
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 16-án                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Csizmadia Attila   képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Hajdú 
Éva Emese SZDSZ képviselője, Szabó Gábor Velence Termál és Spa menedzsere, Barna 
Lázár Zoltán, Csabina Zoltán Velencei-tó kapuja projekt készítői, továbbá 4 fő velencei lakos.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, a képviselő-
testület határozatképes, jelen van 11 fő. Elmondja, néhány dolgot pontosítani kellett. Amikor 
a konkrét határozati javaslatnál lesznek, el fogja mondani az anyag konkrét módosítását. 
Semmi érdemi módosítást nem jelent, csak számadatokat. Javasolja, úgy kezdjék meg a 
munkát, hogy a tanácsadó cég, illetve a pályázatíró cég előterjesztésében hallgassák meg és 
tekintsék meg a projektet.  
 
 
Napirend: 1. Velencei-tó kapuja kiemelt projekt támogatási kérelem anyagának ismertetése,   
                      döntés a kérelem benyújtásáról (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 

2. Projekt előkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokról döntés          
                                                         (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 

       3. Társadalmasítás ütemterve     (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti és bemutatja a képviselő-testület tagjainak 
Barna Lázár Zoltánt és Csabina Zoltán pályázatírókat. Javasolja, kezdjék meg a munkát, 
átadja a szót.  
 
Barna Lázár Zoltán projekt készítő: röviden összefoglalja a projekt lényegét a mostani 
állapotában és diákkal kivetíti az anyagot. A tájékoztató után elmondja, a felmerülő 
kérdésekre szívesen válaszol.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a tájékoztatót. Elmondja a pontosításokat. A 
képviselő-testület tagjai megkapták a megoszthatósági tanulmány vezetői összefoglalóját, 
aminek látványképei és szóbeli kiegészítései is elhangzottak. Ezen nincs semmiféle módosítás. 
Ennek melléklete a határozati javaslat. A határozati javaslatban az összegek módosultak. A 
bruttó megvalósítási költség 2.266.134..- eFt. Az igényelt támogatás 1.584.139. eFt. A vállalt 
önrész 681.995.- eFt. Ez a maximum határ, ez az amiben a határozati javaslat is 
megfogalmazódott. Ha a támogatási szerződés megkötéséig bárminemű változtatást kérnek, 
az várhatólag mindig csak lefelé mehet ehhez képest. A képviselő-testület tagjai megkapták 
ezen kívül a közbeszerzési eljárásokat, amiben szintén módosulás van, itt kértek átrendezést. 
Az 1. pontja volt a környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelménye. A Hivatal 10 
millió forintra kalkulálta, de ez 9 millió forint. A javaslatra a marketing feladatokat kihúzták, 
mert úgy tűnik az előkészítés ezen részében nem számolható el költségként. Mivel nem lett 
ilyen feladat teljesítve, nem kell közbeszerzési eljárást meghirdetni rá. A 4. pontban a 
vizsgálatokra 12,5 millió forintot kalkuláltak, 11 millió forintra hozták le. Az 5. pontra a 
tervkoordinációra és hatósági egyeztetésre 6 millió forintot terveztek, 5 millió forintra vették 
le.  Az építési-engedélyezési tervdokumentációra 24 millió forint lett tervezve, 23 millió 
forintra vették le. Az Önkormányzat szempontjából az az érdekes, hogy a mai testületi ülésen 
külön fognak szavazni a közbeszerzési eljárásokról is. Kézhez kapták még a társadalmasítás 
ütemtervét, amiben nincs módosítás. Mivel egy napirendi pont van kompletten, együttesen a 
kérdéseket, véleményeket és a vitát is bonyolítsák le érdemében és utána szavazásra kerül a 
kérdés. Átadja a szót a képviselő-testület tagjainak. Nem először tárgyalnak erről a témáról, 
sokadszor látják a látványterveket és az elképzelést is és elfogadták a közbeszerzési ütemtervet 
is. A ma délelőtti szakmai egyeztetés után azt fogalmazták meg, hogy ezek a pontosítások 
alkalmasak arra, hogy a Kormány mindenképpen befogadja. Április 21-ig kellett beadni a 
Közép-Dunántúli Fejlesztési Ügynökségnek és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé. Június 
végéig fogja a Kormány az összes érintett projektjét megtárgyalni. Ha a Kormány nevesíti ezt 
a projektet, még mindig van vélhetően október végéig idő, hogy a szakértő és a bírálat után a 
módosításokat, pontosításokat átvezessék. Addigra elkészülnek a konkrét tervek, nem kalkulált 
költségek lesznek, hanem tényszámok és azt követően van idő december végéig a támogatási 
szerződést megkötni. Ezek mind testület elé fognak visszakerülni. A műszaki ütemterv aminek 
a megvalósíthatósági tanulmánya azt feltételezi, hogy jövő év februárjában elkezdődhetnek a 
munkák. Az összes olyan alépítményi munka befejeződhetne a szezon végére, ami el kell hogy 
készüljön, hogy a strandüzemeltetőt ne zavarja.  A nyári időszakban a korzó épületének az 
építési folytatható, mert az balesetmentesen teljesen lezárható, a strandfunkció pedig 
teljesíthető. Egy biztos, hogy normális ütemben, nem kapkodva, nem rohanva véleménye 
szerint 2010. márciusában kerülne a teljes komplexum átadásra teljes üzemeltetéssel. Átadja 
a szót a képviselő-testület tagjainak.  
 
