
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 14-én                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester  
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András   képviselő (később érkezik) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő (később érkezik) 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Molnár Ferencné pénzügyi előadó, 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Csiszár Balázs tanácsos, építésügyi előadó, 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sajkás Balázsné és Szávai 
Jánosné igazgató helyettes, + 12 fő általános iskolai pedagógus, Sinkáné Mihály Zita 
könyvtárvezető, Kiss Tibor Sportegyesület elnöke, Vass Gyula Tűzoltó Egyesület elnöke, Ható 
János Polgárőrség elnöke, Horpácsi László Szent Benedictus Borrend elnöke, Bognár Gyula 
Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint 3 fő velencei lakos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Javasolja, kezdjék meg a 
munkát. Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, jelen van 10 fő. Elmondja, Gránitz 
Gáspár Istvánné képviselő betegsége miatt van távol. A kiküldött egyebek napirendekhez még 
két napirendet javasol. Az egyik az óvodai létszám meghatározása, a másik a Tóbíró strand 
sportpályáinak elkészítésére vonatkozó pályázat. Miután az iskolai pedagógusok szép 
számban jelentek meg a testületi ülésen és 17.00 órakor színházba mennek, javasolja, az 
„Iskolaigazgatói pályázat” napirendet vegyék előre.  
Kéri, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

napirendek elfogadásáról 
 

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

1. Iskolaigazgatói pályázat 
2. I. negyedévi mérleg elfogadása 
3. Beszámoló a civil szervezetek működéséről, Önkormányzattal való együttműködésről 

Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
Sportegyesület elnöke 
Polgárőrség elnöke 
Tűzoltó Egyesület elnöke 
Szent Benedictus Borrend elnöke 

4. Egyebek:  
a.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása 
b.) 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
c.) Iskolaépület módosított terveinek megrendelése 
d.) Településszerkezeti terv és HÉSZ módosítása 
e.) Velencei-tó kapuja projekthez építészeti tanulmányterv készítés pályázat 

elbírálása 
f.) Települési rehabilitáció, településkép javítása pályázat (KDOP 3.1.1/2007) 
g.) Velence-fürdői strandbérlet szerződésének módosítási kérelme 
h.) Meseliget Óvoda létszámának meghatározása 
i.) Tóbíró strand sportlétesítményeire pályázat benyújtása 
j.) Zaj és rezgésvédelemről szóló rendelet módosításának előkészítéséről  

                           tájékoztatás 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szokás szerint a két ülés közötti munkáról több 
gondolatban kíván tájékoztatást adni:  

- Minden testületi ülésen tájékoztatást ad a LEADER akciócsoportról. Jelzi, az 
akciócsoport átalakult egyesületté, amelynek korábbi döntés következtésben alapító 
tagja az Önkormányzat, illetve jó néhány civil szervezet és vállalkozó. 
Polgármesterként az elnökséget nem vállalta, elnökségi tagként képviseli a települést. 
Galambos György alpolgármester is elnökségi tag, de Ő a civil szervezetek részéről. 
Az elnök Kovács László lett.  

- A közmunka pályázat beadásra került, minden kistérségi település támogatta. Május 
19-ével indulhat a program. A szervezet a szokásos módon alakult meg, Heinczné 
Horváth Edina fogja össze. Nadap önkormányzata a 2% helyett 1%-al vesz részt, így 
az 1%-ot (költségben és munkavégzésben) Velence vette át. . 

- Több testületi ülésen felmerült kérdésként a 7-es út melletti kerékpárút építése mikorra 
várható. Amikor az M7-es fizetővé vált, volt egy megállapodás az önkormányzatok és 
az akkori Közlekedési és Gazdasági Miniszterrel Csillag Istvánnal. Vállaltak az 
önkormányzatok és a GKM is különböző feladatokat. Velence vállalását teljesítette, a 
munkát érintő GKM vállalás a kerékpárút kiépítése volt. Megépül a kerékpárút, de 
nem ebben a szezonban, mert átkerült a feladat a Nemzeti Fejlesztési Infrastruktúrális 
Igazgatósághoz. Beszélt az illetékesekkel, elmondták, hogy biztosított a pénzkeret és a 
szezon után kezdik a munkát.  
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- Köszönetet mond mindenki nevében a május 1-jei rendezvényért, a Kulturális, Ifjúsági 
és Sport Bizottság tagjainak, elsősorban Fehér Györgynének, illetve az iskola és 
óvodai vezetőinek, akik nagyon színvonalas programot biztosítottak. Nagyon 
színvonalas szolgáltatást biztosított az új szerződő partner-vállalkozó is. 

- A költségvetésben szereplő térfigyelő rendszer kb. két héten belül megvalósul. A 
Rendőrkapitányságon egyeztettek a jogi és gyakorlati hátteret és megvalósítást 
illetően is. a Rendőrséggel és a Fejérvéd Biztonsági Szolgálat Kft-vel szerződést 
fognak kötni. Nincs semmi akadálya, hogy a három közparkban a térfigyelő rendszer 
elhelyezésre kerüljön. Reméli megelőző hatást fog kifejteni elsősorban és arra is 
szolgál, hogy a közparkokat megvédjék.  

 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel kérdés nem hangzott el, kéri, aki a tájékoztatót 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
  
A képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, kiment a tájékoztató, hogy nincs lejárt 
határidejű határozat, ezért nincs mit elfogadni. Kéri, az iskolaigazgatói pályázatot tárgyalják.  
 
 
 
Napirend: 1./ Iskolaigazgatói pályázat 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, most a pályázat értékelésére kerül sor. Az 
anyagot mindenki ismeri, a pedagógusok is ismerik, hiszen részt vettek a fórumokon. 
Elmondja, aki kívánja megtekintheti a pályázathoz benyújtott összes mellékletet. Az írásos 
előterjesztést követően volt meg az Iskola Nevelőtest ületének, az iskolai alkalmazotti 
közösségnek a megbeszélése. Ott volt mindegyik megbeszélésen a diákönkormányzatit kivéve. 
Az Előkészítő Bizottság elnöke Szigetközi Tímea és a bizottsági tagok összefoglalót küldtek a 
képviselő-testületnek. Felolvassa az összefoglaló szövegét.  
Kéri, ezzel a kiegészítéssel együtt tárgyalja meg a képviselő-testület a benyújtott pályázatot. 
Elmondja, a pályázó hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. (Hozzájáruló nyilatkozat 2-
es számú mellékletben). Kérdezi az iskola igazgatóját, kívánja-e pályázatát kiegészíteni?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: nem kíván kiegészítéssel élni. 
 
Galambos György alpolgármester: Czuppon István pályázatát jónak értékeli. Czuppon István 
rendkívül jól felkészült szakmailag. Jól menedzseli az iskolát, igazán jó vezető típus. 
Örülhetnek, hogy ilyen iskolaigazgatójuk van. Személy szerint támogatja megválasztását.  
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Cserny Vilmos képviselő: egy pályázó volt, győzelem esetén úgy tűnhet, hogy nem kellett 
senkit legyőzni. Átélt maga is ilyen helyzetet. Azzal vigasztalták, ezt be lehet annak is tudni, 
hogy nem látott más esélyt a pályázat benyújtására,   de lehet úgy is értékelni, hogy nehéz, 
hálátlan feladat és mint vezető mindenképpen alulfizetett. Ettől függetlenül biztos a sikeres 
pályázatban, ugyanolyan értékesnek tekinti a győzelmet. Nagyon jól esik az egy havi 100%-os 
dolog, de ezt is helyén kell kezelni. A pályázat utolsó gondolatához azt kívánja mondani, a  
cseppek között is óriási különbség van. Növényvédelemben a cseppképzés külön tudomány 
amiből doktorálni lehet. Jó cseppképzést kíván.  
 
Fehér Györgyné képviselő: ugyanazért ajánlja még öt évre vagy még tovább Czuppon Istvánt 
iskolaigazgatónak, amiért ezelőtt öt évvel. Véleménye semmit nem változott, sőt igazolódott. 
Megerősödött benne az a tudat, igen jól képviseli kollégáit és a gyerekeket is minden 
vonatkozásban. Nagyon szimpatikus számára. Nagyon sok jó erőt kíván ahhoz, hogy kivédje 
azokat a kivédeni valókat, ami a gyerekeket és kollégáit érhetik a mai világban. Ehhez kíván 
nagyon jó erőt és egészséget. A kihívásoknak nagyon jó partnert és mielőbbi kéttannyelvű 
iskolát kíván. Bízik benne, öt év múlva ugyanazt tudják majd elmondani mint most. 
Visszatekintve valóra váltak az álmai, gondolatai és ebben jó partnereket talált.  
 
Füri Mihály képviselő: nagyon érdekes volt elolvasni az anyagot, mert egy elég hosszú távú 
pályáról van szó, aminek egy állomása ez a helyzet most. Nagyon jó az, ha valaki egy ilyen 
összetett és több oldalú gyakorlattal rendelkezik és nem csak a gyerekekre hanem más 
területen is szerzett tapasztalatokat az emberekkel való kommunikációban. Azért nem mond 
pedagógiát, mert az egy szakma, ahhoz nem ért. Egyetlen egy kiragadott dolog, ami fontos és 
örül neki ha komolyan gondolja, a szimmetrikus partneri viszony. Azt gondolja, elvekkel és 
irányvonalakkal együtt lehet úgy létezni és dolgozni és lehet úgy létesítményeket igazgatni, 
hogy a szimmetrikus partneri viszonyt a valóságban is működtetni lehet. Számtalan területén 
az életnek látják a példát, aki elhatárolódik és csak a saját demagógiáját csinálja, csak a 
saját tudásához vetített vagy viszonyított gyakorlatot próbálja meg belesújkolni abba az 
intézménybe, akkor az nem úgy működik, mint ahogy kellene működjön. Ehhez kíván sok 
sikert, hogy a szimmetrikus partneri viszonyban tudja megtalálni minden olyan támogatót és 
minden olyan partnert, aki ugyanebben partner.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, kíván-e még valaki szólni. Mivel nem kíván 
senki szólni, a hozzászólásokat lezárja. Saját véleményét kívánja elmondani, amit már megtett 
nevelőtestületi, alkalmazotti-közösségi és a Szülői Munkaközösség ülésen is. Nyílt titok előttük 
és a pályázat kiírása előtt is jó néhányan úgy gondolták, ha nem lenne kötelező a pályázati 
kiírás, akkor ezzel a jogosítványukkal nem éltek volna, hiszen az iskola zavartalanul és jó 
színvonalon működik, jó az iskola és az intézmények közötti kapcsolat. Miután a formalitás 
elkerülhetetlen, ezért került a pályázat kiírásra. Nem titkolt szándék és vélemény, hogy 
elégedettek az iskola és a vezetés pedagógiai, szakmai munkájával és partneri kapcsolataival 
minden irányba. Legfőbbképp akkor szokott más is jelentkezni, amikor érez egy olyan rést, 
hogy „beteheti a lábát”, másrészt amikor keresnek az irányítók más partnert, más 
együttműködő személyt. Az hogy nem jelentkezett más, nem kicsinyíti a pályázat értéket. 
Számára nagyon megnyugtató az, hogy az iskolában zavartalanul folyik a munka. Azt hogy jól 
képviseli a dolgozók érdekeit Czuppon István valóban így van, a település érdekeit a diákok és 
pedagógusok felé kellően egyensúlyozza. Ez sem egy könnyű dolog. Ha megerősítik az 
iskolaigazgatót, illetve ismételten megbízzák a további évekre, ezt a fajta folytonosságot 
biztosítják és adnak a szülőknek és a településnek is garanciát.  
Mivel továbbra sem kért senki szót, ezért lezárja a hozzászólások körét. 
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Kéri, aki elfogadja Czuppon István iskolaigazgatói állásra kiírt pályázatát és ezzel elfogadta 
a további 5 évre szóló megbízását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Iskolaigazgatói pályázat elbírálásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola igazgatójává 
Czuppon Istvánt nevezi ki 2008. augusztus 15. napjától. A megbízás határozott időre, 5 év 
időtartamra szól.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. augusztus 15.  

