtisztelni őket azzal, hogy kapjanak, illetve a testület tagjainak is tiszteletdíj formájában 
kerüljön elismerésre a munkájuk. Például azzal, hogy évente megfelelő módon emelkedik a 
tiszteletdíj. Kérdezi, előzőleg minden évben emelkedett 5% körül, ez volt a tendencia?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: amikor központilag emelkedett a közalkalmazotti és 
köztisztviselői illetményalap, annyival emelkedett a tiszteletdíj is.  
 
Csizmadia Attila képviselő: javasolja, mindig, ha elismerik a Polgármester asszony munkáját 
amit most nem vitat, és jutalmat kap és országos elismerésre terjesztik fel, akkor a 
képviselőket is ismerjék el és igen, manapság tiszteletdíjjal lehet elismerni a munkát 
alapvetően és a bizottságok elnökeinek indítványozza azt, hogy kapjanak tiszteletdíjat a 
munkájuk után.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az egyházaknál csak fejlesztésre fordítható a támogatás. 
Az egyházak mindig is szabályosan használták fel kivétel nélkül, ugyanúgy mint ahogy a civil 
szervezetek és egyesületek is. Egyrészt egy megállapodás kötődik, előleget is vehetnek fel, 
számlamásolatot adnak, annak rendje-módja szerint elszámolnak és a fejlesztési feladatot 
bejelentik. A képviselő-testület és a Polgármester nem szól bele a fejlesztésekbe. A temető 
fenntartásáról úgy gondolja szakmai vitát ne nyissanak és általában ne minősítsék. Kéri, ha 
van ilyen tapasztalata, mondja meg, melyik része a temetőnek, mikor és hogyan volt 
elhanyagolt, mert akkor lehet ezt a dolgot rendezni. Véleménye szerint az egyházak nem 
hanyagolják el területeiket, de lehet hogy elkerüli valami figyelmét amikor ott jár.  
A futball támogatásával kapcsolatban elmondja, ugyanúgy elszámolnak, mint az egyházak. A 
haszna, az az eddigi elismerése a településnek, amire nagyon büszkék voltak, hogy a tavalyi 
szezonban első helyezést értek el. A több száz gyereknek biztosítják a mozgást, a sport 
lehetőségét. Az iskola keretén belül több olyan dolog van, amit szintén az Önkormányzat tart 
fenn.  
Véleménye szerint a bizottsági elnökök tiszteletdíja nem ide tartozó kérdés. A SZMSZ-ben úgy 
határozták meg, hogy a bizottsági tevékenységért többletjuttatás nem jár. Az SZMSZ 
módosítására azonban lehet módosító javaslatot tenni. Úgy gondolja, ahogy eddig évtizedek 
óta tiszteletdíj nélkül látták el a bizottságok a munkájukat, biztos abban, ezt a továbbiakban is 
meg fogják tenni. Azt hiszi, egy képviselői tiszteletdíjnál – ami a polgármesteri bérre nem 
vonatkozik – minden esetben az volt az elvi döntése a bármikori képviselő-testületnek, 
amennyit a jogszabály a köztisztviselőknek minden évben ad. Nem sajnálja egyetlen-egy 
képviselő-testületi tagtól sem. Kéri, tegyenek javaslatot mennyi legyen a képviselői tiszteletdíj 
a 2008-as évben.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: pontosítani kíván. A Polgármesterre is vonatkozik a 
tekintetben, hogy az ő bére is a köztisztviselői illetményalap szerint alakul. Csak addig nem 
érintett, amíg a helyi illetmény alapot utol nem érte a központi illetményalap. Itt jutott eszébe, 
nem terjesztették elő, hogy ennek értelmében cca. 3%-kal emelkedik a Polgármester bére. A 
képviselői tiszteletdíj költségvetés keretén belül emelhető, addig az egyéb tisztségviselőknek a 
díjazását előbb mint feltételt biztosítani kell és utána válik pénzügyi döntéssé.  
Az építményadó és a telekadó kérdésénél a tervezés úgy megy, ha egyrészt nézik a helyi 
rendeletüket és nézik az elmúlt évi tényszámokat. A helyi rendelet mindkettőnél emelést 
irányoz elő, a telekadónál kb. 2%-ot, az építményadónál 8-10%-ot. A telekadónál a tavalyi 
terv éppen megvalósult, nem mertek 5%-nál többet tervezni. Az építményadónál 
adminisztratív csúszása volt a Hivatalnak. Nagyon sok bevallás az utolsó hónapban érkezett 
be. A tavalyi évhez képest azt is emelkedésként be kellett tervezni. Az elmúlt évre jogos 
kivetések még nem érkeztek be, ezért tűnik viszonylag magasnak a tervezett bevétel.  
  
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: érvényes adórendeletek vannak, 2008-ra nem is 
módosították.  
  
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 2006-ban ez meg lett állapítva.  
 
Benkő Istvánné képviselő: beszéltek Dr. Sirák Andrással és Dr. Sirák Andrásnéval arról, mi 
lenne, ha azokat a sírokat amiket visszaadnak, azokat odaadnák a fenntartónak és azt tudná 
kezelni. Ugyanígy működik Gárdonyban és Agárdon. Bizonyos százalékért meg kell egyezni a 
gondozásában. Valami megoldást kell találni, mert ezért rendetlen a temető. Hiába mondott 
le két sírról, kénytelen volt továbbra is gondozni, mert senki nem törődött vele, benőtte a gaz.  
 
Csizmadia Attila képviselő: pontosan erre a részre értette. 80-100 éves síremlékek is vannak, 
ott nem tudja mit kell csinálni, csak felvetette mint gondolat, valószínűleg az Egyháznak 
nyílván ebből a pénzből nem jut erre, mert ez annál nagyobb munka és nagyobb feladat, de 
érdemes lenne elgondolkodni rajta, akár összefogni az Egyházzal, mert nem jó képet mutat, 
hogy szinte műemlék szintű sírkövek düledeznek, üres sírkamrák tátongnak. Azt gondolja, 
valamilyen szinten rendezni kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  úgy gondolja legjobbkor mondta el Csizmadia Attila, 
mert jelen van a Református és Katolikus Egyház képviselője, felajánlhatják azt, hogy 
természetesen nagyon szívesen együttműködnek. Ezek az Egyháznak azon ügyei amikre 
javaslatot tehetnek, de a költségvetési rendeletben nem szabályozhatják, mert ez az Egyház 
belügye.  
 
Serhók György képviselő: választ szeretne adni, mert egy hölgy szünetben kérdezte tőle a 
Muskotály utcát. Örömmel meg tudja erősíteni, hogy a 13. számú mellékletben tervezve van. A 
temetővel kapcsolatban elmondja, 2-3 évvel ezelőtt nagyon kellemetlen helyzetbe kerültek és 
akkor megállapodtak abban, hogy valamilyen megoldást kell találni. Úgy érzi, azóta az elmúlt 
időben nagy változás jelentkezett. Most már nincs különösebb panasz, de van mit javítani. A 
költségvetésben is benne van, tervezik mindenféleképpen. A sporttal kapcsolatosan úgy érzi, 
évek óta megfelelő összeget kap a Sportegyesület. Mint önálló civil szervezetként működő 
egyesületben egyre több velencei gyerek sportol, és a támogatási kör is egyre több lesz. Azon 
kellene gondolkodni, hogy az NB III-ba hogyan jussanak több helyi támogatáshoz, nehogy 
szégyenszemre megint az jöjjön le a sajtóban, hogy visszamondta Velence és nem kívánt a 
magasabb osztályban szerepelni. Egyre jobban haladnak a magasabb szint felé.  
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Csizmadia Attila képviselő: mennyi gyerek jelentkezett körülbelül?  
 
Serhók György képviselő: 150 gyerek van körülbelül. Amikor a 2008. évi költségvetéssel 
elkezdtek foglalkozni, akkor rengeteg olyan információ összejött, ami úgy gondolja reálisan 
szerepel az anyagban. Minél többet beszélnek róla, annál többször előjönnek olyan dolgok, 
amik mindig újak, amiken mindig változtatni kellene. A 2008. évi költségvetés tervezet 
lekopírozza azt, amit 5-10 éve folyamatosan képvisel vagy a képviselő-testület vagy amit a 
lakosságtól átvettek. Legyen az működésre vonatkozó elvárás, vagy fejlesztések, amikről 2-3 
hónapja folyamatosan vitatkoznak. Azért nem is kívánt a 3., 4. napirendi ponthoz hozzászólni, 
mert tudta hogy ebben az anyagban benne vannak ezek a dolgok. A kötvénnyel kapcsolatos 
dolognak a jelene, a jövője pontosan benne van. A 23. §-ban benne vannak a fejlesztési 
tételek. A kiadás-bevételi oldalakban hogy még mire számítanak. Benne van az is, hogy 103 
millió forintot terveznek a járóbeteg ellátásra azért, hogy kapjanak 900 millió forintot ami itt 
fog maradni Velencén. Lesznek a Velencei-tó kapujával kapcsolatban feladatok, de 
pályáznak. Azok az értékek, azok az úgymond milliárdos tételek itt maradnak Velencén. 
Amiről beszélnek az 1 milliárd forintos tételekről ami benne van a költségvetésben. Meg 
vannak azok a feladatok az ide évben is indulóra, amit ha ezeket teljesíti az ember a megfelelő 
folyamatban, akkor pár év múlva nyernek. Valaki úgy érzi hogy előre menekülnek, ilyen 
szavakat használ, Ő is így van vele, esetenként így vannak vele, de olyan vagyoni értéket 
hoznak ide ami jelentkezik egészségügyben, oktatásban. Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság ülésein sokat vitatkoztak, hogy a bérek kérdése, hogyan, milyen formában 
jelentkezik, intézményeknél, hivataloknál, különböző egységekben, de úgy hiszi sikerült 
tisztába tenni. Már elhangzottak képviselői vélemények, hogy bizonyos megalapozottságot 
látnak abban, hogy azok a bér jellegű pénzek, jutalmazások jó helyre kerültek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, a költségvetéssel kapcsolatban kinek van 
észrevétele?  
 
Dr. Sirák Andrásné  képviselő: a képviselői tiszteletdíjra visszatérve az SZMSZ-ben úgy van, 
hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz javaslatot és évente felülvizsgálja a 
képviselői tiszteletdíjakat. Az SZMSZ-ben arról nincs szó, hogy az elnökök kapjanak 
tiszteletdíjat. A Bizottság elnöke és tagja az   
Ötv. szerint kaphat. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy 
milyen jó a költségvetés, de azért Velence történelmében először olyan költségvetés van, ahol 
1 milliárd forint kötvénykibocsátással áll csak a költségvetés. Kötvénykibocsátás nélkül nem 
lenne ilyen költségvetés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy pontosít, hogy ez a megfogalmazás nem jó és nem 
szakszerű. Ez a költségvetés áll 1 milliárd forintos kötvénykibocsátás nélkül is. Az 1 
milliárdos kötvénykibocsátás a fejlesztési forrás, ennyivel több a fejlesztési forrás lehetősége. 
Ez egy alapvető meghatározás. Azért pontosít, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen és ne 
lehessen más irányba felhasználni. Igaza van Dr. Sirák Andrásnénak abban, hogy a Bizottság 
tesz javaslatot a képviselői tiszteletdíjra. Megtette, itt van a költségvetési rendelet 
előterjesztésében.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: nem tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az előterjesztés benn volt Bizottság előtt nem tett 
módosító javaslatot.  
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Serhók György képviselő: tételesen nem olvasnak fel minden sort, de az anyagokat 
végigtárgyalják, átbeszélik és ha felvetés, kérdés van, arról szavaznak. Itt ilyen jellegű 
felvetést a bizottsági ülésen nem szerepelt. Amennyiben van módosító javaslat, azt javasolja 
Dr. Sirák Andrásnénak, tegye meg és szavaznak róla.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke tesz 
javaslatot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megtette a javaslatot.  
 
Serhók György képviselő: nem kíván módosító javaslatot tenni, ha más módosító javaslat van, 
tegyék meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri Serhók Györgyöt úgy pontosítsa hozzászólását, 
hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtette javaslatát, mert benne van a 
költségvetési rendelet tervezetben.  
 
Serhók György képviselő: a teljes anyagban benne van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megtette javaslatát. A módosító indítványnak semmi 
akadálya nincsen. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése a költségvetési rendelettel 
kapcsolatban?  
 
Serhók György képviselő: mivel többször felvetődött a képviselői díj. Egy dolgot azonban el 
lehet mondani, tényleg úgy van ahogy Csizmadia Attila elmondta, bizonyos esetben sokkal 
több feladattal jár ez, de idáig felvállalta. Lehet hogy majd valamikor változik ez a dolog. 
Egyet mondott mindig, valamilyen módon mindig kísérje, kövesse, van egy bizonyos sor, 
Polgármester, Alpolgármester bizonyos beosztásokhoz hasonlóan bizonyos módon lekövesse. 
Ezzel messzemenőkig egyetért. Javaslatként bizottsági szinten más nem hangzott el.  
 
Dr. Sirák András képviselő: szeretné tudni, a háziorvosi ügyeletre szánt 2.088.000.- Ft dologi 
és 3.836.000.- Ft átvett pénzeszközök mit takarnak? 2. oldal, 2. számú melléklete.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: az 7. számú függelékben javasolt fejlesztéseknél meg lehet 
határozva mi az ami megvalósításra kerül. Az üdülő utakat pályázat útján tudják esetleg 
javítani. Kérdezi, ki fogja a pályázatot koordinálni, ki fogja a lakosokat tájékoztatni? 
Ugyanebben a mellékletben van az, hogy nem emelik a telekárakat infláció mértékkel sem. 
Úgy gondolja, eltérnek a gyakorlattól. Módosító indítványa, hogy az, a határozati javaslatban 
szerepeltessék az  infláció mértékével emelni kellene az árakat. Szerepel az is, hogy az orvosi 
praxisok helyi iparűzési jogosítványai is megváltoznának. Úgy gondolja, ezt nem kellene 
összevetni a többi vállalkozóval. Ebből az orvosok eszközt vásárolnak, gyarapítják az 
Önkormányzat vagyonát, nem az Önkormányzatnak kell megvásárolni.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: az Önkormányzat viseli a dologi költségeket, mint  áram, 
gáz és vízköltség. Az átadott pénzeszköz a háziorvosok, az ügyelet és a gyerekorvosnak adott 
támogatás.  
 
Dr. Sirák András képviselő: nem egészen érti, az ügyeletet Ő működteti, 60.000.- Ft nagyságú 
havi támogatást kap, aminek nagyon örül és köszöni. A 12 x 60.000.Ft nincs 3.088.000.- Ft.  
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Filler Erna pénzügyi osztályvezető: az összes orvos és a gyerekorvos támogatása is benne 
van.  
 
Dr. Sirák András képviselő: van praxis támogatás, lakosság arányos?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, miután ezek az éves kiszámolt tényadatok és 
változatlanok, nyugodtan át lehet tételesen adni. A részletes mellékletben nincs benne 
véletlenül?  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: nincsen. 
 
Dr. Sirák András képviselő: kéri, tegyék azt tisztába, hogy háziorvosi ügyelet.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: az legyen a helyesbítés, hogy orvosok, ügyelet és 
folytatódjon a szöveg.  
 