Juhász Gyula képviselő: a 10 elemből álló épületből bérleti díj miből, melyik objektumból van 
tervezve? Azt is figyelembe véve, hogy a tó környéke igen szezonális jellegű?  
 
Barna Lázár Zoltán projekt készítő: bérleti díjbevétel  a szolgáltató házból van. 2700 m2 
alapterületű bérbe adható terület van. Ezen kívül még a díszteremben kalkuláltak bevételt, ha 
lesznek rendezvények amit külsősök vesznek igénybe. Azt is vizsgálták, hogy az objektív 
bevételek tudják-e finanszírozni a teljes komplexum üzemeltetését is. Készítettek egy minta 
üzleti tervet az üzemeltetésre. El tudja tartani a szolgáltatóház a teljes komplexumot. 
Megvizsgáltak egy nem budapesti hasonló létesítmény bérleti díját, hogy milyen lehet egy 
reális bérleti díj figyelembe véve a szezonalitást és ebből számították ki milyen legyen éves 
átlagban a szolgáltatóháznak. Sok olyan létesítmény van az objektumban, ami egész évben 
üzemel. Kiszámolták az üzemeltetési költséget a teljes komplexumra, partra, kikötőre, 
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mindenre. Ha kitervezésre kerül az üzemeltetés, akkor tudja biztosítani az Önkormányzat 
számára azt a bevételt, amiből a kötvény visszafizetést ki lehet kalkulálni. Lehetnek még 
kisebb bevételek, pl. a napozóágy bérbeadása.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: számítani kell még az iparűzési adóra, a személyi 
jövedelemadóra. Azokat a közvetett idegenforgalmi napidíjakat, hozadékokat amik a 
településen megjelennek.  
 
Galambos György alpolgármester: mindig nagyon sokat beszélgettek az idegenforgalomról. 
Mindig nehézség volt az, hogy a településnek nincs központja és a vendégek este nem tudnak 
hova menni. Az épületegyüttes kezdi kielégíteni ezeket az igényeket. Ha színvonalas 
idegenforgalmat akarnak kialakítani, akkor a városközpont megépítése elkerülhetetlen. Ennek 
megvan a megtérülési helye is. végre megoldás Velence szempontjából a városközpont 
kialakításában.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: volt arról szó, hogy a kikötőnél kiállító terem, illetve 
kávézó is helyet kap. Ezt nem találta.  
 
Barna Lázár Zoltán projekt készítő: ebben a projektben nincsen benne, mert egy vizesblokk,  
került elhelyezésre a kikötőben. Még egy jelentősebb épület nem fért volna bele a 
költségvetésbe. A korábbi elképzelés nagyobb projekt volt. Ma még nem volt róla szó, ha 
megvalósul ez a beruházás támogatásból, azért az várható, hogy a környezetben további 
beruházások lesznek.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: tudja, hogy be van határolva a költségkeret, de nagyon 
szeretne a Juventus Hotel felöli részre is egy játszóteret. Mindig a parkolással van a 
legnagyobb problémája. Ha rengeteg embert idecsábítanak, hova teszik az autóikat? 
Véleménye szerint nem járható út az, hogy kiviszik valahova. Magyarországon úgy gondolja 
nem fog ez működni. Az utcai padok mellé jó lenne utcai asztal is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindenki egyetért a játszótérrel, de a keretbe nem fog 
beleférni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz játékszer a gyerekeknek. A parkolás valóságos és 
igen nagy gond lesz. A koporsó házak mögötti terület az, ami képes lesz sok száz autót 
felvenni. A végleges megoldás azon a területen van, csak vállalkozót kell keresni. Ha jól 
emlékszik a kikötőnél még az a stádium volt, amikor még abban a hitben éltek, hogy 
magántőkét be lehet vonni már az első ütembe. Onnantól kezdve, hogy az irányító hatóság 
jelezte, hogy dolgozzák át mert nem lehet bevonni magántőkét, sok olyan dolog kikerült ami 
ebből valósult volna meg. Azt hogy a megvalósulás után milyen további befektetéseket fog 
generálni, arra szabad lehetőség van. Az állami és az EU-s pénzt nem szabad összekeverni a 
magánpénzzel.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a kikötővel kapcsolatban kérdez. Úgy emlékszik arról volt szó, hogy 
a kikötővel kapcsolatos költségeket ez finanszírozta volna. Most ki fogja üzemeltetni a kikötőt 
és annak üzemeltetési költségei szerepelnek-e a projekt üzemi költségeiben?  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szerepelnek az üzemi költségek között. Közbeszerzési 
pályázaton hirdetik meg az üzemeltetést. Nem került végiggondolásra, hogy ez is belefér-e 
vagy sem. Majd közösen eldöntik. Annak idején az merült fel, hogy a Kishajózási vállalattal 
kötnek egy megállapodást. Lehet hogy ebben a szituációban nincs erre szükség, más irányú 
bérleti szerződést kell kötni. A park fenntartását a költségeknél m2 arányosan figyelembe 
vették.  
 