 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: gratulál és további jó munkát kíván.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: köszöni a bizalmat. Örül annak, hogy a tantestület ilyen szép 
számban jelen van. Azt gondolja és hiszi azt, munkája csak akkor lehet sikeres, ha olyan 
kollégák és közösségek állnak a háta mögött aki most is. Azzal, hogy ilyen egyhangú a dolog, 
Ő úgy fogalmazott, tisztában van azzal, e mögött nagyon sok olyan dolog is van, kollégái 
elfogadják azt amit szeretne elérni. Ezek a dolgok csak közösségi szinten működnek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  még egy feladat van ami törvény szerint kötelező és 
amit csak helyben kiosztással tudnak megtenni, az az iskolaigazgató bérének a 
meghatározása. A bér annyiban változik, hogy az eddigi végösszeg 358.900.- Ft volt, a 
javasolt új összeg 371.000.- Ft. az 1.000.- Ft-ot nem tudták kiküszöbölni. Javasolja, ez legyen 
az iskolaigazgató megállapított illetménye.  
 
Dr. Sirák András képviselő: javasolja, a bér összegét kerekítsék 400.000.- Ft-ra. Nagyon jól 
hangzik a 371.000.- Ft, de amire hazaviszi, a fele sem lesz. Úgy tudja a törvény is ad rá 
lehetőséget.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: módosító indítvány hangzott el, amiről szavazni fognak. 
Semminek semmi akadálya nincs, csak a költségvetés ad erre némi korlátot. Biztos nagyon 
népszerűtlen lesz, de javasolja, az eredeti indítványnál maradjanak azért mert ezt bírja el a 
költségvetés. Vannak különböző viszonyítási számok a vezetők között. Szíve szerint 
mindenkinek tripla fizetést adna.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a magyarázatot csak részben tudja elfogadni. Feltétlenül igaz, 
sajnos hogyha ehhez hozzányúlnak, akkor más vezetői beosztásoknál hasonlóan, ha 
pályázatra sor kerül, ott is meg lehet ezt tenni. Annál is inkább, mert a pályázatot 
egyhangúlag fogadták el, és dicsérik az igazgató urat. Nem tudja elfogadni, hogy az emelést a 
költségvetés ne bírná el. Nem tudja a költségvetést elfogadni akadálynak. Kérdezi, a minőségi 
kereset-kiegészítés a plafonon van? Ha megnézik hogy a durván 360.000 Ft-ről 370.000 Ft-ra 
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emelik a fizetést, a sok dicsérettel nincs arányban. Ebben a szituációban nem elfogadható 
számára.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: a minőségi kereset-kiegészítés a 
költségvetésben meghatározott fix összeg.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  nem a költségvetésben, a törvényben van meghatározva meddig 
terjedhet. Az Önkormányzat költségvetésében lehet hogy ennyi van, de biztos hogy bizonyos 
határok között lehet mozgatni. Nem tudja a törvény szerinti lehetőségeket, de az sem lehet 
akadály, mert a munkáltatói döntésen alapulónak nincs ilyen határa.  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem fogja tudni eldönteni a minőségi kereset-
kiegészítés dilemmáját. Azt kell eldönteni, hogy a képviselő-testület akarja-e pótolni 400.000.- 
Ft-ra az összeget.  
 
Fehér Györgyné képviselő:  tudja, hogy milyen amikor szoros a szoros, de figyelembe kell 
venni milyen 5 év vár az iskolaigazgatóra.  
 
Sénik István képviselő: nincs a béremelés ellen, de javasolja a tanári kar alkalmazottjainak a 
bérét is emelni. Véleménye szerint ez így lenne korrekt. Egy ember nem tud feladatokat 
megoldani kollektíva nélkül.  
 
Füri Mihály képviselő: a környéken Kápolnásnyék vagy Vereb iskolaigazgatójához van-e 
viszonyszám?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nincsen.  
 
Füri Mihály képviselő: úgy gondolja, ha csak a költségvetésről van szó, nyugodtan engedje el 
Polgármester asszony a vállalkozó képességét. Saját vállalkozása nevében tud nyilatkozni, 10-
20%-kal több lett az adóbefizetés 2008. évben. Úgy gondolja a 10%-os béremelést ki fogja 
tudni gazdálkodni a velencei önkormányzat.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Sénik Istvánnak kíván szakmai észrevételt tenni. Nem a 
pedagógusokhoz kell hasonlítani, hanem más intézményvezetőkhöz. Az alapprobléma az, hogy 
van a felsorolt dologba 4-5 tétel. A vezetői pótlék 250%-on 50.000.- Ft. Bele kell gondolni, 
egy pedagógushoz képest, akinek lehet hogy ugyanúgy 250% az illetménye, az igazgató 
50.000.- Ft-tal kap többet. Ez a törvénynek a hibája. Ezért kell a munkáltatói döntéssel, illetve 
a minőségi bérpótlékkal valamit tenni. Ha ragaszkodnának a számokhoz, egy pályázó sem 
lenne a következő alkalommal.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a vitát. A szándék mindenkinek egy 
aminek nagyon örül. Azt hiszi amit Sénik István felvetett, teljesen érthető, de javasolja, nem 
azért mert a pedagógus kollégáktól sajnálja a pénzt, hanem azért mert beláthatatlan 
következményei lehetnek. Jelen pillanatban az iskolaigazgató bérével foglalkozzanak. Nagyon 
örül a javaslatnak, a vita elérte a kellő hatását. Javasolja, a módosító indítványt nyugodt 
szívvel fogadják el azzal, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt emeljék meg. Az 
intézményvezető bérével kapcsolatos pozitív hozzáállást nemcsak az intézményvezetői 
kinevezésekkor tudják gyakorolni, hanem költségvetési év elején is minden intézményvezető 
esetében. 
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Kéri, aki a határozati javaslatot a módosító indítvánnyal, bruttó 400.000. Ft-tal elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Iskolaigazgató bérének megállapításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. augusztus 15-től kezdődően Czuppon 
István iskolaigazgató bérét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A Kjt. értelmében garantált illetménye:    248.000.- Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:    81.000.- Ft 
Összesen:       329.000.- Ft 
 
Vezetői pótlék 250%:        50.000.- Ft 
Minőségi keresetkiegészítés:       21.000.- Ft 
Járandóság összesen:     400.000.- Ft 
 
Felhatalmazza a Polgármestert fentiek szerinti megbízás elkészítésére. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. augusztus 15.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 2./ I. negyedévi mérleg elfogadása 
                      (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az I. negyedévi mérleget elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
  
A Képviselő-testület 9  igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

I. negyed évi mérleg elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az I. negyedévi mérlegről szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
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Napirend: 3./ Beszámoló a civil szervezetek működéséről, Önkormányzattal való   
                       Együttműködésről (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 

- Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
- Sportegyesület elnöke 
- Polgárőrség elnöke 
- Tűzoltó Egyesület elnöke 
- Szent Benedictus Borrend elnöke 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a civil szervezetek vezetőit. Elmondja, 
mindenkitől megkapták az írásos tájékoztatót. Kérdezi a tájékoztató készítőitől kívánják-e a 
tájékoztatót kiegészíteni? Kiegészítést nem kívánnak tenni, ezért átadja a szót a képviselő-
testület tagjainak.  
 
Dr. Sirák András képviselő: mindenkinek a munkáját elismeri és nagyra becsüli, de külön 
köszöni a Polgárőrség munkáját. Elég sokat van Velence éjszaka kinn. A Polgárőrökkel 
mindig találkozik, ha szólnak nekik perceken belül kint vannak. Mindig nagyon rendesek, 
segítenek akár útlezárásban, akár baleseteknél. Forgalmat biztosítanak. Csak pozitív 
irányban tud róluk szólni. Aki ezt a polgárőrséget vállalja magától, anyagi térítés nélkül, 
nagy elismerésben részesül. Az ügyelet dolgozói nevében is köszöni a munkát.  
 
Galambos György alpolgármester: jó volt látni, hogy az Országos Polgárőr Konferencián, 
Magyarországon minden párt elismerte ezt a civil szerveződést. Teljesen pártoktól független 
egyesületek, amelyek rendkívül jól végzik tevékenységüket. Másfél évtized alatt nagyon nagy 
számban nőtt a polgárőr egyesületek száma. Azért jöttek létre, hogy az emberek 
biztonságérzete növekedjen. Kellett néhány megszállott embernek, így Ható Jánosnak is a 
tevékenysége, aki a Polgárőr Egyesület munkáját végigvitte. Ezt elmondhatja a többi civil 
egyesületnél is. Aki ebben benne van, az tudja csak mennyi energiával, munkával jár. Köszöni 
Ható János és a többi polgárőr munkáját és hogy idáig eljutottak. Május 31-én lesz a megyei 
polgárőr nap Pákozdon a Mészeg hegyen színvonalas műsor közepette, ahol velencei 
polgárőrök is biztos képviseltetik magukat. Köszöni a többi egyesület munkáját is. Mást se 
lehet látni az újságban, mint a Sportegyesület futball eredményeit. Minden Velencétől 
hangzik. Örömteli dolog, hogy ilyen eredményt érnek el. A Borrend képviseli Velencét 
nemcsak az Orbán napon, hanem minden borrendezvényen színvonalasan. Itt is el lehet 
mondani, azoknak az embereknek nagyon sok munkájuk van benne. Ezt a munkát ilyen 
eredményesen csak ilyen megszállott emberekkel lehet végezni. A rendezvények színvonalát 
emeli mindig a Borrend megjelenése. Azt kívánja, még sokáig ilyen energiával bírjanak, hogy 
a munkát ilyen színvonalon tudják végezni. A Közalapítvány eredményét mindig hozza, elérte 
a célját. Bognár Gyulának nagyon sok munkája van ebben. Köszöni a Kuratórium munkáját. 
Egy kicsit bánatos azért, mert egyes civil szervezetek nincsenek felsorolva, de reméli a 
jövőben fel lesznek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: azok vannak felsorolva, akik támogatást kapnak.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből.  
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Fehér Györgyné képviselő: jelképesen kiosztana 5 db bizonyítványt 5 db jelessel, mert úgy 
gondolja mindegyik egyesületnek jó hírneve van kifelé és befelé is. Úgy gondolja ha 
megkérdeznék tőle mivel értékelné az egyesületeket nem tudná megmondani, akkor tudná ha 
nem volnának az egyesületek. Szomszédai a nagy vihar esetén hívták a Tűzoltó Egyesületet 
két-három óriás fenyővel és pár órán belül ott voltak és segítettek. A Polgárőrök a 
rendezvényeknél óriási biztonságot jelentenek. A Sportegyesület tevékenysége csoportokat 
érint. Az Alapítvány belső munkája igen nagy. Értékeli munkájukat és hálás köszönettel veszi. 
Gazdagabb Velence általuk mindenféleképpen.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a Velencéért Közalapítványhoz kíván hozzászólni. Írja, hogy 
annyira minimális a lehetőség a támogatásra, javasolja, mivel ezt az Önkormányzat hozta 
létre, hozzák be képviselő-testület elé az alapító okiratot és vizsgálják meg, mit lehetne tenni 
ez ügyben, van-e értelme? Van-e bevétele. Nincs kiírva pályázat, pedig az is benne van az 
alapító okiratban, hogy pályáztatni kell a támogatottakat. Ha ennyire minimálisra leszűkült, 
javasolja vizsgálják felül az alapító okiratot, mit lehetne javítani. Az újságban megírni, hogy 
ennyire közömbösek az emberek, toborozni kell a támogatókat.  
 
Juhász Gyula Velencéért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke: a megoldást Ő sem tudja. 
Már nagyon sokfelé adható pénz.  
 
Cserny Vilmos képviselő: valamennyi civil szervezetben dolgozó, működő embernek 
köszönetet kíván mondani. Díjazás nélkül ennyi időt feláldozni nagyon elismerésre méltó 
dolog. Kérdezi és reméli, hogy a vasútállomásnál lévő kastélytűzben való aktív 
közreműködésnél a velenceiek oltották elsőként a tűzet. 
 
Vass Gyula Tűzoltó Egyesület elnöke: elsőként érkeztek ki és a velencei technikával oltották a 
tűzet az odaérkezők segítségével.  
 
