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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 14-én                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő (később érkezik) 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Csizmadia Attila   képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő (később érkezik) 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András   képviselő 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Kecskés Zoltánné 
intézményvezető, Lukács Ildikó, Barkó Zsoltné, Horváth Zsuzsanna Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita 
könyvtárvezető, Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Hajdú Éva Emese SZDSZ 
képviselője, Szabó Gábor Velence Termál és Spa menedzsere, Dr. Sági János rendőrkapitány, 
Kovács Attila és Ferenc Péter VHG Kft. részéről,  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, a képviselő-
testület határozatképes, jelen van 12 képviselő. Elmondja, minden képviselő-testületi tag 
kézhez kapta a meghívót ami a megszokottól eltér. Két napra kérte és javasolta a testületi ülés 
összehívását. A mai napon a munkatervben szereplő időpontban meghatározott témákat 
tárgyalják kiegészítve még egy napirenddel, a Vis Maior keret felhasználása érdekében rövid 
kiegészítést kell tenni, mert döntött erről korábban a testület. A meghívó másik oldalán 
szerdán 15.00 órára kezdeményezte a képviselő-testület összehívását. Jogosan 
megkérdezhetik, miért nem a mai napra tervezte a napirendi pontokat. Alapvetően két oka 
van. Az egyik, hogy nagyon hosszú lenne a testületi ülés. A másik, hogy holnap délelőtt vagy 
szerda délelőtt mennek az Irányító Hatósághoz átnézni a pályázatot. Ha bármilyen pontosítás 
lesz, azt kell behozni képviselő-testület elé. A beadási határidő is szoros, ennél tovább nem 
lehet várni. Ismerteti a napirendeket.  
 
 
Benkő Istvánné és Sénik István képviselők megérkeztek.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokat egy 
kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal egyetértett a napirendekkel és az 
alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

testületi ülés megtartásáról, napirendek elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel testületi ülést tart.  
 
2008. április 14-én 15.00 órai kezdettel 
    
Napirend:  
 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. 2007. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása 
3. Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2007-es évről 
4. Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra 
5. Tájékoztató a VHG Kft. 2007. évi gazdálkodásáról 
6. Egyebek:  

a.) Tóbíró strand 2008. évi üzemeltetése 
b.) Intézményi élelmezési díjak megállapítása 
c.) Vagyonrendelet módosítása 
d.) SZMSZ módosítása 
e.) Polgármester beszámolója 2007. évi ellenőrzésről 
f.) 2008. évi közbeszerzési terv 
g.) Iskolai eszközbeszerzési pályázat (TIOP) 
h.) Nadapi óvoda fejlesztési támogatása 
i.) LA-MO Teniszklub bérleti szerződése 
j.) Tájékoztató a szennyvízberuházásra létrehozott Konzorcium Tagi Tanács 

döntéseiről és további ügyvitelre vonatkozó megbízási javaslat 
k.) Egészségügy támogatása 
l.) I. sz. Orvosi körzet 2007-ről elmaradt támogatásának kérdése 
m.) Venezia villanegyed projekt tulajdonos közművagyon felajánlása 
n.) Vis Maior támogatási kérelem 

 
2008. április 16-án 15.00 órai kezdettel 
 
Napirend:  
 

1. Velencei-tó kapuja kiemelt projekt támogatási kérelem anyagának ismertetése, döntés 
a kérelem benyújtásáról 

2. Projekt előkészítéshez szükséges közbeszerzési eljárásokról döntés 
3. A társadalmasítás ütemterve 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a két ülés közötti munkáról ad tájékoztatást.  
 

- Elmondja, hogy megtörtént a rendelőintézet pályázati hiánypótlása. Formai akadálya 
nincs a pályázat elbírálásának.  

- A beiratkozásról ad számadatokkal tájékoztatást. Az általános iskolába 44 8. osztályos 
kerül ki és jelenleg 51 beíratott elsős van. Az óvodából 44 gyerek megy iskolába és 67 
gyereket írattak be. A jó arányoknak nagyon örülnek mindannyian.  

- Minden testületi tag a tájékoztató mappában megkapta a Közigazgatási Hivatal 
tájékoztatását, mely szerint a népszavazással kapcsolatos testületi döntések minden 
részletében törvényesek voltak. Kéri Dr. Sirák András képviselő társától, ha mód van 
rá bocsássa rendelkezésükre és a Hivatal rendelkezésére is a Közigazgatási Hivatal 
levelét. A bejelentő részletezett levelet kapott, erről tájékoztatták a Közigazgatási 
Hivatalból.  

- A „Velencei-tó kapuja” pályázat a harmadik nagy projekt lesz, sok munkával jár, 
leterheli a vezetést, a pályázatírókat és a kollégákat is.  

 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő: véleménye szerint a 19/2008.(II.4.) határozat témája aktualitását 
vesztette. Úgy szavazták meg, nem járulnak hozzá hogy önkormányzati tulajdon legyen, 
hanem maradjon megyei igazgatás alatt az iskola. Miért vesztette aktualitását?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: akkor úgy szavaztak, vállalkozásba került volna ki és 
megyei önkormányzati irányítása alatt maradjon. Akkor tájékoztatásul elmondta, hogy a 
Megyei Önkormányzat levette napirendről, majd rendkívüli ülésen visszavitték és megtörtént 
a sportiskola átalakítása. Fejér Megyei Hírlapból tájékozódott.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a 182/2007.(XII.17.) számú határozatnál mi a helyzet? Miért 
nincs megosztva és a szerződés megkötve? Melyik terület és miről van itt szó?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az Enyedi utca mellett van egy köz, aminek a 
sarkában van egy telek ami önkormányzati területrész. Abból akart 60 m2-t megvásárolni az 
ingatlantulajdonos. Erre a testületi felhatalmazás megtörtént. Változatlanul meg akarja 
vásárolni az illető, aki jelenleg külföldön van, ezért nem került a szerződés megkötésre.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: több észrevétel nem volt. Kéri, aki a határozati 
javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 20/2007.(II.26.), 
19/2008.(II.4.), 28/2008.(II.25.), 29/2008.(II.25.), 20/2008.(II.25.), 31/2008.(II.25.), 
34/2008.(II.25.), 37/2008.(II.25.), 39/2008.(II.25.), 42/2008.(II.25.), 43/2008.(II.25.), 
44/2008.(II.25.), 46/2008.(II.25.), 47/2008.(II.25.), 51/2008.(II.25.), 55/2008.(II.25.), 
56/2008.(II.25.), 57/2008.(II.25.), 58/2008.(III.17.), 59/2008.(III.17.), 60/2008.(III.17.), 
67/2008.(III.17.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
A 182/2007.(XII.17.) határozat határidejét 2008. június 30-ig, a 25/2008.(II.11.) határozat 
határidejét 2008. május 31-ig meghosszabbítja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 2./ 2007. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása 
                      (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ebben a kérdésben a képviselő-testület dönteni fog, 
majd 17.00 – 18.00 óra között lakossági fórumon ismertetni fogja a zárszámadást, illetve a 
vagyoni helyzetről a szükséges adatokat. A 9. számú mellékletben elírás van, a 2008. évi 
előirányzat valójában 2007. évi. Elnézést kér a hibáért. Sem a beszámolóhoz, sem a 
vagyonhoz nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, de a kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Juhász Gyula képviselő: a rendelet 1. oldalán 2006. december 31-ét lát ami módosul 2007-re.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elnézést kér, elírás történt.  
 
Juhász Gyula képviselő: a 6. §. és 7. §. ugyanígy 2007. évi, ami szintén elírás.  
 
Fehér Györgyné képviselő: elmondja, személy szerint legjobban az ingatlanvagyon érdekelte.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: az előző napirendhez is kívánt volna szólni, de Polgármester 
Asszony szavazásra tette fel. Előzőleg kérte, hogy a vagyonleltár szerepel a költségvetésben. 
Azt a választ kapta, hogy a maiban szerepel. A vagyongyarapodás is szerepel. Kereste több 
évre visszamenőleg, de egyik Velencei Híradó sem ír róla, pedig azt a tájékoztatást kapta, 
hogy az újság is megírta. Úgy lehetne látni a gyarapodást, ha a régivel össze tudnák vetni. 
Kérése, hogy a legközelebbi ülésre a tavalyi vagyonleltárt bocsássák rendelkezésére. A mai 
beszámoló úgy van, van az SZMSZ-ben egy olyan, hogy várospolitikai fórumon tájékoztatja a 
Polgármester a lakosságot. A fórum nem került meghirdetésre. A Velencei Híradóban nem 
szerepel a lakossági fórum. 17.00 – 18.00 óra között elvileg hozzászólhat a lakosság, de úgy 
gondolja ha az kötelezettség hogy a vagyoni helyzetről tájékoztatást kell adni, akkor ezt 
közhírré is kell tenni. Az újságban is megjelent az idei költségvetési rendelet úgy, hogy 2007-
es évi és a táblázatnál is 2007. év szerepel. Véleménye szerint ez 2008. év.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elnézést kér a hibáért, a következő számban a hibát 
eszközölni fogják. A vagyonleltár minden évben a képviselő-testület tagjainak kiküldésre 
kerül. Az újságban ilyen tételesen soha nem közölték és nem is fogják közölni, viszont a 
vagyon összesített adathalmazát közölték minden egyes alkalommal. Ha megnézik a 
vagyonelszámolás bármely mellékletét, látható mik voltak a növekedések és csökkenések. 
Ennél jobban nem lehet áttekinthetővé tenni. A külön kimutatott változás is ezt szolgálja. A 
kérés a mai anyag mellékletében megtalálható.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a 2006-os évről nem talált sehol anyagot, azzal tudná 
összevetni. Kéri az anyagot legközelebb.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  benne van a nyitóérték ami az előző évi. Semmi 
akadálya nincs, ki kell küldeni az előző évit.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: véleménye szerint értelmezés kérdése. Már volt vita 
korábban a falugyűlésről is. Ez ugyanolyan mint bármelyik másik fórum. Erre speciális 
szabályokat az SZMSZ-ben nem talált. Ki lett küldve a meghívó és az újságban, a Tó Tévében 
meg lett hirdetve.  
 
Juhász Gyula képviselő: a szöveges beszámoló 2. oldal /2./ bekezdésében nem az adóemelés 
következménye a többlet adóbevétel, hanem az adózási morál javulásának. Úgy tudja volt 
adóemelés. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: rosszul tudja.  
 
Juhász Gyula képviselő: a közmunkaprogram úgy tűnik 100 alatti fővel egyre hasznosabb a 
településnek. Többletbevételt jelentett a szemétösszegyűjtés és szállítás. Ezt jó ötletnek tartja. 
Megjelent a tájékoztatóban, hogy az üzemanyag áremelés is a tételek között jelentős dolog. A 
következő oldalon a Sportegyesület, Labdarúgó Egyesület csak támogatásból vagy bérleti 
díjat fizet-e az Önkormányzat felé? A termálvízkészlet vizsgálatával kapcsolatban 2.140.000.- 
Ft kiadás. Ennek eredménye az, hogy bőségesen van termálvíz és erre nyugodtan lehet 
számítani. Az utolsó oldalon szerepel, hogy a Liget Iskola utolsó részletének befizetése 
megtörtént. A forgalomképtelen épületek között szerepel bővítés és felújítás után 73 millió 
forintos összeggel. Az egész iskola az Önkormányzat tulajdonába került, de a terület az nem? 
A Gurjal völgy két cím alatt van megjegyezve, az egyik egy szeméttelep, a másik egy 
szántóföld. A Gurjal völgyben önkormányzati tulajdon is van, amely milyen kezelésben van? 
Bérlet vagy tartós bérlet?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy érzi nem is kérdések voltak, konstatálta a helyzetet 
ténylegesen, hogy mi mit jelentett, azt erősítette meg ami leírásra került. A Sportegyesület 
nemcsak önkormányzati támogatásból tartja el magát, hanem jelentős szponzori 
támogatásból is, egyéb bérletet az Önkormányzatnak nem fizet. A vízkészlettel kapcsolatos 
tanulmány elkészült, Gárdony és Velence közösen készítette. Amikor a hatóságok is 
véleményezni fogják, képviselő-testület elé fog kerülni. Ma azt tudja megerősíteni, teljesen 
biztonságos a termálfürdő vize. Akkor fognak valóságos számokat látni, amikor a termálfürdő 
legalább egy évig üzemel és a kutak egymásra hatását a mérési adatok alapján lehet majd 
tudni. Feltétele volt a tanulmány a gárdonyi kutak legalizálásához. Az iskola a 
földtulajdonnal együtt az Önkormányzaté.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ez egy leválasztott rész, nyilván nem a tábor egész 
területe. Utána fog nézni. A Gurjal völgyi szeméttelep azóta megosztásra került, ezen van a 
kút többek között. Kiderült, hogy nincs művelési ág bejegyezve. A ’80-as évek elején 
szabályszerűen engedélyezve lett, a szerint működött, azóta el lett felejtve a művelési ág 
megváltoztatása. Először azt próbálnák elintézni, hogy kerüljön bejegyzésre a hulladéklerakó 
felhasználás, majd ezután a rekultivációra engedélyt kell kapni. Az adóval kapcsolatban 
elmondja, adóemelés nem volt, de volt kedvezmény csökkentés.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kérdezi, mi a logikája a belső értékeléseknek? A Fő utca 84-ben 
van egy szolgálati lakás, értéke 191.000.- Ft. Úgy gondolja, erre többen is jelentkeznének, ha 
forgalomképes lenne. A Tópart utca 56. szám alatti Úttörő tábor - ami a település egyik 
legértékesebb helyén van - 640.000.- Ft értékű, forgalomképes ingatlan. Hogy működik ez? 
Nem érti a belső logikáját, mi szerint kerül értékelésre az ingatlan.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vagyonértékelésnek kétféle módja lehetett. Az egyik a 
napi forgalmi érték szerinti nyilvántartás, a másik pedig a könyvi érték szerinti. Akkor azt 
választotta a képviselő-testület és ma is így működik, hogy a könyvi értéken tartják nyilván. 
Akkor amikor értékesítésre kerül a forgalomképes ingatlan, akkor mindig egyedi határozattal 
a képviselő-testület határozza meg a forgalmi értéket. A könyvi értékek ezért ilyen abszurdak.  
 
Dr. Sirák András képviselő: véleménye szerint magukat vágják át. A 4 milliárd forint feletti 
vagyon nagyon jó, de a bérlakás is legalább tízszer annyit ér és akkor még nem mondott 
nagyot. Az Úttörő tábor is legalább tízszeresét éri. Javasolja, közelítsenek a valósághoz. A baj 
ott kezdődik, hogy a számokat összeadva azt mondják, hogy annyi a vagyonuk, aminek köze 
nincs a valósághoz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi Dr. Sirák Andrástól, miért érzi bajnak, hogy 4 
milliárd a vagyon, vagy ténylegesen egy napi forgalmi értéket mérnek? Se zálogosítani nem 
akarnak, se jelzáloghitelt, se kölcsönt felvenni. Nincs funkciója felértékeltetni a vagyont. Ha 
eladnák, a sokszorosát érné, de nem akarják eladni. Azt a néhány dolog amit esetenként el 
akar a képviselő-testület adni a forgalomképes vagyonából, a költségvetéskor a költségvetési 
rendelet mellékletében felsorolja és meghatározza. Nem jelent problémát a felvetés, 
egyszerűen elfogadott egy rendszerváltáskor kialakult gyakorlatot. Azok a képviselő-testületek 
vállalják a vagyon forgalomképes áron való feltüntetését, ahol gyakorlatilag a működési hitel 
fedezetét adja.  
 