Barna Lázár Zoltán projekt készítő: m2 arányosan plusz a karbantartásra felvettek költséget. 
Magasabb költséget állítottak fel, mint a közterületeknél. Minden közüzemeltető üzemeltet, 
beleértve a kikötőt is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: összefoglalja az elmondottakat, amit aztán az 
állampolgároknak is el lehet mondani. Marad a szabad strand funkció, ne legyen félelme az 
embereknek. Hogy pénzügyileg megtérülő beruházásról van szó, 8. évben képes lesz önmagát 
fenntartani, ez egy nagyon jó dolog, legjobban a vállalkozók tudják majd visszaigazolni. Az se 
elvetendő dolog, hogy 115 millió forint tiszta nyereséget fog hozni az Önkormányzatnak. 
Olyan beruházás valósul meg ami hiánypótló. Közvetett módon ez a szolgáltató 120 
munkahelyet teremt. Azt hiszi ezek kardinális kérdések. 1,5 milliárd forintot megpályázni és 
adott esetben elnyerni nem utolsó lehetőség.  
 
Csizmadia Attila képviselő: kérdezi, a jelenlegi büfések, helyi vállalkozók akik érintettek, 
milyen megállapodással vannak a strandüzemeltető és az Önkormányzattal? Mi lesz az Ő 
sorsuk? Azt tudja, hogy lesz egyeztetés, teljesen korrektnek tartja. Nagyjából mi a terv velük? 
Kapnak-e valamiféle lehetőséget? Miért kell külsős üzemeltető? Teljesen független üzemeltető 
lesz az Önkormányzattól vagy esetleg az Önkormányzat is valamilyen tulajdonosi részt vállal 
az üzemeltető kft-ben? Mi az elképzelés?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a most meglévő büféseket nem érinti negatív 
értelemben. Minden marad ugyanúgy mint ahogy jelen pillanatban van. Jelentősen fog nőni a 
forgalmuk. Tisztességes bevétel-növekedést fog ez nekik jelenteni. Bízik benne, fejlesztéseket 
fog ez részükről indukálni, hogy még igényesebbé váljanak ezek a szolgáltatások. Az 
Önkormányzattal mint a földterület tulajdonosával állnak jogviszonyban, az 
Önkormányzatnak fizetik a földhasználati díjat. Nem véletlen, hogy elsőként a büféseket 
fogják tájékoztatni péntek délelőtt, hiszen ők a leginkább érdekeltek benne, hogy pontosan 
tudják mi valósul meg. Szabályszerűen közbeszerzési eljárás keretében kell az üzemeltetőt 
kiválasztani. Az Önkormányzattól teljesen kívülálló, nem része az Önkormányzat. Olyan 
üzemeltető kell, aki a minimális árbevételt biztosítja, és fel tudja vállalni a projektet a 
megvalósulástól kezdve végigkísérni. Döntő kérdés lesz, mert akkor tudja az 
Önkormányzatnak befizetni az üzemeltetési díjat. Az Önkormányzattól teljesen független 
bárki, aki a közbeszerzési eljárást megnyeri.  
 
Barna Lázár Zoltán projekt készítő: Az üzemeltetési szerződés konkrét elvei még nincsenek 
kidolgozva. Óriási feladat kitalálni a pontos jogi kereteket és azokat amik megjelennek a 
közbeszerzési kiírásban. A közbeszerzési tanácsadásra is terveztek összeget a projektben.  
 