Serhók György képviselő:azt sajnálja, hogy csak 5 civil szervezet számol be és nem több, 
hiszen biztos abban, hogy a többi is hasonlóan jó munkát végez. Szíve szerint rangsort nem is 
szokott tenni. Mindegyik egyesülettel van kapcsolata, mindegyik egyesület jó munkát végez. 
Szíve csücske a Sportegyesület, de arra nem kíván kitérni, Kiss Tibor leírta a tájékoztatásban, 
ha valaki júniusban bekapcsolja a televíziót, láthatja Velencét. Kéri, ha tud valaki segíteni, 
támogassa a velencei csapatot, támogatóként feltűnhetne a televízióban akár a mezen is. 
Folyamatosan vannak pénzügyi gondjaik. Pozitív eredményeket érnek el. Az hogy Debrecenbe 
kell elmenni pénzbe kerül. Felkapott lett a sport, felkapott lett a foci a gyerekek, hölgyek és 
felnőttek részéről. Plusz költségekkel jár, amikről pénzügyi bizottsági ülésen is beszéltek. 
Javasolja, az az összeg ami a tavalyi évben hasonlóképpen megerősítésre került, azt most is 
vitassák meg és a javaslatot fogadják el, azt az összeget kapja vissza a Sportegyesület. A 
Polgárőrségről azért nem kíván szólni, mert mindenki számára ismert és jó munkát végez, 
mindenhol találkoznak velük. Örömmel fogadják ténykedésüket és annak örülnének minél 
többen lennének. Jó lenne minél több létszám lenne, több olyan ember lenne aki a várost 
bejárná. Mindegyik civil szervezet munkáját nagyra értékeli.  
 
Füri Mihály képviselő:  a Borrenddel kapcsolatban addig örüljenek amíg van, mert talán az 
átlag életkor itt a legmagasabb és ha azt nézik a hagyományokhoz legjobban a Borrend 
kapcsolódik. Jó lenne ha lennének benne fiatalabb generációk is. A Sportegyesület 
eredményei szépek, de nem találkozott velük az újságban. Melyik újságban olvasható?  
 
Dr. Sirák András képviselő: Fejér Megyei Hírlapban.  
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Füri Mihály képviselő: nem látta, ez az újság egyre szűkebb megjelenésű. A televízió jó lesz, 
de ezt sem látja az egész város. Ez biztos hogy kábeltévén jön.  
 
Serhók György képviselő:  ha 48 országban közvetítik, biztos hogy nem kábeltévé.  
 
Füri Mihály képviselő: ezzel együtt azt mondja, nem kevés a költségvetése a 
Sportegyesületnek, az eredményétől függő, nyilván lehet továbbfejleszteni. Tudni kell mi az a 
cél amit akarnak, hol vannak a visszatérülések. A Polgárőrséggel Ő nem találkozik 
mindenhol, azt se tudja, jelenleg milyen autójuk van. Kérdezi Ható Jánostól milyen autója van 
a Polgárőrségnek?  
 
Ható János Polgárőrség elnöke: Suzuki Ignis.  
 
Füri Mihály képviselő: olvasta hogy 4600 órát dolgoztak, folyamatos jelenlétükkel védik a 
területeket. Bence hegyről és az Ófalu részről beszél. Ezeken a részeken soha nem találkozik 
polgárőrökkel. Konkrét elgondolásra ajánlja, a Postával az együttműködési megállapodást. 
Függetlenül attól, hogy van egy együttműködési megállapodás, ha ilyenek lehetnek, 
véleménye szerint más is szívesen kötne együttműködési megállapodást. A Posta egy 
szolgáltató, üzleti alapon működő létesítmény, olyan szinten mint ahogyan látni is lehet, hogy 
borítékot nem lehet venni, sorsjegyet és édességet viszont igen. A Közalapítvánnyal 
kapcsolatban megegyezik véleménye Dr. Sirák Andrásnéval. Úgy látja a Közalapítványnak 
inkább politikai hangulatú pozíciója van mint igazán konkrét célja. Konkrét cél nélkül nem 
hiszi hogy az Önkormányzatnak minden áron kell működtetni az Alapítványt. A Tűzoltó 
Egyesületnek gratulál, hogy legyőzte Pázmándot. Ha csak ezt írták volna a tájékoztatóba, már 
elég lett volna. Szemben a Polgárőrséggel mindig is a Tűzoltó Egyesület volt a mumus.  
 
Sénik István képviselő: a Sportegyesületről kíván először szólni. Elégedett az Egyesülettel, 
maximálisan teljesítenek. Gratulál az első helyezethet. Valamilyen megoldást kell találni a 
költségekre. A futballisták maximálisan teljesítenek. Örül annak, hogy az ifjúságot is bevonták 
a sportba. A Polgárőrséggel Ő találkozik az Ófaluban is. Gratulál a munkájukhoz. Csodálja 
Ható Jánost, hogy ekkora energiát fektet be. A Tűzoltó Egyesületnek is gratulál, hogy 
legyőzték Pázmándot. Gratulál az egyesületek munkájához.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: minden civil szervezetnél, minden egyesületnél a 
fiatalok és a gyermek korosztály azok akik egyre nagyobb teret kapnak, bővül az érdeklődési 
kör és az érdekeltek köre is ami nagyon fontos, a női fociról már nem is beszélve. Számára 
minden egyes civil szervezetnél elsődleges volt, hogy a fiatalok bekapcsolódása és hasznos 
idő eltöltése és példamutatása mindegyik egyesületben megvalósult. A Borrend is egyre 
fiatalodik, részt szokott venni a Borrend megbeszélésein. Úgy gondolja ott is tudatosan 
biztosítják az utánpótlást, nincsenek ilyen gondok. Az eredmények valóban nagyon jók, 
kiegyensúlyozott munkát végeznek. Nem vállalják túl magukat, nem tűztek ki olyan célokat 
amiket nem lehet megvalósítani. A Velencéért Közalapítvány azzal a céllal jött létre, hogy az 
1%-okból olyan forrást tudjon biztosítani, illetve pályázati lehetőséget adott esetben. Most 
úgy tűnik, csendesebb időszak van. Mindegyik szervezet politikamentes, alapvető elvárás 
velük szemben. Mindegyik civil szervezet a település érdekeit tartja szem előtt. Köszöni a 
partneri kapcsolatot. Úgy gondolja a Sportegyesület elnökségével letisztázták, hogy a 
képviselő-testületnek, a településnek az a fontos, hogy aki kimegy a meccsekre, jó színvonalú 
játékot lássanak és az utánpótlást biztosítsák. Nyilvánvalóan a célt úgy fogalmazták meg, 
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hogy elsőnek kell lenni. Javasolja, Serhók György javaslatát fogadják el, hogy ismételten 
megkapja az Egyesület a támogatást. 
 
Kiss Tibor Sportegyesület elnöke: köszönti Polgármester asszonyt és a képviselő-testületet. 
Nem kívánt igazából szólni, de egy pár dologra reagálni kíván. Először Füri Mihály képviselő 
beszédjében az a szó ütötte meg fülét amikor azt mondta, hogy mit tudnak ebből profitálni. 
Ülnek itt pedagógusok, sportvezetők, akik valamikor csinálták ezt. Ebből a sportból nem lehet 
profitálni. Annak örüljenek, hogy a gyerekek nem a kocsmákban töltik az idejüket. Ha úgy 
dönt a képviselő-testület, lehet a csapat megyei II-es szinten. A villanyszámla, a gázszámla, a 
vízszámla ekkor is ugyanannyi lesz. A pályát ugyanúgy kell rendben tartani. Saját erejükből 
csináltak egy öltözőt abból a „romhalmazból”, a képviselő-testületet szívesen látja, nézzék 
meg. Bármikor megnézhetik, itt tölti fél életét. A Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség tagja 7. 
éve. Ugyan baracskai, de büszke Velencére. Minden egyes csapat dobogón vagy dobogó 
közelben van. Nincs probléma, nincs balhé. Nem attól hangos a megye labdarúgása, hogy 
Velencén már megint balhé volt és hamis játékos játszott. Velencén rend van, mert rendet 
csinál ha nincs rend. Itt nincsen kiállítás a felnőtt csapatból. A Sport 1 Televízió nem tudja 
mennyire kábeltévé, 42 országban közvetít élőben, egyenesben testközelből. Nemcsak arra 
büszkék, hogy a velencei csapat hova jutott. Meg kellett volna nézni május 1-jén amikor két 
település ellen játszottak. Letenye és Cigándváros ellen. A települések polgármesterestől 
jöttek, címeres zászlót hoztak, három buszt fizetett az Önkormányzatuk. Síppal, dobbal, 
nádihegedűvel jöttek Velence úgy volt jelen mint „szegény gyereknek a gatyája”, Velence volt 
a legszegényebb. Lehet hogy ezek nem nagy dolgok, lehet azt mondani, hogy ne csinálják így 
tovább. Emlékszik, amikor ide került azt mondták, csináljon egy élcsapatot Velencén. Az 
élcsapathoz hozzátartozott az hogy legyenek az első ötben. Mondja a gyereknek azt, hogy ne 
nyerjék meg a meccseket? Mondja azt hogy ne menjenek meccsekre mert nem bírja kifizetni a 
buszt? Mondja a szülőknek hogy ne hozzák a gyerekeket? Ki lehet mondani, roppant egyszerű, 
meg lehet tenni. Annak örüljenek amíg így vannak. Nagyon sokszor az van, ha meg kell 
csinálni valamit, azt mondják hogy a Sportköré. A május 1-jei rendezvény után megmutatta 
Serhók György képviselőnek a wc-t. Kiss Ervinnek mindig rendelkezésre kell állni. Nem az a 
baj, hogy egy évben 12 alkalommal ki kell nyitni a wc-t és az öltözőt. Meg lehet nézni a 
pályázat hogy néz ki, saját erejükből tették olyanná amilyen. Nem adott hozzá a város, nem 
mondták azt, hogy itt van 1 millió forint a pályafelújításra. Ezt ők csinálták meg és Serhók 
György képviselő segített ahogyan tudott a Termelő Szövetkezeten keresztül. Nagyon könnyen 
ki lehet mondani, mondják azt hogy vissza kell menni megyei II. szintre, de az sem lesz 
olcsóbb. Legfeljebb a gyerekeket elűzik, de a költségek ugyanúgy megmaradnak. Azért tudnak 
mellé tenni pár forintot, mert ilyen sikerek vannak. A Fejér Megyei Hírlap egy héten 
háromszor harsog Velence nevétől. A gyerekek nagyon örülnek annak, hogy eljutottak a 
debreceni stadionba, hogy tízezer néző előtt játszhattak. Az sem állapot, hogy verseny előtt 
hajnalban kell indulni és órákat kell utazni, mert nem tudnak szállást fizetni. Nem lehet így 
játszani egy meccsen. Azért mondta el az eddigieket, hogy érezzék át, ezért az Egyesületért 
sokat tesznek. A költségeket tovább már nem bírja. 100.000.- Ft-os villanyszámla plusz jött ki. 
Nem tehet arról hogy nem magánszemélyként fizetnek, hanem magasabb tarifával. Nem tud 
fenntartani ekkora egyesületet. Ha ebből kiszállna, tiszta szívvel tenné meg és nem a 
képviselő-testületet bántaná. Akik foglalkoztatnak gyerekeket, tudják, hogy nem egyszerű. 
Nagyon köszöni hogy meghallgatták.  
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Füri Mihály képviselő: azt hiszi félreértés történt. Elnézést kér, elfelejtette azt elmondani, 
hogy 25 éve itt él Velencén. Annak ellenére, hogy nem mindenkinek a központi orientációja a 
futball, azért valamilyen szinten figyelemmel követik. Nem tudja pontosan mióta vezeti 
Velencén Kiss Tibor a futballt, de az egyértelműen elhangzik, hogy a mindenkori arányokat 
figyelembe véve jelenleg a legmagasabb és most nem a ’60-as évekről beszél, hanem még az 
előző 25 évről, Kiss Tibor szakmai munkája és kitartása és folyamatossága. Voltak már 
felívelő időszakai a velencei futballnak, voltak már alkalmak például akkor amikor az Ő cége 
is 1996-ban 0,5 millió forinttal támogatta a velencei futballt. A profizmushoz hozzá tartozik az 
is, amikor a harmadik meccsen nem ismerte meg senki és úgy ment be a meccsre mint egy 
idegen drukker, akkor ez nem nagyon tetszett számára. Mindenkinek megvan az a kötelessége 
az életben saját magával és környezetével szemben, hogy amihez a legjobban ért és ami a 
legjobban motiválja azt csinálja a legmagasabb szinten. Örül annak, hogy Kiss Tibornak az 
egyik ilyen dolog a futball és hogy ez párosul Velencével. Hozzá kell tegye, csak úgy fog tudni 
támogatókat és erkölcsi támogatókat szerezni, ha másoknak a fejével is gondolkodnak. 
Fogalma sincs mi az hogy kábeltévé vagy Sport 1 tévé, más az orientációja. Biztos tud olyat 
mondani, esetleg nem olyan hangnemben, amit Kiss Tibor nem ismer. Azt szeretné 
összegzésképpen mondani, hogy biztos óriási félreértés volt és elnézést kér. Magas színvonalú 
jelenleg Velencén és senki nem azt mondta, sőt inkább mindenki foggal, körömmel 
ragaszkodik Kiss Tibor munkájához. Az viszont nyilvánvaló, hogyha van egy bizonyos keret 
valamire, akkor abból a pénzügyi keretből kell meglátni azt, mi az amit meg tudnak 
valósítani. Az élet számtalan területén van rengeteg elképzelésük és lendületük, de csak addig 
tudnak reálisan és jól működni azon a területen, amikor a terveket nem vagy kis mértékben 
lépik túl. Nyilván a leendő feladatokat és a bővülési kört Serhók Györgyön keresztül az 
Önkormányzat felé szolgáltatja ennek mindenki örül és nagyon jó az, hogy 130 gyerek ide jár, 
de számtalan sok terület van és nem szabad csak erre az egy oldalra billenni. Ugyanilyen 
hangzattal tudnának beszélni - mivel Velence egy tóparti település – rengeteg vízi sportban 
vagy bármilyen más sportban prosperáló gyerekek, ahol lehet hogy nincs ekkora létszám, 
vagy az is lehet, arányaiban van ekkora létszám csak róluk egyáltalán nem is tudnak. Fel sem 
merül a kérdése annak, hogy belefér-e önkormányzati finanszírozásba vagy nem. Gratulál a 
munkához és sok sikert kíván a jövőben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a vitát. A Sportegyesület munkája 
igen tiszteletre méltó és maga részéről örül az eredményeknek. A következő meccsen ott lesz 
az alkalom a kivonulásra. Javasolja, köszönjék meg a civil szervezeteknek és mindenkinek a 
tevékenységét és közreműködését. Most azokról az egyesületekről tárgyaltak, amelyek az 
Önkormányzat költségvetéséből jelentős összeget kapnak, de ezek az egyesületek is jelentősen 
önfinanszírozóak. Javasolja, az egyesületekről külön szavazzanak és szavazzanak Serhók 
György képviselő felvetéséről is.  
- Kéri, aki a Velencéért Közalapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Füri Mihály képviselő: jelzi, Serhók György képviselő társa szólni kívánt.  
 