Sénik István képviselő: teljes egészében a háziorvosoknál a fűtést az Önkormányzat fizeti és 
pluszba kapják a támogatást?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az útépítési pályázat ahol lehetett meghirdetésre 
került. Már az első anyagban átjavították amit kellett, például nagyközség szerepelt még. A 
telekárnál tényleg igaz a felvetés. Ez volt a tavalyi évben az álláspont, hogy amúgy sincs 
ingatlanforgalom, ne emeljék az árat. Ha a képviselő-testület azt mondja, legyen megemelve, 
akkor annak úgy kell lenni. Az orvosi praxissal kapcsolatban jogi véleményét tette le az 
asztalra, ezt muszáj volt jelezze.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a megállapodás 3-as pontjában az van, hogy a 
berendezések az Önkormányzat vagyonát gyarapítják.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: itt nem ez a kérdés. Itt az a kérdés, hogy az EU-s jogi 
szabályozás tiltja a külön kedvezmény adását, ezért minden szinten ki kellett venni. Ő is az 
előző szabályozással ért egyet, de ma nem tudnak mást tenni. Szavazni fognak róla, Jegyző 
úrnak pedig jogos dolga, hogy előterjessze, utána pedig jelezni fogja, hogy jogilag nem jól 
működött a képviselő-testület.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ő nem fog semmit jelezni, már megtette.  
 
Cserny Vilmos képviselő: lesz következménye? A határozatot kifogásolni fogja a 
Közigazgatási Hivatal?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: itt nem lehet mást tenni, vagy iparűzési adó vagy nem 
iparűzési adó. Nincs más lehetőség. Szavazni fognak egyedileg róla. Egy módosító indítvány 
hangzott el a telekárral kapcsolatban, illetve az iparűzési adóról külön fognak szavazni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a parkfenntartás költségét mennyivel lehetne csökkenteni az 
elmúlt évhez képest? Másik kérdése, ha a pályázatnál a lakosság összefognak akár saját 
önerővel, az útépítés elég nehéz, sokba kerül. Elég sokat jár este betegekhez olyan részeken 
ahol nincs közvilágítás. A lakók nagyon szívesen négyen, öten összefognának és megvennék a 
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lámpatestet. Van-e arra lehetőség, hogy ez bekerüljön a pályázati rendszerbe, mert minden 
egyes lámpával mindenki gazdagabb egy kicsit és előbb-utóbb eltűnnek a sötét foltok.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: több év óta nagyon jól működik, élnek vele az 
állampolgárok, benne van a költségvetési rendeletben, meg van hirdetve az újságban. Átadja 
a szót kollégájának, hogy ismertesse a feltételeket.  
 
Törjék Zoltán műszaki előadó: kb. 60.000.- 70.000.- Ft a lámpafelszerelés lakossági 
hozzájárulása. A Velencei Híradóban meg van hirdetve. Akik ilyet szeretnének, kérelmet 
írnak. Megnézik a helyszínt, majd utána megrendelést adnak a VHG Kft. felé, aki tovább 
bonyolítja a megrendelést. A kérelmezőnek előzetesen csekket küldenek ki, amikor megérkezik 
a pénz, megrendelik, felszerelik. Évek óta működik, elég sok lámpa így került fel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: azokon a helyeken működik, ahol van közvilágítási 
hálózat. Ami most szerepel az anyagban az a Muskotály utca, mert a közvilágítási hálózat 
nem megy el odáig. Először hálózatot kell bővíteni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  18. §. (3) bekezdés tartalmazza a testületi 
támogatást.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Gránitz Gáspár Istvánné által felvetett dologra, a kecske és 
káposzta esetét javasolja. Ha egyszer törvényi, uniós kötelezettség az, hogy nem adható belőle 
kedvezmény, az Önkormányzatnak ettől nem lesz kevesebb a pénze, az üzemeltetők befizetik az 
iparűzési adót. Amennyi iparűzési adót befizetnek, annyival emeljék meg a támogatást amit 
kapnak. Ezt módosító indítványnak szánja. A Jegyző úr javaslata a törvényesség megálljon, 
viszont a befizetett iparűzési adó összegével emeljék meg a támogatást.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a törvény, a jogszabály nem tesz különbséget a 
vállalkozók között. Lehet hogy át kellene fogalmazni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a módosító indítványról szavazni fognak.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: ez nem olyan egyszerű, mert minden orvos más összeget 
fizet.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ha egy összegben szerepel a gyerekorvos, ügyelet, stb., akkor abban 
a számban benne van.  
 
Sénik István képviselő: pár évvel ezelőtt kb. 30 vállalkozó tiltakozott ebben a dologban, mivel 
helyi vállalkozók az iparűzési adót nekik is engedje el az Önkormányzat. Írtak is levelet a 
Polgármester asszonynak amire negatív volt a válasz, nem tudja miért.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a másik vállalkozó saját vállalkozását gazdagítja, itt 
viszont a 3. pontban benne van az, hogy az Önkormányzat nevére kell megvásárolni az 
eszközöket, az Önkormányzat vagyonát gazdagítja.  
 
Sénik István képviselő: hogyan számolnak el róla?  
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Dr. Sirák András képviselő: elmondja, eredetileg minden háziorvos közalkalmazott volt. 
1994-1995-ben funkcionálisan privatizálódtak, saját maguk kapják a társadalombiztosítótól 
és a rendelőtől a támogatást, plusz feladatot látnak el. Ha a rendelőben elromlana valami és 
közalkalmazott lenne, akkor a javítást az Önkormányzat biztosítaná, ebben az esetben viszont 
maguk intézik. Erre vonatkozó gesztus volt az az Önkormányzattól, hogy ne fizessenek 
iparűzési adót, hiszen közfeladatot látnak el, amit az Önkormányzatnak magának is el kellene 
látnia.  
 
Sénik István képviselő: közfeladatot lát el minden vállalkozó ezen a területen, aki valamilyen 
vállalkozást folytat. Ha nem lenne például egy vendéglős vagy traktoros, stb., akkor nem 
lenne iparűzési bevétel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, ne folytassák a vitát, mert körülbelül 
mindenkinek ugyanaz a véleménye és még pár napirend hátra van. Kérdezi, van-e valakinek 
olyan kérdése a költségvetéssel kapcsolatban, ami még nem hangzott el?  
 
Füri Mihály képviselő:  nem ezzel akarta kezdeni, de azt kell mondja Polgármester asszonyt 
idézve, nem emlékszik hogy mikor, de azt szeretné kérni a szünet utáni lehetőségtől, a 
„Mónika show-s” jellegű összefoglaló elemeket próbálják meg másnak adni, amit 
kimondanak azt kell leírni. Következetességből szeretne egy szót mondani. Végig azzal voltak 
noszogatva beadványaikkal a költségvetés és mindenféle gazdasági, gazdaság-politikai 
kérdését illetően a településnek, hogy nincsenek aláírva, illetve sk. rövidítéssel vannak ellátva 
beadványaik. Jelzi, és nem sértésként mondja csak stílusából eredően, hogy bizottsági 
meghívót aláírva még látott.  Három percben nem fog tudni hozzászólni a dologhoz, mert 600 
oldalt kaptak.  
Hol lesz az új játszótér. Új játszótér létesítése 2,5 millió forint.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: nem lesz, nem megvalósítható.  
 
Füri Mihály képviselő: soknak tartja Velence Város születésnapjára a 3 millió forintot, a 
Nyári Zenés Estékre a 4,5 millió forintot. Összesen soknak tartja 22.070.000.- Ft-ot az 
ünnepekre. Karácsonyi díszkivilágítást ha nem erőlteti, akkor még ellennének díszkivilágítás 
nélkül. Az orvosi praxisok az uniós normáknak megfelelően, az uniós norma az véleménye 
szerint, hogy az Önkormányzat adhat időszakos adómentességet, adhat bármilyen jellegű 
adómentességet, bármilyen szolgáltatás bővítésre. Erre van gyakorlat Gárdonyban és sok más 
helyen. Miért kell a határozati javaslatban megerősíteni az Alpolgármester tiszteletdíját? 
Ugyanazért mert az automatikusan változik és a képviselők 5%-át nem kell megerősíteni? 
Hogyan jött ki a rendelet tervezetnek a 7. §-ából az 1.364.000.000.-Ft? Ezt hogyan 
állapították meg? A 11-esnél javasolja, maradjon az eredeti. A 17. §-t nem tartja egy az 
egyben elfogadhatónak. A 18. §-nál hiányosnak tartja a nyomatékos hőenergia 
hasznosításának bevezetéséről szóló mindennemű információt. A 20. §-nál nem tartja 
elfogadhatónak a komplett időpontot, illetve a 20. §. 2-esnél kiegészítő, rendszeres egyeztető 
megbeszélések lefolytatására kivel folytasson tárgyalásokat? 20. §. 6-os Iskola utcai kisiskola 
épületét közösségi ház funkcióra biztosítja. Egy nagyon jelentős dolgot kíván mondani. 
Megdöbbenve hallotta azt, hogy ez nem az Ő programuk. Nem érti miért kell így 
szétválasztani, amikor nyilvánvaló a település érdekéről beszélnek, amikor egy kultúrházról 
beszélnek például. Ne próbálják a tyúkot bepréselni a kalitkába, mert ez nem oda való. Ha 
arról beszélnek hogy ilyen szintű fejlesztések és ilyen mértékű pénzek vannak, akkor adjon 
lehetőséget erre a projektre is, akkor egy korrekt közösségi házról beszéljenek, ne egy nagyon 
régi épületről. A 22-es §-nál nem nagyon érthető, hogy milyen pályázati fejlesztés a 
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gazdaságosabban működést és a település hosszú távú célját szolgálja. Mindent ráhagynak a 
Polgármesterre. Nincsenek hatástanulmányok és olyan jellegű egyeztetések amik ezt így 
becsukott szemmel lehetővé tennék. A 27. §-ban költségmegosztásról beszélnek a szomszédos 
településekkel. Településenként 1%-os költségmegosztást sem mondanak, hanem tulajdonrészt 
mondanak és a költséget teljes mértékben magukénak mondják az előbb felvázolt 
egészségügyi intézménnyel kapcsolatban, a városi könyvtár. Kérdezi, Kápolnásnyékről van 
már támogató nyilatkozat. Úgy tudja ez ellen évek óta elzárkóznak, nem tudja hogy lenne új, 
egyeztető álláspont. A 28. §. B. pontja nagyon jó dolog. A Velencére telepítendő 
szolgáltatások befogadása, teljesítése, megvalósítása, elősegítése, támogatása. Itt is módszert 
kellene változtatni. A legutolsó választási ciklusban elhangzott a Spar Áruház előzetes 
tárgyalásairól kiszivárgott dolog. A Spar letette eléjük a félig ledátumozott fényképeket, 
amiből kiderült, hogy valószínű voltak egyeztetések. Ide szeretné betenni azt a témát is, 
beszélnek olyanról például, hogy voltak tárgyalások az Ifi szálloda megvételéről, folyamatáról 
és a termálvíz megosztásról. Konkrétan olyat hallott, hogy Galambos alpolgármester úr 
tárgyalt ebben a témában valakikkel. Kéri Galambos Györgyöt ezt erősítse vagy cáfolja meg, 
hogy van ilyen vagy nincs ilyen. Szembesülnek, találkoznak ilyen kérdésekkel és nem tudják 
hogy ezek előnyös működési együttműködések, amit a következő pont is ír. Nyilván azt 
szeretnék, hogy a település részére legyenek előnyösek. Bele kellene fogalmazni ebbe a 
kérdésbe. Nyilván a képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatban az övéből le kellene venni, mert Ő 
az aki plusz munkát teremt és plusz költséget ez által a településnek.  
 
Galambos György alpolgármester: úgy tudja, a Fehér házat Magyar István adta el egy 
szentendrei vállalkozónak. Nem tudja ezzel kapcsolatban mit várnak tőle.  
 
Füri Mihály képviselő: ez egy jó dolog, hogy ezt így tudja Galambos György, de Ő ezt nem 
tudta. Kiegészíti kérdését. Úgy tudja, abban a témában tárgyaltak, hogy ide a vállalkozó egy 
wellness szállodát akar építeni. A termálvíz megosztására folytattak tárgyalást a 
vállalkozóval.  
 
Galambos György alpolgármester: ahonnan az információ származik, onnan jó lenne 
megkérdezné, pontosan miről van szó. Ismerősei révén került kapcsolatba a vállalkozóval. A 
vállalkozó megvásárolta az ingatlant, szeretne itt fejleszteni. Megkérték, hogy Velencével 
kapcsolatban mondjon néhány szót. Elmondta milyen lehetőségek vannak, semmi mást nem 
mondott.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Magyar István kért írásban egy véleményt a 
vízhasználatra befektető megjelölése nélkül amire természetesen megkapta a választ, ami 
benne van a szerződésbe és a fejlesztési elképzelésekbe. Azt jelenti, hogy nincs termálvíz 
szolgáltatásra lehetőségük, de nem kizárt senki fejlesztése abba a széles körben, amit 
Rábaközi úrral szerződésben rögzítettek. Nincs pletykára semmiféle ok. Az pedig hogy 
eladták-e vagy sem, ha a Hivatalba hivatalosan adóalanyként bejelentkezik mint új 
tulajdonos, akkor fogják tudni, hogy új tulajdonosa van a Fehér háznak. A településnek előny 
lenne, ha költenének az épületre.  
 