Martinovszky József képviselő: megnyugtató, ha a kötvénykibocsátás után a pénzt egy ilyen 
beruházásba tudják beleforgatni ami a számítási adatok szerint 8 év után gazdaságosan 
kitermeli a pénzt és ez által a megvalósítandó iskola és további beruházások, a betegellátási 
központnál megtérül. Nyugodtan nézhetnek az unokáik szemébe, nem az unokák fogják fizetni 
a kölcsön felvételét, hanem élvezni fogják a befolyó 115 – 150 millió forint nyereséget.  
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Sénik István képviselő: véleménye szerint ne számoljanak 150 millió forinttal. Csak tervezni 
lehet a nyereséget.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a mai viszonyok között kalkulált összeg belevéve azokat 
az inflációs és egyéb számokat is ami lekötésre került. Hogy mit hoz a jövő, nem tudják, de 
befolyásolhatja a jövőt. A fejlesztési tartalék 1 milliárd forintnak a kétharmada megtérül.  
 
Serhók György képviselő: nagyon sokszor átbeszélték már ezt a dolgot. Rá kellett döbbeni 
éveken keresztül arra, hogy nincs több 100 millió forint a part fejlesztésére. Erre a 
konstrukcióra lehetőséget adnak a pályázatok is. Örülnének, ha a pályázaton nyernének. Ezek 
után kiállhatnának felelősséggel a lakosság elé. A felvett 1 milliárd forintos kötvénynek meg 
van a helye. Célszerűnek, praktikusnak tartják.  
 
Fehér Györgyné képviselő: nagyon sajnálja, hogy évekkel ezelőtt nem készített felvételt télen a 
korcsolyázók között, amikor valaki a jégen kempingasztalról teát árult, hogy évek múlva össze 
lehetne hasonlítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a kiküldött határozati javaslatot a módosított 
számokkal együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2008. (IV.16.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Kapuja projektre közbeszerzési eljárás 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó kapuja elnevezésű kiemelt 
projekt ötletet (továbbiakban támogatási kérelem) támogatás elnyerése céljából be kívánja 
nyújtani.  
A teljes projekt tervezet megvalósítási költsége bruttó 2.266.134 eFt., az igényelt támogatás 
bruttó 1.584.139 eFt, a vállalt önrész 681.995 eFt. 
Fenti önrészt Képviselő-testület 2009-2010 évi költségvetésében szerepelteti és a fejlesztési 
tartalékot jelöli meg forrásként. 
 
Képviselő-testület sikeres támogatási kérelem esetén vállalja a teljes megvalósítást és a 
létesítmény hosszú távú fenntartását, üzemeltetését a pályázatban szereplő funkció 
változatlanul hagyása mellett.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtását követő projekt előkészítő 
feladatok elvégzésére.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: folyamatos 

 
 

*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az 5 közbeszerzési kiírással egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2008. (IV.16.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó kapuja projekt támogatási kérelmének benyújtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó kapuja kiemelt projekt 
pályázatnyertesség esetére szükséges munkálatait közbeszerzési eljárás keretén belül 
kiválasztott szolgáltatókkal kívánja elvégeztetni. A kiírás feltétele, hogy szerződéskötésre csak 
pályázatnyertesség esetén kerül sor.  
A közbeszerzési eljárások és azok előirányozott költsége az alábbiak szerinti: 
 
1. Környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei   9.000.000.- Ft 
2. Velencei-tó kapuja kiemelt projekt végleges dokumentáció 
    összeállítása       12.500.000.- Ft 
3. Geodéziai és geológiai vizsgálatok    11.000.000.- Ft 
4. Tervkoordináció és hatósági egyeztetések bonyolítása    5.000.000.- Ft 
5. Építési engedélyezési műszaki tervdokumentáció elkészítése 23.000.000.- Ft 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárásokat fentiek alapján indítsa meg.  
Felkéri a Pénzügyi osztályt, hogy az előirányzati összegeket a költségvetési rendelet 
módosításának tervezetében szerepeltesse és az anyagok jóváhagyásra terjessze elő.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

*  * * 
  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a társadalmasítás ütemtervét elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2008. (IV.16.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó kapuja projekt társadalmasításának ütemtervéről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó kapuja kiemelt projekt 
társadalmasításának ütemtervét az alábbiak szerint állapítja meg.  
1. Helyi újság különszámának megjelentetése         Határidő: azonnal 
2. Velencei honlapon való megjelentetés           Határidő: azonnal 
3. Beruházással érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatása     Határidő: április 15-21.  
4. Beruházással érintett meglévő szolgáltatókkal való       Határidő: április 18. 10 óra 
    egyeztetés 
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5. Legmagasabb iparűzési adót fizető 30 vállalkozás 
    tájékoztatása                     Határidő: április 23. 10 óra 
6. Lakossági fórum          Határidő: április 24. 18 óra 
7. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 
   tájékoztatása a soros ülésen 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

* * *  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi a jelenlévőktől, van-e valakinek közérdekű 
bejelentése? Megállapítja, senki nem kívánt közérdekű bejelentéssel élni. Köszöni a részvételt. 
Több napirend, hozzászólás nem volt, az ülést lezárta.  
 
 
 
 
 

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