Serhók György képviselő: csak annyit szeretett volna mondani, aki ismeri Kiss Tibor 
habitusát, az most nem jött elő. Tibor nagyon diszkréten mondta el gondolatait, mert a 
habitusa nem ilyen. Ha első reakciójából mondta volna, biztosan másképp nyilatkozott volna. 
Ha okfejtésként levonta volna képviselő társuk véleményét, akkor ebbe lett volna ilyen és 
másik oldala is. Bízik benne, hogy egy gondolat megerősödött Füri Mihályban is, hogy 
valójában a pozitív gondolatokat kívánja Ő is erősíteni.  
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Füri Mihály képviselő: elmondja, valamikor Ő is focizott Baracskán.  
 
Serhók György képviselő: elmondja, azért volt a javaslat az 500.000.- Ft-ra és tudják nagyon 
jól hogy nem ennyi kellene, megvan a miértje amit hangzatosan taglalta képviselő társa, de 
valójában lehet hogy mást gondolt. Most is azt mondja, egy olyan helyen fognak szerepelni, 
ami Velence szempontjából mindenképpen fontos lesz. Általánosságról nem lehet beszélni, ezt 
Kiss Tibornak is mondja. A szavazásnál is meg fogja látni, hogy Velence Képviselő-testülete 
messzemenően támogatja a Sportegyesület munkáját most és a későbbiekben is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri még egyszer, aki a Velencéért Közalapítvány 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: volt egy javaslata, hogy az alapító okiratot vizsgálják felül.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a hozzászólásokban már válaszolt rá, de természetesen 
szavazhatnak róla.  
- Kéri, aki szükségesnek tartja az Alapító Okirat napirendre tűzését, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 7 nem, 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot nem fogadta el.  
 
 
- Kéri, aki a Sportegyesület tájékoztatójával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  elmondja önálló szavazást igényel Serhók György által 
felvetett javaslat, hogy a tavalyi évben már támogatásként egyszeri alkalommal adott 
500.000.- Ft-ot ismételjék most meg, az Országos Sport1 Kupában való részvétel és a női 
futballcsapat költségeire.  
Kéri, aki a támogatással egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal a támogatással egyetértett és az alábbi 
határozatot hozta.  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Velence Sportegyesületnek egyszeri többlettámogatás nyújtása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési tartalék terhére 500.000.- Ft 
egyszeri többlettámogatást nyújt a Velence Sportegyesületnek.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az utalásról az elfogadott szabályok szerint intézkedjen. 
Felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a költségvetési rendelet fenti tartalmú módosítására 
készítsen előterjesztést.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. június 30.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nagyon reméli Kiss Tibor megkeresi Füri Mihály 
képviselő urat és vállalkozót, hogy támogassa továbbra is az Egyesületet.  
Kéri, aki elfogadja a Polgárőrség tájékoztatóját, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
- Kéri, aki a Tűzoltó Egyesület beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
- Kéri, aki a Szent Benedictus Borrend tájékoztatóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni még egyszer az egyesületek tevékenységét és 
kéri hasonló lelkesedéssel és vitalitással dolgozzanak, mint eddig. Továbbra is találják meg az 
Önkormányzatot mint együttműködő partnert.  
Javasolja, folytassák az ülést 17.00 óráig, mert utána lakossági bejelentéseknek tudnak szót 
adni.  
 
 
 Napirend: 4./ a.) Esélyegyenlőségi terv elfogadása 
                             (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, két ütemben kell a tervet elfogadni és 
tárgyaltak korábban már erről. Az első része a helyzetelemzés volt. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: miért kell ezt elkészíteni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindennemű pályázatnak alapfeltétele, hogy a település 
esélyegyenlőségi tervvel, intézkedési tervvel rendelkezzen.  
 
 
Serhók György képviselő távozott a teremből.  
 
 
Füri Mihály képviselő: a diszkrimináció mentes oktatás megteremtését nem érti.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: alapelv.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: többnyire a nyilvánvaló dolgokat rögzíteni kell. Ez 
az amihez a működtetés során tartja magát a képviselő-testület.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a szennyvíz bevezetési pályázatnál is kellett 
esélyegyenlőségi tervet becsatolni.  
Kéri, aki egyetért és elfogadja az Esélyegyenlőségi Tervet, kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Települési, Közoktatási, Esélyegyenlőségi, Intézkedési Terv elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velence Város Települési, Közoktatási, 
Esélyegyenlőségi, Intézkedési Tervét elfogadja az előterjesztés szerinti változatlan 
tartalommal. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő: értelemszerű 
  

 
*  * * 

 
Serhók György képviselő megérkezett.  
 
Füri Mihály képviselő távozott a teremből.  
 
 
 
Napirend: 4./ b.) 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
                            (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a 2008. évi költségvetési rendelet 
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2008. (V.28.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(III.10.) 
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 7-es számú mellékletben. 

 
*  * * 
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Napirend: 4./ c.) Iskolaépület módosított terveinek megrendelése 
      (Előterjesztés 8-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, aki a 
vállalkozási szerződés elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9  igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Iskolaépület módosított terveinek megrendeléséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Zöldliget Általános Iskola Kis 
utcai épülete bővítésének és rekonstrukciójának a módosított, engedélyezési terv 
dokumentációja elkészítését megrendeli a Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft-től (2007 
Cegléd, Kossuth tér 4.) 7.900.000.- Ft + Áfa tervezési díjért a fejlesztési tartalék terhére.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést nevében eljárva kösse meg. 
Felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a tervezési költségre vonatkozó pénzügyi terv módosítását 
készítse elő.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. június 30.  
 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 4./ d.) Településszerkezeti terv és HÉSZ módosítása 
                            (Előterjesztés 9-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, és egyben nyilatkozik, hogy a rendezési terv 
módosítása során a Fejér Megyei Szakigazgatási Hivatal, Növény és Talajvédelmi 
Igazgatóság, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légügyi Hivatal kifogást nem emelő 
véleményezőnek tekinthetőek.  
 
Juhász Gyula képviselő: a 118 hrsz-ú ingatlannak kapcsolatban a felettes hatóság is azt 
javasolja, maradjon meg az erdő rész azon a részen. Ő is ezzel ért egyet. Nem tudja miért nem 
értenek azzal egyet, hogy minden olyan rész amelyiket, a tóparti résznél elhatározzák hogy 
van egy rész a köz használatában, akkor a kilátó mellett van egy rész ami szintén az utolsó 
olyan folt, amely még maradhatna az eredeti állapotban. Ha az is elveszik, akkor egy kincse 
veszik el a településnek, amit már nem lehet pótolni. A javaslatban szerepelnek még 
lakótömbök feltárásai? Esetleg nem kellett volna-e még a települést jobban átnézni és újabb 
feltárásokat betenni a tervezetbe?  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Hivatal csak végrehajtó, ezt a feladatot kapta. A 
képviselő-testület már korábban eldöntötte, hogy ilyen módosításra kerüljön sor. Nem igen 
célszerű visszatáncolni, mert annak jogi következményei vannak. Úgy gondolja nemcsak ez az 
egy területe van a Bence-hegynek. Nagyobb rész marad vissza. Sajnálatos hogy valójában ezt 
az egyetlen egy ingatlant sikerült az Erdészettől visszaszerezni. Az ottani kollégák mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy Velence mozdulni se tudjon azon a területen.  
 
 
Füri Mihály képviselő megérkezett.  
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A főépítész nem vette észre hogy körülötte már 
mindenki megváltoztatta a véleményét, rosszul értelmezte a papírokat és ilyen álláspontot 
fogalmazott meg. Mivel jogszabályt nem sért ez a rendezési elképzelés, ezért az Ő véleménye 
egy a sok közül. Valóban fel kellene dolgozni az egész Rendezési Tervet újra, hiszen annak 
idején nagyon gyorsak voltak, azóta elkészült a legtöbb településen. Velence még küzd 
azokkal a problémákkal is, hogy a ’90-es évek besorolásait tartalmazzák a tervek. Az azóta 
történt jogszabályváltozás miatt ezek a fogalmak már nem megfelelőek. Mindenképpen 
célszerű egy egységes felülvizsgálat. Fogják keresni a képviselő-testületet először is azzal, 
hogy a jogszabályozás miatt korábban tiltott Rendezési Terv módosítását illetően külső 
érdekeltek felszabadultak olyannyira, hogy már lehet területrendezési szerződést kötni. Ha 
valaki rendezési tervet akar módosítani és azzal a képviselő-testület egyetért, akkor a 
javaslattevőtől be lehet kérni a tervmódosítás költségeit. Ezt már kisebb jellegű 
módosításoknál elkezdték, próbálják kitapasztalni hogy működik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az erdőfolt továbbra is megmarad a településképben és 
nem veszik el. Nem lehet kivágni az erdőt, nem szüntethető meg, de nyilvánvalóan nem tudják 
ebben a kérdésben egymást meggyőzni.  
 