Füri Mihály képviselő: Juhász Gyula említette a 2. oldalon lévő részt. Ez jól hangzik, hogy az 
adózási morál javult és attól emelkedtek az adók, de ezt a lakosság nem így látja. Március 15-
ével voltak az első féléves adó-befizetési kötelezettségek. Annak ellenére, hogy az az 5 
képviselő, aki leveszi válláról a lakosság terhét, az adóemelések ellen szavazott. 
Akármennyire próbálják az adóemelést más irányba terelni, azért történt mert magasabbak az 
adók és nem kis mértékben ami nem feltétlenül csak velencei jelenség, viszont Velencén teszik 
fel számára a kérdés, hogy miért ilyen nagy mértékben emelkedtek az adók. Saját maguk is 
mint vállalkozók tapasztalják ezt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: azt a tényt, hogy nagyon sokan felvetették fel is és 
megkeresték a Hivatalt március 15. körül az adózás mikéntjével valóban igaz. Akkor azt a 
módszert választotta, megkérdezte az illetőktől korábban fizettek-e adót és kiderült hogy nem. 
Csak a kedvezmények kerültek szűkítésre. Aki eddig is fizetett adót, annak jelentett 
kedvezmény csökkenést m2-ben. A legnagyobb problémát azoknál jelentett az adónövekedést, 
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akik semmiféle adót az építményre vonatkozóan nem fizettek. Az egyenlő elbírálás alapján így 
a jogos, hogy mindenkinek akinek van épülete, azonos elvek alapján fizet vagy nem fizet. A 
valóságos, indokolt problémákra mindig megtalálták a megoldást.  
 
Füri Mihály képviselő: nem tapasztalta azt, hogy a településen vállalkozókkal - és itt nem a 
monumentális vállalkozókról beszél – bármilyen egyeztetés is történt volna. A testületen belül 
többen tagok, akik saját bőrükön tapasztalják mivel szembesült minden egyes vállalkozás a 
településen. Az övezeti besorolásnál konkrétan arról van szó, a 2007-es évet is érinti, hogy a 
duplájára emelkedtek az építményadók.  
 
Juhász Gyula képviselő:  a vitában felmerült az, hogy az értékek hogyan alakulnak. Azt 
kellene áttekinteni, amelyik fokozottan és korlátozottan forgalomképes építmények. Ezeknek 
az övezetbeni besorolását kellene eldönteni és esetleg a forgalomképtelenek közé kellene 
besorolni. Ezzel esetleg értékes területek maradhatnának az Önkormányzat tulajdonába is. 
Például a 118 hrsz-ú telek továbbra is maradhatott volna az Önkormányzat tulajdonába.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: természetesen módosító indítványról van szó. A 
képviselő-testületet a saját döntései befolyásolják. A képviselő-testület ad felhatalmazást a 
Polgármesternek, hogy egyáltalán tárgyalhasson.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: kevés hibától eltekintve, jogszabályi felhatalmazás 
alapján készült el a vagyonlista és a besorolások. Ezen belül mozgások elképzelhetők, de nem 
látszik célszerűnek, hogy egy prognózis alapján átcsoportosítsák, hiszen amikor szükségessé 
válik, a képviselő-testület döntésével meg tudja tenni. Tételes adóemelésre nem emlékszik, de 
biztos van valami alapja annak következtében, hogy a kedvezmények csökkentek.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a Halász utcai pavilon értékével teljesen egyetért, de miért 
forgalomképes? El akarják adni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: akkor, amikor Dr. Sirák András is képviselő volt és 
Gulyás József azt mondta, hogy oda sorolódik, akkor oda sorolták.  
 
Dr. Sirák András képviselő: akkor az egésznek Gulyás József az oka?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: semminek nem az oka, csak tény, hogy ez még az eredeti 
változatlan besorolás.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kéri jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy az egésznek Gulyás József az 
oka.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  attól, hogy sok dolog forgalomképes, nem azt 
jelenti, hogy bárki a Hivatalból eldöntheti hogy gyorsan eladják. Testületi döntés kell hozzá. 
Egyszer készült egy besorolás. Nagyon sok ingatlan volt és az akkori szabály szerint, 
megtörtént a besorolás. A testületnek joga van ezen változtatni. A forgalomképtelen ingatlant 
a testület bármikor rendelettel forgalomképessé teheti és fordítva is.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: pénzügyi bizottsági ülésen 1,5 órán keresztül tárgyalták 
ezt az egész dolgot, ott választ kaptak ezekre a kérdésekre. Javasolja képviselő társainak, 
gyakrabban látogassák a bizottsági üléseket. Felesleges mindent előröl kezdeni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: minden képviselő-testületi tagnak, ha ott volt, ha nem 
volt ott joga és lehetősége a testületi ülésen véleményt nyilvánítani. Nyilván a munkamódszer 
egyszerűbb, ha bizottsági üléseken jelen vannak a képviselők, akár meghívottként is. Ez 
semmit nem von le a testületi ülésen való lehetőségből.  
 
Sénik István képviselő:  vannak kollégák jelen akikkel sokat leltároztak együtt. Vannak 
beszerzési árak, amivel nyilvántartásba kell venni. Ha minden évben az inflációval emelni 
kellene az árakat, „megőrülne” a könyvelési részleg, nem beszélve arról, tudnák-e követni az 
amortizációt és infláció emelést. Egyetért azzal, amikor értékesítésre kerül egy ingatlan, 
akkor a képviselő-testület értékelje fel mennyibe kerül. Számára ez nagyon egyértelmű.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindenki minden évben örömmel olvassa el az előző évi 
pénzügyi beszámolót és a vagyon kimutatást is. Minden évben vagyonnövekedésről tudnak 
beszámolni. Nagyon fontosnak tartja, hogy több mint 1 milliárd forinttal nőtt a vagyon. A 
szennyvízvezetékek az Önkormányzat tulajdonában vannak és aktiválásra is kerültek. Jól lehet 
látni a vagyonalakulási táblázatokból mik az egyéb pénzeszközök, részvények, mennyi a nyitó 
és záró pénzkészlet. Egy olyan áttekintést ad, mint például a selejtezés. Megnyugodhat a 
képviselő-testület, hogy Hivatalával jól gazdálkodik. Nem a felértékelés következtében 
beszélhetnek vagyonnövekedésről, hanem valóságos vagyongyarapodásról van szó. Az 
újságban továbbra is az összesítő táblázatokat javasolja szerepeltetni, hiszen nem a tételes 
vagyon érdekel senkit sem. Javasolja, zárják le a napirendet, hiszen ugyanazokról a témákról 
többször esett szó. A rendelet tervezetet a zárszámadásról szükséges elfogadni és azzal együtt 
a mellékleteit. Még egyszer elnézést kér a hibákért.  
Kéri, aki elfogadja a rendelet tervezetet kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2008. (IV.28.) 

r e n d e l e t e  
az Önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
Rendelet 3-as számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a téma lakossági fórumon ismertetésre fog 
kerülni.  
 
 
Napirend: 3./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2007-es  
                       évről (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti meghívottként Dr. Sági János rendőrkapitány 
urat. Átadja a szót Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetőjének, aki tájékoztatóját vetítéssel egészíti ki.  
A kiegészítő után megnyitja az előterjesztés fölötti vitát.  
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Galambos György alpolgármester: a magyar gazdasági helyzet nem éppen úgy alakul 
ahogyan szeretnék, megnő a Szolgálat feladata ebből kifolyólag. Nagyon reménykeltő az a 
vélemény ami kialakult a településen, nagyon jó véleménnyel vannak a Szolgálatról. 
Biztonsággal tudja küldeni az embereket a problémájukkal. A dolgozók és a vezető hozzáértő. 
Elhangzott a beszámolóban a férfiak életkora. Sokkal nehezebben élik meg a férfiak az 
átrendeződést és nagyon sok munkanélküli férfi van. Általában ezek az emberek nem tudják 
menedzselni magukat, nem tudnak munkaviszonyt létesíteni? Mennyiben tud ebben a 
Szolgálat segíteni?  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: az 
együttműködés megvan. A Szolgálat feltérképezi, hogy a segítségre szoruló mit szeretne, 
milyen végzettsége van. Tisztán látszik akar-e dolgozni, vagy segélyekből kíván megélni. 
Segíteni igazán akkor tudnak, ha a másik fél is akarja. Ha igazán akar dolgozni, abban az 
esetben bármilyen munkát elvállal. Sok esetben a Munkanélküli központ nem ad 
állásajánlatot, ha a vállalkozók itt-ott jeleznek, hogy kell ember munkára, akkor kiközvetítik. 
A hivatalos ügyekben, nyugdíjazással, segélyekkel kapcsolatos kérdésekben is segítséget 
nyújtanak. Nagyon sok olyan forrás van, amiről csak a Szolgálat tud. Vannak pályázati 
lehetőségek amiket segítenek megírni, és valójában ezekre a pályázatokra csak a Szolgálat 
pályázhat.  
 
Cserny Vilmos képviselő: úgy érzi, a társadalmi folyamatok is eredményezik a számokat amik 
sokszor növekvőek, de nem csak azok, hanem meggyőződése, hogy a Szolgálat munkájának 
színvonalából eredően is egyre több dologról kapnak tájékoztatást.  
 
Fehér Györgyné képviselő: úgy gondolja az egész csapat munkája egész küzdelem. Ehhez a 
nagy küzdelemhez csodálatos embereket találtak, akikkel szemben a bizalom is nő. Köszöni a 
munkájukat, nagyon sok idős embernek is segítenek, azzal hogy meghallgatják őket.  
 
Juhász Gyula képviselő: a tájékoztató 7. pontjával kapcsolatban arra szeretne reagálni, 
különösképpen az általános iskolás korú és az onnan kikerülő gyerekek rossz helyzetére. 
Egyetért azzal, hogy a pedagógusoknak egyre kevesebb eszköz áll rendelkezésükre a 
neveléshez. Egyre több gyerek van az utcákon éjszaka szülői felügyelet nélkül, akik után 
rongálódott dolgok maradnak. Egyre több kiskorú között terjed el a dohányzás és a szeszes 
ital, ártalmas szerek használata. Hasznos lehet-e az, ha közösségi lehetőségeket adnak, 
sportolásba bevonják a gyerekeket vagy pályázatokat indítanának el ami a köztisztaságra és a 
helytörténeti dolgokra vonatkozna? Ezen a területen önkormányzati segítséggel is előbbre 
lehetne lépni?  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: 
minden évben tanácskozást kell erről tartani március 31-ig, ahol a település gyermekvédelmi 
problémáival foglalkoznak. Szeretné ha erre több képviselő eljönne és ott megbeszélnék. Ott 
jelen van az összes gyermekvédelemmel kapcsolatos szakember. Ha gondolja, összehívnak egy 
esetkonferenciát és megbeszélik mit lehetne csinálni. Pályáztak egy táborra, aminek 
eredményét két hét múlva tudják meg. A pályázatok határideje nagyon rövid. Kéri 
rendőrkapitány úr segítségét, mint ahogyan tavaly is, az idén is tartson prevenciós 
tájékoztatót.  
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Martinovszky József képviselő: köszöni a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság közös munkáját. A Bizottság munkáját 
csecsemő kortól az idősebb koráig együttdolgozva tudják segíteni és megoldani. A beszámoló 
és a kiegészítés jelzi a munka minőségét.  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: köszönti a képviselő-testületet és a jelenlévőket. Érintettség 
révén a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkáját értékeli. Túlzások nélkül nagyon jónak, 
konstruktívnak tekinthető munkájuk. Azt gondolja, a Szolgálat tevékenysége hozzájárul ahhoz, 
hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányság területén kevesebb gyermek és fiatalkorú vált 
bűnelkövetővé. Azt gondolja ez mindenképpen a Szolgálat munkájuknak is köszönhető. Nagy 
figyelemmel hallgatta az előadást. Az előadás szakmai részében is azokkal a mutatókkal amik 
fedik a Rendőrkapitányság munkáját, teljes egészében egyetért és köszöni az intézmény 
segítségnyújtó tevékenységét. Amikor szeptemberben Gárdonyban kezdett dolgozni, 
áttekintette velencei, gárdonyi gyermekjóléti szolgálatokkal kapcsolatos együttműködést. Az 
együttműködést a Gyámhivatal is jónak értékelte, de Ő talált olyan területeket amiken javítani 
szeretett volna. Szeptemberben személyesen kereste fel az intézményvezetőt, az együttműködés 
azóta is kölcsönös, töretlen, egymás megbeszélésein részt vesznek, ami a sikeres munka 
alapja.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: elmondja, az óvoda is egy állandó kapcsolatban lévő fél a 
Szolgálattal. Köszöni a rugalmas és gyors munkát ami a legfontosabb, mert a gyermekek 
életéről és biztonságáról van szó. További jó munkát kíván.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: érdekességképpen jegyzi meg, Sukorón a legalacsonyabb a 
gyereklétszám, de második helyen Velence következik.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a javaslatok között szerepel a családi, átmeneti otthon 
működtetése. Van-e valami előremozdulás ezen a téren, illetve a helyettes szülőkről is volt szó.  
 
Kecskés Zoltáné a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: a 
helyettes szülőkre volt példa az egyik településen, de elváltak a szülők emiatt. Pákozdon volt 
még rá példa, de Ők pedig elköltöztek. Bizonytalan a dolog, nem intézmény jellegű. Nem 
sokan jelentkeznek erre, mert saját otthonukban kell fogadják a krízishelyzetben lévő 
gyerekeket. Nem mindenki fogadja szívesen 2-3 hétre az idegeneket. Gárdonyban az Idősek 
Otthonának épült egy szárnya, ahol az átmeneti otthont akarják megvalósítani, de jelenleg a 
gárdonyi polgármester és a képviselő-testület nem adta meg az engedélyt, mert 
üdülőövezetben található. Ha minden sikerül Gárdonyban valósul meg az átmeneti otthon és 
akkor a helyettes szülői kérdés is megoldódik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a hozzászólásokat, hiszen vita nem 
volt. Úgy érzi, a hozzászólások hangvétele is azt tükrözi, egyre inkább kiforrott tevékenységről 
van szó. Olyan partneri kapcsolatot sikerült kialakítani ami a korrektségnek és a szakmai 
tudásnak köszönhető. Számára döbbenetes volt az az igényszám, ami a jelzőrendszeres 
segítségre vonatkozik. Gratulál a pozitív tevékenységhez.  
 
Csizmadia Attila képviselő: gondolkodott Juhász Gyula által elmondottakon. Nagyon fontos, 
okos gondolat ami említett a fiatalok szabadidős tevékenységével kapcsolatban. Nem tudja 
egyáltalán az Önkormányzat feladata-e és van-e lehetőség helyzetelemzésre, illetve van-e 
ezzel kapcsolatban konkrét programterv a szabadidős tevékenységek elősegítésére, 
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támogatására nemcsak anyagi, hanem egyéb mindenféle szempontból. Létezik-e erre 
valamiféle koncepció, és ha igen, az hol van?  
 
Lukács Ildikó Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa: egyik képviselőtől 
elhangzott, hogy vannak bizonyos korosztályok ahol alkohol és cigaretta fogyasztása történik, 
illetve késői órákban kimaradnak. Az önkormányzati segítségnyújtásban biztos, csak ezeknél a 
gyerekeknél a kérdés az, hogy hogyan. Ezek azok a gyerekek akiket nehezen lehet ösztönözni 
arra, hogy ezekben a dolgokban részt vegyenek. Minél fontosabb kell legyen, hogy óvodás, 
kisiskolás korban a célirányos magatartás előtérbe kerüljön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: van egy bizonyos korosztály, aminek a helyes útra 
térítésénél a legtehetetlenebb. A feltételrendszerrel az óvoda, iskola foglalkozik, ezekhez az 
Önkormányzat a tárgyi és minden egyéb más segítséget. A gyerekek az óvodában és az 
iskolában kellő alapot kapnak, majd 14 éves kor után a közösségi kapcsolat megszűnik. 
Tavaly plusz 100.000.- Ft-ot adtak a Sportegyesületnek, mert 160 gyerek utánpótlására 
kellett. A múlt héten jelezték, hogy megszervezték a női focicsapatot, de már szervezik az 
utánpótlás csapatot. Úgy gondolja, ezek azok a programok amikre Csizmadia Attila gondolt.  
 