Galambos György alpolgármester: ez nem pletyka, bizottsági ülésen elhangzott, hogy eladta a 
vállalkozását 3 milliárd forintért.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem képviselő-testületi ülésre tartozó téma. Úgy 
gondolja ezek azok az üzleti érdekek, amik nem tartoznak ide.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  elhangzott hogy az Alpolgármesternél kell döntés, 
a képviselőknél nem. Az SZMSZ az Alpolgármesternek a tiszteletdíj jogosultságát 
megállapítja, de külön határozatban kell a tiszteletdíját megállapítani. Tekintettel arra, hogy 
a képviselőknek 5%-os emelés lett betervezve, ezért kellett ezt a határozati javaslatot 
beterjeszteni. A képviselők tiszteletdíját a költségvetési rendelet tartalmazza.  
Az uniós támogatásokkal kapcsolatban sok mindenben elfogadja hogy nem ért hozzá, ebben is 
elfogadja, de meg kell mondja, az Európai Jogi szakvizsgájának alapján tudna vitatkozni. 
Véleménye szerint ha Bíróságig mennének, ott is azt mondanák, nem lehet ily módon 
támogatni a vállalkozást.  
Bármiféle megkülönböztetés vállalkozások között szabálytalan. Vannak taktikák kormányzati 
szinten, de annak is vannak olyan előkészítő mozzanatai, eljárásai amiket az uniós gyakorlat 
elfogadott. Helyi szinten van egy táblázat a költségvetési rendeletben ami az Áht-nek a 
legfrissebb módosítása. A táblázatban ki kell mutatni, hogy a helyi iparűzési adóból mennyi 
kedvezményt adtak. Ha oda beírnak egy fillért is, abban a pillanatban gond van. Eddig arra 
vigyáztak, hogy ne kelljen beírni, más módot nem találtak, de már ez a megoldás sem tartható 
fenn.  
Nem tudja mi a probléma a 9. § (7) bekezdésében foglalt céltartalékkal. Ezek a pénzek le 
vannak kötve. A kötvény is le van kötve december 31-ig, illetve a 640 millió és a 360 millió 
jövő februárig. Le van kötve az értékesített ingatlan eladásból származó 50 millió forint egy 
hónapra, 100 millió forint három hónapra és 200 millió forint 6 hónapra.  
A 17. §-nál a helyzet az, hogy lehet venni, de erre törvény hatalmazza fel a Polgármestert. 
Egyszerűbb ha tovább le van szabályozva itt is, többletjogosítványt nem tartalmaz mint amit a 
törvény  biztosít havária esetén a Polgármesternek.  Kötelezettség, jogi kérdés.  
A geotermiával egészen idáig azért vártak, mert nem voltak tapasztalatok. Ha lehet mérni az 
egymásra hatást, abban a pillanatban lehet egy olyan szakmai anyagot készíteni, amely 
tisztázza megéri-e geotermiával foglalkozni vagy nem. Szakértővel vizsgáltatni kell és utána 
tárgyalhatja a képviselő-testület.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a megbízást a Progressio Kft-nek Gárdonnyal közösen 
adták ki aminek ez is egy része. Korábban Velence építette meg a vezetéket, Velence a 
tulajdonos és benne volt az előző költségvetési rendeletben.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a 20. §. (2) bekezdéséhez nem tud hozzászólni. Ezt a 
képviselő-testületnek kell megbeszélni. Meg lehet azt csinálni, ha bejön valaki a Hivatalba azt 
mondja, nem kapott felhatalmazást a képviselő-testülettől, így egy szót se szólhat. Az az 
ominózus vevő vagy más vevő hozzá jött a Hivatalba, mert megkérdezte ott mit lehet építeni, 
illetve milyen fejlesztést lehet csinálni. A hatósági részre vonatkozólag érdeklődött. Úgy 
gondolja nyitottnak kell lenni. Elfogadja azt amikor olyan képviselői jelzések és észrevételek 
jönnek, hogy nincs kellőképpen kitárgyalva és nincs előkészítve az anyag. Most ez az időszak 
van. a 2008-as évben vagy kihasználják a pályázati lehetőségeket vagy 2013-ig nem csinálnak 
semmit. Nagyon nagy probléma, hogy nem tudnak tökéletesen utánanézni dolgoknak és 
tökéletesen előkészíteni mindent.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a 20. §. (1) bekezdésnél a település fejlesztési területét, 
földvagyonát mindenki nagyon jól tudja, mert a vagyonrendelet és vagyonkataszter minden 
évben ide kerül. Mindenki ismeri a hosszú távú fejlesztési koncepciót is, azt is hogy vannak 
idegenforgalmi fejlesztésre szánt területek. Ez csak annyit jelent, hogyha bejön egy vállalkozó 
és azt mondja, hogy ő ide egy toronyórát lánccal akar építeni, akkor azt tudja mondani, hogy 
igen, hova gondolta és írja le pontosan mi a szándéka, hogy képviselő-testület elé terjeszthető 
legyen. Ha ez a felhatalmazás nincs meg, akkor nem lehet erről tárgyalni. Nincs másról szó, 
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ha nem akarja a képviselő-testület akkor nem lesz. Nem tudja kivel, mikor és hol, ha valaki az 
ajtón belép és az kedvezőt hoz, ide kerül testület elé és a testület fog dönteni.  
A közösségi ház funkcióra nem tudja mi a probléma a kisiskola épületével. Itt arról van szó, 
hogy a közösségi ház kialakítása rendelet módosítással fog járni. A lakás is közösségi házként 
funkciónál. Nagyon reméli, ha elfogadják a pályázati célokat, akkor a városközpont 
fejlesztése is belekerül, hogy az épületet fel lehessen újítani. Hasonlóan úgy mint a volt 
Községháza, szintén rendelet tartalmazza hogy szeretnék visszaszerezni, mert ugyanilyen 
funkcióra szánják.  
Messze túl vannak a hatástanulmányon, már kész tervek vannak. Általában az igaz amit 
Jegyző úr mondott, hogy ma nem az a világ van, amikor minden egyes dologra 
hatástanulmányt tudnának készíttetni, még akkor sem ha indokolt lenne. Amilyen pályázat 
kiírásra kerül arra fogják javasolni, hogy a képviselő-testület pályázzon, ha beleillik a 
gazdasági programjába.  
Kápolnásnyékkel kapcsolatban szeretne reagálni. Megkereste Polgármester urat és Jegyző 
urat a kérdéssel, de még nem kapott választ, illetve egy beszélgetés során annyit tudnak, hogy 
könyvtárfejlesztési elképzelései vannak a kápolnásnyéki képviselő-testület néhány tagjának. 
Úgy gondolja mindaddig fogják ezt kezdeményezni, amíg az olvasói létszám több mint 30%-a 
kápolnásnyékről jár Velencére, az önkormányzat pedig nem támogatja ezt a tevékenységet. 
Ha az lesz a támogatás, hogy saját maga létesít könyvtárat az Velencének kiválóan jó lesz, 
mert azt jelenti, hogy a könyvtáros munkaidőben tudja saját feladatait ellátni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: amikor legelőször Kápolnásnyék kötött 
együttműködési megállapodást, akkor a Rózsa utcában aszfaltoztak, azóta az utakra 
korlátozódott, de sok mindenre jó az együttműködés, akár az Utazás Kiállításra, akár a nyári 
programokra felhasználható. Ezt mint elvet meg lehet hagyni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a 28. §. B. pontjánál a Kistérségi Társulás munkájában 
való részvétel elvei kerültek megfogalmazásra. Gyakorlatilag a Spar azért nem passzol ide 
ebben az érvrendszerben, mert semmit nem mondtak el utólag. Arról volt szó, hogy a 
tárgyalások megkezdődtek vagy felfüggesztette az akkori képviselő-testület azzal, hogy majd a 
választások után folytatódnak. Természetesen folytatódtak a tárgyalások és elutasításra talált. 
A célrendszer túl általánosan megfogalmazásra került, mindenféleképpen helyén való, 
meghatározza a Polgármesternek, hogy vegyen részt a kistérségi munkában.  
 
Füri Mihály képviselő: kimaradt a 21. §. (3) bekezdés, mert a sétáló és bevásárló központ 
törvénykérdéseket vet fel a lakosságnál. Éppen a lakosságot képező vállalkozóknál is túl 
általános ez a megfogalmazás, hogy helyi vállalkozók számára pályázati lehetőséget biztosít. 
Már most az évtizedek óta ezen a szakaszon működő, létező vállalkozások várnak egy 
tájékoztatást, mert megelőzvén azt, hogy patthelyzetbe, kényszerhelyzetbe kerülnek, netán 
holnap kirántják alóluk a szőnyeget.  
A 22. §. (2) bekezdésnél arra a határozati javaslatra emlékszik, hogy a műfüves pályára 
egyelőre nem pályáznak konkrétan.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 2009-ben pályáznak, ez van leírva a rendeletben.  
 
Füri Mihály képviselő: ők most papíron 10.000 oldal anyagot kaptak, ez ma 2008-ban 
pazarlás. Azt gondolja, igaz, nyögve-nyelve, de a számítástechnikát alkalmazzák, akár e-mail-
en, akár cd-n a testületi ülés anyagát sokkal egyszerűbben és olcsóbban kaphatnák meg. Az 
elmúlt alkalommal valamilyen módon szerepelt egy bizonyos Pomsár telek fizetési tétele. Ezt 
az anyagban most nem találta.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: benne van az anyagban.  
 
Füri Mihály képviselő: arról van szó, hogy 2-3 hónnappal ezelőtt hozott a képviselő-testület 
egy határozatot, amit a törvényes határidőn belül a Polgármester asszony nem vont vissza. Ez 
a határozat arról szól, hogy nem fizettek semmilyen 1.200.000.- Ft kártérítést a kérelmezőnek. 
Konkrétan próbál emlékezni a történtekre. 8-10 évvel ezelőtt megvásárolta a Pomsár cég ezt a 
telket. Akkor egy telek m2-re nagyságrendileg 10.000.- Ft/m2 volt. 12 millió forintos telket 
vásárolt meg 3,6 millió forintért. Most 8 évvel később 200 m2-t vissza akar fizettetni. Erősen 
kérdést vet fel az emberekben, ez a Pomsár Bt. a tervezését csinálta a Bence-hegy jelentős 
részén. Felvetődik sokakban a kérdés, hogy pont ő, aki szakmailag ott volt, mégis később vette 
észre ezt a méretkülönbséget. A leglényegesebbnek azt tartja, hogy hoztak 3 hónapja egy 
határozati javaslatot, amit törvényes határidőn belül nem lett visszavonva. Úgy gondolja a 
költségvetés részét kell képezze a visszafizetés. Beszélt az ügyvéddel, aki tájékoztatta, hogy 
jogilag ez így van, nem tudta hogy van érvényes határozat, de ha van, akkor teljes más a jogi 
álláspontja.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a határozati javaslatot bizottsági ülésen 
előterjesztette azzal, hogy véleménye szerint a követelés jogos, teljesíteni kell. A Bizottság azt 
mondta, nem akarja ezt elfogadni és elhinni, kérdezzenek meg egy igazi jogászt. Dr. Tóth 
Károly ügyvéd urat felkereste, gyakorlatilag azért került vissza Bizottság elé. Megnézte az 
újságot, eladási évben meghirdetett ingatlanok között szerepelt 3.000.- Ft/m2 áron. Miután a 
vevő nem nagyon volt érdekelve az ügyben, a Hivatal elő tudja keresni a felszólító leveleket 
amit kiküldött a vevőnek, hogy tegye rendbe a területet. Nyilván a rendbetételkor derült ki, 
hogy a kitűzési pontok szerint nem vehető birtokba.  
 
Füri Mihály képviselő: 3.000.- Ft m2 áron sokan szívesen vettek volna területet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, a vitát hagyják abba.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem tudja hány éve volt pontosan, Ő kimásolta az 
újságcikket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, tájékoztatásul a következő ülésen ki fogják 
küldeni ezt az újságcikket. A válasz konkrétan az, ügyvéd úr javaslatára és véleményére került 
betervezésre az előterjesztés. A 21.§ (3) bekezdéssel, a Velencei-tó kapuja projekttel 
kapcsolatos észrevétellel messzemenően egyetért. A mai napirendi pontok között is szerepel a 
projekt előkészítés elve, akkor el fogja mondani mikor és milyen formában javasolja. A 
felvetéssel messzemenően egyetért.  
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a vitát lezárja. Végiggondolták tisztességesen a 
költségvetés rendelet tervezetét és a mellékelt határozati javaslatokat is. Ez egy nagyon 
komoly munka és azt jelenti, hogy minden egyes információt megkapott a képviselő-testület 
amivel a jövőben tisztán látják a pénzügyi helyzetüket. Két módosító indítvány hangzott el. Az 
egyik a telekár emelése inflációval.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a kiküldött határozati javaslatban szereplő telekárakat 
megemeljék az inflációval, az kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a másik módosító indítvány arról szólt, hogy az 
iparűzési adónak megfelelő összeggel a támogatást emeljék meg.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: a helyi adórendeletben elsőként a 7. §.-ban telekadó, 
építményadó után építményadó, továbbá a vállalkozóknak a kommunális adója és a helyi 
iparűzési adó megállapítása során a törvényben nem emelkedik. A 6. §. B. pontja nem 
alkalmazható. A törvény második részében az önkormányzati vagyon garanciáihoz ad további 
mentességeket, illetve további kedvezményeket elkülöníteni nem lehet.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ennek semmilyen köze nincs hozzá.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  úgy az iparűzési adóhoz kötött megfogalmazás 
mindenképpen jogszerűtlen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a következő lenne a módosítási javaslat. Ha a 
kedvezményt követően a támogatási összegének módosításával kívánnak foglalkozni, akkor 
hatalmazzák és kérjék fel a Hivatalt, készítse elő, ugyanis számtalan összefüggése van. Ha a 
szándékuk egyforma és tudomásul veszik, hogy az uniós jogszabályok szerint nem lehet az 
iparűzési adóra kedvezményt adni, de ugyanakkor szeretnék az eszközbeszerzését a 
háziorvosoknak támogatni támogatás formájában, akkor kérjék fel a Hivatalt, hogy ezt 
készítse elő. Az indítvány az volt, az eszközbeszerzés ami önkormányzati tulajdonba kerül, 
segítsék valamilyen formába hogy az állampolgárokat ne érje hátrány. Kérdezi Cserny 
Vilmostól, az indítvány ebben a formában elfogadható-e számára?  
 
Cserny Vilmos képviselő: igen, elfogadja.  
 
Füri Mihály képviselő: nyilván a fiatal orvosok úgy mennek el az országból, mint a szél. 
Velencén vendéglátói szemmel célozzák meg az idegenforgalmat. Az orvosoknál, nem 
konkrétan a jelenlegi orvosokra mondja, nem is ismeri az összes velencei orvost, nyílván lesz 
egy munkaerő elszívás ennél az új létesítménynél. Lehet hogy saját maguknak rúgnak öngólt, 
ha most nem kezdik el jobban támogatni azokat, akik hosszú távon itt működnek Velencén 
háziorvosként. Ha egy fiatal generáció lenne, akkor háromszor annyit nem gondolkodnának 
rajta mint a jelenlegi orvosok, hogy akár külföldre, akár az új létesítménybe elmenjenek és ott 
más jellegű munkát válasszanak. Ezzel nem lövik túl azt a célt, hogy túltámogatják az 
orvosokat, segítsék őket valahogyan. Ez nem személyre szabott, hanem azokra akik 
Velencéhez kötődnek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem szeretne vitát nyitni. Úgy gondolja, mindannyian 
egyformán gondolkodnak. A háziorvosi praxist, ami adás-vétel tárgyát is képezheti, teljesen 
mindegy ebből a szempontból. A lényeg az, hogy megerősítette a módosító indítványt amit 
Cserny Vilmos megfogalmazott.  
Kéri, aki a módosító indítványt, hogy a Hivatalt kérjék fel, dolgozza ki és terjessze képviselő-
testület ülése elé, kézfeltartással jelezze.  
 
Dr. Sirák András és Dr. Sirák Andrásné képviselők jelezték, a szavazásban nem kívánnak 
részt venni érintettségük miatt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni, két érintettséget jelentettek be.  
Kéri még egyszer, aki az indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 11 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

orvosi praxisok támogatására vonatkozó előterjesztés készítéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az orvosi praxisok 
támogatására készítsen előterjesztést, illetve tegyen javaslatot az érvényben lévő szabályok 
figyelembe vételével.  
 
  Felelős: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
                                     Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. május 30.  

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a kiküldött rendelet tervezettel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: volt a bankműveletekről javaslata, hogy egészítsék ki.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elnézést kér. Csak akkor módosító indítvány, ha minden 
konkrétan hangzik el. Módosító indítványról szó szerint tudnak csak szavazni. Gondolja meg 
Csizmadia Attila, semmi akadálya nincsen. A 11. §. bekezdése értelemszerűen a következő 
testületi ülésen a beszámolási kötelezettséggel egészülne ki. Szavazásra bocsátja a rendeletet.  
Kéri, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 3 nem,2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2008. (III.10.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
 
Rendelet 5-ös számú mellékletben.  

 
 

*  * * 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a módosító indítványról is kell szavazni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kiegészítés elfogadásával együtt szavaztatta meg a 
rendeletet.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérdezi Dr. Sirák Andrásnétól elfogadja az előbbi 
szavazást?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: nem tudja mi a különbség jogilag.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: több határozati javaslat került kiküldésre a rendelet 
tervezet mellékleteként. Az egyik az ún. folyószámla keretszerződésre vonatkozik.  
 
Dr. Sirák András képviselő: azzal a módosító indítvánnyal kíván élni, a következő testületi 
ülésen a Polgármester adjon tájékoztatást arról, hogy mit vett fel ebből, mire és mennyit 
költött ebből.  
 
Füri Mihály képviselő: ez egy folyószámlahitel.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: bizonyos eltérés van a bevételek és kiadások között 
időrendben. Általában az Önkormányzat bevételei likvid pénzek, arra kell, ha netán nagyon 
kicsúsznak és a bevételek még nem érkeznek meg, akkor a 40 millió forint erejéig 
használhatják fel. Volt olyan már, hogy egy hónapon belül 1-2 millió forint mínusz volt, de a 
hó végén mindig kiegyenlítődött. A hó végi zárásoknál igazából nem jelentkezett.  
 
Dr. Sirák András képviselő: akkor gyakorlatilag mégis valamilyen időrendi, átmeneti hitel 
lehetősége.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: leegyszerűsítve elmondja, a számlákat ki kell fizetni, 
ennek folyószámla hitel a neve.  
 