Füri Mihály képviselő: a 118 hrsz-ú területtel kapcsolatban több alkalommal Ő is adott 
dokumentációt a volt állapotról. Itt el kell mondani, ez nem a sikertörténetéhez tartozik a 
városnak, mert nagyon régóta ugyanaz az eredmény látszik ki a dolgokból. Két dolgot tud 
ebből leszűrni. Az egyik az, hogy minden esetben rögzíteni kell és folyamatában rögzíteni kell 
a dolgokat a településen. Valamilyen rendszerbe kell ezeket állítani azért, hogy ezeket az 
Önkormányzat javára tudják fordítani. Ne legyen egy ilyen helyezet mint ami most alakult ki, 
hogy 15-20 éve nem megoldott. Több ilyen helyzet, szakasz van. Valóban pár ciklussal ezelőtt 
bejártak olyan területeket, ahol elbirtokolni kíván egy tulajdonos. Akkor sem léptek fel kellő 
erénnyel. Annak idején amikor volt a borút volt egy bejárás az Alpolgármester úrral és a 
Polgármester asszonnyal. Nem történt benne semmi. Ugyanez történt akár a Zuzmó utca 
végével, a mai napig nem történt ott sem semmi, megoldatlan szituáció. Rengeteg csökevény 
terület van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 15-20 éve nem húzódik semmi ebben a vetületében. A 
Rendezési Terv mindig tartalmazza amit lehet. Vannak olyan határok, hogy véletlenül se 
kelljen kisajátítani, a mostani jogszabályok alapján vannak ennek korlátai. Nyilvánvaló a 
Rendezési Tervnek az a célja, hogy hosszú távon valamilyen településszerkezeti modellt adjon 
és gondolkodjon előre, hosszú távon fejlődési irányt adjon. Védelemre nem szorul egyetlen 
egy terület sem. Még nagyon sokáig lesz olyan megoldatlan kérdés előttük amire lehetőség 
van, de amíg nem jön létre egyezség addig nem valósulhat meg. Kb. 9 év után megoldódik a 
Fő utcai utcanyitás, mert egyezség jött létre sokadik közvetítéssel a tulajdonosok között.  
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Füri Mihály képviselő: konkrét igények és szituációk merülnek fel és ezek nincsenek 
megoldva. Ezek nyilván nem a polgármesternél akadnak el, de akár Ő is 
visszakontrolálhatná, hogy nem valósulnak meg. pl: 118 hrsz-ú terület és a Zuzmó utca. 
Amikor ki kellene sajátítani mert megvan rá a jogi lehetőség és az volt a gyakorlat és minden 
térképen úgy szerepel, akkor azt ki kell sajátítani és nem érzelmi okokból eltenni a fiókba, ott 
történjen valami.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ezzel az a probléma és ezt akkor is mondta, hogy a 
kisajátításról szóló törvény elég szigorú. Az eljárás lefolytatásának feltételei sem korábban, 
sem pedig most nincsenek meg.  
 
Füri Mihály képviselő: javasolja, ne rabolják mások idejét, beszéljék meg testületi ülésen 
kívül.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: visszaadja a Jegyző úrnak a szót.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a TSZ polgárjogi szerződéssel adta a teljes területet 
el, joga volt hozzá.  
 
Füri Mihály képviselő: előtte kellett volna megoldani a helyzetet.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: egyenrangúak voltak ezek a tulajdonok, nem volt 
alá és fölérendelt viszony, ebből adódóan teljesen mindegy kié volt. A Rendezési Tervben nem 
szerepelt gyalogos útként. Ebből adódóan Rendezési Tervet kellett volna módosítani és utána 
nyomós közérdekűséget kellett volna bizonyítani. Egy építési telek közepén átvinni egy 
gyalogutat nem igazán szerencsés erőltetni. Nem volt rá jóváhagyott Rendezési Terv. 
 
Juhász Gyula képviselő: a Mély utcában lévő 502/2 hrsz-ú terület miért kerül át lakóterületté? 
Meg fog szűnni a vízgazdálkodási terület?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: hosszú éveken keresztül amikor az állami tulajdon 
nagyon erős volt és a Tanács csak kezelő volt, kérte hogy a Rendezési Tervben milyen 
szempontokat vegyenek figyelembe. Akkor a DRV Rt. elmondta, szükség lesz fejlesztési 
területre és azért ehhez a területhez ne nyúljon hozzá a Tanács, tartalékterületként tervezze 
be. Tartalék terület volt 20 évig. A legutolsó levélváltás több mint 5 éve történt. Ez a terület az 
Önkormányzat tulajdonában van.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Jegyző úrtól kérdezi, úgy emlékszik az SZMSZ szerint ez 
kétfordulós tárgyalás volt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Településrendezési Terv jóváhagyásáról szólt. Eseti 
módosítására ez nem vonatkozik, de ez a téma is többször volt képviselő-testület előtt. 
Mondhatják hogy minimum három fordulóban zajlott az eljárás. A módosításnál a jogszerű 
eljárás azt jelenti, hogy először el kell fogadni a módosított programot, majd az elfogadott 
program alapján lehet megrendelni. A program szerint kell elkészüljön a terv. A hatóságokkal 
leegyeztetett tervet lehet visszahozni. Annak kell elkészülni amiről döntött korábban a 
képviselő-testület, nincs benne eljárási hiba.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, kérdés, hozzászólás nem volt.  
Kéri, aki a Településszerkezeti Terv módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

a Településszerkezeti tervéről szóló 113/2001. (VI.11.)sz. Ök. határozat módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tőrvény 7. § (3) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Velence Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
Velence igazgatási területén a területfelhasználási kategóriákat a településszerkezeti 
fedvénytervek szerint kell módosítani.  
 
A módosítás alapján a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot összhangba kell 
hozni. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Helyi Építési Szabályzat módosítását 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő 
rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2008. (V.28.) 
r e n d e l e t e  

a többször módosított 16/2001.(VI.25.) sz. önk. Rendelettel 
elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

 
Rendelet 10-es számú mellékletben.  

 
 

*  * * 
 
  
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szünetet rendel el. A szünet után a közérdekű 
bejelentésekkel folytatódik az ülés.  
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Martinovszky József képviselő: megkeresték az ügyben, hogy felül kellene vizsgálni a kerékpár 
utakat, főleg a strandon átvezetőt. Mi értelme van annak, hogy nyáron nem használják? Télen 
pedig ki használja? A kandelábereket és a kutyapiszok problémáját is meg kell vizsgálni.  
 
Juhász Gyula képviselő: javasolja, az Okmányirodánál ne kelljen minden ügy miatt elmenni a 
Postára csekket feladni, majd visszamenni és az Okmányirodában bemutatni, hanem be 
lehessen fizetni az illetéket a helyszínen.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: nincs rá jogszabályi lehetőség, illetve a 
pénztár nyitva tartása nem egyezik az Okmányiroda nyitva tartásával. Évek óta szó van a 
bankkártyás fizetésről, de ez ügyben még nem léptek előre.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez nem velencei probléma, hanem országos kérdés és 
nem is tartozik a hatáskörükbe.  
 
Martinovszky József képviselő: még egy kérdése van az Okmányirodával kapcsolatban. 
Szigorúan elő van írva, hogy a rendszámra az érvényességet igazoló matricát csak az 
irodában lehet felragasztani? A szervizben felragasztják a helyszínen, nem kell leszerelni a 
rendszámtáblát. Három percig tartana, amíg az ügyintéző a parkolóba kimenne és 
felragasztaná a matricát.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: a matricát hatósági helységben kell 
felragasztani. Nem is nagyon kivitelezhető, amikor ott van tíz ügyfél, hogy az ügyintéző ki-be 
járjon. Zárja az egész rendszert, a számítógépből kilépjen. A másik probléma, hogy párás 
időben a matrica nem ragad.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  javaslata, ezt mint állampolgári észrevételt továbbítsák 
mint kezdeményezést a budapesti okmányirodába. Az ügyfél ügyintézési ideje csökkenne, ha ez 
a két dolog megoldódna.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ezt az ésszerűség határáig javasolja. Vannak olyan 
helyzetek és esetek, amikkel nem lehet mit kezdeni. Jelen pillanatban úgy gondolja, a 
problémát plusz egy fővel lehetne megoldani. Butasággal ne keressék meg a felettes 
hatóságot.  
 
Füri Mihály képviselő: elmond egy németországi példát. Amikor leadják a rendszámot, akkor 
kell a hivatalos helyiségbe bevinni a rendszámot és ott lekaparni. Sok esetben megsemmisítik 
a rendszámot azért, mert ott régiós rendszámok vannak. Ha valaki új régióba vesz autót, ott 
kiváltja rá az új rendszámot, majd  a rendszámtábla szerelő üzemben ami az okmányirodában 
működik, összepréselik a rendszámot. Odaadják az új rendszámot, odaadják a matricákat, 
kikísérik a parkolóba, megnézik az autót hogy egyáltalán megvan-e és felteszik a rendszámot. 
Ez így működik. Valóban nem jó az itthoni rendszer. Gondoljanak bele egy hozzá nem értő 
hogy veszi le a rendszámot. A csend rendelethez kíván szólni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az egyebek napirendek között szó lesz a zajrendelet 
módosításának előkészítéséről.  
 
Füri Mihály képviselő: a Bence-hegyen az építményeken található antennák és az azokkal 
párosuló sugárzás mérését javasolja. Borzasztó mennyiségű antenna került fel a Bence-
hegyre, nagyon zavaró a sugárzás, főleg Dr. Szabó Irén háza előtt.  
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Galambos György alpolgármester: felvetődött a Mély utca kérdése. Ennek kapcsán valami új 
módszert kellene a közmunkásokkal kitalálni. Javaslata, hogy az évelő gyomokat szedjék ki.  
 
Benkő Istvánné képviselő: mindig le kell nyírni.  
 
Füri Mihály képviselő: a hatékonyság és a művelési mód miatt a keresztnél is az évelő 
gyomok jönnek elő. Addig amíg a damilos szegélyvágóval nyeszetelnek, addig nem lesz jó a 
helyzet, muncsolni kell, úgy hívják az eljárást.  
 
Galambos György alpolgármester: a vasútállomás környéke egyszerűen szörnyű. Ha nem 
veszik ki az évelő gyomokat, egy hét alatt kinőnek.  
 
Benkő Istvánné képviselő: egyenként kiszedni a gazokat nagyon nagy feladat, esetleg a 
permetezés segíthet.  
 
Galambos György alpolgármester: két alkalommal kell csak gyökerestől kiszedni és utána 
sokáig nem kell hozzá nyúlni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: kérdezi Füri Mihálytól, hogy a Pannon GSM-es 
antennára gondolt?  
 
Füri Mihály képviselő: arra és a Fehér ház tetején lévő antennákra gondol. A Pannon GSM 
antennájára minden héten kerül fel új antenna, kb. 35 db antenna van jelenleg rajta. Végig 
kell menni a telefonnal és meglátják mi fog történni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: két dolog történt amiről tud. Az egyik az, hogy van 
egy rádió aki elnyerte az országos pályázatot és megegyezett a Pannon GSM-el, felrakta az 
antennát, de az antenna előbb került elhelyezésre mint ahogy az engedélyezések lezajlottak 
volna. A másik, hogy maga a Hírközlési Felügyelet rakta fel, aki ellenőrzi az adókat. Kérhet 
egy komplex vizsgálatot, ha erre gondolt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a sugárzás mérésére kell kérni egy vizsgálatot. 
Tájékoztatást nyugodtan lehet kérni a tulajdonostól.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: amikor a Pannon GSM fel lett engedve, akkor előtte 
a képviselő-testület nem akart hozzájárulni pontosan a sugárzás és a hasonló aggályok miatt. 
Akkor történt mérés is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja, önmagukat is meg kell nyugtatni.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  az valóban sportszerűtlen, hogy a Pannon GSM további cégeknek 
reklámra lehetőséget biztosít, holott a velencei önkormányzattal kötött szerződést.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ha bárkinek lehetőséget ad a Pannon GSM, akkor 
az önkormányzat szerződés módosítást kérne és emelné a bérleti díjat. Az utolsó egyeztetésnél 
kiderült az, hogy pontosan annyi díjat kérnek az illető cégtől, mint amennyit az 
Önkormányzatnak befizetnek, a forgalmazással van hasznuk. Engedély nélkül elvileg nem 
lehetne feltenni semmilyen antennát.  
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Cserny Vilmos képviselő: a 30 km-es sebességkorlátozó tábla a keresztnél még mindig kint 
van.  
 