Füri Mihály képviselő: merültek fel olyan dolgok, amiket nem szabad kihagyni. Polgármester 
Asszony mondta azt, hogy 14 éves kor után a közösségi kapcsolat megszűnik. Nem vitát akar 
gerjeszteni, de a kultúrház hiánya Velencén kategorikus probléma. Nem adnak tárgyi 
támogatást, mert 10 éve nem tudnak kultúrházat létrehozni. Nem szakkérdésben akar állást 
foglalni, csak volt gyerek, vannak gyerekei és nevel gyerekeket, de nem csak sajátjait. Saját 
tapasztalatból tudja elmondani, annak ellenére hogy azt mondják Velence város, olyan helyen 
nőtt fel, ahol a kerületekben volt pár kultúrház. A kultúrház és az ott kialakuló közösségnek a 
hiánya azt eredményezi amit látnak az utcán. Csak családi és iskolai indíttatásból alakul ki, 
hogy a gyerekek milyen klikkekbe fognak kerülni. Ez attól függ, hova sodorja őket az élet. 
Jelenleg nincsen olyan közösségi központ, 14 éves kortól leszakadnak a gyerekek, ahol 14 
éves kortól is tudnának közös olyan jellegű ide kötődő programot adni, amivel ki tudnák 
kerülni, hogy rossz irányba menjenek el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezekben a dolgokban messzemenően egyetért. Egy 
konkrét lehetőség most is van. A volt kisiskolát az Iskola utcában ma már nem kultúrháznak 
hívják, hanem közösségi háznak. Ha vannak közösségi igények, oda lehet menni. Van 
lehetőség társastáncra, mazsorettre stb. A késő esti órák mindegyike foglalt nemcsak gyerekek 
által. A szerdai testületi ülés anyagába mindenki áttekintést nyert, projektorron szerdán 
bemutatásra kerül az a nagy irányú projekt, olyan közösségi tereket, helyeket tartalmaz, ami a 
mostani modern felfogás szerinti elfoglaltságra ad majd lehetőséget. Térítés nélküli szabad 
lehetőségek lesznek. Ha sikerül megállapodni a Szakiskolával, a volt községházát is ilyen 
funkcióra szánják.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  annyit kíván pontosítani, Füri képviselő úr fogalmazta meg hogy 
mit akart mondani. Sokkal tágabb dologról van szó, a futballpályáktól a sportpályák 
állapotáig, vagy vannak önkéntes szervezetek, klubok, szakkörök. Az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnél nagyon jól működik. Teljesen önkéntes alapon a gyerekeket képzik. Megyei, 
területi szinten 1., 2. helyet szereztek meg. Ott van például az E.K.E.E. példája is, ahol a 
gitártól a társastáncig megtalálható minden. Nagyon sok olyan szerveződő dolog van amihez 
az Önkormányzatnak nem sok köze van. Érdemes lenne egy koncepciót kidolgozni erre, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Rendőrség és a Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság bevonásával. Tudatosan ezeket a szabadidős lehetőségeket sorba venni, kidolgozni 
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azt, hogy az Önkormányzat és a különböző intézmények hogyan tudják ezeket támogatni 
bármilyen módon. Számtalan lehetőség van, de még nem beszéltek róla. Úgy gondolja, 
visszaköszönne ez a bűnözési statisztikában is.  
 
Sénik István képviselő: Ő is a kultúrház időszakában nőtt fel. A mai gyerekek érdeklődési köre 
teljesen másfelé megy. Természetjáró ember, több erdős területen kommandós ruhában 
festékpatronnal feltöltött gépfegyverrel lövöldöznek egymásra az emberek. Az emberek 
felfogása megváltozott. Nem tudja, a mai fiatalokat be lehetne-e vonni a kultúrházi 
programokba. Boldog lenne, ha sikerülne.  
 
Fehér Györgyné képviselő: amikor egy szociológus előadásán részt vett, megmaradt benne 
egy mondat, amit fel kíván idézni: „A parkoló gyerek sorsa időzített bomba”. Pájer László a 
Nevelési Tanácsadó volt igazgatója azt mondta, „bekövetkezett a gyerekek agresszivitása”. 
Gyűjtsék össze hányféle módon, hányféle intézményben, civil szerveződésben hány gyerek 
foglalkozik. Gyereknevelés látott távolról és lát közelről is. A gyerek akkor megy este ki, ha 
megteheti és akkor ha szabadidejét nem kötik le. A szülőnek nem lehet kimaradni a 
nevelésből. Tudnia kellene a szülőnek hol van a gyereke, itt kezdődik a legnagyobb probléma. 
Az a gyerek akinek nincs mit csinálni, unatkozik és a legrosszabb gyerek az unatkozó gyerek.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: nem akarta a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját minősíteni, 
mert azt gondolja napi kapcsolatban vannak és problémájukat napi szinten megbeszélik. 
Mindig is nagy segítőkészséggel álltak a Szolgálat munkatársai az iskolához. Azért szólalt fel, 
mert képviselő úr előhozta azt, hogy a lehetőségeket összefogottan kellene létrehozni. Az éves 
összefoglalónál az óvodától az iskoláig, a rendőrség és az összes oktatási intézmény megyei 
szinten is jelen van. Ez egy olyan alkalom lenne, ahol össze lehetne hangolni. Bármilyen 
olyan külső civil kezdeményezésnek helyt adtak az iskolában, amire a szülők is igényt 
tartottak, például Zsolnai Kosársuli. Minden ilyen dologban a mintaadás is számít. Azt 
gondolja amíg Magyarországon ilyen minta van ami a múlt héten is megtörtént a 
televízióban, hogy reggel fél óra alatt háromszor hangzik el egy oda nem illő szóösszetétel, 
addig nehéz valamit is kezdeni. Jó időben a szakkörök látogatottsága lecsökken. Ha megkérik 
a szülőket hogy szóljanak gyermekeiknek, nem érdekli őket sem. Ez a hozzáállás. Rengeteg 
előadást tartanak az iskolában dohányzásról, kábítószerről, szexuális felvilágosításról. Nem   
tud semmit sem tenni az iskola a dohányzó gyerekkel sem, hiába az osztályfőnöki, igazgatói 
intő. Mit tehet ezekkel a gyerekekkel? Nem tudja az iskolából kitenni, nincs rá eszköz.  
 
Füri Mihály képviselő:  nem tudja Magyarországon mikor fognak eljutni odáig ha ezt törvény 
tiltja, 18 éves koráig nem is vásárolhatna cigarettát. Nagyon egyszerű a megoldás. Bemegy a 
kommandó az iskolába, a 600 gyerek táskáját kirakatja a folyosóra és azt a három gyereket 
amelyiknél drogot találnak, azt abban a pillanatban elutasítják az iskolából.  
 
Juhász Gyula képviselő: vagy a Polgármester kizárja a gyereket az iskolából.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Czuppon István még nem kérte, mert nem volt eddig rá 
példa, amikor felvetődött a középiskolában a pedagógusokkal szembeni atrocitás, akkor azt 
mondta Jegyző úrral is konzultálva Igazgató úrnak, ha bármi hozzá hasonló eset 
fogalmazódik meg, akkor az a kérése, úgy jelezze mint Polgármester felé, biztos hogy 
képviselő-testület elé fogja terjeszteni azt a javaslatot, hogy az iskolaigazgató járhasson el 
határozottan, ha jogszabály erre nem is ad lehetőséget, garantálva azt, hogy mint 
munkáltatója, nem fog vele szemben eljárni. Kérte az Igazgatót mondja el tantestületi ülésen, 
a biztonságot érezzék maguk mögött a pedagógusok, hogy amikor fekete-fehér a kérdés, hogy 
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megvan minden szabályzás helyben és a diák úgy viselkedett ami túllépett egy bizonyos határt, 
érezze a pedagógus hogy a munkáltatója mellé fog állni. Ne kelljen megvárni a végső 
szituációt. Köszöni a hozzászólásokat, a vitát lezárja.  
Kéri, aki az összefoglalót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos  
tájékoztatás elfogadása a 2007. évről 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és gyámügyi 
tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatást a 2007-es évről elfogadja.  
 
  Felelős: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
  Határidő: 2008. május 31.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra 
                       (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban 
kérdése?  
 
Csizmadia Attila képviselő: kérdezi, miért a Jegyző úr feladata erről beszámolni? A 
feladatköréhez hozzátartozik az idegenforgalmi szezon előkészítése?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a képviselő-testület rótta rá a feladatot. Az éves 
munkatervben Ő van megjelölve, mint előadó. Csőlátásban szenved amikor az idegenforgalmi 
szezonra készül, hiszen a rendezvények számára periférián vannak, keveset tud róluk. 
Lehetőség szerint arra korlátozta a beszámolót, ami ténylegesen a hivatali munka, a 
költségvetésben megfogalmazott feladat, és amit célszerű a szezonra megtervezni.  
 
Csizmadia Attila képviselő: kéri, ne értsék félre, nem az anyag minőségét akarta kritizálni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: teljesen jogos és logikus a kérdés. Amikor a képviselő-
testület össze akarja fogni, a nyári idegenforgalmi szezonnál mindig visszakerülnek oda és ez 
most is így történt, hogy a feltételrendszerben minden megvan-e. Miután a feltételrendszert a 
Hivatal az aki koordinálja vagy hatóságként vagy mint költségvetési gazdálkodó szerv, Ő 
adhat tájékoztatót. Az évek alatt így alakult ki. Az önkormányzati rendezvényekben már 
döntöttek. Ami igazán érdekes lenne, hogy a szolgáltatók hogyan készülnek a nyári 
idegenforgalmi szezonra, arról igen keveset tudnak. Nincs joga se a Jegyzőnek, se a 
Polgármesternek erről beszámoltatni bárkit is. Egyetlen egy dologért felel közvetett és 
közvetlen módon a képviselő-testület, hogy mire a szezon beindul, addigra rendbe legyen 
minden.  
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Dr. Sirák András képviselő: nem az összefoglalót akarja kritizálni. Azzal van baja, a nyár 
legnagyobb problémáját számára mint a Tópart utcában lakónak és mint dolgozó orvosnak a 
parkolás jelenti. Nagyon örül annak, hogy jelen van kapitány úr. Nem látja a szándékot ennek 
javítására. Meleg hétvégi napokon az egész Tópart utcában parkolnak az emberek. Az a 
kisebbik baj hogy nem fizetnek, ennél sokkal nagyobb baj, hogy olyan forgalmi akadályt 
képeznek, ami egész napra korlátozza az út használhatóságát és megnő a balesetveszély is. A 
mellékutcákban ugyan kitették a várakozni tilos táblát ami azért jó, mert az autósokat meg 
lehet büntetni. Januárban terjesztett elő egy rendkívül nagy horderejű kérést, hogy legalább a 
strandok parkolóira próbáljanak megegyezni a strandüzemeltetővel. Kijövetelkor kérjék a 
pénzt és ne bemenetelkor.  
Volt egy Stefán nevű német rendőr, aki rendkívül nagy segítség volt. Ennek a rendőrnek 
rendkívül nagy tekintélye volt. Teljesen rendbe tudta tartani az egész tó környékét. A 
külföldiekkel nagyon jól megértette magát. Nem tudja mennyibe került ez az intézkedés, vagy 
esetleg kölcsön rendőri intézkedés volt? Kb. két éve nem találkozott ezzel a rendőrrel. 
Problémája a strandbejárás, a rendőri jelenlét és a parkolás. A parkoló autókat megbüntetni 
csak a rendőr tudja, a közterület-felügyelőknek nincs hozzá joguk, hatáskörük és nem bírják 
fizikailag a terhelést.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az Ifi strand ideiglenes üzemeltetőjének szerződéses 
feltételeként meg lett határozva a parkolás dolga. Bizottsági ülésen elhangzott a 
szabálymódosítás és megígérte hogy utánanéz, ezt nem tette meg, elnézést kér. Kapitány urat 
megkérdezi a tekintetben, hogy a kressz szabályok módosulása, ahol az objektív felelősség 
kérdése bevezetődik, az azt jelenti, hogy most már nem kell tettenérni a tilosban parkolókat.  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: a 410. Korm. rendelet módosított, és az objektív felelősséget 
hatályba léptette, a megállni és várakozni tilos táblákra is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az 
üzemben tartó és a tulajdonos közigazgatási bírsággal sújtható, amelynek összegei konkrétan 
rögzítésre kerültek. E tekintetben segíteni fog, de ez megint csak a probléma utólagos 
kezelése. Az utólagos bírságolás az, ami itt konkrétan felvetődik. A tilosban parkoló 
gépjárművek elszámolása. Az egész tó környékén a parkolás probléma. Azt gondolja 
Gárdonnyal és a kis környező településekkel együtt lehetne valamilyen megoldást keresni. 
Tény hogy a jelenlegi rendszerben kollégáival kullognak az események után. Igen jelentős 
büntetési tételekről van szó, visszatartó ereje kell hogy legyen.  
Rövid áttekintést kíván adni a 2007. évről, valamint a 2007-es idegenforgalmi szezonról. 
Először a német rendőri jelenlétre kíván válaszolni. Amennyire Ő tudja, valóban úgy 
működött, hogy a német rendőr pénzét meg kellett finanszírozni. Miután ebben a rendőrség 
finanszírozása játszott szerepet, olyan magas volt a bére, amiből 5 magyar kollégát tudtak 
fizetni. Nem volt ilyen szempontból gazdaságos. Mindemellett teljesen pozitív volt az 
állampolgári visszajelzés a német rendőrről. Megígéri, hogy ezt a kérdést, kezdeményezést a 
vezetőség felé továbbítani fogja. Az elmúlt évet illető turisztikai szezonban nagyon kicsit 
emelkedett a bűncselekmények száma, különösen a vagyon elleni bűncselekmények száma. 
357-ről 368 bűncselekményt követtek el a tó környékén. Úgy gondolja, ez inkább stagnálásnak 
minősíthető. A mostani negyedéves adatokat nézve azt gondolja, a bűncselekmények és 
különösen a vagyoni elleni bűncselekmények kis mértékű emelkedésével minden évben 
számolni kell. Ami a 2004-es adatokat illeti, sokkal magasabbak voltak a számok, 
nagyságrendekkel rosszabbak voltak a számok. A 2007-es év turisztikai időszakát figyelembe 
véve az állampolgárok biztonságérzetét súlyosan befolyásoló bűncselekmény nem történt. A 
közterületen elkövetett garázdaságok száma is 11-ről 9-re csökkent. Ami a betöréses 
lopásokat illeti, a jelen pillanatban is ezekkel vannak a legnagyobb harcba és ebben állnak a 
legrosszabbul, 53-ról 68-ra emelkedett. 2004. évben 76 eset történt. Tudja hogy ezek csak 
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számok és hivatalos, rendőrségi statisztika, azt is tudja, vannak olyanok akiknek a házába 
betörtek, akinek holmiját felforgatták, akinek a háza melletti házba betörtek. A gépkocsi 
lopások számában azt gondolja, viszonylag kedvező az a 16 eltulajdonított gépkocsi, ami 
túlnyomórészt külföldiek sérelmére történt. Nagy része biztosítás csalási jellegű. Gépkocsi 
feltöréseknél egyértelműen az a bűnbanda, akiket sikerült bűntető eljárás alá vonni, 40-50 
gépkocsi feltörést követtek el. A tavalyi év nyári szezonban 23 gépkocsi feltörést követtek el. 
Összességében 2007. évben is rendkívül kedvezően alakult a baleseti helyzet. Halálos baleset 
egész évben 5-ről 2-re csökkentek. A turisztikai szezonban egyetlen halálos baleset történt. Azt 
gondolja, ez mindenképpen eredménynek könyvelhető el. A súlyos balesetek száma 19-ről 16-
ra csökkentek. Könnyű sérüléssel járó 17-ről 23-ra emelkedett. Összességében a baleseti 
helyzet rendkívül kedvező volt. Szeretné azt hinni, mindenekelőtt annak a két általa 
legfontosabbnak vélt jogi intézménynek, az egyik a szabálysértési őrizet alkalmazása az 
eltiltás hatálya alatt vezetőknél. Aki eltiltás hatálya alatt vezet, az nem szabálysértési 
pénzbírságot kap, hanem őrizetben lesz minimum 3 nap. 60 napos elzárásra is született 
precedens. A Székesfehérvári Városi Bíróság maximálisan partner ebben a harcban. A másik 
az ittas gépjárművezetők kiszűrése. Egész évben harcot indítottak az ittasok ellen. 
Háromszorosára emelkedett a szonda alkalmazások száma, 100-ról 300-ra. Óriási előrelépést 
sikerült ebben elérni. Szeretné azt hinni, hogy a rendőrség csak egyik tényezője a közlekedés 
biztonságának, de miután egy jelentős tényező a rendőrség, nekik is köszönhető hogy a 
baleseti helyzet kedvezően alakul. A Fejér Megyei Rendőrkapitányság munkatervében és a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatervében is mindig kiemelt szerepet kap a turisztikai 
szezonra való felkészülés. Velence előrébb jár, mert a rendőrség május 15-én fogja értékelő 
jelentés formájában jóváhagyatni az intézkedési tervet. Évről-évre visszatérő jellegű dolog, 
hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányság turisztikai szezonra alultervezett, a mostani létszáma 
katasztrofális. A turisztikai szezonra való felkészülés jegyében megerősítő erő a 
többletkilométer, valamint többlet túlszolgálat biztosítása nélkül a jelenlegi létszámmal a 
megnövekedett feladatokat ellátni nem tudnak, ezért a Főkapitányság mindig gondoskodott 
arról, hogy a Rendőrkapitányság valamilyen mértékben meg legyen erősítve. Konkrét adatot 
mondani nem tud. A Főkapitány ígéretet tett arra, hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányságot nem 
fogja egyedül hagyni. Minden bizonnyal meg fogják kapni azt az 5 óra személyenkénti, 
létszámonkénti, a tényleges létszám 77 fő, az állomány szerinti létszám 99. a 77 főt 2-vel 
csökkenteni kell. 75-főt tud számolni beleértve a martonvásári állományt is. Azt gondolja, az 5 
óránként biztosított túlszolgálat, a 2500 km ami pluszba biztosításra kerül. Ha a km-t túllépik 
az autókat nem kell leállítani, arról van szó, akkor megvizsgálják indokolt volt-e. Olyan nem 
volt, hogy ezt a jelentést a Főkapitány úr ne tartotta volna indokoltnak. A megerősítő erők 
tekintetében tavaly a Rendészeti Szakközépiskolások akik pályakezdők voltak, itt kezdtek 
szolgálatot. A Rendőrtiszti Főiskoláról szintén itt teljesített szolgálatot. A szakközépiskolások 
leginkább bűnmegelőzési feladatot láttak el. Ezek a fiatal rendőrök akik kikerülnek az iskola 
padjaiból egyedül nem tudnak munkát végezni, egy idősebb kollégát kell melléjük állítani. A 
jelenlegi életkor 33 év, ami azt jelenti, hogy az idősebb kolléga 28 éves, a fiatalabb kolléga 24 
éves. Arra vonatkozóan hogy hány fővel fogják megerősíteni a gárdonyi kapitányság 
létszámát a nyári időszakra, erre vonatkozóan Főkapitány úr nem döntött. Ennek az az oka, 
hogy az Országos Rendőrfőkapitány úr most hagyta jóvá azt a keretszámot, amely eldönti azt, 
hogy a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság összességében hány új munkatársat fog kapni. Ez 
a létszám a teljes Főkapitányság vonatkozásában 63 fő. Segített költségvetési szempontból, 
hogy sor került a decemberi túlszolgálati pénzek megváltására. Megkapták azt a 
finanszírozási keretszámot mind kilométer, mind órákban amit az előbb említett. Köszöni a 
képviselő-testület és Velence egész lakosságának azt a támogatást amelyben a Gárdonyi 
Rendőrkapitányságot részesítették. A 600.000.- Ft támogatásért köszönettel tartozik. A 
jelenlegi felkészülések technikai hátteréről kíván beszélni. Jelen pillanatban 12 szolgálati 
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gépkocsival rendelkeznek. Maximálisan elegendő a szolgálati gépkocsi mind technikai 
feltétel, mind mindenféle szempontból. A szolgálati gépkocsik újak, viszonylag keveset 
futottak. Ami nagyon segítené a munkát, különösen a hegyes területeken, egy terepjáró. A 
Lada Niva sok üzemanyagot fogyaszt. A vízi felkészülést segítette az, hogy jelen pillanatban 
egy szárazföldi körzeti megbízottból vízi körzeti megbízottak helyeztek át. A két szolgálati hajó 
felkészítése megtörtént, erre szükséges anyagi feltételeket a Főkapitányság biztosította. A vízi 
felkészülés is rendben van. Nem kíván többet szólni, de a kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a tájékoztatót.  
 