Dr. Sirák András képviselő: gyakorlatilag ugyanaz mint a lakossági folyószámla hitel. Annyit 
kér, hogy a következő testületi ülésen a Polgármester tájékoztassa a képviselőket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a testületi ülést nem javasolja, mert ez egy folyamatosan 
mozgó dolog, de semmi akadálya nincsen.  
 
Füri Mihály képviselő: annyiban módosítaná, hogy negyedévente legyen elszámolás, 
tájékoztatás róla.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ez azért nagy kérés, mert nem tudják melyik tételt 
mondják, az utolsó tíz tételt vagy az előző harmincat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: teljesíthetetlen ilyen szempontból. Például a 
Közmunkaprogramnál finanszírozás jóval kevesebb érkezik és e miatt a folyószámla hitel 
lehetőséghez kell folyamodjanak. Akkor is csak egy teljes elszámolási időszak végén tudják 
megkérdezni az OTP-től mennyi volt a kamatterhe, hogy utána a többi önkormányzat befizess. 
Meg fogják találni a tájékoztatás módját, hogy tárgyszerű, pontos legyen és félreértésre ne 
adjon okot. Így javasolja elfogadásra.  
 
Füri Mihály képviselő: tavaly fordult elő először, hogy a helyi adók 1-2 hónappal később 
érkeztek meg a Hivatalba. Most naprakészek?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: kollégái úgy tájékoztatták, vélhetőleg március 
közepéig lesznek készen. Ma rend van, de lehet egy hét múlva teljes káosz lesz.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem,  2 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

folyószámla hitelszerződés megkötéséről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Rt. Gárdonyi Fiókjánál 
vezetett folyószámlájára 40 millió Ft-os folyószámla hitelszerződést kíván kötni egy éves 
időtartamra. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a folyószámlahitel keretén 
belül felvett hitelt és járulékait a számlabevételei során folyamatosan, de legkésőbb lejáratkor 
visszafizeti.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: értelem szerint 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a következő határozati javaslat az orvosi praxisok 
iparűzési adójára vonatkozik, erre fogadtak el egy felkérést. Javaslata, ezt a határozatot 
fogadják el, mert úgyis vissza kell vonni, utána pedig a Hivatal visszaterjeszti a megoldási 
javaslatát. Elmondja, ketten bejelentették érintettségüket.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

határozat visszavonásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/1999.(IX.6.), valamint a 
196/2005.(XI.14.) határozatát visszavonja.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a módosító javaslatot elfogadták, hogy az inflációval 
megemelik a telekárakat. Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 4 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

önkormányzati ingatlanok 2008. évi árának meghatározásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete  2008. évben az alábbi ingatlanait jelöli ki 
értékesítésre:             
                                                                                         (irányár minimum) 
                  2007. évben            2008. évben 
Sorszám:  Helyrajzi szám:        m2          cím:                   bruttó Ft/m2            bruttó Ft/m2 

 
Nem beépíthető:               
1.            121     580      Panoráma u.  12.300,-  13.284,-
  
Összközműves: 
2.          26/9  1.471        Csemete u.    12.600,-  13.608,- 
3.             19, 20, 23  1.592      Csemete u.              12.600,-  13.608,- 
Közműves: 
4.  585/28, 585/29, 585/30(3 db) Evezős út mellett       16.230,-  17.528,- 
 
Erdőterület: 
5.          118  1.566                10.000,-  10.800,- 
 
 
Vásártér utcai lakótelkek (összközműves):                        
      
S.szám:  Helyrajzi szám: m2  

1.             1578/8            630             9.130,-    9.860,- 

2.  1578/9            630             9.130,-    9.860,- 

3.  1578/11           630             9.420,-  10.173,- 

4.  1578/12           630             9.420,-  10.173,- 

 
Értékesítésre előkészítését rendeli el: 
 
S.szám:  Helyrajzi szám:      m2   

1.  1201       739     
2.  52/2    7.284     
3.  585/31-46           (1.500 – 1.800)    
4.   1623/13    3 tömbtelek 1.500     
    
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 Határidő: folyamatos 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az Alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Galambos György alpolgármester: bejelenti érintettségét.   
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Galambos György alpolgármester 
tiszteletdíját 2008. január 1-től kezdődően havi bruttó 108.150.- Ft-ban határozza meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: kérdezi Alpolgármester úrtól, elfogadja-e a 
határozati javaslatban szereplő összeget?  
 
Galambos György alpolgármester: elfogadja az összeget és aláírásával megerősíti ezt.  
 
 
 
 
 
          ………………………. 

Galambos György  
                 alpolgármester 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem volt pályázati felhívás a velencei üdülőterületen 
található utakkal kapcsolatban. Ez a pályázat akkor volt ilyen tartalmú, amikor Velence még 
nagyközség volt. Szíve szerint most határozati javaslatként elfogadná, hogy igen, ez a 
pályázati kiírás megjelenhet. Egy akkori határozati javaslat van, amiben nagyközségként 
szerepelnek, nehogy ebből probléma legyen.  
Kéri, aki a kiküldött pályázati felhívást az üdülőterületi utakkal kapcsolatban elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Velence üdülőterületén található gyenge minőségű 
utak útburkolatának megerősítésére és a felszíni vízelvezető rendszerek kiépítésére 

vonatkozó pályázati felhívásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Velence üdülőterületén 
található gyenge minőségű utak útburkolatának megerősítésére és a felszíni vízelvezető 
rendszerek kiépítésére az alábbiak szerint:  
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Velence üdülőterületén található gyenge minőségű 

utak útburkolatának megerősítésére és a felszíni vízelvezető rendszerek kiépítésére 
 

 A pályázat célja, hogy önkormányzati tulajdonú, gyenge minőségű közutakat lakossági 
támogatás bevonásával járhatóvá, közlekedésre alkalmassá tegye. Ugyancsak e pályázat 
útján lehet felszíni vízelvezetés munkáit lakossági kezdeményezésre és lakossági pénzeszközök 
bevonásával megvalósítani.  
 Útépítésre pályázatot Velence üdülőterületein található minden utca, utcarész 
lakóközössége adhat be, egy közös képviselő útján. 
 Pályázni csak önkormányzati tulajdonú közútra lehet. A pályázati kiírás igen gyenge 
minőségű, szilárd burkolatú utak kétszeri felületzárására, vagy aszfaltozására, valamint ennél 
gyengébb szerkezetű utak (zúzalék, földút) esetén azok zúzaléktérítésére vonatkozik azzal a 
kikötéssel, hogy a pályázott útszakaszon a víz, gáz, szennyvíz közműveknek meg kell lenniük. 
 Felszíni vízelvezetési munkákra Velence belterületén minden utca, illetve utcarész 
lakóközössége adhat be pályázatot, közös képviselő útján. 
 Önkormányzati tulajdonú bérbe adott parkolók, illetve azok megközelítésére szolgáló 
utakra is lehet pályázni, amennyiben annak minősége a pályázati feltételeknek megfelel.     
 

1. Pályázni az alábbiak szerint lehet: 
- az adott utca, utcarésszel érintett legalább öt ingatlan tulajdonosának aláírásával   
megerősített kérelmet kell az Önkormányzathoz benyújtani, 
- a kérelemnek tartalmaznia kell a beruházással érintett utca, utcarész pontos helyét - 
utca, házszám, helyrajzi szám megjelöléssel -, hosszát,       
- a kérelem leadási határideje 2008. április 2. 

 
2. Ezt követően árajánlatot kérünk a megpályázni kívánt út, útszakasz kivitelezésére, 

melyet a kérelemben szereplők részére legkésőbb április 10-ig megküldünk.  
     Felelős: műszaki osztály. 
 

3. Ez alapján kezdődhet meg a többi utcalakó beszervezése, a közös képviselő 
elfogadása, valamint az anyagi önrész megállapítása, vállalása. 
A lakossági önrésznek a beruházási költség - a kivitelezésre tett árajánlatban szereplő      
összeg - minimum 40 %-nak kell lennie. 

      
A fentiek megléte alapján lehet pályázatot benyújtani Velence Nagyközség 

Polgármesteri Hivatal címére: 2481 Velence, Tópart 26. 
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A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- a közös képviselőt elfogadó nyilatkozatot, melyet a pályázatban résztvevő 
ingatlantulajdonosoknak aláírásukkal kell megerősíteni, 
- rövid kérelmet, mely útépítés esetén tartalmazza az útburkolatra vonatkozó főbb 
adatokat - hossz, szélesség, terület - illetve ingatlan házszámmal, helyrajzi számával 
feltüntetve a pályázni kívánt utat, útrészt, 
- nyilatkozatot az anyagi rész vállalására ingatlanokra lebontva. Az ingatlanokat 
utca, házszám és helyrajzi szám megjelöléssel kell ellátni, mellette feltüntetve a 
tulajdonos pontos nevét, lakcímét és aláírását. 
- vízelvezető rendszer kiépítése esetén: az árokrendszer főbb paramétereit, hosszát, 
szélességét, mélységét, rézsűméretét, valamint útterületen történő elhelyezkedését, a 
vízrendezéssel érintett ingatlanokat.  

  
A pályázatot legkésőbb 2008. május 12-ig kell leadni a fenti címre. 

 
4. Ezt követően a pályázatokat Képviselő-testületünk megvizsgálja, majd pedig elbírálja. 
Pályázatok testületi döntésre történő előkészítését a Pénzügyi és Településfejlesztési  
Bizottság, illetve az Idegenforgalmi Munkacsoport végzi. 

     A Képviselő-testület 2008. május 26-án dönt a pályázatokról. 
     Fenntartja annak jogát és lehetőségét, hogy a keretösszeg első fordulós pályázata után      

fennmaradt részre új határnapokkal, 2008. őszi megvalósítással ismételt pályázati fordulót 
írjon ki. 

 Az elbírálás főbb szempontjai az alábbiak: 
 - a lakossági rész és az önkormányzati rész felhasználásával az út vagy vízelvezető 

rendszer szakmailag szükséges megvalósítása biztosítható-e, 
 - az útburkolat minősége, illetve a terület vízrendezése indokolja-e a beruházást, 
 - a vállalt lakossági önrész mértéke (nagyobb rész előnyt jelent), 
 - a beruházás mennyiben áll összhangban az úthálózat felmérésben meghatározott 

minőségi   jellemzőkkel, 
 - a legrosszabb állapotú út előnyt élvez. 
  
Az elbírálás eredményéről minden pályázót a közös képviselő útján írásban értesítünk. 
A nyertes pályázóknak ezt követően egy összegben be kell fizetni Velence Nagyközség 
Önkormányzatának címére a pályázatban szereplő önrészt, mely alapján az Önkormányzat a 
kivitelezésre szerződést köt, és lebonyolítja a beruházást. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, a következő napirend tárgyalása előtt tartsanak 10 
perc szünetet. A szünet leteltével kéri, folytassák a munkát. Elmondja, telefonon értesült róla, 
hogy Martonvásár egyhangúlag csatlakozott a járóbeteg szakrendelő megvalósításához.  
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Napirend: 6./ Március 15-i ünnepség előkészítése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri Fehér Györgynét mint a Kulturális, Ifjúsági és 
Sport Bizottság elnökét, adjon felvilágosítást a március 15-i ünnepségről.  
 
Fehér Györgyné képviselő, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: a jelenlegi 2008-as 
március 15-i ünnepséget a tavalyi terv szerint, magát a műsoros részét az óvoda tartja. A 
hangosítást Ignácz Attila biztosítja. Biztos abban, hogy a parkot Horváth Lászlóné kertész 
rendbe hozza. A Bizottság nevében Csizmadia Attilát kérte fel az ünnepi beszéd megtartására, 
aki vállalta, hogy a képviselő-testület nevében Ő lesz az ünnepi szónok. A koszorúzásnál a 
szokásos módon az iskolások fognak segíteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, vegyék tudomásul a tájékoztatót, erről 
szavazni sem kell.  
Kéri, a napirendeknél a sorrendiségen változtassanak, először a b.) napirendet tárgyalják, 
majd a h.), i.) és a j.) napirendet, utána pedig a megadott sorrendiségben folytassák a 
munkát, azért hogy két kolléganőjének ne kelljen annyit várni.  
 
 
 
Napirend: 7. /Egyebek: a.) Közterület elnevezése 
                                            (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a közterület elnevezése Wagner Péter Nadap 
polgármesterének és a Bizottság javaslata.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: javasolja, fogadják el és tegyenek ki táblát is.   
 
Dr. Sirák András képviselő: akár Ő is szívesen vállalja, készítsenek egy 8-10 mondatból álló 
táblát, hogy ki volt az a Szent Orbán. Akár a Szent Erzsébet térre is készülhetne egy ilyen 
tábla, hogy miért éppen ezt a nevet adták.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, kérjék fel Főorvos urat, ezt a rövid két 
megfogalmazást tegye meg. Pályáztak ilyen táblákra kistérségi szinten, de nem tudja mi lett a 
pályázat bírálata. Ez a pályázat pontosan azt szolgálja, hogy ki tudják mindenhova írni 
szövegszerűen a tájékoztatást.  
Kéri, aki a tér elnevezésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

közterület elnevezéséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 303/1 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületnek a Szent Orbán tér elnevezést adja.  
 
  Felelős: Velence Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
  Határidő: 2008. június 30.  
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Napirend: 7./ Egyebek: b.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
            Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
                                              (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
      c.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
            Alapító Okiratának  módosítása 
                                              (Előterjesztés 8-as számú mellékletben) 
                                       d.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat   
           intézményi társulási megállapodás módosítása                                        
                                                (Előterjesztés 9-es számú mellékletben) 
 
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: 
elmondja, az Alapító Okiratnál az évszámot és határozati besorolást kellett kijavítani.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: megváltozott a besorolás kódszáma, azt kell javítani.  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: az 
SZMSZ módosítására a különböző bekerülő szolgáltatások, kisebb igazítások miatt került sor. 
A Mikkamakka Játéktár, a házi segítségnyújtás és a szolgálat szakmai programja került 
mellékletbe, e miatt történt módosítás. A Humán Sztráda Kft-vel kötöttek megállapodási 
szerződést amit ki szeretnének terjeszteni intézményi társulásra ugyanúgy mint a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vitát a három napirendben egyszerre kívánja 
megnyitni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: látja, hogy lehet pénzhez jutni a szenvedélybetegek 
gyógyításához.  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: ez 
normatíva.  
 
Dr. Sirák András képviselő: akkor nem az Önkormányzatnak kerül pénzbe.  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: 
semmibe nem kerül.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátja egyenként a napirendeket.  
Kéri, aki az Alapító Okirat módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen   szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító Okiratának módosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
Ezen határozattal egyidejűleg a Képviselő-testület visszavonja a 209/2006.(XII.18.) számú 
határozatát.  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Intézmény neve:  „HUMÁN" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
Székhelye:   2481 Velence, Tópart u. 52.  
 
Működési területe: Velence város és fenntartásában társult községek közigazgatási 

területe: Velence, Nadap, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, 
Lovasberény, Pákozd, Sukoró, Zichyújfalu. 

 
Alapításának éve:  1999. március 22. 
 
Alapító:  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Fenntartója:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Feladatköre ill. 
Alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti alapellátás körében 
   -családsegítés     85324-4 
                        -gyermekjóléti szolgáltatás    85328-8 

                          -gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülői ellátás 
    -gyermekek napközbeni ellátása:-alternatív napközbeni ellátás:  
                                                                                                 Játszóház 
                       - közösségi ellátások     85328-8 

                       -házi segítségnyújtás      85323-3 
                            -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
                       -szociális étkeztetés (Velence város területén) 85325-5 

 
Szakágazati besorolás:         8899 
 
Jogállása:  Önálló jogi személyiség, részben önálló gazdálkodási joggal. 