Serhók György képviselő:  kérdése az lett volna, karban vannak-e tartva a szerződések amikor 
valaki még tesz rá antennát, de Jegyző úrtól már választ kapott. Véleménye szerint is jogos 
lenne, ha bevizsgálnák a sugárzó berendezéseket. Lehet hogy korábban nem volt káros, de 
mivel halmozódik, meg van rá az esély.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a volt ÉDÁSZ épületnél is van egy torony, amire 
korábban bekértek egy mérést, hogy a tervezett járó beteg szakellátó központban a műszereket 
nem zavarja-e. A szakértői vélemény szerint semmilyen egészségügyi segédeszközre, orvosi 
műszerre nincs zavaró hatása.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: elmondja, május 30-án 8.30 órai kezdettel ünnepélyes gála 
keretében a Zöldliget Általános Iskola születésnapjára kerül sor, ahova tisztelettel meghívja a 
képviselő-testület tagjait.  
 
Benkő Istvánné képviselő: az újtelepen nagyon sok kert gazos, a Vásártér utcai termálkút 
körüli terület egyszerűen katasztrófa és az ott lévő önkormányzati területek is.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az önkormányzatnak vannak korlátai mind 
létszámban, mind gépben. Két hete sikerült felvenni új embereket, sőt még egy gépet vettek. 
Nagyon hatékonyan dolgoznak, de van egyfajta körbeérési idő.  
 
Benkő Istvánné képviselő: az emberekre is kellene hatni, mert az újtelepen sok magántelek 
elhanyagolt, de vannak nagyon szépek is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a közterület-felügyelők sok felszólítást küldtek ki. Az 
állampolgárok közül sokan beengedik Őket fényképezni, ami segíti az ügyintézést.  
 
Martinovszky József képviselő: a térségben csak Velencén van szemétszállítási címke. Többen 
kérdezik miért van csak Velencén, miért nincs az, hogy a magasabb szemétszállítási díjba 
beletartozna a zöldhulladék elszállítása.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem hiszi hogy ez a lakosság többségének véleménye. 
Nem javasolja.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elhangzott az is, hogy Velence egy lépéssel előrébb 
van a szelektivitás irányába. Arról visszalépni elég szerencsétlen dolog lenne.  
 
Juhász Gyula képviselő: a székesfehérvári polgárok a székesfehérvári szemétgyűjtő területre 
egy hónapban egyszer ingyen vihetik ki a sittjüket. A velencei képviselő-testületnek el kellene 
gondolkodni azon, hogy a velencei polgárok részére tudnak-e biztosítani ilyen lehetőséget.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: meg fogják kérdezni.  
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Győrffy Attila velencei lakos: május 1-jét követő negyedik nap után a Fejér Megyei Hírlapban 
megjelent a rendezvények érdektelenségbe fulladásával kapcsolatban. Meglepte, hogy egy 
négy napos rendezvény tele műsorral, rendezvénnyel érdektelenségbe fulladt. Ebből nem 
akarnak konzekvenciát levonni a későbbiekre, hogy mikorra tervezzék a nagy programokat? 
Másik felvetése az illegális tűzgyújtás és szemétégetés. Velencefürdő területén az a baj, bár jó 
barátja Ablonczi Ernő közterület-felügyelő, de mindig rosszkor hívja. Vagy éppen péntek és 
16.00 óra amikor már nincs munkaidő vagy hétvége. Ebben a témában már Jegyző úrral is 
próbált beszélni, sőt levelet dobott be postaládájába, de választ nem kapott. Nagyobb 
rugalmasságot kellene ebben az ügyben fordítani a közterület-felügyelőknek, hogy ebből 
egyszer bírság is legyen. Úgy gondolja mindenki, hogy égethet. Sajnos az emberek inkább este 
gyújtanak tüzet, nem munkaidőben. Az újságban idén nem látta, hogy ezzel kapcsolatban 
bármi is megjelent volna. Azt is megérti, hogy Ablonci Ernő nem akarja a lakóhelyi 
kapcsolatait elrontani és konfliktus helyzetbe kerülni az ottani állampolgárokkal. László 
Józsefné közterület-felügyelő eléggé rátermett és talpraesett, de ez a terület nem az ő 
hatásköre. Véleménye szerint rugalmas munkaidőben kellene őket alkalmazni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a sportfesztivál nem önkormányzati 
rendezvény volt, az Önkormányzat csak annyiban karolta fel, hogy meghirdette az újságban. 
Nyilvánvalóan a szervezők mérlegelni fogják a siker, kudarc és érdektelenség okait.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az égetéssel kapcsolatban úgy gondolja mindenki 
tudja mi a probléma. A probléma az, hogy két embert nem lehet sokfelé szakítani. Megvannak 
a személyi adottságok és egyedi problémák is. Meg fogja vizsgálni érdemes-e visszaállni arra, 
hogy László Józsefné legyen az újtelepen. Eredetileg így rendelkezett, aztán megcserélődött a 
terület. Valami önkéntesség volt ebben. Abból a szempontból elfogadható a csere, hogy 
hazafele többet lát, de lehet hogy nem tudja lekezelni rendesen a problémákat. Újra át fogja 
gondolni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a rendezvény hirdetőtáblái még mindig kinn vannak a Gerle úton és 
az Ország úton.  
 
Serhók György képviselő: valóban kevés a két közterület-felügyelő, főleg a nyári időszakban. 
Dícsérőleg kíván szólni. Nem volt ügyelet eddig, de több hétvégén munkaidőn kívül kimentek 
a helyszínre a közterület-felügyelők és tájékoztatták az illető személyt. Minden esetben ezt 
nem tudják megtenni és nem is elvárható.  
 
Füri Mihály képviselő: jelzi, Vén Lászlóné édesanyjának ingatlana előtt kidőlt egy 
hirdetőtábla, ki kellene vágni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: már folyamatban van a helyreállítása.  
 
Füri Mihály képviselő: önkormányzati képviselőként érintettek egy lakossági 
kezdeményezésben, hogy telefonszámukat, elérhetőségeiket adják meg. Lakosság és lakosság 
között különbség van. Évekkel ezelőtt érték el egyáltalán azt, hogy a képviselő-testület le 
tudjon együtt fényképezkedni. Látni lehet példát rá a Világban, akár a velencei honlapon is, 
hogy a polgármester arcképe van fenn. Úgy gondolja a képviselő-testület tagjai is legyenek 
fenn a honlapon arcképpel, e-mail címmel, telefonszámmal ha ez valóban megvalósul.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: semmi akadálya.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: konkrét írásos kérelem volt amit csak így tudnak 
teljesíteni. Tudnia kell az adott képviselőnek, ha megadja a telefonszámát és elérhetőségét, ha 
ezt más kéri, annak is oda kell adni.  
 
Füri Mihály képviselő: gyakorlatilag a kommunikációnak és információ cserének úgy lenne 
valamilyen szintű feladata, ha postafiók cím lenne. Akár újságban is megjelenhetne, 
számtalan adat jelenik meg benne. A képviselőknek akár egy polgármesteri hivatal alatti e-
mail címe is lehetne. Akiknek a neve megjelenhet egyáltalán az újságban, akik a Velencei 
Híradó Szerkesztő Bizottságának tagjai, Őket elérik, de vannak akiket egyáltalán nem érnek 
el, például ötüket. Ha másként nem megy, fizetett hirdetésben fogják megjelentetni az 
önkormányzati lapban az e-mail címüket és telefonszámukat. Ha volt valóban egy lakossági 
megkeresés, akkor javasolja az összes képviselő jelenjen meg.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ha megkapják a felhatalmazást a képviselőktől arra, 
hogy a honlapon és a helyi újságban is meg lehet jelentetni, akkor semmi akadálya.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Füri Mihály kérdése mellett nem kellene egészen elmenni. 
Kérdésének egyik lényege az volt, hogy csináljanak egy egységes e-mail címet a 
képviselőknek, pl. martinovszky@velence.hu. Ez nem kerülne pénzbe, minden honlaphoz van 
egy elég nagyszámú e-mail cím. Egy saját házi előfizetéshez is 5 db e-mail cím tartozik amit 
akkor is fizetnek ha nem használják ki. Egyfolytában abban reménykedik, egyszer lesz olyan 
informatikai bizottság, ahol ezt elmondhatja. Ez egy nagyon egyszerű kommunikációs 
módszer. Természetesen nem zárkózik el az elérhetősége megadását, hiszen bárki tudja aki 
csak akarja. Tisztán kell látni, hogy egy képviselőnek sincs semmiféle döntési kompetenciája. 
Kompetenciája a Polgármesternek és a Jegyzőnek van. A Polgármesteri Hivatalnak kellene 
egy elérhetőséget hétvégére úgy biztosítani, akár egy mobiltelefonnal, hogy a kompetens 
személynek intézkedési joga lehessen.  
Az extrém sport fesztivállal kapcsolatban elmondja, hozzá 23.50 órakor érkezett sms arra 
vonatkozóan, hogy azonnal intézkedjen a zenének csak igen jó indulattal minősíthető valóban 
jól hallható hangzavar megszűnjön. Nagyon sajnálta az sms íróját, aki nyilván végső 
elkeseredésében próbálta elküldeni üzenetét, de az a baj, rossz volt az irányzék, mert 
semmilyen döntési kompetenciája nincs mint képviselőnek. Ha ki akart volna szúrni bárkivel 
is, továbbküldte volna az sms-t.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az illető körbeküldte mindenkinek az sms-t, Ő is 
megkapta.  
 
Dr. Sirák András képviselő: igazság volt az üzenetben, nem lehet azt mondani, hogy 
kekeckedő emberről van szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: visszatájékoztatta az üzenet küldőjét Szentessy Zoltán 
urat, hogy teljes egészében igaza volt és a Hivatal akkor éjjel a Rendőrséggel együtt a 
szükséges intézkedéseket megtette.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Hivatal nem fegyveres testület. Tudja és 
elfogadja, vannak olyan indulatok, kívánságok és örömök amikor futtatni lehet az 
Önkormányzatot éjszaka. Megvannak a köztisztviselő alkalmazásának és munkaidejének 
szabályai. Lehet Őt is futtatni, de igazából nem tud intézkedni. Nagyon örült annak amikor 
jelen volt Dr. Sági János rendőrkapitány úr és beszélgettek arról, hogy elküldik az engedélyek 
határozatát és amennyiben lakossági bejelentés van vagy saját maga észleli, nyugodtan 
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eljárhat. Mint Jegyző nem tud intézkedni, nincs rá jogosítványa, de senkinek nincs Hivatalon 
belül. Ha ilyen körtelefon megy, meg kell mondani és ajánlani a kedves ügyfélnek, hogy a 
Rendőrséghez forduljanak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ebben az ominózus esetben tényleges intézkedés történt 
a Hivatal és a Rendőrség által. Az ellenőrzés önmaga nem fogja megoldani a problémát, ha 
olyan a rendezvény szervezője, hogy nem veszi komolyan.  
 
Dr. Sirák András képviselő: már mindha kezdene elindulni valami abba az irányba, hogy 
egyirányúsították a Tópart utcai parkolót. Változatlanul jelzi, hogy bemenetelkor állítják meg 
az autót. A táblát megfordították, de azt senki nem veszi komolyan.  
 
Benkő Istvánné képviselő: azt mondták nem vált be nekik az a rendszer, amit a képviselő-
testület akar. Nem tudja ellenőrizni, hogy délelőtt vagy délután mennek ki az autók.  
 
Dr. Sirák András képviselő: azt a nyaraló is tudja, ha 17.00 óráig őrzik a parkolót, akkor 
utána fog kimenni, így nem kell hogy díjat fizessen. Két órával tovább kellene ott tartani a 
díjbeszedőt és eredményes lenne a tevékenységük.  
 