Martinovszky József képviselő: kérdezi, Velence és Gárdony között a 70-es útról a 40 km-es 
táblák azért tűntek el hogy 50-es táblák legyenek, vagy begyűjtötték mint színesfém? A nulla, 
zéró toleranciára az alkohollal kapcsolatban kérdezi, mi az álláspont az alkoholmentes 
sörrel?  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: a 40 km-es tábla levétele Gárdony és Velence szívügye volt. 
Szakmailag indokolatlannak tartották Ők maguk is, de nem önkormányzati kezelésben van az 
út. Amikor megkeresések történtek a Közútkezelő felé, amikor a Közútkezelő eljutott odáig, 
hogy szakhatóságként megkérdezték személy szerint, egy nap alatt utasította munkatársait a 
válaszlevelek megküldésére. Nem volt nehéz, mert régóta tanulmányozták és kész voltak a 
válasszal. A 40 km-es táblák valóban lekerültek. Még most is van olyan hely, ahol 
rendőrhatósági szempontból azt gondolják, hogy az 50 km-es tábla elegendő lenne. Ennek 
ellenére a közút kezelője úgy döntött, hogy a 40-es táblát kinn hagyja. Nagyon bízik benne, 
hogy az 50 km-re történő emelés nem fog együtt járni a balesetek változásával, mert akkor a 
szükséges konzekvenciákat le kell vonni. Az indokolatlan előzések legalább olyan baleseti 
helyzetet okoztak, amelyek negatív irányba tolták el a helyzetet. A zéró toleranciánál ha 
valaki úgy vezet, hogy szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol van, akkor 
az szabálysértést követ el. Ha valaki úgy vezet, hogy szeszesitaltól befolyásolt állapotban van 
és a befolyásoltság már egy magasabb kategóriát jelent, ennek kimutatására szakértői 
vizsgálat szükséges, akkor az bűncselekményt követ el. Ez általában 0,008 ezrelékes szint. Ha 
valaki úgy vezet, hogy vérében alkohol van, akkor elköveti a szabálysértést. Véleménye szerint 
rosszul lett a társadalom irányba lekommunikálva a zéró tolerancia. Eddig is megvolt a 
rendőr lehetősége arra, hogy a helyszínen a jogosítványt elvegye. Éltek is a vezetői engedély 
elvételének lehetőségével. Most kötelezővé tették az elvételt. Van egy másik kérdés, a 
mérőeszközök hitelessége és kalibrálása. Nem árul el titkot, a sebességmérő berendezés 
tekintetében ugyanaz a helyzet. Egyrészt egy kicsit magasabbra állítják, másrészt pedig bele 
kell kalkulálni azt a plusz, mínusz 3 km/órás sebesség eltérés lehetőségét ami azt jelenti, hogy 
a szabálysértési mérlegelő onnan mérlegel. A mérőeszközök valamilyen szinten mindig 
tévedhetnek egy kicsit. Ha valaki egy pohár sört megiszik, az 0,1% fölé fog menni. Ha a 0,1%-
ot nem éri el, a mérőműszer pontatlanságából is adódhat. Hitelesen kalibrált műszerekről van 
szó, elvileg a zéró tolerancia elvét csökkentheti. Ha valakinek alkohol található a vérében, azt 
felelősségre kell vonni. Nem készített még az alkoholmentes sörre vizsgálatot. 
 
Füri Mihály képviselő: a hajók használatánál van egy üzemanyag keret?  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: itt is van egy keret, ugyanaz a magyarázat ennél is mint a km 
keret tekintetében. Általában 1000 l havonta az amit mindenféle magyarázat nélkül el tudnak 
tankolni. Munkatársai azt mondják, az 1000 l elegendő. Amennyiben nem elegendő és a 
feladatok indokolják, nyilván biztosításra fog kerülni a többletliter. Most áprilisban 
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Főkapitány úr plusz üzemanyagot biztosított a hajókba, tekintettel arra, hogy korábban 
lesznek vízi rendezvények.  
 
Füri Mihály képviselő: az, hogy 100-ról 300-ra ment az alkoholos vezetők száma. Ebből 50 fő 
volt a fakocsma törzsközönsége, fel is vannak háborodva. A bicikliseket az elmúlt hetekben 
„levadászták” Velencén az összes kocsma környékén. Fognak jönni az Önkormányzathoz 
segélyért, mert a 16.000 – 25.000 forintig terjedő bírságokat nem tudják kifizetni. Az rendben 
van, hogy egy biciklis is tud balesetet előidézni, de most úgy érzik Velencén, konkrétan a 
fakocsma környékén, hogy „le vannak vadászva”. Ez így van?  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: ha megtekintik azt, hogy az ittas vezetőkből mennyi a 
kerékpáros és mennyi a gépjárművezető, akkor valóban el kell ismerni, hogy a kerékpárosok 
aránya magasabb. Azt is el kell ismerni, hogy a kerékpárosok mint balesetet előidézők, 
valóban magas %-ot jelentenének. Egy példát mond. Egy kisebb településen sebességet 
ellenőriztek, ahol a sebességmérő autóba egy ittas kerékpáros hátulról belement. 
Feladatmeghatározás szempontjából elsődleges lenne a gépkocsivezetők elleni fellépés. 
Egyébként ez is erősödött. Elismeri, valóban magas az ittas kerékpárosok aránya.  
 
Füri Mihály képviselő: most már arra az időszakra gondol, amikor teljesen körbeér a 
Velencei-tó körül a kerékpárút. Kérdezi, a kerékpárút is közútnak számít, és ott is büntethető 
az alkoholos vezetés?  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: erre még nem tud válaszolni. Elvileg a kerékpárút is közút, de 
utána kell néznie.  
 
Dr. Sirák András képviselő: egyik kérdése ezzel kapcsolatosan, milyen §. írja elő, hogy egy 
pohár sört a  kerékpáros nem ihat?  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: a Kresz szabályai a nyilvánvalóak. A kerékpárnál más az 
értékhatár. Elvileg nem gépi meghajtású járművet sem vezethet ittasan.  
 
Dr. Sirák András képviselő: már többször javasolta az Önkormányzatnak, vegyenek 1000 db 
biciklilámpát és 1000 db fényvisszaverő mellényt, amit osszanak szét a lakosok között. Volt 
olyan év még a nagyközség idejében, amikor 4 biciklis halt meg. Elmondja, egy óra alatt 7 g 
tiszta alkohol bomlik el a szervezetben. Tudni kell, ha kétes a dolog, az alkoholszondának van 
A pozitív eredménye. Ha valaki biztos abban, hogy ő nem ivott, de a szonda elszíneződött, 
akkor kérni kell a véralkohol vizsgálatot.  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: valóban így van. Lehetőség van arra, hogy egészségügyi 
okokra hivatkozva nem hajlandó megfújni a szondát. Ebben az esetben is véralkohol vizsgálat 
következik. A kerékpárosok tekintetében a láthatósági mellény és a lámpa segítség lenne. 
Utoljára Baracskán kérték, járjon el a Rendőrség szigorúbban azokkal szemben, akiknek a 
kerékpáron a világítással, láthatósági mellénnyel kapcsolatban gond van.  
 
Dr. Sirák András képviselő: még egyszer ajánlja, vegyenek mellényt és lámpát, mert ha ezzel 
két ember életét megspórolják, már megérte. Itt nem horribilis kiadásokról van szó.  
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Sénik István képviselő: a vállalkozóknak kell felkészülni a nyári szezonra, nem pedig Jegyző 
úrnak. Elő kell készíteni a konyhát, a kertet, stb. Az Önkormányzat csak az engedélyek 
korábbi kiadásában tud segíteni. Az utóbbi időben nagyon jól érzi magát, nagyobb 
biztonságot észlel. A rendőrök nagyon korrektül bánnak a helyi lakosokkal. Soha nem volt 
gondja az utóbbi időben. Nem is nagyon látszanak a rendőrök, de vannak. Köszöni a 
Rendőrség munkáját.  
 
Füri Mihály képviselő: ez valóban így van. Tőle is éjjel megkérdezték járőrözés közben a 
rendőrök, nincs-e valami baj. Hallani lehetett, hogy nagyon sok betörés történt, még a város 
közepén is. Az újságban és a honlapon meg lehetne jelentetni, mert a fiatalok nem minden 
esetben azért nem jogkövetők, mert nem akarják követni, sok esetben azért nem, mert nem 
tudják mit hogyan kell követni. Nagyon értelmes gyerekek kerékpároznak BMX-ekkel világítás 
nélkül. Biztos meg lehetne találni azt a divatos kelléket amivel felszerelnék a kerékpárt. A 
napokban kapta kézhez a gárdonyi polgármester azon levelét amiben Gárdony már meglépte 
a csendrendeletet, a zaj és fényszennyezés rendeletét. Úgy emlékszik, amikor felvetette, hogy 
majd ez egy kistérségi és a települések összefogásával majd egy egységes keretbe lesz 
foglalva. Ez az egységes keret Gárdonyban minden lakos részére levélben kiment. Kéri, ha 
nem muszáj, ne várják meg a kistérségit, mert minden egyes hétvégén az őrület határáig 
kergetik egymást az emberek a 12.000-es fordulaton pörgő háti permetezőkkel, az ugyanilyen 
fordulatban működő damilos eszközökkel. Felhívja a figyelmet, hogy a damilos és a késes 
eszköz nem fűnyíró. Az Önkormányzat alvállalkozói is ezzel vágnak füvet. Ez bozótvágó. A 
fűnyíró teljesen más eszköz. Ez nem elég hatékony, ráadásul zajos. Nem egy esetben fordult 
már elő, hogy a védőháló hiányában kőfelverődést okoz az autón. A csendrendeletet szeretné 
forszírozni és erőltetni, mert atrocitások történnek belőle nap mint nap. A 2. pontnál az a 
kérdése, ki mér fel? Aki felméri, annak tudna mutatni néhányat ami elmaradt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Törjék Zoltán méri fel. Végigjárja, megnézi, de 
azon kívül a kivitelező, valamint a KIOP Iroda képviselője Hullay Gyula is ellenőrzik a 
területet.  
 