Költségvetése Velence Város Önkormányzat költségvetésében és 
költségvetési beszámolójában a 853-23-5 családsegítés szakfeladaton 
szerepel. Az intézmény vezetője munkáltató jogkörrel rendelkezik. 

Az intézmény vezetőjének  
kinevezése:   A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a 15/1998.(IV.30.) 

NM. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott feltételek 
figyelembevételével pályázat útján 5 éves időtartamra Velence Város 
Képviselő-testülete nevezi ki.  
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Az intézmény tevékenységi köre: Az 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális 
alapellátások,  

valamint az 1997. évi XXXI. Törvény hatálya alá tartozó 
gyermekvédelmi alapellátások közül a felsorolt alaptevékenységek 
vonatkozásában a társult települések lakosságára terjed ki.  

 
Vállalkozói tevékenység: Vállalkozó tevékenységet nem folytathat.  
 
 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az SZMSZ-ről szóló határozati javaslatot 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen   szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, egységes szerkezetben.  
 
A hatálybalépéssel egyidejűleg az 5/2004. (II. 9) számú határozat hatályát veszíti.  
 

Felelős: Kecskés Zoltánné intézményvezető  
Határidő: értelem szerint  

 
 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az intézményi társulási megállapodás 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Társulási megállapodásának módosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő –testülete a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, intézményi társulási megállapodás módosítását, az alábbiak szerint hagyja jóvá.  
Egyúttal a társult önkormányzatok hozzájárulnak, hogy az új feladat ellátásához szükséges 
intézkedéseket a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megtegye. 
 

Megállapodás 
 

Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásra 
 
1./ A társulás neve, székhelye 

Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, 
Pázmánd, Zichyújfalu községek „ HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményi Társulás. 

 Székhelye: Velence, Tópart u. 52. 
 
2./ A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása: 
  2.1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
   Székhelye: Velence 
   Számlaszáma: OTP Bank Rt. Gárdonyi Fiókja 
     11736082-15363107 
 
   Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Kápolnásnyék 
 
   Nadap Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Nadap 
 
   Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Pázmánd 
 
   Vereb Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Vereb 
 
   Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Lovasberény 
 
   Sukoró Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Sukoró 
 
   Pákozd Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Pákozd 
 
   Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
   Székhelye: Zichyújfalu 
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4./ A társulás tevékenységi köre: 
 
   4.1.1. Szociális információs szolgáltatás: 1993 évi III. tv. 61. § (1) A 
szolgáltatás célja, hogy az e törvényben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság 
megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást 
kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatban. 
 
   4.1.2. Házi segítségnyújtás: 1993 évi III. tv 62§ a.):Házi segítségnyújtás 
keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Az ellátottak további körét a 
tv. meghatározza. 
   4.1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 1993 évi III. tv. 65.§ (1): A 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős korú vagy 
fogyatékos személyek, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott 
ellátás. 

4.1.4.Közösségi ellátások: 1993 évi III. tv. 65/A.§ (1): A közösségi 
ellátások célja a pszichiátriai vagy a szenvedélybetegek lakókörnyezetben 
történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. 

   4.2.1. Gyermekek napközbeni ellátása: 
alternatív napközbeni ellátás:játszóház: (15/1998 NM. 

rendelet). 
Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló 
célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális 
élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését 
és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és 
igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, 
meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai 
programban rögzített tevékenység. 

51/A. § (3) Az alternatív napközbeni ellátás formái 
különösen b) a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket 
és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-
gyermek kapcsolatot erősítő játszóház, integratív családi 
játéktár, valamint a játszótérprogramok, 

 
4.2.2. Gyermekek átmeneti gondozása:helyettes szülői ellátás 1997. évi 
XXXI.tv 49.§ (1):A helyettes szülő a családba élő gyermek átmeneti 
gondozását- a működtető által készített egyéni gondozási- nevelési terv 
alapján- saját háztartásában biztosítja. 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 
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Napirend: 7./ Egyebek: e.) ÁSZ vizsgálatról szóló jelentés és a kapcsolódó intézkedési terv 
                                            (Előterjesztés 10-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az előterjesztés utolsó bekezdése határozati javaslat. 
Elmondja, jónak tartja a vizsgálatról szóló jelentést és büszke rá, hogy ilyen kollégákkal 
dolgozhat együtt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nyugodt abból a tekintetből, hogy olyan felvetések 
vannak, amik a jogszabály változásból erednek, de természetesen szakmailag nem lehet 
elégedett. Arról van szó például, hogy a szakmai igazolás megfelelőképpen alá van-e írva, az 
igazolást végzőnek milyen tevékenységet kell sorjába venni ahhoz, hogy azt teljes 
nyugodtsággal írhassa alá, továbbá milyen új szabályzatot kell készíteni, illetve a meglévőt 
kiegészíteni. Az intézkedési tervet ennek megfelelően készítették el. Úgy gondolja az anyag 
miatt a képviselő-testületnek szégyenkeznie nem kell.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ez egy komoly tanulmány. Évekkel ezelőtt Ő is elmondta, hogy a 
honlapon való megjelentést fel kellene tupírozni. Ráadásul önkormányzati működések, 
önkormányzati rendeleteknek, beszámolóknak, újságnak híre nincs. Nem kell feltalálni a 
spanyol viaszt, fel kell menni Sopron, Eger honlapjára. Legjobban Szentendre honlapja 
szimpatikus számára. Szentendre hasonló lélekszámú település. Nem kell kitalálni nagy 
dolgokat, ki vannak találva. Kategóriával előrébb járnak. 200.000 – 300.000.- Ft-ért 
bármelyik profi honlapkészítő cég megcsinálja. Ma az ember úgy indul el a világban, hogy 
4megnézi az Internetet, legyen az szálláshely, ingatlan, munkalehetőség, stb. Az internetes 
megjelentést próbálják meg komolyabban venni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a vélemény. Javasolja, zárják le a vitát és 
nézzék meg a honlapot ami naponta változik.  
 
Dr. Sirák András képviselő: nem akarja elkeseríteni, de megnézte a honlapot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  sok igazság van benne, de sok olyan dolog fel fog 
kerülni ami eddig hiányosság volt. A honlapon javítani fognak, megvan rá a pénzfedezet és a 
személy is. Javasolja, térjenek vissza az ÁSZ jelentéshez.  
 
Füri Mihály képviselő: nem hozta magával a jelentés azért, mert önkritikát gyakorol. Ezt az 
alkalmat Dr. Sirák András véleményétől függően kihasználja és ha akarják megindokolja, ha 
akarják nem. Az Informatikai Bizottság vezetéséről lemond. Mindenki tegye oda ahova akarja 
a dolgot. Ha kívánják, nagyon szívesen megindokolja, de ha nincs rá szükség nem indokolja 
meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szabály szerint írásban kell lemondani. Ha valaki 
igényli, megkérdezi képviselő úrtól. Ez nem mai dolog.  
 
Füri Mihály képviselő: pontosan ez a lényege, nagyon kőkeményen kitér az ÁSZ vizsgálat a 
mai formákra. Szóban és jogilag el kell hogy fogadja ha részéről elhangzik a közlése, nem 
kívánja írásban beadni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:     utána fog nézni, hogy kell-e írásbeli megerősítés.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, az előterjesztésben, az informatikában egyetlen 
egy bizottságnak hatásköre nem volt és nem lesz. Nem Füri úr hibája, nem tartozik az 
Informatikai Albizottság hatáskörébe. Nem a rendszer hibája, hanem az adatvédelem oka 
amihez nem kell bizottsági tevékenység. Jegyző úr meg fogja nézni és jelezni fogja, szóban el 
lehet-e fogadni, visszatérnek rá mi a módja.  
 
Juhász Gyula képviselő: nem tudja, hogy egy ÁSZ jelentésnek mit kell tartalmazni. Ezt a 
jelentést elolvasta, néhány kérdést aláhúzott. 14. oldalon nem jelölték ki az önkormányzati 
szintű pályázati koordinálás feladatait, valamint az önkormányzati nyilvántartás felelősségét. 
Nem tudja kontrollálni mit lehetne megoldani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: szabályzatot kell készíteni a pályázatok 
lefolytatására.  
 
Juhász Gyula képviselő:  a 17. oldalon az állományba nem tartozó megbízási díjaival a 
karbantartási belső kontrollja nincs szabályozva. A KIOP szennyvízberuházás 
megvalósulásának folyamatát és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését nem 
ellenőrizték. A honlap szerkesztését, adatokkal való feltöltését nem szabályozták. A 19. 
oldalon a nettó 5 millió forintot elérő és az azt meghaladó szerződések adatait nem tették fel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: amiben feladat volt, az intézkedést megtették.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  ne kívánja senki tőle hogy elmondja, amit a 17. 
oldalon kiemelt Juhász Gyula. Tekintettel arra, hogy az ellenőrnek nem elég az, például egy 
200 m2-es szakasz le lett aszfaltozva, szabály szerint az átadás-átvétel megtörtént. Ez már egy 
olyan jellegű továbblépés, amit leírhat, de soha nem kérhet számon, mert valójában ehhez 
nincs is köze. Az hogy szakmailag milyen módon történik egy igazolás, milyen szakértelemmel 
hogy áll hozzá, ahhoz semmi köze, ennek szabályozását nem is tudja értelmezni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: nem érti mi a baj, az hogy Törjék Zoltán szignálta le és nem a 
Jegyző?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az a baj, hogy Törjék Zoltánnak nincs több oldalas 
szabályzat a kezébe ami meghatározza, hogy Ő a szakmai ellenjegyzést milyen körülmények 
és feltételek mellett teheti meg.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ezt egyszer meg kell fogalmazni és utána sztereotip módon lehet 
minden dolgozónak kiadni. Kell adni működési leírást.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: sokszor úgy érzi, Velence nagyságrendjéhez képest 
a Hivatal dolgozói létszámát kívülálló nézi, akkor azt mondja sokan vannak. Aki viszont ezt 
mondja, annak csak azt tudja mondani, dolgozzon egy napot a Hivatalban. Egy Gárdony 
város akinek nincs több munkája mint Velencének, ott 50 ember van és minden egyes 
feladatnak van egy szakembere és az nem fog ilyen ÁSZ vizsgálatot produkálni. Az a 
probléma, hogy nem tudnak utolérni dolgokat és azért hallgat az internetes kérdéseknél is. 
Nincs szabad kapacitás erre. El nem képzeli senki, hogy csak a testületi üléshez kötődően 
micsoda iszonyat munka folyik.  
 
Dr. Sirák András képviselő: említette már Füri Mihály is, hogy 10.000 oldal volt lemásolva.  
 



54 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  ezt is meg kellett csinálni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: meg kell nézze valaki mit lehet feltenni az 
Internetre, az anyag rendbe van-e.    
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  le van szabályozva, semmi gond nincs azzal mi kerülhet 
fel. Itt az áteresztő képességgel és a megvalósítással volt gond. Úgy gondolja nem az a 
legégetőbb kérdése a jelentésnek, hogy mi került fel, hanem az, hogy sok munka van. Ahhoz, 
hogy a képviselő-testületi ülések így legyen előkészítve mint ahogy elő vannak készítve, 
nagyon nagy munka, az utómunkálatokról már nem is beszélve. Ezért fogalmazott Ő is úgy, ez 
egy kiváló ÁSZ jelentés. A jelentést készítők is elmondták, Velence továbbra is példaképe lesz 
az önkormányzat ilyen irányú tevékenységének. Ezekkel a vizsgálatokkal az Önkormányzat 
szabályszerűségét segítik, annál kevesebb támadási lehetőség lesz. Minél pontosabban tudják 
a munkát végezni. Nagyon nagy teher van a kollégákon. Kéri, ha nincs több érdemi 
hozzászólás, ne erőltessék tovább. Ha van, természetesen meghallgatják.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: ezelőtti ÁSZ vizsgálat mikor volt Velencén?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ha jól emlékszik 2004-ben, de benne van az ÁSZ 
jelentésben.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: milyen viszonyítási alap van amikor azt mondják, hogy ez egy 
jó jelentés. Más településen mi az a viszonyítás, esetleg az ábra hogy hány százalék teljesült? 
Az előző jelentéshez képest ez a jelentés több pozitívumot tartalmaz?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az előző jelentés azért volt fájdalmas, mert olyan 
megállapításokat fedeztek fel, például hogy nem volt rajta minden aláírás, illetve kiderült, 
hogy több szabályzat hiányzik.  
 
 
Füri Mihály képviselő távozott a teremből. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:   Ez azért volt furcsa, mert akkor már felkértek egy 
céget a szabályzatok elkészítésére. Változtak a pénzügyi szabályok is és annak megfelelően 
nem lettek átdolgozva. A számlázással, kifizetések dokumentálásával kapcsolatban 
hiányosságokat nem találtak. A belső ellenőröket megkérték azonnal, próbáljanak meg 
segíteni. Ezek a megállapítások tények. Nem örül neki, hogy még mindig vannak ilyen 
problémák. Volt vita a vizsgálatot végzőkkel. Azt mondta a belső ellenőr, hogy nagyon sok 
vizsgálatot látott, az önkormányzatok 90%-át kivizsgálták. A többihez képest nagyon jó 
vizsgálati anyag. A működés biztonságát, jogszerűségét nem illeti semmiféle kritika. Néhány 
szabályozási dolog, az Internet és az EU-s kérdések és egyéb dolgok maradtak fenn. Úgy 
gondolja, ezek könnyen teljesíthető problémák. A képviselő-testület nyugodt lehet a 
tekintetben, hogy nincs probléma.  
 
 
Füri Mihály képviselő megérkezett. 
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Cserny Vilmos képviselő: nagyon sok szervezet van, amelyik rendelkezik minden 
szabályzattal, de ha betartják megbénul a működése. Úgy hívják: munkalassító sztrájk.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, lezárhatja-e a napirendet. Megköszöni az 
Állami Számvevőszék segítő vizsgálati közreműködését, másrészt a jelentésben foglalt pozitív 
értékeléssel elfogadják az Intézkedési Tervet is.  
Kéri, aki ezt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

ÁSZ vizsgálatról szóló jelentés és a kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. december hónapban készült 
Velence Önkormányzat pénzügyi működéséről készült ÁSZ vizsgálati jegyzőkönyv 
megállapításaihoz kapcsolódó Intézkedési Tervet elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. október 30. és folyamatos 

 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 7./ Egyebek: f.) Kerékpárút tanulmánytervének jóváhagyása 
                                            (Előterjesztés 11-es számú mellékletben) 
 
Füri Mihály képviselő: ha ezt megpályázzák, ide is 60 millió forint kell önrészként.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Velencéé 24 millió forint lesz, amiből 4 millió forint 
önrész kell.  
 
Füri Mihály képviselő: a pályázat finanszírozása 85%, melyhez 10-15% önrész szükséges.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Velencét illető rész.  
 
Füri Mihály képviselő: a 450 millió forint?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a 400 millió forint a kistérségi összeg.  
 
Füri Mihály képviselő: van 400 és 450 millió forint összeg is a 12 km-re.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  0-15-ös csomópontig 450 millió, a pályázatban 
elnyerhető összeg pedig 400 millió forint. A kettő közötti különbség az önrészt jelenti.  
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Füri Mihály képviselő: 4 millió forint/km.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, ne találgassák a kistérségi feladatokat, se a 
pákozdit, se a sukoróit. Itt arról van szó, amit megjelöltek a tanulmánytervben, egyrészt a 
nyomvonallal van lehetőség most egyetérteni, másrészt a Velencét érintő 4 millió forintos 
önrész felvállalják-e, a többi pedig pályázati úton tudják megkapni. A többi nem Velence 
kompetenciája.  
 
Füri Mihály képviselő: 4 millió forint/km-be fog kerülni? A Kistérségnek durván 40 millió 
forintba fog kerülni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem számolt utána, nem tud a kérdésre válaszolni.  
 