Sénik István képviselő: úgy gondolja tudomásul kell venni, hogy nem mindegyik üdülő akar 
aludni nyáron, valaki szórakozni akar. Toleránsnak kell lenni. Oda kell figyelni, nehogy a 
kereskedőknek, üzleteknek ártsanak azzal, hogy keményen rendet tartanak és 22.00 órakor 
bezárnak mindent. Az emberek akik ide jönnek pihenni tudjanak szórakozni is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a vitát.  
 
Serhók György képviselő: egyetért azzal, hogy toleránsnak kell lenni. Részese volt annak a 
megbeszélésnek a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén, amikor két-három vállalkozó 
nagy rettentő nagy vehemenciával előadta gondolatait és úgy tűnt, mintha a bizottsági tagok 
nem akarnák támogatni. Van egy zajrendelet, annak valamiért nem feleltek meg. Tolerálni 
kell a későbbiekben. Lesz olyan vállalkozó aki túllépi, lesz olyan aki belefér.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a vitát és folytassák az ülést az 
egyebek napirendek tárgyalásával.  
 
 
Napirend: 4./ e.) Velencei-tó kapuja projekthez építészeti tanulmányterv készítés pályázat  
                            Elbírálása (Előterjesztés 11-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a közbeszerzési kiírásra a két bírálat helyben kerül 
kiosztásra, Jegyző úr fogja kiegészíteni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Velencei-tó kapuja projekthez kell készíteni 
építészeti tanulmánytervet. Műszaki előmunkálatok kellenek ahhoz, hogy a végleges 
dokumentáció elkészüljön. Erre vonatkozóan a képviselő-testület korábban hozott már 
döntést. A közbeszerzési eljárást a New-Line Kft. folytatta le. A törvény szerint előírt három 
megkeresés lett kiküldve, három pályázat érkezett be. Mindháromnál hiánypótlást kellett 
elrendelni, viszont csak egy pályázó teljesítette a hiánypótlást. Ebből adódóan egy érvényes 
pályázat maradt. A Bíráló Bizottságnak nem volt más lehetősége, a benyújtott ajánlatok közül 
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az Artonic Design Építészeti Kft-re tett javaslatot pályázat nyertességre. Ez csak a 
közbeszerzési tanácsadó és a Bíráló Bizottság javaslata. A végső döntés a képviselő-testületé.  
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő távozott a teremből.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e valakinek kérdése?  
 
Füri Mihály képviselő:  főleg azoknak a képviselő társainak mondja a következőket akik nem 
voltak jelen azon a lakossági tájékoztatóan, akik egyáltalán megszavazták ezt a projektet. A 
lakossági fórumon a lakosságnak 90%-a nem kívánta ezt a projektet. Egy olyan projektről 
szavaznak tovább, amelyet futtatnak tovább és már ott tartanak, hogy terveztetnek. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a lakossági fórumon nem a lakosság 90%-a volt jelen, 
kb. 80 szék van, de abból kb. csak fele volt foglalt.   
 
Füri Mihály képviselő: a lakossági fórum megjelent lakosság 90%-a.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a megjelentek jelentős része kérdéseket tett fel, 
véleményt mondtak el és a válaszokat megkapták. Azok a képviselő társak mondták el ott 
elutasító véleményüket, akik a döntésben nem kívántak részt venni, vagy nem támogatják a 
projektet. A döntések szerint az ügyek folynak tovább. Addig fognak róla beszélgetni és 
formálni véleményüket, amíg a döntés a megvalósítási szakaszába nem kerül. A lakossági 
fórum lényege, hogy a megjelenteket tájékoztassák és legyen lehetőség a 
véleménynyilvánításra, a párbeszédre. Sok értékes vélemény hangzott el, most sem volt 
hiábavaló dolog. Úgy gondolja, nagyon értelmes és értékes fórum volt pontosan azért, mert a 
vélemények tudtak ütközni egymással és kultúrált hangon ezeket ütköztetni is lehetett. Ezzel a 
napirendi ponttal a hozzászóláson kívül nincs összefüggés.  
 
Füri Mihály képviselő: pontosan ezt mondta az előbb, félreértette Polgármester asszony. Azt 
mondta, hogy a vélemények nem tudtak ütközni egymással, mert azon képviselő társai akik 
megszavazták, nem voltak jelen a lakossági fórumon.  
 
Serhók György képviselő: szóba hozták az ominózus összejövetelt amin Ő jelen volt. Úgy 
érezte nem volt szükség arra, hogy szóljon, mert a Polgármester asszony választ adott 
mindenre. Volt egy-két felvetett olyan gondolat amivel nem tudott egyetérteni, de mivel most 
szűk körben vannak, javasolja beszéljenek róla. Úgy tudja és nézte a jegyzőkönyvet is – mivel 
elhangzott hogy 5 képviselő társa nem fogadta el- a jegyzőkönyvből nem ez derült ki, félre 
lettek informálva azok a személyek akik a lakossági fórumon részt vettek. Nem akar 
személyeskedni, mert úgy érzi konkrét tájékoztatást kapott mindenki. Volt a hozzászóló 
képviselő társai közül olyan akinek más véleménye volt, de a szavazásnál nem így jelentkezett, 
illetve jelen sem volt a testületi ülésen. Számára ez furcsa volt, de nem látta értelmét szólni, 
nem volt értelme vitatkozni. Tájékoztatást kapott mindenki aki felvetéssel élt.  
 
Sénik István képviselő: a vállalkozók egymást hergelik. Többen megkeresik személyesen, de 
nagyon kellemetlen számára a szituáció, mert nem tud velük azonosulni. Velence fejlődni fog. 
Ő azok közé tartozik, aki támogatja a projektet. Felvállalja azt is, hogy egy-két vendéglátós 
kollégájával sajnos szembe fog kerülni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindig pontosítani kell azt is, hogy a vitának melyik 
szakaszában vannak. Azok közül akik néhányan itt voltak és azok közül akik nem voltak jelen, 
de érintettek, a vitát követően jó néhányan felhívták telefonon, hogy tudja ennek háttere nem 
így van, mint ahogy néhányan a fórumon megfogalmazták. Nem hiszi hogy ennek személyre 
szóló hangot kellene adni. A tény, hogy van egy fejlődési irány, amivel nem tud mindenki 
egyformán egyetérteni. A fejlődésnek ez egy természetszerű útja. Velencére kerülhet olyan 
beruházás, ami a település fejlődését segíti. Figyelembe lehet venni az állampolgári jogos 
észrevételeket. Vissza fog rá térni, mert a környezetvédelmi hatástanulmánynak is egy 
kötelező eleme. Most azt tudták elmondani, amilyen stádiumában áll a dolog. Nagyon örült 
neki amikor az érintettek felhívták és elmondták, hogy pártfogolják jelenleg a projektet.  
 
Cserny Vilmos képviselő: lakossági fórumnak volt titulálva – ugyan nem volt jelen – de 
vállalkozók voltak jelen. Meg kell nézi mekkora csata zajlik egy bevásárló áruház építéséről. 
A szomszédos településen népszavazást kezdeményeznek ellene, mert valakinek az érdekeit 
sérti.  
 
Füri Mihály képviselő: ez a világon mindig is így volt.  
 
Cserny Vilmos képviselő: egy ember képvisel 30 személyt akinek az érdekeit sérti, nekik az 
5073 fő kell.  
 
Füri Mihály képviselő:  semmi probléma nem lenne ha megnéznék, hogy a lakosság mennyire 
akarja és milyen ütemben a fejlesztéseket és nem egy személynek a szárnyalása alatt kellene 
nekik is ugyanazon a vákumon kirepülni a világűrbe. Ez pontosan fordítva is él, ahogy 
elhangzott.  
 
Sénik István képviselő: kimondja azt, amivel eddig is vádolták a vállalkozók. Feljelentést nem 
akar senki ellen tenni. Azzal vádolták, hogy anyagilag részesednek ebből a projektből. Elég 
keményen fel vannak az emberek spannolva. Kellemetlen volt számára ezt hallani. Bármikor 
bele tud nézni lelkiismeret-furdalás nélkül az emberek szemébe, ilyen érintettsége nincs és 
nem is lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindenki nevében kijelenti, hogy senki nem érintett 
benne és úgy gondolja mindenki magából indul ki. Ezt szokta rá válaszolni, mert ez nem sért 
senkit. Akinek amilyen jellegű felvetése van valószínűleg azért, mert így tenné. Máskülönben 
az ember kikéri magának még a feltételezést is.  
 
Dr. Sirák András képviselő: nem érti azt, hogy Velencén a három pályázatból mindig csak egy 
marad érvényes. Eddig ahány pályázatot kiírtak, még mindig ez lett a vége. Nem tudja mi ez a 
velencei specialitás. Egy félreértést el kell oszlatni. Ha már 12 millió forintot rááldoznak 
valamire, amit Ő az előbb említett okok miatt nem támogat és elvi okokból sem támogatja, 
már csak azért sem, mert a lakossági fórumon amin részt vett Ő is, határozottan 
visszautasítja, hogy az 5 képviselő közül bárki is hecceli a lakosságot. Elnézést kér érte, hogy 
van véleménye. Nem véletlen hogy van véleménye és tapasztalata ami mellett kiáll. 
Visszatérve a 12 millió forintos tervpályázatra, pénzköltésre, nem ért vele egyet. A két tétel 
között 100.000.- Ft a különbség. Nem volt alkalma ezeket átnézni, lehet hogy ez a legjobb 
ajánlat, de mindig a többől lehet jobbat válogatni. Nagyon a múlt rendszer felidézése, amikor 
egyből választanak egyet. Velencén mindig a három pályázat közül kettő érvénytelen, ezt 
vissza is lehet nézni. Nem kér választ.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Dr. Sirák András mindig megnyilatkozik, besároz és 
utána azt mondja, hogy megtette a dolgát.  
 
Dr. Sirák András képviselő: meg is tette.  
 
Serhók György képviselő: mint a Bíráló Bizottság tagja elmondja, hogy három pályázat 
érkezett, a hiánypótlás mindenkinek ki lett adva. Egy pótolta, úgymond a nyertes, a másik 
kettő nem tette meg. Ez most így történt. Az, hogy eddig volt kettő és lesz-e még három 
hasonló eset nem tudja, de elképzelhető.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: képviselő-testület előtt volt a teljes közbeszerzési 
program, milyen témakörökben mikre kell meghirdetni. Nem nagy öröm összeszedegetni azt a 
minimális törvényi feltétel szerinti létszámot ami szükséges, eleve ez már egy komoly feladat. 
A képviselő-testület rendelkezésre áll a lista, a következőben tegyenek javaslatot, hogy ki 
legyen meghívva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: miután a közbeszerzési eljárások meghirdetés és 
képviselő-testületi döntés után történik, mivel nem titkos eljárás, akár oda lehet adni a 
felhívást a pályázóknak.  
 
Sénik István képviselő: az előbb Ő nem gyanúsított meg senkit, azt mondta, hogy egymást 
marják az emberek. Akik megkeresték saját magukat „felhúzzák” olyannal ami nem fedi a 
valóságot. Nem várta azt, hogy az emberek ide fognak jutni. Mindenkinek más a látóképe, de 
ettől függetlenül még barátok maradhatnak és tisztelhetik egymást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, hogy a lakossági fórumon döntő többségében 
nem vállalkozók voltak jelen.  
 
Füri Mihály képviselő: köszöni a pontosítást.  
 
Juhász Gyula képviselő: a 20. melléklet 2. pontjában 3000 m2-es területről van szó. Ahogy 
mennek előre egyre nagyobb számokról van szó. Bizottsági ülés nélkül szavaztak az összegről.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ilyen biztos nem volt.  
 
Juhász Gyula képviselő: lakossági fórumon 2500 m2-ről beszéltek.   
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ez a két adat hangzott el. Azokra az 
üzlethelyiségekre vonatkozott amiket ki lehet adni. 3000 m2-ről van szó, azon belül 2700 m2 
üzlethelyiség.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nincs más szám, nincs félreértés.  
 