Füri Mihály képviselő: a 2. oldalon találhatók még a járdafelújítások. Tapasztalják azt – a 
helyiek nem közlekednek a városban gyalog – hogy csoportokban mennek nyáron az emberek 
elfoglalva a fél utcát és nem tetszik nekik ha ezt szóvá teszi valaki. A parkgondozási munkával 
kapcsolatban kérdezi, a gárdonyi polgármester jelezte ezt a zajkérdést?  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: konkrétan még nem olvasta el. Polgármester úr már több 
alkalommal felvetette. Különösen az éjszakai koncert tekintetében vetődött fel. Felvetődtek 
többek között azok a nehézségek is, hogy elvileg a szabálysértési jogszabályok szerint nincs 
már az hogy este 22.00 órától, hanem kibővítésre került a hatás. Nincs védett időtartam. 
Felmerült az is, hogy a rendőrség alkalmatlan decibel mérésre. Amikor egy rendezvénynek 
engedélye van egy bizonyos határig, annak betartását nem tudják ellenőrizni. Nincs olyan 
műszer ami erre alkalmas lenne.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ennek megvan a technikája. Ha a 
rendezvényszervező helyesen jár el, akkor az Önkormányzattól kap engedélyt. Az engedélyben 
pontosan le van írva mettől meddig kapott engedélyt és hány decibellel. Kéri az eljáró 
rendőröktől először kérjék el az engedélyt és olvassanak bele. Az Önkormányzat egyébként 
egy példányt elküld a Rendőrkapitányságra.  
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Dr. Sági János rendőrkapitány: mi a helyzet akkor, ha az engedélyben rögzített zajértéket 
lépik túl?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a közterület-felügyelőknek van egy kézi műszere 
ami nem hitelesített, így kell némi tolerancia, de ez már elég ahhoz hogy a szubjektív 
megítélést megerősítse.  
 
Füri Mihály képviselő: kéri, akár az idei nyárra is megoldásként a velencei helyi lakosok 
érdekében, hogy ezzel tegyenek valamit azért, mert nem normális állapot az, hogy minden 
szombaton és vasárnap zaj van.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Velencének van helyi zaj és rezgésvédelmi 
rendelete. Nincs még korlátozva a hétvégi építkezés, a hétvégi fűnyírás.  
 
Füri Mihály képviselő: nem biztos hogy megoldható, de több helyen látható. A városnéző 
kisbusszal lehetne kooperálni. Arról volt szó, a Bence-hegyre egy próbajáratot csinál. Akár a 
parkoláson is segíthetne ez a vonat, ezzel lehetne hordani az idelátogatókat. Az autókat egy 
parkolóban letennék. Lehet hogy akár üzlet is tudna lenni a kisvonatosnak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a déli kanyar fejlesztési koncepcióban a „koporsó 
házak” mögötti területen parkolóházas álmok vannak. Valamilyen kultúrált megoldásban meg 
kellene oldani a tóparton a parkolást, akár hátrébb kellene vinni a parkolót. Jelen pillanatban 
csak befektető kérdése. Mindenkinek vannak olyan ideáljai, hogy valahol parkoló létesüljön 
és az embereket kisvonattal, taxival vagy bármivel szállítsák és ne a legsűrűbb helyen kelljen 
parkolni. Gárdony polgármesterét megkereste, egyeztettek. Akkor az Ő véleménye az volt, 
hogy nem tudnak még együttműködni, mert nekik egyáltalán nincs a parkolási rend 
leszabályozva. Abban maradtak hogy folytatják az egyeztetést. Ha egyetértenek vele, a májusi 
testületi ülésen összehasonlítva a két rendeletet el fogja mondani Jegyző úr, van-e olyan 
eleme amit kell módosítani, olyat ami használható és előre viszi a közös ügyet.  
 
Füri Mihály képviselő: van olyan eleme, konkrétan a hétvégi fűnyírást és egyebet tilt. Az 
idegenforgalmi szezonnal kapcsolatban olvasta hogy a weboldal megváltozott. 970 fotó került 
fel 20 témában, viszont a német és angol oldalak még mindig ott vannak, mint ahol két évvel 
ezelőtt voltak. Kéri a német oldalról vegyék le azt a pár szót, mert azt jelenti, hogy rögtön, 
azonnal. A fotókkal kapcsolatban az a véleménye, azt kell tisztázni magukban amikor 
idegenforgalomról beszélnek és a weboldalt említik mellette, hogy a weboldalt a saját 
lakosságuknak, a saját történéseikről akarják megjelentetni, vagy pedig akarják olyan célból 
is üzemeltetni, hogy aki véletlenül rákattint a településre, az lásson a településből nem 
feltétlen a borászokat, óvodásokat és a virágpalántázást. Nincsenek képek, fotók a tóról, stb.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri a képviselőktől nézzék meg a weboldalt. A jobb 
oldal az idegenforgalom, a bal oldali rész az állandó lakosság oldala. A weboldal 
szerkesztője az iskola tanára. Az alapkoncepció vélhetőleg az lesz, hogy csak a nyári 
szezonban az a turistákat érintő információ lesz fenn két nyelven, ami véglegesen lefordítható, 
például a rendezvények, mert egy külföldi nem kíváncsi a jegyzőkönyvekre. Nagyon sok 
észrevételt kapnak hozzáértő velenceiektől. Kéri képviselő társai is segítsék a munkát.  
 
Füri Mihály képviselő: már egyszer elhangzott a parkolóház, amiről tájékoztatást kér a 
következőkben.  
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Galambos György alpolgármester: többször volt már rendőrkapitány váltás. Minden 
kapitánynak elmondta, a nyári felkészülésnél amikor jönnek rendőrtanoncok, őket el kellene 
igazítani, hogy elsősorban a bűnmegelőzéssel foglalkozzanak és ne a helyi lakosokkal. Volt 
időszak amikor irritálta a lakosokat a rendőrök ténykedése. Egyetért azzal, hogy a 
Rendőrkapitányság rendőrei frappánsan végzik munkájukat. Egyetért Füri Mihály által 
elmondottakkal, a zajszennyezést is bele kellene vonni. Különbséget kell tenni a 
vendégmarasztaló zajhatásokra és a vendégzavaró zajhatásokra.  
 
Sénik István képviselő: érdekelt a csendrendeletben. Minden szombaton lakodalom van, ahol 
zaj van. Nem egyszer volt már nála a rendőrség. Van olyan szomszéd aki rendszeresen 
feljelenti amikor még el sem kezdődött. Bejelentik a rendezvényt, elkövetnek mindent. 
Üdülőterületen vannak, nyári szezonban nehogy átessenek a ló másik oldalára. Kéri 
Rendőrkapitány urat, ha hozzájuk kimennek, ne zárják be az éttermet.  
 
Csizmadia Attila képviselő: két kérdése van. Az egyik a Polgárőrséggel kapcsolatos. A nyári 
időszakban hogyan működik a Polgárőrség és hogyan működik együtt a Rendőrséggel. Van-e 
fokozott jelenlét, járőrözés, esetleg nyáron vannak-e újabb önkéntesek vagy időszakosan 
önkéntesek, akik bekapcsolódnak a munkába? Van-e az idegenforgalmi szezonra valami 
elképzelés?  
A kamerák a parkokba kihelyezésre kerülnek. Ez mikor várható? Az elhelyezése milyen 
szempontok alapján lett eldöntve, el van-e egyáltalán döntve és miért éppen a parkokban?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Polgárőrségnél ugyanaz a rendszer télen is mint 
nyáron. A létszám fix. Csak hétvégén és éjszaka teljesítenek szolgálatot. Nyáron rendszeres a 
Polgárőr parancsnok és a rendőrség közötti egyeztetés, illetve a közös járőrszolgálat. 
Meghatározott szülői engedélyt követően belépnek a fiatalok is. Dolgozó emberekről lévén szó 
se hétköznap nem lehet rájuk számítani, se olyan munkanapokon amikor ők is munkahelyükön 
vannak. Néhány nyugdíjas polgárőr van, akik lehetőségeikhez képest munkanapokon is 
képesek besegíteni. Nagyon becsülik őket. A megbízható polgárőrök száma hiába növekszik, 
dolgozó emberekről van szó.  
 
Dr. Sirák András képviselő: sokat jár éjszaka az ügyeleti autóval, mindig szembetalálkozik a 
járőröző polgárőrökkel. Nagyon megnyugtató érzés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nagyon megbízható emberekről van szó, nagyon jó 
gondolkodással. Nem hebrencs emberekről van szó. Még mindig nem elég, de egyre több 
utcalakó ad támogatást a Polgárőrségnek. A Polgárőrség annyit tud vállalni ebben, hogy 
abban az utcában gyakrabban járőröznek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a kamerákkal kapcsolatban elmondja, pályázatot 
nyert a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1,1 millió forint értékben. A 
Keszegező, az Európa parkba és a Vasút környékén lesznek elhelyezve.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a jogi egyeztetések miatt az alapvetületek még 
hátravannak.  
 
Lukács Ildikó Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa: elhangzott 
kérdésként miért oda lesznek elhelyezve ahová. A kamerák elhelyezésével kapcsolatban 
összehívtak egy szakmai megbeszélést, mind a Rendőrség mind az Önkormányzat és a 
Fejérvéd Biztonsági Szolgálat részvételével. Az elhelyezés szakmai szempontok alapján került 
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eldöntésre. A pályázati kiírásban az is szerepelt, hogy a tömegközlekedési eszközök 
vonzáskörzetében legyen elhelyezve. Befolyásolta még a pályázatot a keretösszeg nagysága. 
Mindezek mellett bűnmegelőzési kiadványokat és szórólapokat is támogat a Bűnmegelőzési 
Minisztérium.  
 
Dr. Sági János rendőrkapitány: a Velencei Polgárőrséget a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
évértékelő beszámolójában pozitívan emelte ki. Köszönet illeti a társadalmi feladatot ellátó és 
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül önként vállaló kis közösséget. Amikor a közterületi 
létszám ilyen, gyakorlatilag ők azok akik hatékony segítséget nyújtanak és valóban működik a 
közös szolgálat ellátás.  
Ami a kamerákat illeti, amikor megkeresték ezzel kapcsolatban, a szükséges statisztikai 
adatokat biztosította a pályázathoz. Annak az ügyeleti osztálynak a vezetője volt, ahol 
Székesfehérváron már valamilyen formában ez a kamerarendszer működött. Voltak 
problémák, az volt a probléma, hogy az ügyeleten volt elhelyezve. A pályázati összeget 
kevesli, egy ilyen rendszerhez több pénz kell. Támogatja a közterületi kamerák kihelyezését. 
Valóban sor került az egyeztető megbeszélésre, kizárólag szakmai szempontból nézte. A 
döntéseket a képviselő-testületnek kell meghozni. Az elmúlt évek statisztikai átlaga alapján el 
tudja mondani, hova kellene tenni a kamerákat, de az hogy hova teszik, a képviselő-testület 
fogja eldönteni. Ehhez a szükséges jogi tudást is biztosítani fogja, hiszen Ő volt az aki azt 
mondta, hogy a Fejérvéd Biztonsági Szolgálat ezt nem figyelheti. Adatvédelmi és 
adatbiztonsági előírások vannak. Figyelheti a Rendőrség és esetleg a közterület-felügyelet. Az 
is segít, ha a rögzítési kép lesz csak meg, ami segít a bizonyításnál.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja a májusi testületi ülésre egy tájékoztatás 
erejéig erre is térjenek vissza. Lezárja a napirend hozzászólásait. Megköszöni Jegyző úr 
előkészítését és Rendőrkapitány úr jelenlétét és hozzászólását. Köszöni az együttműködési 
szándékot, partner ebben a Hivatal is.  
Kéri, aki a tájékoztatót a nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülésről elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 14 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadja.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szünetet rendel el.  
 
 
Dr. Sirák András és Füri Mihály képviselők távoztak a teremből.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szünet után a lakossági tájékoztatóval és közérdekű 
bejelentésekkel javasolja folytatni a testületi ülést.  
Rövid tájékoztatást kíván adni a település vagyoni helyzetéről. Jelzi, a belső szabályok szerint 
19.00 óráig célszerű befejezni a testületi ülést.  
Minden évben a képviselő-testület elfogadja a zárszámadást és a vagyon alakulásáról 
készített jelentést is. A jelenlévők informálása érdekében elmondja, hasonlóképpen 
áttekintették a település vagyoni helyzetét, hogy mennyivel nőtt és mennyivel csökkent a 
vagyon. Ezt az anyagot minden képviselő-testületi tag megkapja és megjelenik a Könyvtárban 
a jegyzőkönyv mellékleteként. A település vagyona 2007. január 1-jén nyitó állománya 
összesen 4,9 milliárd forint nagyságrendeket hozott. A szeptember 30-i 2007-es záró értékelés 
6,2 milliárd forint volt. Ebbe beleférnek az eszközök, a javak, a vagyonértéki jogok, a gépek, 
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berendezések, járművek és az üzemeltetésre átadott és átvett jogok számai. A 
vagyonnövekedés legnagyobb hányadát az a beruházási aktiválás vette át, ami a KIOP-os 
szennyvízberuházást jelenti több mint 1 milliárd forintos értékével. Ha üzemeltetésre átadják 
a szennyvízvezetéket a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-nek egyrészt bevételként, másrészt 
kiadásként is szerepel. Vagyonértéke van, így kell szerepeltetni. Szerepelnek az egyéb 
pénzeszközök is, a különböző részvények, törzstőkék, a VHG Kft., Velenceplus Kft., ELMIB, 
DRV Zrt. részvényei. A vagyonértékű átadott jog csak a szennyvizet jelenti 1,5 milliárd forint 
értékben. Az egyéb pénzeszköz 28 millió forint. Az immaterális javaknál a különböző 
programok, gépek és beszerzések esetében a testület tételesen elszámolt arról, amit 
intézményei is beszereztek vagy leselejtezésre került. Nincsenek benne alapvető változások. A 
legnagyobb értékeltérést évenként mindig azok az értékesített telkek vagy jelen esetben a 
növekedést a szennyvízhálózat jelenti. Azt kell tudni, könyvi értéken szerepel minden ami 
vagyonérték vagy vagyon értékű jog. Nem jelent problémát, egyedi döntéseivel a képviselő-
testület ha elakar adni valamit, a napi értéken fogja megtenni. Ennyit szeretett volna kiemelni 
a vagyoni kör áttekintéséből. Aki ennél részletesebben érdeklődik, a bővebb információt 
megtalálhatja a jegyzőkönyv mellett a Könyvtárban. Javasolja, a bevezető pár gondolattal 
együtt adják át a szót és ha valakinek kérdése, észrevétele van, most tegye meg, mert utána 
folytatják a napirendi pontok tárgyalását.  
 
Oláh Józsefné, VI. u. 38. szám alatti lakos: kérdezi, foglalkozik-e az Önkormányzat azzal, 
hogy szelektív hulladékgyűjtőket helyezzenek ki? Nincsenek a telkekről levágva a parlagfüvek. 
Ki vannak helyezve Velencén akár a zöldhulladék, akár a háztartási hulladék, mostanában 
eltűnnek róluk a matricák. Amennyiben lehetséges, a Velencei Híradóban javítsák ki a 
Fibernet Kft. telefonszámát, mert az nem valós, nem lehet felhívni. A szolgáltató köteles 
megadni egy olyan számot, ahol elérhető. A szolgáltatót feljelentette a Hírközlési 
Felügyeletnél. A másik gond, hogy jönnek az üdülők, nyaralók és aki gyalog jön fel az 
állomásról szombaton, vasárnap, megoldhatatlan hogy átkeljen az úton. 5-10 percet kell 
várakozni az átkelésre.  
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: az elmúlt időszakban Velencén volt a 
legjelentősebb számú szelektív hulladékgyűjtő sziget kihelyezés. Várhatóan az elkövetkező 
időben további szigetek kerülnek Velencére is. Az országban talán egyedülállóan a Velencei-
tó körül Velencén és Gárdonyban folyik a szelektív hulladékgyűjtés. A kommunális hulladéktól 
külön történik a zöld hulladék elszállítása, különgyűjtése. Ha anyagi lehetőségek lesznek, akár 
az Önkormányzat, akár egyéb pályázat útján, ezt tovább bővítik, ha nem, akkor a Közép-Duna 
Vidéki Konzorcium megalakul és azon keresztül alakulnak ki további szigetek. Egyelőre nem 
lesz több sziget, de ha lesz pályázati lehetőség, akkor igen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az újtelepi részen két helyen van szelektív 
hulladékgyűjtő, amit nem igazán tudnak bővíteni, komoly anyagi háttér kell hozzá. A hulladék 
cédulák tavaly is felvetődtek. Általában a hétvégén hazamenő üdülők kirakják a szemetet, 
jobban odafigyelnek rá a Polgárőrök. Úgy gondolja általában ezek szomszédügyek. Nem tud 
rá megoldást találni, igyekeznek benne segíteni. Aki jelezte, annak megoldást kerestek. A 
parlagfűvel kapcsolatban kéri, a közterület-felügyelőknek jelezzen és ki fognak menni 
területre. Köszöni a jelzést a Fibernet Kft-re. Tudja hogy így van, az Önkormányzatnak sem 
veszik fel a telefont. Nagyon sok gond van a szolgáltatásukkal és korrektségükkel. Az 
átkeléssel kapcsolatban nem tud jót mondani, a kerékpárút sem teszi jobbá a helyzetet. Sajnos 
a szezonban erre számítani kell autósként és gyalogosként is.  
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Fehér Györgyné képviselő: a kábeltévé szolgáltatót Ő is próbálta hívni sikertelenül. 
Telefonon nem elérhetők. E-mail-en jelezte a hibát, de még arra sem kapott választ.  
 