Füri Mihály képviselő: 1 km 38 millió forintba kerül. Milyen széles lesz? A velencei 
bicikliútnál is kétféle szélességgel találkoznak. Találkoznak egy szélességgel a strandon és 
találkoznak egy szélesebb szélességgel a Tóbíró strandon. Nem bánná, ha itt is láthatnák 
milyen széles lesz, ha 26,4 millió forint lesz. Ezek szerint nem egészen 1 km-t fognak venni, 
mert 38 millió forint / km amire kijön ez az összeg. Kérdezi, kié a Juventust megkerülő 
csónakkikötő? A kerékpárúton akarva, akaratlanul látják hogy milyen rom. Az fog beleesni 
aki nem akar. Kié a csónakkikötő, a bicikliút és egyáltalán van-e arra mód azt megjavítani?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a kerékpárút nyomvonaláról, nem pedig a km hosszáról 
kell dönteni, sem pedig a szélességéről. Nem tudnak ma rá választ adni, de nem is feladatuk, 
csak a tanulmányterv elkészülését követően. Most nem tudnak a kerékpárút szélességére 
választ adni, csak annyit hogy szabványos.  
 
Füri Mihály képviselő: a két jelenlegi kerékpárút közül melyik szabványos?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindkettő szabványos, ha nem lenne az, nem nyertek 
volna pályázatot.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Kistérség vezényelte és ott ahol tudta próbálta 
bevonni az önkormányzatokat. Az önkormányzatoknak részfeladatai vannak, ez egy 
tanulmányterv. Ha a tanulmányterv elfogadásra kerül és az abban becsült építendő hosszok 
és költségeket előzetes határozati javaslattal elfogadja a képviselő-testület, akkor el lehet 
készíttetni a kiviteli és engedélyezési terveket. Annak alapján derül ki milyen széles lesz és 
ténylegesen mennyibe fog kerülni. Velencét illetően csak a rajz szerinti Velence tábláig tart. A 
további szakaszról a pályázat nem szól. Az a második ütem lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az egész fejlesztési projekt, a kibővített tó környéki 
kerékpárút megépítése durván 700-750 millió forint. Két szakaszra bontotta a Kistérség. 
Miután 450 millió forintra pályázhatnak, ezért úgy döntött a Kistérség első ütem a közvetlen 
tó környéke és a második ütem, ahol Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd és a felső út. A 
Velencét érintő szakasz a legkisebb. Sukoró az amely a legjelentősebb költséget elviszi és ezt 
az ütemet is elfogadták a polgármester kollégák.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a 14-15-ig egy meglévő kerékpárút ami az Enyedi útig 
megy fel. Nincs összekötve a kerékpárút. Ki van jelölve kerékpárút.  
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Cserny Vilmos képviselő: az a kerékpárút ami el van különítve az úttesttől.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a csónakkikötőt azért nem csináltatták meg, mert nem 
az Önkormányzat tulajdona. Néhányszor felkérték őket. Teljesen jogos az észrevétel.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, nem sok 38 millió forint 1 km kerékpárútért?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja a kérdés felvetése teljesen jogos, de 
megválaszolni nem tudja. Kérdezi a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? Nem hangzott el kérdés, észrevétel.  
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 2 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Kerékpárút tanulmánytervének jóváhagyása 
 

1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanulmánytervében szereplő 
Velence közigazgatási területét érintő kerékpárút tanulmánytervvel a módosítást is 
figyelembe véve egyetért.  

2. A Tanulmánytervben szereplő nyomvonal becsült költségének 26,4 millió Ft-ból 4 
millió Ft önrészét vállalja, illetve azt a költségvetésében szerepelteti.  

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelem szerint 
  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 7./ Egyebek: g.) Ifi strand bérletének meghosszabbítása 2008-as évre 
                                            (Előterjesztés 12-es számú mellékletben) 
 
Dr. Sirák András képviselő: az összes strandra a tavalyi szezon után kaptak egy olyan ígéretet 
hogy idén lesz a nagy rendszerváltás a strandoknál. A probléma, a tumultus mindig abból 
származik, hogy bejövetelnél megállítják a forgalmat és sokáig áll a forgalom. Az lenne a 
kérése, most az elején beszéljék meg a bérlővel, hogy bejövetelnél a strandra ne kelljen, kifelé 
kelljen fizetni. Ezt nem Ő találta ki, ezt bármelyik mélygarázs parkolóban így van. 
Automatával is meg lehet ezt oldani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: korábban is megpróbálták ezt a kezdeményezést 
megvalósítani, de a bérlő nem volt meggyőzhető. Legyen az, hogy a képviselő-testület a 
bérletet erre az évre ezzel a feltétellel hajlandó elfogadni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a határozati javaslat kiegészítése az, hogy a parkolóból 
kifelé, távozáskor fizessenek.  
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Serhók György képviselő: az idő folyamán kiderült az, hogy a „Mozdulj Velence” 
programnak ez az egyik helye. Ez ügyben esetleg megbeszélés volt-e?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a következő kiegészítés, hogy a szervezett 
rendezvényeket fogadja be. Május 1-jén is lesz rendezvény.  
 
Fehér Györgyné képviselő: aki orvoshoz megy, annak ne kelljen díjat fizetni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: iskolások a jegyszedők, akik nincsenek felvilágosítva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nehogy azt higgyék, hogy erre a nyári szezonra mindent 
át tudnak vinni, hiszen még nem tudják mi lesz ezzel a területtel. Jelzi, egyetért a felvetéssel, 
de ne kívánjanak erre az egy évre lehetetlent.  
 
Füri Mihály képviselő: itt most van egy tulajdonosváltás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Serhók György elmondta, nem akarja a szót belefojtani, 
csak az idővel akar gazdálkodni. A tulajdonosváltásról az Önkormányzat hivatalosan nem 
tud.  
 
Füri Mihály képviselő: és ha nem hivatalosan a szezon közepén a Velencetours Bt. az 
mondja?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja a Velencetours mint tulajdonos ha 
gondolja az aláírását megtagadhatja vagy visszavonhatja. Polgárjogi kérdés, ha olyat ír alá 
ami nem felel meg a valóságnak. Nem hiszi hogy Magyar úr tevékenységére az inkorrektség 
lenne jellemző. Ami nem ide tartozik arról ne beszéljenek.  
 
Füri Mihály képviselő: a határozati javaslatban a képviselő-testület biztosítja. Az 
Önkormányzat biztosítja vagy a bérlő vállalja?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: bérlő vállalja. Az Önkormányzat nem mondhatja azt 
határozatában, hogy a bérlő vállalja, az a szerződés tartalma lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást a 
nevében eljárva írja alá.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a testületi határozat a testületre nézve kötelező, az 
nem tartalmazhat másra nézve kötelező tartalmat, legfeljebb feltételeket.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ennél a strandnál Magyar Istvánt kell keresse, megpróbál 
valamilyen diplomáciát bedobni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ha megkötik a megállapodást, akkor igen. Kéri 
haladjanak, ha nincs érdemleges hozzászólás.  
 
Füri Mihály képviselő: módosító indítványa az, hogy abban az esetben biztosítson csak az 
Önkormányzat a Velencetours Bt-nek, ha a Velencetours Bt. időközben nem mond fel. A Bt. 
jogilag december 31-ig ezzel a jogosultságával kíván élni, mert születik egy ilyen testületi 
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határozat. Tegyenek rá egy feltételes módot. Ha a Velencetours Bt. mégsem tartja az aláírását 
bármi oknál fogva és lelép, akkor ő kéri annak a biztosításnak a lehetőségét.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: itt most a testületnek arról kell dönteni, hogy milyen 
feltételekkel akarja kiadni a strandot. A szerződésnek kell tartalmazni a többit.  
 
Füri Mihály képviselő: feltételes módon biztosítaná és nem kizárólag.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: van a képviselő úrnak egy módosító indítványa aminek 
megfogalmazásával Jegyző úr nem ért egyet és van egy másik kiegészítő indítvány ami a 
parkolóból kifelé történő fizetésre és a tervezett rendezvények befogadására vonatkozik.  
Kéri, aki Füri képviselő úr javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Füri Mihály képviselő: visszavonja módosító javaslatát.  
 
Juhász Gyula képviselő: ne vonja vissza.  
 
Füri Mihály képviselő: mégsem vonja vissza javaslatát.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a módosító indítványt elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 6 igen, 6 nem, 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem 
fogadta el.  
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: módosító javaslatot elfogadni csak többségi 
szavazattal lehet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja tartalmában amit Füri képviselő úr 
képvisel, teljes egészében benne lesz a szerződésben.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: döntsön a testület úgy, hogy legyen beleírva a 
megállapodás tervezetbe a javaslat és dönthet úgy is, hogy a tervezetet hozzák vissza.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: végig kell gondolni, már itt van február.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ha úgy gondolja hogy felrúgja a szerződést, nem számít mi van 
beleírva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vitát vagy felvetést tulajdonképpen az váltotta ki, hogy 
nem tudják hogyan alakul a tulajdoni helyzete az Ifi strand épületének. Javasolja, a határozati 
javaslatot így fogadják el, illetve ezzel a módosítással fogadják el. A képviselő-testület kérhet 
az aláírás előtt a tulajdonostól egy olyan levelet és tájékoztatást, hogy tudni szeretné még 
mielőtt megkötik a szerződést, ki az épület tulajdonosa és veszélyezteti-e a strandüzemeltetést. 
Kérhetnek ilyen tájékoztatást. Nem felesleges a felvetés.  
Kéri, aki azt a módosító indítványt elfogadja, hogy a parkolóból kifelé történjen a fizetés, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal a módosító indítványt elfogadta.  



60 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 3 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Ifi strand bérletének meghosszabbítása 2008-as évre 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az IFI-strand üzemeltetését bérleti 
jogviszonyban 2008. december 31-ig biztosítja a VELENCETOURS BT (2483 Gárdony, 
Szabadság u. 16.) számára oly módon, hogy az 1995. december 18-án kelt Bérleti Szerződés, 
illetve a 2008. február 16-án kelt Megállapodással meghosszabbított jogviszony változatlan 
tartalommal érvényes a módosított határnapig. 
A bérleti díjat 8 %-os inflációval történő korrekcióval állapítja meg. 
A Képviselő-testület szerződéskötésének további feltétele, hogy a Tópart út 
közlekedésbiztonsága érdekében, csak olyan parkoló üzemeltetést tud támogatni, amelyben a 
parkolni kívánók viszonylag gyors beléptetéssel elfoglalhatják a helyüket, és csak távozáskor 
fizetnek. 
A Képviselő-testület igényt tart arra, hogy a bérlemény területét érintő önkormányzati 
rendezvények megtartása ne legyen akadályoztatva, melyek nevesítése szerződéskötéskor 
indokolt. 
A Képviselő-testület további feltételként szabja, hogy az orvosi rendelőt igénybevevők 
parkolása a korábban kialakított gyakorlatnak megfelelően biztosítva legyen, és erről minden 
odakerülő parkoló őr eligazítást kapjon. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást a nevében eljárva írja alá. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2008. március 31. 
 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: arra kér felhatalmazást, hogy a szerződés megkötése 
előtt egy levélben kérjenek tájékoztatást.  
 
Serhók György képviselő: az Ő tulajdonában a saját területükre adnak ki bérletet. Mi közük 
van ahhoz, hogy mit akar a saját tulajdonával.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatást kérhetnek azért, hogy egyfajta garanciát 
lássanak. Nem követnek el hibát, ha tájékoztatást kérnek.  
Kéri, aki a levél írásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt elfogadta. 
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Napirend: 7./ Egyebek: h.) Velence-fürdői strand 2008. évi bérlete 
                                            (Előterjesztés 13-as számú mellékletben) 
 
Füri Mihály képviselő: a maga nevében beszél. Semmilyen információja nincs ennek a 
strandnak az elmúlt időszakban történő működéséről. Kérdése, volt-e valaha testületi bejárás 
az elmúlt négy évben?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: volt bejárás. A velenceiek megelégedésére jól működött 
a strand. Több kérdés nem hangzott el. 
Kéri, aki a bérleti szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Velence-fürdői strand 2008. évi bérletéről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencefürdői szabad strand 
üzemeltetésével a 2008-as évre az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal a 
Velence-Beach Kft-t bízza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést nevében eljárva írja alá.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. május 30.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 7./ Egyebek: i.) Csontréti csónakkikötő 2008. évi bérlete 
                                           (Előterjesztés 14-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a Horgász Egyesület szerződés 
meghosszabbításáról van szó. 
 
Füri Mihály képviselő: személyes tapasztalata, alig van már csónak a kikötőben. Turisztikai 
és mindenféle szempontból a látványát kellene képezze a településnek, hogy ne üres 
csónakkikötők legyenek. Rendkívüli ott a probléma a nád, a vasak, stb. miatt. 
Mindenféleképpen a bérlőt szólítsák fel a nád kitakarítására. Ez az egész Fehér ház 
környékére és a nyitott strandoknál lévő területekre igen. Mind tele vannak neilonnal, 
flakonnal. Van egy mentőcsónak amit Kovács Attiláék tavaly szereztek be. Ez végig mehetne a 
parkon megfelelő védőfelszereléssel és begyűjthetnék a szemetet legalább évente egyszer. 
Nem javasol nagymértékű emelést, csak 6,7%-os inflációval, azért hogy minél több csónak 
legyen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezt módosító indítványként értelmezte. Kérdezi, kíván-e 
még valaki hozzászólni?  
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Juhász Gyula képviselő: a horgászok miért nem használhatják a parkolót?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez egy bevétel, a parkolót bérbe adták. Ez sosem fért 
bele a vállalkozónak, nem nyomon követhető.  Az infláció mértékét javasolja, mert mindenütt 
a 8%-ot érvényesítették. 
Kéri, aki a 6,7%-os módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 5 igen, 8 nem szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az eredeti kiküldött előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 4 nem szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Csontréti csónakkikötő 2008. évi bérlete 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csontréti csónakkikötő bérleti szerződését 
2008-as évre Gárdony Velencei-tavi Horgász Egyesülettel köti meg.  
A bérleti díj 2007. évi bérleti szerződésben foglaltat 8%-kal haladja meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez csatolt tartalommal a szerződést 
nevében eljárva kösse meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. május 30.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 7./ Egyebek: j.) Döntés a „Velencei-tó kapuja” projekt-előkészítés elveiről 
                                           (Előterjesztés 15-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a téma többször volt már képviselő-testület 
előtt. Ez a döntés előkészítésének egy elvi szakasza. Kétszer volt már előterjesztésként, mindig 
tovább engedték a pályázatot megfelelő javaslatokat téve. Megtörténtek a módosítások. A 
legutolsó egyeztetésnél azt a javaslatot kapták, hogy egyéb okoknál fogva gondolják 
alapjaiban végig a projektet. Amikor az egyeztetés megtörtént az NFÜ-vel, azt követően 
megkapták írásban is a kérdéssort, mi szerint kell a projektet átdolgozni. A fejlesztés a 
közcélúságát azzal is kell biztosítani, hogy a kiemelt projekt keretében magántulajdon a 
megvalósuló fejlesztések fő szabálya szerint nem támogatható. Önkormányzati beruházásként 
az egész elképzelés, a „Velencei-tó kapuja” projekt mehet, leírták milyen egyéb pontosítások 
kellenek a pályázati adatlapra és a megvalósíthatósági tanulmányra. Jelenlegi információ 
szerint március 30-ig kell átdolgozni ezeket a módosításokat és beadni a pályázatot. Bízik 
benne, hogy utoljára megy Kormány elé döntésre. Információi szerint az elkülönített 
pénzforrás biztosított, de azt elvárják, hogy ezek szerint az elvek szerint történjen a módosítás. 
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Javasolja és ezt tették meg a Bizottság előtt is, hogy most az elveit határozzák meg. Az elvek 
alapján a pályázati anyagot át lehet dolgozni és a pályázat beadása előtt ismételten 
visszakerül képviselő-testület elé. Akkor amikor pontosan el tudják mondani milyen 
változtatást jelent, hogy néz ki a projekt. Úgy gondolja ezek a tervek a helyi vállalkozók 
igényeit is kielégítik. Nyilvánvaló szükséges, hogy a helyi vállalkozók és a lakosság is 
értesüljön erről a projektről, de csak akkor amikor megalapozott információval tudnak 
szolgálni. Javasolja április elején kerüljön sor a tájékoztatóra. Kerüljön azoknak az 
anyagoknak az átdolgozására, ami alapot adhat arra, hogy megalapozott tájékoztatást 
tudjanak adni látványtervvel együtt. Ez az elvi határozat jó arra, hogy garanciát kapjanak a 
helyi vállalkozók is. Ne kérjenek saját maguktól olyan részkérdéseket amikre még nem tudják 
a választ. Kérdezi, van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban?  
 
Füri Mihály képviselő: miért nem lehet ezt a tájékoztatást most megtenni? Nem ma született a 
gondolat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja a kérdés felvetése teljesen jogos. Azt 
ajánlja mindenki figyelmébe, lásd. kötvény, ha idő előtt és pontatlan információ megy ki, 
akkor az olyan zavarokat tud okozni, ami azután azoknak kellemetlen akik a zavart okozták. 
Ha nem tudnak a kérdésekre teljesen válaszolni, mert valami nincs kidolgozva, a Kormány 
fog dönteni és a mozgásteret se az Önkormányzat határozza meg, hanem a pályázati kiírás. 
Amíg nem tudnak a kérdésekre válaszolni, nem tudja miről akarnak beszélni részleteiben. Ami 
jelenleg van, azt tudja a lakosság. Részletes költség-haszonelemzést kell készíteni és utána 
kiderül, hogy a 2700 m2 annyi marad e. Nincs benne titok. Úgy gondolja, ha ezt a határozati 
javaslatot elfogadja a testület, akkor le lehet közölni, fel lehet tenni a honlapra is.  
 
Füri Mihály képviselő: Polgármester asszony részéről elhangzott a 2700 m2. Olyan szinten 
nincsenek pontos információk, hogy az 5. pontban azt írja az anyag, a ráépítés jog 
megszerzése. Mennyi a 2700 m2? Az a bruttó vagy pedig van egy határtalan szám a hozzá és 
ráépítésre? Ez hogyan alakul a megjelenésében? Nem vetődne fel senkiben ez a kérdés aki 
velencei, ha nem látnák a két fehér ház kihasználatlanságát, nem látnának számtalan 
vendéglátó egységnek, idegenforgalmi egységnek és a Panoráma kempingtől elkezdve 
számtalan ingatlan. A 2700 m2 lehet hogy 2000 m2 lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a beruházás azzal, hogy magántőke nem megoldható az 
állami támogatók részéről, azt jelenti, hogy ugyanúgy megvalósulhat ami az eddigi 
látványtervekben megjelent céljában és funkciójában is, csak nem magántőkéből, hanem 
állami támogatásból. Ha ez a beruházás befejeződik, a pályázati pénzek teljesen 
letisztázódtak, akkor már a pályázatba is be lehet írni, hogy az előny, ha a továbbiakban 
magántőke bevonását generálja. Ha a második szint már magántőkéből x m2-rel bővíthető, 
akkor annak nem lesz semmi akadálya. Ezért vált az szükségessé, ahhoz hogy a pályázat írója 
számolni tudjon mi lesz a projektnek a gazdaságosság és milyen egyéb dolgok, az elveket le 
kell rögzíteni, mert nem tudnak mi alapján számolni.  
 
Füri Mihály képviselő: nagyon jó lenne, ha az elveket tudnák tartani, viszont az elveknek a 
lehetősége ki fog csúszni az Önkormányzat kezéből abban az esetben ha magánkézbe kerül, 
mert arányával párhuzamosan fog kicsúszni egyre inkább a lehetőség. Azt írja az anyag, a 
pályázati kiírásban biztosítani kell a velencei illetőségű, székhelyű, telephelyű vállalkozók 
előnyét. Ez ellent mond léptékében annak amit most mond. Attól fél a település, hogy a 
Juventus tulajdonos közösségé lesz ez a létesítmény, és kvázi nem lesz lehetőségük és közük 
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hozzá. Hogyan fognak tudni a helyi vállalkozásoknak teret adni? Nyilván kérdés az is, mióta 
velencei székhelyű, stb.?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem gondolt senki arra, hogy kizárjanak bárkit. Ez 
pusztán arról szól, a helyi vállalkozók számára is nyitottá kell tenni, mert a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ülésén hangzott el, hogy olyanra kellene az Önkormányzatnak 
pénzt betenni, ahol majd az visszatérül. Ha erre van lehetőség, miért ne számíthatna a 
velencei vállalkozókra. Ez a gondolat véleménye szerint csak ezt tartalmazza, semmi többet. 
Előzetes számítások készültek és a szerint a 2700 m2 az önfenntartásra elég. Ha azt rendesen 
bérbe lehet adni és bejönnek a bérleti díjak, akkor ez körülbelül az üzemeltetési költségeket 
fedezi, illetve reményeik szerint a részletfizetés (törlesztés) jelentős részét. Ez azt jelenti, hogy 
nullszaldós vállalkozást kell csinálni. Ezért kell lehetőséget biztosítani arra, hogy saját 
tulajdont szerezzen valaki.  
 
Füri Mihály képviselő: eladják az Önkormányzat tulajdonát?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem, ez kizárt.  
 
Füri Mihály képviselő: a 2700 m2 mindig az Önkormányzaté lesz?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igen.  
 
Füri Mihály képviselő: közös üzemeltetés lesz?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: többek között ez az egyik kérdés, amire nem tud 
megalapozottan válaszolni. Van egy képviselő-testületi határozat. Pontosan ezek miatt a 
nyitott kérdések miatt javasolták, hogy két fordulóban legyen a döntés, hogy nehogy két 
pályázatot kelljen írni úgy, hogy az elveiről nem döntöttek hogy mit szeretnének. Ki kell adni 
a pályázat írónak is, miszerint fogalmazza át a pályázatot. Ma úgy tudják, március 30. a 
beadási határidő, de ha holnap után kapnak egy telefont, ez ugyanúgy lehet március 15., mint 
április 2. Ha azt megfogalmazzák, hogy a pályázat beadását követő két héten belül biztosítani 
kell és tudják a nyilvánosságot mindre kiterjedő tájékoztatással, akkor legyen pontos. Addig 
csak elveiről adjanak tájékoztatást.  
Kéri, aki a kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 5 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósításának elveiről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
megvalósítását a következő elvek – mint feltételek – betartásával tűzi ki célul: 
 
1./ A projektnek olyan turisztikai – idegenforgalmi többlet szolgáltatást kell nyújtson, amely 
mintául szolgál a minőségi turizmus megvalósításához és egyúttal e funkciójában 
centrumszerepet is játszik.  
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2./ A megvalósítást pályázati támogatással saját erőből tervezi, különös tekintettel az 
optimális megtérülésre. 
A létesítménynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy vállalkozói tőkéből megvalósítandó 
fejlesztés is kapcsolódhasson hozzá. 
 
3./ A projekt önkormányzati szempontból akkor tekinthető rentábilisnak, ha a  pályázati 
önrész forrásául szolgáló kötvény arányos részének hiteltörlesztései éves szinten bérleti 
díjként kitermelődnek, illetve a megvalósult létesítmény a kapcsolódó magántőke bevonásával 
egyösszegű tőkeinjekciót is biztosítani fog az önkormányzati feladatok ellátására.. 
 
4./ Fenti szempontok szerinti megvalósulás érdekében, az Önkormányzat a létesítmény 
üzemeltetését, bérletét közbeszerzési eljárásban kijelölt bérlő útján kívánja biztosítani. 
Pályázati feltételként bérleti díj minimumot (amely biztosítja a hiteltörlesztést), üzemeltetési 
kötelezettséget, hasznosítási jogosultságot kíván érvényesíteni, illetve biztosítani. 
A pályázati kiírás szerint, a létesítendő 2.700 m2 szolgáltatóegységek tekintetében lehet az 
egész bérleményre ajánlatot tenni. 
A pályázati kiírásban biztosítani kell a velencei illetékességű (székhelyű, telephelyű) 
vállalkozók előnyét. 
 
5./ A pályázati kiírás szerint, ajánlattevő számára lehetőséget kell biztosítani önerős 
fejlesztésre, amely a megvalósult projektlétesítményhez kapcsolódik azzal, hogy a hozzá-, 
illetve ráépítés jogának megszerzésére egyösszegű megváltást kell ajánlani, illetve megfizetni. 
 
6./ A Képviselő-testület tisztában van azzal, hogy a teljes projekt által kialakított közösségi, 
köztéri, strandi létesítmények üzemeltetése, fenntartása költséggel jár, ehhez támogatást kell 
nyújtson. 
 
7./ A Képviselő-testület az idegenforgalom fellendülése mellett, a projekt eredményeként 
számol építményadó és iparűzési adó bevétellel, növekménnyel. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 7./ Egyebek: k.) Városnéző kisvonat ajánlata 
                                           (Előterjesztés 16-os számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a Bizottságnak az volt a javaslata, hogy első évben 
ne kérjenek közterület használati díjat.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  kapott egy felkérést a Közlekedési és Közbiztonsági Albizottság 
nevére. Úgy gondolja, az útvonal kijelölésével kapcsolatban valamiféle ajánlás kellene. Azt 
gondolja, az útvonal kijelölés idegenforgalmi kérdés. Egyrészt a vállalkozó mondja meg mit 
tartana a saját szempontjából és idegenforgalmi szempontból megfelelőnek, illetve 
véleményezze az Idegenforgalmi Bizottság, hogy nekik mi a javaslatuk, hiszen ez leginkább az 
Ő kompetenciájuk. A másik, hogy az úthasználat díját alapvetően jogszabályok szabályozzák, 
amit a Hivatal műszaki osztálya hivatott véleményezni. Azt gondolja itt is részletesen le 
kellene írni az üzemeltetés menetét, a végállomásokat, le és felszállást, gyalogosok 
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várakozását és a megállóhelyeken történő utascsere hogyan zajlik és aztán ezt tudják 
véleményezni. Javasolja, fordítsák meg, adjon a vállalkozó javaslatot az útvonalra és 
részleteire, az Idegenforgalmi Bizottság is véleményezze idegenforgalmi, turisztikai 
szempontból és a műszaki osztály, és ezt követően az Albizottság is véleményezze.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni az észrevételt. Ha elsőként elfogadják 
Csizmadia Attila javaslatát, amihez hozzá tartozik, hogy alapítsa meg a Közlekedési és 
Közbiztonsági Albizottságot, mert jelen pillanatban nincs megalakulva és az SZMSZ-ét el 
kellene fogadni. Éppen ezért a kezdeményezést elfogadja, mert máskülönben romokba hullana 
a kezdeményezés.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, referenciát látnak-e?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen.  
 
Füri Mihály képviselő: kihangsúlyozottan elmondja, ha Bence-hegyet beleveszik és nagyon 
valószínű hogy beleveszik, akkor az felfelé és lefelé is nagy igénybevételnek lesz kitéve és 
rendkívül balesetveszélyes lesz. Ők maguk is balesetveszélyt idéznek elő azzal, hogy több 
helyen a visszajavítási munkák nem történtek meg. Jelzi a lakosság folyamatosan hogy 
felvágják az utat, csak zúzott kővel van kirakva, visszasüllyed, stb. Egyeztetni kellene a 
vállalkozóval, még mielőtt felmegy vagy lejön Bence-hegyről, hogy egyáltalán alkalmas-e rá 
ez az eszköz.  
 
Dr. Sirák András képviselő: nagy kedvence a kisvasút, évek óta szeretné ha lenne. 
Balatonfüreden minden nyáron régebben gyerekeivel, mostanában unokáival végig kell ezzel 
menni. A forgalmas 71-es úton mindkét irányba jár ez a kisvonat. Évtizedek óta nem tud 
balesetről, igaz nem olyan meredek az a rész.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kell beszélni a vállalkozóval, mert a felvetés teljesen 
jogos.  
Kéri, aki a határozati javaslatot ezzel a sorrendiséggel elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

városnéző kisvonat üzemeltetéséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul gumikerekes városnéző kisvonat 
üzemeltetéséhez az Önkormányzat tulajdonát képező útjain az útkezelői feladatokat ellátóval 
egyeztetett nyomvonalon.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 7./ Egyebek: l.) Teniszpálya bérleti szerződésének meghosszabbítása 
                                           (Előterjesztés 17-es számú mellékletben) 
 
Benkő Istvánné képviselő érintettségét bejelentette.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  a LA-MO Teniszklub ugyanaz mint a Benkő Bt? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nyugodtan válaszolhat Benkő Istvánné.  
 
Benkő Istvánné képviselő: a Benkő Bt. nevén került a bérleti szerződés megkötésre a 
teniszpályára tekintettel arra, hogy ekkor még nem volt bejegyzett egyesület a tenisz klub. 
Természetesen kezdettől fogva ingyenesen biztosította a Benkő Bt. a teniszpályát a később 
megalakult LAMO Tenisz Klubnak.   
 
Füri Mihály képviselő: javasolja, vegyék le napirendről ezt a pontot és javasolja 
újratárgyalásra a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak, mert ha reálisak akarnak 
lenni, akkor itt a következő napirendben látják a bérleti díjat. Igaz hogy teljesen más jellegű, 
de itt 1415 m2 területről beszélnek a három teniszpálya tekintetében. A következő napirendi 
pontban 1,9 millió forint bérleti díjat jelent. Nyilván más a felhasználás, de aránytalan, a 
91.000.- Ft nem biztos hogy megfelelő. Kérdést vet fel az, hogy az Egyesületet 100.000.- Ft-tal 
támogatja az Önkormányzat. Az Önkormányzatnak pénzbe kerül a bérbeadás. Javasolja, hogy 
napirendről vegyék le és vizsgálják meg ezt a kérdést.  
 
Csizmadia Attila képviselő: a javaslathoz csatlakozva javasolja, pontosan a félreértések, a 
gyanú elkerülése végett nem lenne érdemes megpályáztatni a bérbeadást? Nem teljesen érti, 
hogy ez üzleti jelleggel működik, vagy a sportot támogatja. Ha üzleti érdekkel, akkor pontosan 
képviselő asszony érdeke lenne az, hogy pályázat útján legyen meghirdetve. Javasolja, 
pályázat kiírásra kerüljön a bérbeadás.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a tó körüli teniszpályák helyzete nem rentábilis. 
Tudja, hogy amikor gyerekek oktatásáról van szó, az nem hoz pénzt.  
 
Csizmadia Attila képviselő: ezért kérdezte, hogy üzleti jelleggel működik-e?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ismeri az edzőt, a lelke a tenisz. Nyilván van 
pályabérleti díj, de nem csinálná azért, mert annyit nem kap amiből megélhetne, ha kifizeti a 
pályafenntartás költségeit.  
 