Bicskei Józsefné I. Számú Nyugdíjas Klub vezetője: kérdése lett volna a lakosság nevében, a 
számozott utcáknál nem lehetne-e szelektív hulladékgyűjtőket kihelyezni, de már megkapta a 
választ.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, működik-e a Tourinform Iroda? Nagyon kihaltnak 
tűnik.  
 
Szabó Gábor menedzser: szeretettel köszönt mindenkit. A mai napon éppen kitakarították az 
irodát. Kérték, hogy szezonális nyitva tartásra állhassanak rá, mivel télen nagyon gyenge a 
forgalom, nem érte meg nyitva lenni. Legkésőbb május 1-jén lesz a nyitás. Megvan a 
személyzet is, szerződést kötöttek.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a szemetesek péntek délután teljesen tele voltak. Mikor 
kerülnek ürítésre?  
 
Benkő Istvánné képviselő: ez így igaz. Ma vagy holnap fogják üríteni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a Hősök parkjával szemben a Diadal kapunál a terrorizmus 
áldozatainak emlékművének télen egy autó nekiment, kivitte a zászlótartót. Azt talán jó lenne 
helyrehozni. Kérdezi Fehér Györgynétől mint az Újságszerkesztő Bizottság főszerkesztőjétől, 
minek köszönhető, hogy a szokásos újságban kétszer is színes különszám volt? Mennyibe 
került?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a költségvetési rendelet szerint történt.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: képviselő nem írhat az újságban, viszont itt Polgármester 
Asszony minősítette a képviselők döntését, ki felelős, ki nem felelős. Úgy érzi minden képviselő 
felelős, ki hogy érzi felelősségét. A sokat hangoztatott 8-uk részéről felelős akkor lenne 
felelős, ha anyagi felelősség lenne, például a kötvénykibocsátás. Ha a kötvényben anyagi 
felelősséget vállalnának azért, hogy vissza legyen fizetve a kötvény. Aki nem úgy döntött, az is 
felelősen döntött. Úgy érzi, minősíteni külön színes lapban a Polgármesternek nem lehet, hogy 
kik a felelősek és kik nem. A város, az Önkormányzat pénzén kibocsátott újság nem 
kampányújság. Vagy írhasson mindenki és minden oldalon hangozzon el, de nem egymást 
minősítve. Ki hogy döntött a felelősség kérdésében, úgy érzi nem a Polgármesternek kell 
eldönteni, majd a történelem eldönti. Azért érzik magukat felelősnek, majd az utókor ezt 
eldönti. Csak az egyik oldalát mutatja be a dolognak.  
Legutóbbi testületi ülésen kérdezte a Polgármester Asszony szabadságolását. Akkor nem volt 
jelen Jegyző úr, Aljegyző asszony nem tudott pontos választ adni, úgy gondolta nincs a 
testületnek mint munkáltatónak ahhoz köze. Kérdezi a Jegyzőtől, a képviselő-testületnek mint 
munkáltatónak joga van tudni, hogy a Polgármester mikorra tervezi a szabadságát? 
Polgármester Asszony megígérte, benne is van a jegyzőkönyvben, hogy a mai testületi ülésen 
választ fog adni a Jegyző.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem véletlen, hogy a testületek általi munkáltatói 
jog gyakorlásának nincs gyakorlata, illetve ezek nem működnek. Ebből adódóan általános 
megoldásként a legfontosabb jogokat kinevezés, felmentés, bér és fegyelmi kérdéseket szokta a 
munkáltató magánál tartani és az egyéb munkáltatói jogcímen szereplő összes többi feladat 
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operatív szemléletű feladat megoldásként egy személyhez kerül. Az Önkormányzatnál a 
Polgármester tekintetében ez jellemzően az Alpolgármester feladata.  
Az egyéb munkáltatói jog gyakorlása nemcsak a testületi jellegű működés miatt nem életszerű, 
hanem az önkormányzati képviselő-testületeknek a nyílt ülésre vonatkozó szabálya is ezt 
megkérdőjelezi. Megítélése szerint ugyanis nem célszerű nyílt ülésen abban a kérdésben vitát 
nyitni, hogy a Polgármester mikor vegye ki a szabadságát vagy az általa kért szabadság 
engedélyezhető-e. Az ügy kapcsán az abban jogos felvetés lehet, hogy az SZMSZ-ben 
rendelkeznek a Képviselő-testület arról, hogy az egyéb munkáltatói jogkört ki látja el.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: tájékoztatást kért. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  elmondta már ennek gyakorlati problémáit, hogy 
ez hogy néz ki. Ha a Munka Törvénykönyv szerint szeretnének eljárni, akkor mennyivel 
rendelkezik a munkáltató, mennyivel a dolgozó. Akkor amikor egyébként is munkaidő 
jelleggel rendelkezésre kell állni, reggeltől estig. A tájékoztatás az eltelt időszakról 
megoldható kérdés.   
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e még valakinek közérdekű bejelentése? 
Mivel kérdés, bejelentés nem hangzott el, javasolja, folytassák a napirendek tárgyalását.  
 
 
Napirend: 5./ VHG Kft. 2007. évi gazdálkodásáról 
                        (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi Kovács Attilát a VHG Kft. Ügyvezető 
igazgatóját, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?  
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: megpróbálta úgy megfogalmazni gondolatait, 
hogy a képviselő-testület kellő tájékoztatást kapjon, nem kíván a kiegészítés lehetőségével 
élni. A kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Csizmadia Attila képviselő: nem kimondottan tájékoztató jellegű, még az előző napirendhez 
tartozik az, hogy veszélyes hulladékgyűjtők léteznek-e, hogyan működik egy ilyen kis 
településen a veszélyes hulladékok gyűjtése?  
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: a jogszabályokban a veszélyes hulladékokra 
nagyon keményen szabályoznak. Emiatt nincs az Önkormányzat udvarában, mint régen volt 
gyűjtőpont.  Székesfehérváron a csalai hulladék lerakóhelyen van lehetőség a veszélyes 
hulladékok elhelyezésére.  
 
Galambos György alpolgármester: véleménye, hogy rendkívül jó minőségben végzi a VHG 
Kft. a munkáját. Kérdése, hogyan látják nem csak a VHG Kft-nél, hanem a Székom Kft-nél is, 
hogy Várpalotán nem épül meg az égetőmű? Ez mennyiben befolyásolja a Kft. szemét-
elhelyezési koncepcióját? 
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója: a kérdés első részét már megválaszolta. A 
második része annyi, hogy a székesfehérvári telephely befogadó képessége várhatóan 10-15 
év. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül nagyon komoly 
beruházásokat lehet megvalósítani, illetve az önkormányzatok szeretnék azt elősegíteni 
amiben a Kft. tevőlegesen részt vesz. Mindazok a beruházások, hulladékgyűjtő udvarok, ahol 
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már Velencén el lehetne helyezni a veszélyes hulladékot, teljesen jogos Jegyző úr felvetése, 
hogy jogos elvárás lenne. Mivel olyan komoly költségvonzata van, hogy ezt az 
önkormányzatok nem tudják felvállalni. Egyre több igény merült fel a lakosság részéről a 
szigetekre, jól eső érzéssel tölti el.  Szeretné, ha minél előbb Velencén elhelyeznék a 12 db 
szigetet, amit segítettek megtervezni, hol legyen a helye.  Úgy érzi amiben cége és Ő maga 
segítséget tud adni, azt megteszik. Olyan külső erők és érdekcsoportok mozognak e körül. Az 
önkormányzatok meg fogják hirdetni az erőművet, versenyezni fognak a szemétért. Tény, hogy 
1-2 évet csúszni fog a beruházás. A mai napon azt mondja, ennek reális ideje 3-4 év.  
 
Serhók György képviselő: sokszor úgy ítélik meg a VHG Kft. munkáját, hogy az utakon van-e 
szemét, dinnyelé vagy nincsen. Az utóbbi időben egyre kevesebb van, azonban még mindig  
jelentkezik egy-két hely ahol a szemetet kidobják és nem megfelelőképpen kezelik. Talán Ők is 
hibásak, mert nem jelentik rögtön az észrevételeket. Ilyen példa a temetőben a szemét, ha 
pénteken jelezték volna, már lehet aznap elszállították volna. Kéri, az észrevételeket azonnal 
jelezzék. Biztos abban hogy azonnal megoldódnak a problémák. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság úgy foglalt állást, az elmúlt évben megfelelő munkát végzett a 
Kft.  és megfelelő munkát végzett a Tóbíró stranddal kapcsolatosan is.  
 
Juhász Gyula képviselő: a VHG. Felügyelő Bizottság rendszeresen értékeli a VHG Kft. 
munkáját. 2007. évben megfelelően látta el a Kft. a munkáját. Jó vezetés mellett működik. A 
színvonal javítására és az ingatlantulajdonosok kéréseinek, észrevételeinek próbál megfelelni. 
A legális propaganda tevékenység erősödött a Kft-nél, így a tájékoztató cikkek, televízió, 
újságok, petpalackok gyűjtésével, komposztálással kapcsolatos propaganda erősödött. A 
környezettudatos nevelésre helyezték a hangsúlyt az óvodások, iskolások tekintetében. A 
probléma ismételten felvetődik ami a kintlévőségeket illeti. A Kft. működésének problémája is 
felmerülhet, ugyanis, ha ellehetetlenül a cég a kintlévőségek miatt, akkor az Önkormányzat 
feladata a kintlévőségek pótlása, akár behajtással is. Az lenne optimális, ha 1% lenne a 
kintlévőség. A társtelepülések is mindent meg kell hogy tegyenek. A hulladékgyűjtő szigetekkel 
kapcsolatban az az álláspont, hogy minél több legyen és egyre közkedveltebb legyen a 
lakosság körében, ugyanis kettős eredménnyel jár. Hasznosítható az anyag ami bekerül. A 
székesfehérvári hulladéklerakó telepet megtekintették. Ott óriási munkák folynak, szelektíven 
gyűjtik a szemetet és visszakerül a gazdaságba az ottani hulladék. Nagyon lelkiismeretesen 
dolgozik kb. 50 fő. Német gépekkel történik az egész munka. Óriási anyagi eszközöket 
fektettek be. A VHG Kft. a bevételeiből tud olyan fejlesztéseket, használt gépeket beüzemelni, 
amelyek a működést rugalmasabbá teszik. Maga részéről támogatta a díjemelést, biztonságos 
anyagi fedezetet ad. A kintlévőségeken kellene javítani. Gratulál a jelenlegi működéshez, sok 
sikert kíván a továbbiakban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, Juhász Gyula mindig képviseli a Hivatalt. A 
Kft-re jóval kevesebb a panasz mint évekkel ezelőtt. Jelezte és kérte Kapitány úrtól, mivel 
kezdődnek a lomtalanítások, a lakosságban tudatosítsák azt, hogy írják fel a lomot gyűjtő 
gépkocsik rendszámát és azt telefonon, e-mailen diktálják be, ne csináljanak semmi mást. Ez a 
Rendőrség munkáját segítheti.  
 
Martinovszky József képviselő: hogyan lehetne azokat a nyaraló tulajdonosokat rávenni arra, 
hogy kukákba rakják ki szemetüket, akik vasárnap neilonzsákba dobják ki a szemetet. A 
kutyák a szemetet hétfő reggelre szétszedik.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: sehogy, mert kényszeríteni nem lehet. Azt meg lehetne 
kérni akár újságcikkbe is, hogy a kerítésre akasszák a szemetet. Már látott ilyet 
Velencefürdőn.  
Javasolja, zárják le a napirendet. Köszöni a tevékenységet, az együttműködést.  
Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

VHG Kft. 2007. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VHG Kft. ügyvezető igazgatójának 2007. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 6./a.) Tóbíró strand 2008. évi üzemeltetése 
                             (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő:  az biztos, ha nem egy évre van szerződés kötve, hanem hosszabb 
időre, mindenképpen biztonságosabb. Kérdezi, melyik az a három parkoló, amelyiket 
működtetni fogják?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az a három parkoló ami a tavalyi évben is 
rendelkezésükre állt. A Hivatal előtti, a két Fehér ház közötti és a koporsó házak mögötti nagy 
parkoló.  
 
Juhász Gyula képviselő:  külön kiemeli azt ami az utolsó bekezdésben van, hogy évenként 
értékelik, ami nagyon jó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: külön kérése volt a Bizottságnak ez a megoldási 
lehetőség.  
 
Fehér Györgyné képviselő: a Tóbíró strand tisztasága a tavalyi évben elfogadható volt, az 
idei évben is ilyet vár.  
 
Serhók György képviselő: ahol most vannak, a szabadidő központ területén a parkoló mindig 
tele van. A parkoló üzemeltetése soha nem volt megoldott. Valamikor a Sportegyesület 
foglalkozik vele. Ebben sose döntenek. Érdemes lenne ez ügyben valakikkel tárgyalni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezt a Sportegyesület rendezte, tőlük kell megkérdezni, 
bírják-e továbbra is vállalni. Ha nem, akkor át lehet adni a VHG Kft-nek az üzemeltetést. A  
Tóbíró strandra kölcsönösen befektetőt várnak, aki a sportlétesítményt megcsinálná.  
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Szavazáskor az előterjesztésben szereplő elvek kapnak megerősítést és ennek alapján kerül a 
szerződés kidolgozásra és vissza Bizottság elé. Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Tóbíró strand 2008. évi üzemeltetése 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóbíró strand üzemeltetésére 5 éves 
időtartamra szerződést köt a VHG Kft-vel.  
A szerződésben szerepelnie kell az éves elszámolási kötelezettségnek, a bevételnövelés 
célkitűzésének.  
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a strandbevétel növelése érdekében a 
strandüzemeltető VHG Kft. maga vagy más befektető lévén bevételnövelő beruházásokat 
valósítson meg a meglévő szolgáltatók érdekeinek figyelembe vételéve.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti tartalommal elkészített szerződést nevében 
eljárva írja alá.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. június 30.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 6/b.) Intézményi élelmezési díjak megállapítása 
                           (Előterjesztés 8-as számú mellékletben) 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: itt valamikor a Liget Velence Kft-vel kötöttek szerződést. 
Eszközbeszerzéssel történt vagy lehet-e mással kötni szerződést?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  igen. A Liget Velence Kft. felszámolás alá került. A 
feladatellátás nem változott meg, ugyanakkor egy másik cég megszerezte az iskolai 
étteremrész bérletét. Ebben az esetben nincs más lehetőség a főzésre, melegítésre, ezért kell 
ezzel a céggel szerződést kötni. Ez egy olyan kizárólagos gazdasági helyzetet jelentett, hogy a 
közbeszerzési tanácsadók jelezték, ebben az esetben nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni, annál is inkább, mert a szerződés időtartalma még nem telt le. Ennek a ciklusnak a 
végéig, ezzel a szerzett jogi jogutódlással meg lehet kötni a szerződést. Ha a lejár a szerződés, 
akkor kell pályáztatni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2008. (IV.28.) 

r e n d e l e t e  
az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról 

 
 
Rendelet 9-es számú mellékletben.  