Füri Mihály képviselő: javasolja vegyék le napirendről és a következőben nyilván tudni fogják 
miről beszélnek.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a pályát nem az Önkormányzat építette.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: akkor is pályázati úton nyerték meg. Két indítvány 
hangzott el, hogy vegyék le napirendről és hozzák vissza a következő testületi ülésre. Február 
1-jén lejárt a szerződés.  
Kéri, aki azzal a módosító indítvánnyal, hogy kerüljön a napirend levételre egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 4 igen, 7 nem, 2 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem 
fogadta el.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a bérleti szerződés megkötésével, az eredeti 
indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Teniszpálya bérleti szerződésének meghosszabbítása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélyparkban lévő teniszpálya bérletére 
5 éves szerződést köt a Benkő Bt-vel. Kiköti, hogy a szerződésben kerüljön feltüntetésre azon 
körülmény, hogy bérlő ténylegesen nem saját céljára és hasznára, hanem a LAMO Sport 
Egyesület részére teremtette meg ingyenes használattal a működés feltételeit.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. május 30.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 7./ Egyebek: m.) Autó Néró Gazdagrét bérleti szerződése 
                                           (Előterjesztés 18-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a bérleti szerződést a két ügyvéd készítette. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése?  
 
Füri Mihály képviselő: a 4. oldalon az 5 millió forint kártérítést jobban körül kellene írni a 
18. pontban. Kérdezi Jegyző úrtól, a 20. pontot végigolvasta-e?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  véleménye szerint a 18. pont érthető, nem tudja mi 
a kérdés. Ha az Önkormányzat olyan helyzetbe kerül hogy más célra fel tudná használni, 
netán még befektető is van, aki a többletköltséget állja, akkor legyen lehetősége az 
Önkormányzatnak kilépni. Azt a biztosítékot tartalmazza, mi van akkor ha az Önkormányzat 
egyéb oknál fogva lehetetleníti el a bérlet folytatását.  
 
Dr. Sirák András képviselő: roncstelepnek, használt autókereskedésnek készül. Az egyik 
fóbiája, hogy „utálja” a használt dolgokat.  
 
Cserny Vilmos képviselő: kérjen elnézést Füri képviselő úrtól.  
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Dr. Sirák András képviselő:  nem igaz, hogy nem lehetett volna olyan autókereskedőt ide 
invitálni aki új autókat forgalmaz. A kereskedés közvetlen közelébe lesz a rendelő. Abszolút 
nem szerencsés párosítás.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ott megy a vasút, a 7-es út aminek olyan forgalma van, hogy jobban 
zavarhatja a betegeket.  
 
Dr. Sirák András képviselő: nem lepi meg Cserny Vilmos véleménye, már három éve mindig 
leszavazza.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: annak reményében, hogy ezt a területet átmenetileg 
lehet hasznosítani, kezd rendeződni. Az hogyha az Önkormányzatnak azt a területet módja van 
ilyen jó kondíciókkal bérbe adni, azt ki kell használni. A 20. pont arról szól, ha ide jön egy 
olyan autókereskedő aki újat akar, az plusz költség terhére megkaphatja a területet. Tudni 
kell hogy a Heiden féle telek kezd hasznosodni. A vázrajzba benne van a 400 m2. ha 
hozzájárul az Önkormányzat hogy beolvadhasson a szomszédos ingatlanba, akkor meg tudják 
osztani két 2000 m2-es ingatlanra. Egy korszerűbb autómosó lenne az egyik helyen. Abban 
igaza van, hogy viszonylag közel van a volt ÉDÁSZ épülethez, de van 400-500 m a kettő 
között. A Hivatal oda figyel rá, hogy kultúrált módon legyen megoldva a dolog. Az út 
átmenetileg le lesz zárva, zsákutca fog kialakulni a HÉSZ szerint. Nem az utcafronton lesz a 
tevékenység, hátra lesz tolva. Támfalat fognak építeni a részűbe.  
 
Füri Mihály képviselő: egyrészt akkora a használt autó piacon az kínálat, hogy nincs ahova 
eltegyék a felhalmozott készleteket. A városi árakhoz vannak szokva ezek a cégek és onnét ez a 
tájékozatlanságuk. Három év bérleti díj összegének megfelelő összegért adtak el hasonló 
területet a Podhorszki féle vállalkozásnak. Ha ezt nézik, akkor három évenként megveszi. Ez 
mindenféleképpen egy talált pénz. Ma olyan szinten vannak versenyben ezek a vállalkozások, 
hogy jobb és szebb megjelenést akarnak biztosítani.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: 2007. augusztus 1-től van ez a szerződés. Nem okoz 
problémát?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elírás történt, köszöni az észrevételt.  
Kéri, aki a bérleti szerződést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület  12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Autó Néró Gazdagrét bérleti szerződése 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt szerződés 
tervezetnek megfelelően bérleti szerződést köt a velencei 2211 hrsz-ú, valamint a 2212 hrsz-ú 
ingatlan meghatározott részére az előterjesztésben szereplő szerződés tervezet szerint.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. május 30.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elnézést kér azért, hogy a következő két napirendi 
ponthoz itt kerül kiosztásra az anyag. Jegyző úr szóban is fog adni tájékoztatást. Mindkettő 
olyan ami a pénteki és mai információ miatt elkerülhetetlen.  
 
 
Napirend: 7./ Egyebek: n.) Közbeszerzési eljárás bírálata 
                                             (Előterjesztés 19-es számú mellékletben) 
 
Füri Mihály képviselő: javasolja a mai napból is tanulva, írják le a jegyzőkönyvben, mikor 
lesz vége a testületi ülésnek az utókor számára.  
 
Mihályi Ferencné Muskotály u. 13. sz. alatti lakos: közérdekű bejelentést kíván tenni. Kérdezi 
van-e rá lehetősége?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: természetesen.  
 
Mihályi Ferencné Muskotály u. 13. sz. alatti lakos: a Panoráma út alsó harmadán feljött a 
beton, kővel szórták fel és nincs semmi jelzéssel körülhatárolva.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: röviden kívánja elmondani, még a tavalyi évben 
született egy olyan határozat amiben a képviselő-testület döntött arról, hogy a Velencei-tó 
kapuja pályázatot bizonyos menetrendek, szisztémák szerint végig kell csinálni és ehhez 
elveket kellett letisztázni. Többek között abban a határozatban állapította meg a képviselő-
testület, hogy semmiképpen nem célszerű az Önkormányzat saját tulajdonában végeztetni, se 
a pályázatírást, se később a bonyolítást, hanem erre felkérnek, megpályáztatnak egy bonyolító 
céget. Ennek tett eleget a közbeszerzési eljárás. Korábbi felhatalmazás alapján a New-Line 
Kft. a közbeszerzési e ljárást lefolytatta egyszerűsített, meghívásos eljárással. Három cég 
kapott felkérést, hogy tegyen ajánlatot a projekt előkészítésére. Ennek kapcsán két ajánlat 
érkezett be. A két ajánlat mindegyike hiánypótlásra került. Szabály szerint a hiánypótlásra 
felszólítások megtörténtek. Az egyik teljesítette a hiánypótlást, a másik nem. Ebből adódóan a 
Bíráló Bizottság elé került az anyag. Akkor volt egy hiánypótlással felszerelt pályázat és egy 
hiánypótlás nélküli ami ennél fogva nem felelt meg a kiírásnak, illetve a szabályoknak. Sajnos 
a közbeszerzési eljárás ilyen bonyolult és mindent lépésről-lépésre be kell tartani. A 
végeredmény az, hogy egy ajánlat maradt fenn és ez az ajánlat minden tekintetben megfelelt a 
szabályoknak és a kiírásnak. A Bíráló Bizottság javasolta ennek a pályázatnak a nyertességét 
megállapítani. Erről a bizottsági véleményről készült dokumentum, ami be lett csatolva az 
előterjesztéshez. Egy áttekintő lapot, amit a határnapot, a résztvevőket írja le. Az eljárás 
eredménye az lenne, hogy a Közép Pannon Zrt. lenne a pályázatnyertes erre a tevékenységre. 
Tudni kell, hogy ezt most meg kell előlegezni, de amennyiben a pályázat eredményes, a 
pályázati költsége között el lehet számolni ezt az összeget.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, van-e valakinek az 
előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki az előterjesztést és a közbeszerzési eljárásnak a folyamattervét és a pályázat 
eredményét elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

Közbeszerzési eljárás bírálata 
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelt turisztikai projekt előkészítése 
tárgyában végzendő szolgáltatás elvégzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként a 
Közép-Pannon Zrt. (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.) nevezi meg.  Az ajánlat szerint 
elfogadott szolgáltatási ár nettó 12.000.000.-, Ft, azaz nettó tizenkettő millió forint.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevében eljárva a szolgáltatási szerződést kösse meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. május 30.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 7./ Egyebek: o.)  Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázati kiírás 
                                             (Előterjesztés 20-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a KVM kiírt egy 
pályázati kiírást a közelmúltban. Ma délelőtt jelezte Kovács Attila, hogy a pályázaton érdemes 
lenne részt venni ilyen feltételekkel és március 14. a beadási határidő, ezért nem tudnak várni 
a következő testületi ülésig. Egy nagyon régi problémát tudnának ezzel megoldani. Nagyon 
sokszor tárgyalt már a földtulajdonosok képviselőjével abban az időben, az volt a gondolat, 
ha az Önkormányzat az illegális hulladéklerakó felszámolásában tud lépni, akkor a 
tulajdonosi közösség felvállalja, hogy kiárkoltatja végig ezt a részt és csak meghatározott 
földutakon lehet bejutni a földekre, hogy utána meg lehessen akadályozni a további 
szemétlerakást.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: „forró dróton” próbáltak egyeztetni, kiderült, hogy 
tévedésben volt Kovács Attila. 5 millió forintot lehet pályázni ami azt jelenti, hogy a felmerülő 
önrész 1,25 millió forint lenne. Ha azt mondja a képviselő-testület, hogy az önrészt hozzá és 5 
millió forintot pályáz vagy maradhat az ami az előterjesztésben van, hogy 4 millió forintot 
pályáz meg és 1 millió forint önrészt tesz hozzá.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, inkább az 5 millió forintot pályázzák, mert 
egy nagyobb rész az illegális szemétlerakó helyből megszűnhetne.  
 
Dr. Sirák András képviselő: most jó hogy lesz rá pénz, de mit csinálnak abból? Van egy nagy 
kupac szemét valahol a préri szélén. Ha van egy csomó pénzük, akkor mit csinálnak vele?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  összeszedetik, elszállítatják és kifizettetik a szemetet és 
ha a tulajdonosi közösség partner lesz, kiárkoltatják.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ez a Gurgyal rész?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: teljes kül és belterületi határ.  
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Dr. Sirák András képviselő: jó hogy lesz rá pénzük, de mit csinálnak abból a pénzből?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem egy nagy összeg az 5 millió forint. Ebben benne 
van a bér, a szállítás és az elhelyezés. Indítványa, hogy 5 millió forint legyen a pályázati 
összeg, az önrész pedig 1,25 millió forint.  
Kéri, aki az indítvánnyal együtt a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 2008. évi pályázati felhívása 
az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az illegális hulladéklerakók 
felszámolásának feladataival kapcsolatos pályázati felhívást és az alábbi határozatot hozta:  
1./ Egyetért azzal, hogy a KvVM által 2008. évre kiírt pályázaton az illegális hulladéklerakók 
felszámolási feladatainak támogatása érdekében Velence Város Önkormányzata 80%-os 
központi támogatási arány mellett pályázatot nyújtson be.  
 
A költség bruttó összege 6.250.000.- Ft, melynek maximum 80%-os állami támogatás mellett 
minimum 20%-át, azaz 1.250.000.- Ft-ot, összesen Egymillió-kettőszázötvenezer forintot kell 
saját költségvetéséből a jelen határozat alapján az Önkormányzat biztosítson, ÁFA – 
visszaigénylésre nem jogosultként. 
Az igényelt támogatás összege 5.000.000.- Ft.  
 
2./ Vállalja, hogy: 6.250.000.- Ft értékű bruttó összegű költséghez pénzbeli saját forrásként 
bruttó 1.250.000.- Ft-ot biztosít jelen határozat alapján az Önkormányzat a 2008. évi 
költségvetéséből a kötvény terhére.  
 
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat és a szükséges nyilatkozatok aláírására, 
egyeztetések lefolytatására, a pályázat benyújtására.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. március 20.  

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel több napirend a nyílt ülésen nincsen, ezért kéri, 
személyiségi jogok védelme érdekében döntsenek a zárt ülés megtartásáról.  
Kéri, aki személyiségi jogok védelme érdekében egyetért a zárt ülés megtartásával, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2008. (II.25.)  
h a t á r o z a t a 

zárt ülés megtartásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyiségi jogok védelme érdekében zárt 
ülést tart.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

 
*  * * 

 
 
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, kimarad a közmeghallgatás?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem maradt ki, hozzá is szóltak. Megállapítja, több 
napirend, hozzászólás nem hangzott el, az ülést bezárja 22.05 órakor.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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2008. február 25-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
 
2. o. 28/2008. (II.25.) Napirendek elfogadásáról 
 
3. o. 29/2008. (II.25.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
4. o. 30/2008. (II.25.) Napirendek sorrendiségének cseréje 
 
20. o. 31/2008. (II.25.) Kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítására és   
                                       fejlesztésére pályázat előkészítéséről 
 
21. o. 32/2008. (II.25.) Járóbeteg-szakellátó intézmény helyszínének meghatározásáról 
 
21. o. 33/2008. (II.25.) Járóbeteg-szakellátó intézmény kialakításának támogatása 
 
22. o. 34/2008. (II.25.) Kistérségi járóbeteg szakellátó központ létesítésére és üzemeltetésére 
                                       fejlesztési megállapodás elfogadása 
 
39. o. 35/2008. (II.25.) Orvosi praxisok támogatására vonatkozó előterjesztés készítéséről 
 
41. o. 36/2008. (II.25.) Folyószámla hitelszerződés megkötéséről 
 
41. o. 37/2008. (II.25.) Határozat visszavonásáról 
 
42. o. 38/2008. (II.25.) Önkormányzati ingatlanok 2008. évi árának meghatározásáról 
 
43. o. 39/2008. (II.25.) Alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról 
 
44. o. 40/2008. (II.25.) Velence üdülőterületén található gyenge minőségű utak 
                                       útburkolatának megerősítésére és a felszíni vízelvezető rendszerek    
                                       kiépítésére vonatkozó pályázati felhívásról 
 
46. o.  41/2008. (II.25.) Közterület   elnevezéséről 
 
48. o. 42/2008. (II.25.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
                                       Alapító Okiratának módosításáról 
 
49. o. 43/2008. (II.25.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

              Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 
50. o. 44/2008. (II.25.) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Társulási megállapodásának módosításáról 
 
55. o. 45/2008. (II.25.) ÁSZ vizsgálatról szóló jelentés és a kapcsolódó intézkedési terv   
                                       elfogadásáról 
 
57. o. 46/2008. (II.25.) Kerékpárút tanulmánytervének jóváhagyása 
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60. o. 47/2008. (II.25.) Ifi strand bérletének meghosszabbítása 2008-as évre 
 
61. o.  48/2008. (II.25.) Velence-fürdői strand 2008. évi bérletéről 
 
62. o. 49/2008. (II.25.) Csontréti csónakkikötő 2008. évi bérlete 
 
64. o. 50/2008. (II.25.) a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósításának elveiről 
 
66. o. 51/2008. (II.25.) Városnéző kisvonat üzemeltetéséről 
 
68. o.  52/2008. (II.25.) Teniszpálya bérleti szerződésének meghosszabbítása 
 
69. o. 53/2008. (II.25.) Autó Néró Gazdagrét bérleti szerződése 
 
71. o. 54/2008. (II.25.) Közbeszerzési eljárás bírálata 
 
72. o. 55/2008. (II.25.) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 2008. évi           
                                       pályázati felhívása az illegális hulladéklerakók felszámolásának   
                                       feladataira 
 
73. o. 56/2008. (II.25.) Zárt ülés megtartásáról 
 
 
 
 
 
 
 
2008. február 25-i jegyzőkönyvben szereplő rendelet:  
 
 
39. o. 7/2008. (III.10.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
 
 
 
 
 
 
 