*  * * 
 
 
Napirend: 6/c.) Vagyonrendelet módosítása 
                           (Előterjesztés 10-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2008. (IV.28.) 

r e n d e l e t e  
Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2003.(IX.15.) számú rendelete 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet módosításáról 
 
Rendelet 11-es számú mellékletben.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 6/d.) SZMSZ módosítása 
                           (Előterjesztés 12-es számú mellékletben) 
 
Cserny Vilmos képviselő: elmondja, a Bizottság megtárgyalta a napirendet, egyhangúlag 
támogatja egy kiegészítéssel, amit Dr. Sirák Andrásné javasolt, hogy a Titkárság 
folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázatokat és kapcsolatot tart a pályázat készítőjével.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: volt egy olyan javaslata, Jegyző úr egyszer jelezte, hogy a 
napirend előtti felszólalásra nincs semmilyen szabály. Ő felvetette ezt bizottsági ülésen. Akkor 
azt mondta a Bizottság elnöke hogy nem kell szabályozni, mivel úgy is úgy szerepel, először a 
lejárt határidejű határozatokról döntenek, aztán a Polgármester tájékoztatást ad. Kérdezi, 
szabályzatban benne van, akár ott is szólhatnak tájékoztatásként a képviselők. Több 
alkalommal előfordult, hogy ott nem szólhattak a képviselők. A tájékoztatás végén nem kapott 
szót senki.  
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Cserny Vilmos képviselő: nem ő javasolta, mert nem volt olyan naprakész a szabályzatban. 
Dr. Sirák Andrásné olvasta fel, mik a lehetőségek. A javaslatot nem kell beszerkeszteni, mert 
úgy is benne van. Szólhat a képviselő az egyebeknél. A napirend előttiről azt mondta, 
megtárgyalta a testület, úgy foglalt állást, hogy felesleges napirend előtt mindenféle nem a 
munkatervben felvetett témákkal órákhosszat elhúzni az időt. Ha valaki hozzá kíván szólni, azt 
megteheti az egyebek napirendeknél, vagy kérheti a napirendek kiegészítését. A javaslatra 
nincs szükség mert van rá mód és lehetőség. Egyébként Polgármester asszony mindig 
megkérdezi, kíván-e valaki szólni?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi Jegyző úrtól, törvény szerint szólhat-e a képviselő a 
tájékoztatásnál?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a tájékoztatónál a tájékoztatóhoz kötődő 
kérdésekben szólhat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a napirend előttire nincs lehetőség.  
 
Cserny Vilmos képviselő: amit napirend előtt szeretne elmondani, lehet kérni, hogy a 
napirendre vegyék fel. Napirend előtt egy kertben is tudnának beszélgetni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  ami a jelenlegi SZMSZ-ben van az jogszerű és 
szabályos. Arra is lehetőség van elvben ami a javaslat, csak meg kell hogy szavazza a 
képviselő-testület. Ha nem értenek vele egyet és bizottsági szinten sem kap támogatást, akkor 
ez egy olyan javaslat, ami nem sikerült.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a tájékoztatáshoz lehet szólni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a tájékoztatás tárgykörében igen.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: módosító indítványként nem lehet napirendhez szólni?  
 
Cserny Vilmos képviselő: napirend előtti hozzászólás mint olyan, nincs az ügyrendben.  
 
Juhász Gyula képviselő: a javaslatban szerepel, hogy a Titkárság figyelemmel kíséri a 
pályázatokat. Nem felesleges ez, mert az igazgatási és a pénzügyi osztály végzi.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: sok pályázati kiírás van. Van egy pályázatfigyelő 
honlap, amit időszakosan figyelnek a Titkárság dolgozói. Az érdekelt pályázatokat 
kinyomtatják, majd továbbítják az illetékeseknek.  
 
Csizmadia Attila képviselő: Dr. Sirák Andrásné hozzászólásával kapcsolatban szeretne 
kiegészítést tenni. Nagyjából érti Ő mire gondol. Van jó néhány olyan kérdése vagy 
mondandója, témája amit úgy éreznek alkalmasint meg kellene beszélni. Elég korlátozottak a 
lehetőségek, mert az elején kérhetik ugyan a napirend előtti felvételt, de azt könnyen le is 
lehet szavazni, nem biztos hogy aztán napirendre kerül. Utána témánként is viszonylag 
korlátozott a hozzászólás, mert 3 percben lehet szólni és még esetleg egy válaszreakcióra van 
lehetőség. Onnantól kezdve megint lezárt a vita és ezért kifejteni érveket, ellenérveket és a 
végén amikor 6-7 órája ülnek a testületi ülésen, nem szívesen hozakodik elő témákkal, mert 
mindenki fáradt. Nem egyszer komoly dilemmában volt, merjen-e szólni vagy ne.  Azt látja a 
javaslatból amit Ő maga is átérez, hogy vannak témák amik érdekeltek, lehet hogy többi 
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képviselő társának már nem az. Egyelőre az a joguk és tisztségük, hogy beszéljenek róla. A 
jelenlegi testületi ülés nem alkalmas erre, nem nagyon ad lehetőséget. A bizottsági ülések sem 
alkalmasak erre, mert ott is napirendek alapján tárgyalnak és nem teljesen oda való vagy illő 
témák és nem tud mindenki ott lenni a képviselők közül. A testületi ülés keretében belül 
kellenének olyan dolgok, mint 17.00-18.00 óra között a közérdekű információ. Itt megint 
kellemetlen a szituáció, mert egyrészt mindig késnek az idővel, másrészt a lakosokat részesítik 
előnyben, nem szívesen hozakodnak elő. Polgármester asszonynak volt egy nagyon jó 
kezdeményezése a ciklus elején, hogy tárgyaljanak munkaértekezlet keretében. Akkor nem 
működött nagyon jól, de most el kellene gondolkodni a lehetőségen. A képviselők önálló 
témában elmondhassák gondolataikat, kérdéseket tegyenek fel és lehetőség szerint 
fórumlehetőséget biztosítsanak számukra. Valamiféle lehetőséget kellene erre adni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindig vannak olyan problémák amit az egyebek 
napirendek végénél jelezni szoktak. El kell képzelni, ha napirendek előtt két órát 
beszélgetnének, és 21.00 óra körül kellene döntéseket hozni, mi lenne. Biztos benne hogy az 
SZMSZ helyes és jó. A felvetéssel és a munkaértekezlettel teljesen egyetért. Jelzi, általában a 
közérdekű felvetések nem biztos hogy mindig a jelenlévőkre tartozóak. Telefonszáma ismert, 
kölcsönösen tudják egymást hívni, ezzel a problémák leegyszerűsíthetők. A munkaértekezlettel 
mint lehetőséggel akkor élt amikor olyan fejlesztési koncepció volt, amire úgy gondolta végig 
kell beszélni. Nagyon szívesen bármikor tarthatnak munkaértekezletet. Valószínűleg ez lehet a 
vélemény nyilvánítás megoldása. Várja a javaslatot és kezdeményezést.  
 
Cserny Vilmos képviselő: akármilyen sorrendbe rakják a napirendeket ugyanolyan hosszú 
lesz a testületi ülés, csak akkor nem a fontos dolgokat tárgyalják először. Bizottsági ülésen 
több lehetőség van, mert az többnyire 13.00 órakor kezdődik, az időkorlát sem zavaró 
annyira. Felhívja a figyelmét, hogy már ne beszélgessenek, hiszen 19.00 óráig van 
szabályozva a dolog, felénél tartanak a napirendeknél. Nem bánja ha a 3 percet 5 percre 
módosítják, csak akkor tartsák be. A mai napon is három napirenddel eltöltöttek három órát.  
 
Csizmadia Attila képviselő: véleménye szerint ez teljesen normális, azért vannak testületi 
ülésen.  
 
Martinovszky József képviselő: bizottsági ülésen éppen erről beszéltek. Egy-egy témához előre 
be lehet adni a javaslatokat, amikről előre el lehet dönteni melyik testületi ülésen legyen téma  
ahhoz mérnék az összes többi témát. A mai három napirendet több bizottság is tárgyalta több 
órán át. Testületi ülésen már nem kellene ennyi ideig tárgyalni. Csak azt kellene jelezni előre 
hogy lenne téma a napirendhez.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: minden bizottsági ülésre mindenki kap meghívót, kéri 
aki tud jöjjön el.  
 
Serhók György képviselő: nem akar ismétlésekbe bocsátkozni. Igaza van  Csizmadia 
Attilának, nem árt ha többször átismételnek egy témát. Olyan dolgok elhangoztak az előző 
napirendi pontok közt, ami nevetséges volt. Magukat járatják le azzal, hogy arról beszélnek  
Gárdonyban milyen csendrendelet van, amikor Velencének ez a rendelete már rég megvan. 
Nem kell Gárdonyhoz igazodni, össze kell hangolni a kettőt. Ha valakik nem ismerik, nem árt 
ha még egyszer átbeszélik, de igazából erre van a bizottsági ülés, a munkaértekezlet. Abban 
igazgat ad, alkalmasint szükséges még egyszer átbeszélni, mert mindig előjönnek olyan 
dolgok amikről valakinek nincsen információja.  Parttalanná válhat esetenként a vita, nincs 
értelme mert ötször átbeszélték.  
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Fehér Györgyné képviselő: ha nem érti az előterjesztést, sokszor telefonon kérdezi meg a 
bizottság elnökétől.  
 
Juhász Gyula képviselő: olyan belső szolgáltatás a Kistérség részéről, hogy van egy belső 
ellenőr és ő végzi ezt a feladatot?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: van egy belső ellenőr cég.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a két dolog egy kicsit eltér. Más a pályázat és más 
a belső ellenőri szabályzat. Arról van szó, szerepeltetni kell azt az SZMSZ-ben, hogy hogyan 
oldják meg a belső ellenőri feladatot. Az Önkormányzat a Kistérség keretén belül társulásban 
oldja meg a feladatot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki elfogadja a rendelet módosítását a bizottsági 
javaslattal együtt, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és a következő rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2008. (IV.28.) 

r e n d e l e t e  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.21.) 

rendelet módosításáról 
 
Rendelet 13-as számú mellékletben.  

*  * * 
 
 
Napirend: 6/e.) Polgármester beszámolója 2007. évi ellenőrzésről  
                           (Előterjesztés 14-es számú mellékletben) 
 
Serhók György képviselő: egy évvel ezelőtt is benne volt az anyagban, hogy a Kistérség 
foglalkozik vele. Ismétlésekbe bocsátkozik, és az előbb elhangzott egy kérdés.  
Kérdés, észrevétel nem volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a belső ellenőrzésről szóló beszámolót 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Polgármester beszámolója 2007. évi ellenőrzésről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi ellenőrzésről szóló 
polgármesteri beszámolót elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
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Napirend: 6/f.) 2008. évi közbeszerzési terv  
                           (Előterjesztés 15-ös számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  elmondja, ez egy törvény által előírt kötelezettség. 
Meg kell nézni, hogy az egyéb beszerzések, szolgáltatások, vásárlások egybeszámítása után 
hogyan alakul. Ezek után közbeszerzési tervet kell készíteni, ezt tették meg a közbeszerzési 
tanácsadó segítségével és közreműködésével.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: két határozati javaslat van. Az egyik a közbeszerzési 
terv elfogadása, a másik az ajánlati felhívás az előterjesztés szerint. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Mivel nem volt, szavazást kér.  
Kéri, aki a 2008. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi közbeszerzési tervet az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az ajánlati felhívást elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
A Képviselő-testület 11 igen,  1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Út és járdaépítési, épület felújítási és építési feladatokra vonatkozó  
ajánlatkérési felhívások jóváhagyásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésben szereplő út és 
járdaépítési feladatokra, valamint az épület felújítási és építési feladatokra vonatkozó 
fejlesztéseit tartalmazó ajánlatkérési felhívásokat az előterjesztés szerint jóváhagyja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 
 

*  * *  
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Napirend: 6/g.) Iskolai eszközbeszerzési pályázat (TIOP)  
                           (Előterjesztés 16-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a pályázat benyújtásra került, nem kíván 
önrészt. Semmi törvénytelen nincs, mert vissza lehet vonni. Az iskola vezetői állították össze az 
eszközlistát. Kérdezi, kíván-e valaki szólni?  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen,  1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Iskolai eszközbeszerzési pályázat (TIOP) 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul a TIOP 1.1.1./07/1 
kódjelű „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 
pályázaton. A pályázati felhívás követelményeit elfogadja, nyertes pályázat esetén a pályázott 
eszközöket a támogatási szerződésnek megfelelően legalább 5 évig fenntartja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 6/h.) Nadapi óvoda fejlesztési támogatása  
                           (Előterjesztés 17-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a tárgyalás eredményeképpen született meg 
az előterjesztés.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, miért adnak Nadapnak? Tudja, hogy van egy társulás 
Nadap-Velence között. Felelős döntés Velence vagyonáról, gazdálkodásáról. Tudja hogy mire 
kérik, de mi indokolja? Ilyen alapon társulásban látja el a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat is a feladatát, rengeteg település ide tartozik. A Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági és Szakközép Iskolát tatarozták, kértek pénzt az Önkormányzattól, de nem 
kaptak. Látszik, hogy az iskola az Önkormányzat vagyona, mégsem kaptak támogatást. Ez egy 
felelős döntés Velence vagyonáról. A másik, hogy Velence fejlesztésre kötvényt bocsátott ki. 
Nadapot szereti, a gyerekeket is szereti, látta hogy Nadapon 10%-os a gyerekarány, de azért 
tartoznak ide, mert nekik ez a társulás jó. Név szerinti szavazást kér ebben a témában.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a név szerinti szavazásnak semmi akadályát nem látja, 
külön kell róla szavazni.  
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Juhász Gyula képviselő: az előző testületi ülésen volt egy döntés, hogy nem támogatják 
Nadapot, most pedig pályázaton kívül adnak 2 millió forintot. Jól érti?  
 
Cserny Vilmos képviselő: igen, mert nem pályázhatnak. Javasolja, szavazzanak, úgy sem 
tudják egymást meggyőzni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a kölcsönös érdekek alapján jött létre annak idején 
a társulási megállapodás. Amikor ez történt, a szabályzatok lehetővé tették azt, hogy mindenki 
önállóan pályázzon és nem lesznek versenytársak. A tárgyalások során Polgármester 
világossá tette partner Nadap Polgármestere számára, hogy amennyiben bármi okból 
érdekütközés lenne, úgy a már több éve előkészített velencei iskolai bővítése és felújítása 
projekt elsőbbsége Velence számára vitathatatlan. Amikor a pályázati lehetőségek körében 
beállt jogszabályváltozás a fenntartót jelölte meg a pályázat benyújtására jogosult szervnek 
beállt az a helyzet, amitől a két település versenytárssá vált. Az előzményeket ismerve Velence 
Polgármestere az egyeztetések során felajánlotta a Társulásból való kilépés lehetőségét is, 
mert ez esetben Nadap önállóan pályázhatna. Nadap a Társulás fenntartása mellett döntött, 
de az építési szándékot sem változtatta meg.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, Velencének Nadappal való társulása mennyi hasznot 
hoz?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Gyereket hoz az iskolába és óvodába. Van egy partneri 
kapcsolat a két település között évek óta, ennyit a partneri kapcsolat elvisel. Semmilyen hibát 
nem követtek el, üzleti megállapodásról van szó. A nadapi gyerekek is azoknak a 
kistelepüléseknek a gyerekei, ahol legalább az óvoda megóvásához hozzá tudnak segíteni. 
Úgy gondolja Velence még ha a fejlesztési tartalékból tudja is fedezni a 2 millió forintot, jól 
teszi, mert gyerekekről van szó.  
Kéri, aki egyetért a név szerinti szavazással, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal egyetért a név szerinti szavazással és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

név szerinti szavazásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nadapi Óvoda bővítési, felújítási 
munkáinak támogatása tárgyú napirendben név szerinti szavazással dönt.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

 
 

*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri, aki egyetért a nadapi óvoda fejlesztési 
támogatásával kézfeltartással jelezze. Átadja a szót dr. Papp Gyula Gábor jegyzőnek a 
szavazás levezetésére.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  előolvassa a képviselő-testület névsorát.  
 

Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen 
  Benkő Istvánné    igen 
  Cserny Vilmos     igen 
  Csizmadia Attila    tartózkodik 
  Fehér Györgyné    igen 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     igen 
  Martinovszky József    igen 
  Sénik István     igen 
  Serhók György    igen 
  Dr. Sirák Andrásné    tartózkodik 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  megállapítja, a képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodó 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Nadapi óvoda fejlesztési támogatásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nadap Község Önkormányzatával kötött 
Óvodafenntartói Társulás korrekt együttműködését szem előtt tartva úgy döntött, hogy a 
fejlesztési tartalék terhére a Nadapi Óvoda bővítési és felújítási munkáinak megvalósításához 
szükséges 4 millió forint forráshiány 50%-át támogatás jogcímen biztosítja.  
Felkéri a Hivatalt, hogy az átadott pénzeszköznek a költségvetési rendeletben való 
szerepeltetésére vonatkozó előterjesztést készítse el. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átutalásról szükség szerint intézkedjen.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. december 31.  
 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 6/i.) LA-MO Tenisz Klub bérleti szerződése  
                           (Előterjesztés 18-as számú mellékletben) 
 
Benkő Istvánné képviselő: bejelenti érintettségét.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  látatlanban, az adatok ismerete nélkül jogosan 
merült fel az előző két testületi ülésen az, hogy a Benkő Bt. és Benkő Istvánné képviselő között 
nyilvánvalóan kapcsolat van, talán nem szerencsés a szerződés. Akkor a képviselő-testület 
ugyan megszavazta, de azzal a kitétellel, hogy a bérleti szerződésben szerepeljen egy olyan 
magyarázó rész, hogy nem saját hasznára a LA-MO Tenisz Klub számára biztosítja ahogy 
eddig is. Időközben a Bt-nél változás állt elő. Hosszú távú tervei nincsenek. Úgy néz ki, 2008-
tól megszűnik, ezért javasolja, hogy a Teniszklubbal kössenek szerződést.  
 
Juhász Gyula képviselő:  a bérleti díj 119.800.- Ft/év és 100.000.- Ft/év támogatást kap a 
Teniszklub az Önkormányzattól. Nyilvánvalóan jó hogyha van teniszlehetőség. Fejleszteni is 
kellene. Fizet-e bérleti díjat a Labdarúgó Klub?  
 
Cserny Vilmos képviselő: amit kap támogatást, azt a gyerekek nyári edzőtáboroztatására 
kapja. Teljesen más dolog mint a teniszklub működtetése.  
 
Juhász Gyula képviselő: ha 100.000.- Ft-ot nem kapnának, utána rentábilis lenne a működés?  
 
Martinovszky József képviselő: célirányos támogatás, nem a működésre van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, kíván-e valaki szólni? Megállapítja, kérdés, 
felvetés nem hangzott el. kéri, szavazzanak. A szerződés utolsó bekezdése fogalmazza meg, 
hogy a Teniszklubbal kössék meg a szerződést.  
Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

LA-MO Tenisz Klub bérleti szerződéséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kastélyparkban lévő teniszpálya bérletére 
vonatkozó szerződést a LAMO Tenisz Klubbal köti meg a korábbi szerződés változatlanul 
hagyása mellett.  
Ezzel egyidejűleg visszavonja a 52/2008.(II.25.) számú határozatát.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * *  
 
Napirend: 6/j.) Tájékoztató a szennyvízberuházásra létrehozott Konzorcium Tagi   
                           Tanács döntéseiről és további ügyvitelre vonatkozó megbízási javaslat  
                           (Előterjesztés 19-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elnézést kér, mert az előterjesztés utolsó előtti mondata 
úgy szól, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a tájékoztatót meghallgatta és 6 
igen szavazattal elfogadta. Ez így nem igaz. Bizottsági ülésen kiosztásra, áttekintésre került az 
anyag, de nem történt róla szavazás. Elnézést kér még egyszer.  
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A Konzorcium él tovább. Volt egy olyan határozata a Tanácsnak, hogy a fennmaradó pénzt a 
szokásos százalékos arányban visszakapják az önkormányzatok, de kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a megbízási szerződést a Mérnöki  Szolgáltatót Kft-vel megkötik. Egyben 
garantálni tudják azt, hogy a kötelezett monitoringot szabályszerűen le tudják folytatni. Ehhez 
képviselő-testületi döntésre van szükség. Ma annyi feladat van, hogy miután a megbízási 
szerződést minden egyes önkormányzatnak külön kell megkötni a Kft-vel, kérése, ez ma 
történjen meg. A forint fedezete biztosított a visszakapott összegből. Kéri, ha valaki nem ért 
egyet azzal, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye nélkül erről a 
napirendről tárgyaljanak, akkor azt az indítványt külön szavazzák meg.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi és a megbízási 
szerződés megkötésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Konzorcium Tagi Tanács döntéseiről szóló tájékoztatás elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Velencei-tó környéki 
településekkel megvalósítandó szennyvízberuházásra létrehozott Konzorcium Tagi Tanács 
döntéseiről szóló tájékoztatást.  
Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy megbízási szerződést írjon alá a Mérnöki 
Szolgáltató Kft-vel a Tanács feladataihoz kapcsolódó ügyviteli tevékenységre vonatkozóan.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. június 30.  

 
*  * * 

 
Napirend: 6/k.) Egészségügy támogatása  
                           (Előterjesztés 20-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szintén egy korábbi testületi határozat volt, amiben 
felkérték a Jegyző urat, ezeket az elveket dolgozza ki.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nagyon keskeny út áll rendelkezésre ahhoz, hogy 
minden jogszabálynak megfeleljen. Úgy érzi, az előterjesztés megfelelő. Azért nem számoltak 
tovább, mert először az elveket kell elfogadni. Az elvek logikai levezetése tiszta, átlátható és 
elfogadható, nyilvánvaló, hogy a következő testületi ülésre már azokat a számokat is be lehet 
hozni, amely számok egy költségvetési rendelet módosítással bekerülnek külön soron  az adott 
egészségügyi intézmény fejlesztésére. A feladatellátó javaslatot tehet az eszközökre, 
felújításokra.  
 



38 

Dr. Sirák Andrásné képviselő: az iparűzési adóval kapcsolatban van gondolata. Megjelenik a 
Fejér Megyei Hírlapban, hogy a velencei önkormányzatot 8 adózó viszi előre. Ő Sukorón 
dolgozik, de iparűzési adóját Velence kapja.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  erre egy javaslatot tud tenni, meg lehet osztani az 
iparűzési adót.  
 
Serhók György képviselő: évek óta örömmel fogadta az a dolgot, hogy az egészségügyet 
messzemenően támogatják. Minden vállalkozás fizet iparűzési adót Velencén. Az iparűzési 
adó mértékét Velencén a háziorvosok részére visszajuttatták, amiből eszközt, berendezést 
vásárolhattak. Úgy érzi az országban kevés helyen volt ilyen gesztus. Sajnálatos módon 
történt egy olyan dolog amit most véltek felfedezni Jegyző úrék, kaptak egy tájékoztatót, 
értesítést, hogy a későbbiekben ilyen formában nem lehet. Az iparűzési adó mértékét úgy 
ahogy az elmúlt években, nem lehet visszafordítani. Erre történt egy olyan javaslat, amit 
minden képviselő-testületi tag támogatott, hogy a Hivatal dolgozzon ki egy olyan anyagot, 
amelyben az iparűzési adó mértéke kerüljön vissza arra a háziorvosi körzetre amit be kell 
ruházni. Azt hiszi, ez egy nemes dolog.  
 
Sénik István képviselő:  a háziorvos iparűzési adót fizet?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen, fizet.  
 
Sénik István képviselő: az Önkormányzat az épületre visszafizeti?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen. Az Önkormányzat ráfordítja a saját vagyonára 
aminek haszonélvezői az állampolgárok.  
 
Juhász Gyula képviselő: ha az összegen felül valaki valamit fejleszteni akar, akkor milyen 
fejlesztési lehetősége van?  
 
Martinovszky József képviselő: a fejlesztésen túli összeget tudja-e finanszírozni az 
Önkormányzat?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a fejlesztési keretösszeg felhasználása mindig a 
költségvetési rendeletben foglalt mérték szerint lehetséges. Így tehát többet költeni nem lehet, 
viszont a praxis amennyiben nem költi el az előirányzatot teljesen, úgy áttehető a következő 
évre.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: bejelenti érintettségét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, több kérdés nem hangzott el.  
Kéri, aki a kiküldött elvekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Egészségügy támogatásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város területén működő 
egészségügyi szolgáltatások támogatását pótló fejlesztési támogatásra vonatkozó, az 
előterjesztésben foglalt irányelveit elfogadja és felkéri a Hivatalt, hogy konkrét költségvetési, 
pontosító javaslatát készítse el és terjessze elő.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. június 30.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 6/l.) I. sz. Orvosi körzet 2007-ről elmaradt támogatásának kérdése 
                           (Előterjesztés 21-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

I. sz. Orvosi körzet 2007-ről elmaradt támogatásának kérdéséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. Számú Orvosi Körzet számára a 2007. 
évben fel nem használt fejlesztési támogatást 218.520.- Ft értékben külön biztosítja.  
Felkéri a Pénzügyi osztályt, hogy az erre vonatkozó költségvetési rendelet módosítást 
terjessze elő.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási összeg szabályszerű elszámoláson alapuló 
utalványozására.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. június 30.  

 
*  * * 
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Napirend: 6/m.) Venezia villanegyed projekt tulajdonos közművagyon felajánlása 
                           (Előterjesztés 22-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Venezia villanegyed projekt tulajdonos közművagyon felajánlásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Venezia Villanegyed projekt keretében 
belül megvalósított ivóvíz és szennyvízvezeték vagyonátvételéről dönt a szakmai előterjesztést 
figyelembe véve.  
Felhatalmazza a Polgármestert és Hullay Gyula szakértőt, hogy a vagyonátadás-átvételi 
eljárásban részt vegyen, illetve a tulajdonszerzéshez szükséges okiratokat nevében eljárva írja 
alá.  
Felkéri a Pénzügyi osztályt, hogy a szabályszerű vagyonba vételi eljárást követő átvezetéseket 
végezze el és a szolgáltatási szerződést készítse elő.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. augusztus 31.  
 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 6/l.) Vis Maior támogatási kérelem 
                           (Előterjesztés 23-as számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: május elején volt egy komoly vihar, ami megrongált 
több önkormányzati létesítményt. Lehetőség nyílt a kárfelmérésre. A Regionális Fejlesztési 
Tanács támogatja a helyreállítási költségeket. Elkészült a teljes kárfelmérési dokumentáció 
ami becsatolásra került. Akkor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén készült 
határozatot kellett megküldeni arról, hogy ezek valójában tényhelyzetek és valóban szükség 
van a támogatásra. Az utolsó előtti bekezdésben hiba van, ezt kell javítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel kérdés nem hangzott el, kéri, aki az 
előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

Vis Maior támogatási kérelemről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0700005/08 VISM számú kivonatát Vis 
Maior támogatási kérelméhez az alábbi nyilatkozatot teszi.  
 

Nyilatkozat 
 

A Velence Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésén úgy határozott, hogy a 
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által Vis maior feladatainak 
támogatására igénybejelentést nyújt be. 
 
A káresemény megnevezése: Viharos erejű szél által okozott károk az önkormányzat 
tulajdonában lévő létesítményekben. 
 

A káresemény forrásösszetétele: 
      adatok Ft-ban 

Megnevezés 2007. év % 

Saját forrás       918.900 Ft 30 

Biztosító kártérítése 306.300Ft 10 

Egyéb forrás - Ft 0 

Vis maior igény 1.837.800 Ft 60 

Források összesen 3.063.000 Ft 100 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 3.063.000 Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  

-A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett 
vagyonelem a tulajdonát képezi.  

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással részben 
rendelkezik. 

 

Biztosító Társaság megnevezése Generali Providencia Biztosító Rt. 

Biztosítási szerződés száma 96002204900050600 

 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli 
fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 30 napon belül igazolja a 
biztosítási szerződés megkötését a Tanács felé. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja 
ellátni. 
A testület a saját forrás összegét a 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008. (III.10.) számú 
Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
 



42 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: bejelentés kíván tenni az egyebek napirendek között és 
amihez egyetértést fog kérni.  
Május 19. a következő testületi ülés időpontja a munkaterv szerint. Javasolja, május 14-ére, 
szerdára hozza előre a képviselő-testület azért, mert van egy pályázat aminek beadási 
határideje május 19. Az ünnepek miatt máskorra nem lehet tenni, nincs szabad hétfő.  
Kéri, aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta a munkaterv módosítását és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2008. (IV.14.)  
h a t á r o z a t a 

munkaterv módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete következő testületi ülését a munkatervben 
szereplő május 19. helyett május 14-én tartja az ott meghatározott napirendekkel.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, több napirend, hozzászólás nem hangzott 
el, az ülést bezárja.  
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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2008. április 14-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
 
2. o. 68/2008. (IV.14.) Testületi ülés megtartásáról, napirendek elfogadásáról 
 
4. o. 69/2008. (IV.14.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
13. o. 70/2008. (IV.14.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos  
                                        tájékoztatás elfogadása a 2007. évről 
 
 
26. o. 71/2008. (IV.14.) VHG Kft. 2007. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
27. o. 72/2008. (IV.14.) Tóbíró strand 2008. évi üzemeltetése 
  
31. o. 73/2008. (IV.14.) Polgármester beszámolója 2007. évi ellenőrzésről 
 
32. o. 74/2008. (IV.14.) Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
32. o. 75/2008. (IV.14.) Út és járdaépítési, épület felújítási és építési feladatokra vonatkozó  
                                        ajánlatkérési felhívások jóváhagyásáról 
 
33. o. 76/2008. (IV.14.) Iskolai eszközbeszerzési pályázat (TIOP) 
 
34. o. 77/2008. (IV.14.) Név szerinti szavazásról 
 
35. o. 78/2008. (IV.14.) Nadapi óvoda fejlesztési támogatásáról 
 
36. o. 79/2008. (IV.14.) LA-MO Tenisz Klub bérleti szerződéséről 
 
37. o. 80/2008. (IV.14.) Konzorcium Tagi Tanács döntéseiről szóló tájékoztatás  
                                        elfogadásáról 
 
39. o. 81/2008. (IV.14.) Egészségügy támogatásáról 
 
39. o. 82/2008. (IV.14.) I. sz. Orvosi körzet 2007-ről elmaradt támogatásának kérdéséről 
 
40. o. 83/2008. (IV.14.) Venezia villanegyed projekt tulajdonos közművagyon felajánlásáról 
 
41. o. 84/2008. (IV.14.) Vis Maior támogatási kérelemről 
 
42. o. 85/2008. (IV.14.) Munkaterv módosításáról 
 