Füri Mihály képviselő: örül annak, hogy sikerült a három pályázót elérni. Elnézést kér, hogy 
nem értenek ahhoz hogy miért ennyi és miért nem több, de egészen addig, amíg nem 
konszenzus szerűen fognak az információk cserélődni, addig nem fogják tudni saját maguktól, 
mert nem ez a szakterületük. Ott tartanak már egy ideje, hogy jogilag a testületi munka 
Velencén megnyugtató és megfelelő. Ebből tudnak tovább építkezni. Itt nem a jogi kérdésről 
van szó, hanem politikairól. Sénik István neki se mondta el hogy ilyen szituációba került.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: neki se mondta el.  
 
Füri Mihály képviselő: Sénik István úgy látszik magába tartja az információkat. Jogi úton 
már nagyon régóta megért nagyon sok mindent, mert erre tökéletes biztosítékuk van. Majd 
akkor fogják megérteni, ha lesz is mit politikailag. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja a politika alatt a helyi politikát és a 
fejlesztési politikát kell érteni. Úgy gondolja mindannyian konszenzus képesek. Nyilvánvalóan 
a fejlesztés megítélése nem lehet egyhangú. Mindenkinek minden információ a rendelkezésére 
áll, képviselőnek és állampolgárnak is. A képviselő annyival van előrébb, hogy időben, 
lépésről-lépésre pontos felkészítést kap. Nincs olyan hogy valaki több vagy kevesebb 
információt kap.  
 
Dr. Sirák András képviselő: utalva a lakossági fórumra, pozitív hangulatot érzett 
összességében. Ez az egész projekt amiről „fantomképeket” lehetett látni, kiderül hogy 
messziről nézett ábrándok, mert nagyon kevés konkrétum van benne. Csak a lakossági 
fórumon merült fel három, négy olyan elemi dolog, amiért az egészet érdemes lenne 
átgondolni. Teljesen igaz az a felvetés, ha a strandra építik a beruházást, amiben 
házasságkötő terem lesz, akkor a menyasszony a fekvő emberek között ugrál be a 
házasságkötő terembe? Nem baj az hogy akarnak egy termet, mert Ő már 10 évvel ezelőtt 
javasolta, hogy a szezont a konferencia turizmussal kellene kinyújtani. A konferencia turizmus 
nagyon jól jövedelmező. Velencének minden adottsága megvan rá, hogy konferencia turizmust 
tudjon csinálni. Nem az a baj, hogy fejlesztésben gondolkodnak. Az a baj, hogy össze van 
keverve az infekció a konfekcióval. Az is felmerült kérdés, hogy a csövesek be fognak költözni 
a fűtött sétáló utcába? Velencének van és lesz csövese. A csövestől nem lehet megtiltani, hogy 
ne menjen be. Ha lesz egy fűtött helység, oda a csöves alkotmányos jogon bemegy. A 
bankfiókot szívesen támogatja, de megint csak nem igaz, hogy a bankfióknak a strandon kell 
lennie. Sok elemi kérdés van. Ötleteket kellene összehozni és innen kiindulni. Semmi nem írja 
elő, hogy a házasságkötő terem és a bank a strandon legyen. Nem biztos hogy az együtt nem 
szavazó képviselő rosszat akar és nem akarja a fejlődést. Ugyanez van az iskolánál. A mai 
napig azt mondja, hogy a kápolnásnyéki iskola mellett lévő terület alkalmas iskolaépítésre. Ez 
a terület jobb helyen van, mint az az épület amire már több millió forintot kiadtak, aminek 
még csak látványterve van, de az is több millió forintba kerül. Attól hogy a két iskola egymás 
közelébe lenne, még lehetne két külön intézmény. Az nem biztos hogy rosszat akar aki ilyet ki 
mer találni és nem biztos hogy Velence kárát vagy vesztét keresi.  
 
Füri Mihály képviselő: annyira így van, hogy most pár órája szavaztak meg egy más készen 
gondolt tervhez, 8 millió forintos átdolgozási összeget. Ha a Velencei-tó kapuja projektnek a 
pályázati pénzéből határidőn túl kicsúsznak azáltal hogy nem megy át ez a napirendi pont, 
akkor érti hogy miért. Ha nem lehet a költséget más irányba elírni csak úgy, hogyha több 
alkalommal át kell dolgoztatni egy tervet, azt is meg tudja érteni. Viszont addig, amíg nem 
olyan régen megszavazták az iskolára az x forintot és ma 8 millió forintot megszavaztak. Egy 
kutyaólat is megtervez az ember, ha magának készíti. Itt nem arról van szó, hogy bármi 
hangulatot szeretne. Valóban ötletelni kell, ha a projektet még nem küldték el. Álljon össze 
egy teljes kép hogy miről van szó, és ha összeállt, akkor akár az összeg nagyobb hányadát is 
rá lehet költeni a tervre.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nyilvánvalóan egyformán gondolkodnak mindannyian. 
Lépésről-lépésre kell haladni. A közbeszerzési terv amit elfogadtak alapfeltétele a 
pályázatnak. Mindig aszerint fognak egy alapkoncepciót átdolgozni, ahogy az elmúlt 
pályázati kiíráskor, illetve majd a hazai és európai uniós pályázatok is szükségessé teszik. Az 
alapkoncepciók azonosak, mindig ezekhez igazítják a pályázatokat. Ez a folyamat 
megkerülhetetlen. A projektnek most a harmadik fázisában vannak. A felvetések is egymásnak 
ellentmondásosak, mert ha egy kidolgozott projektet hoztak volna képviselő-testület elé, 
lakosság elé, újságba vagy bárhova, akkor jogos lenne az észrevétel, hogy miért nem akkor 
hozták amikor még bele lehetett volna szólni. Itt arról van szó, hogy van egy alapkoncepció és 
ezt ezekkel az elvekkel, észrevételekkel egészítsék ki. Van 6 hónap amikor a felvetéseket végig 
kell vinni. Számtalan módosulás lesz véleménye szerint. Akkor kell végiggondolni a 
házasságkötő termet, amikor ott lesz a konkrét szituáció. A homokfúvás kérdése a környezeti 
hatástanulmányba benne lesz. Az öntözőrendszert azért tetették be, mert ha rossz lesz a 
szélirány, nem homokos hanem füves lesz a strand. A csövesek beköltözése elképzelhetetlen, 
mert őrzött területről van szó. A beruházások nem a strandon valósulnak meg, hanem a tópart 
és a sétány közötti összeköttetésen. Úgy gondolja az a jó ha velük együtt gondolkodik 
egyetértő és nem egyetértő is. Azt kell elfogadni, azért van a fórum rendszer, ha december 31-
ig pályázatnyertesek lesznek, addig bármilyen kérdés pontosulhat, kiegészülhet, de amikor a 
támogatási szerződést aláírják és meg van a pontos terv, onnantól kezdve azt kell 
végrehajtani. Képviselő úr kétértelmű feltételezései nem helytállóak.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Dr. Sirák András említette a menyasszony problémáját. 
Válaszolhatott volna ott rögtön, hogy a termet nem a tóból fogják megközelíteni a 
strandolókon keresztül, hanem valahonnan máshonnan, ugyan még nincsenek meg a részletes 
tervek. Az ilyen lakossági hozzászólásokat nem tudja okosnak és jónak nevezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a vitát. Úgy gondolja nem felesleges 
a véleménycsere, főleg akkor amikor itt van még a vélemények ideje. Ha a kiindulási alapban 
meg tudnak egyezni, hogy mindannyian a település fejlődősét kívánják szolgálni, legfeljebb 
más szempontból közelítik meg, akkor nagyon sokkal előrébb tudnak menni. A projekt olyan 
kidolgozást igényel, amelyet mindannyian fel tudnak vállalni.. Nyilván vannak szélsőséges 
vélemények is. A lényeg, hogy a képviselő-testület tagjai meg tudják válaszolni a kérdéseket. 
Reméli nem mondják azt, nem értenek azzal egyet, hogy az Állam hajlandó pénzt adni erre a 
projektre. 
 
Dr. Sirák András képviselő: 25 évvel ezelőtt nagy állami pénz jött Velencére a Fehér házra, 
azóta se csinálnak semmit vele. Messze nincs funkciójában használva. Jó lenne Velencén 
kultúr központ és konferencia terem. Az is garantáltan nem a tóparthoz kötött.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: örül annak hogy egyformán gondolkodnak. A 
projektben lesz konferenciára is alkalmas terem is. Az említett épületek nem önkormányzati 
tulajdonban vannak. Vessék fel a magántulajdonosnak.  
 
Füri Mihály képviselő: sajnálja, hogy csak most van alkalom ilyenről beszélni. Polgármester 
asszony ne dugja a fejét a homokba. Azzal hogy azt mondja a tulajdonosokat kérdezzék meg, 
ez nem jó válasz. Valaha vendéglátó-ipari vállalat volt és nagyon sok olyan létesítmény van 
Velencén ami nem működik. Attól óvják és féltik a települést, az Önkormányzat most csinál 
egy ekkora beruházást, próbálja működtetni, a tulajdonosi viszony csak döntés és adásvétel 
kérdése, hogy milyen irányba mozdul el. Velence képét javítja az, hogy valami működik vagy 
nem működik függetlenül attól, hogy a tulajdonos az Önkormányzat vagy nem.  
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Galambos György alpolgármester: nyilatkoznak arról, hogy az épületek kihasználatlanok. 
Abban az időszakban, azon feltételek között az épületek működtek. Nagyon örültek akkor is a 
fejlődésnek. Most már másik rendszer van, amiknek megfelelően az épületeket át kell 
alakítani. Felesleges ezen vitázni, majd a tulajdonosok megoldják, hogy működőképesek 
legyenek. Évek óta beszélnek arról, hogy kell egy városközpont, hiszen az idegenforgalomhoz 
szükséges. Nem érti miért vitatkoznak azon ami máshol evidens. Velencén nem lehet hova 
menni fürdés után. Ha abban meg tudnak egyezni, hogy ez a projekt kell, már nagyon nagy 
előrelépés. Az hogy eldöntsék mi hova kerüljön, már a kiviteli terveknek lesz a feladata. Nagy 
dolognak tartja, legalább odáig eljutottak, hogy kell konferenciaterem.  
 
Sénik István képviselő: nem ért azzal egyet, mindig attól rettegnek hogy nem lesz vendég. 
Először próbálják megteremteni a feltételeket. Abba bízik, ha Velencére tömeget hoznak és 
minőségi turizmus lesz, más éttermekbe is betérnek a vendégek. Ha ki lesznek szolgálva, egyre 
többen fognak jönni. A termálfürdő és ez a projekt sok embert vonzhat a településre. Végre 
eljutnak odáig, hogy központi rész alakul ki.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja nem volt hiábavaló a közös gondolkodás, 
egyre inkább közeledni fognak egymáshoz a vélemények. Ahhoz képest, hogy az iskolánál ki 
hogyan szavazott akkor, mostanra az iskola szükségességét semelyikük nem vonja kétségbe.  
Kéri, aki elfogadja a közbeszerzési tanácsadó és a Bíráló Bizottság által javasolt eredményt, 
az Artonic Design Építészeti Kft-t, kézfeltartással jelezze.  
 
Füri Mihály képviselő nem szavazott.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Közbeszerzési eljárás győztesének megnevezése 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt 
megvalósításához szükséges építészeti tanulmány elkészítése érdekében lefolytatott 
közbeszerzési eljárás győztesének az Artonic Design Építészeti Kft-t nevezi meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződést nevében 
írja alá. 
A tanulmány elkészítésének a pályázati anyag szerint megállapított díja 12.300.000.- Ft + 
Áfa, melynek forrását a Képviselő-testület a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.  
Felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a tanulmányterv elkészítésének előirányzatára vonatkozó 
pénzügyi terv módosítási javaslatát készítse el.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
                Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. június 30.  

 
*  * * 
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Napirend: 4./ f.) Települési rehabilitáció, településkép javítása pályázat (KDOP 3.1.1/2007.)                     
                            (Előterjesztés 12-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, a költségvetésben nevesítve szerepelt már a 
pályázat. a projekt összköltsége 89.918.000.-Ft. Az igényelt támogatás összege 80.027.120.- 
Ft. A vállalt önrész 11%, 9.891.000.- Ft. Erre kéri a határozati javaslatban a javítást. A 
pályázatíró javasolta a 11%-os önrészt. Nyilvánvaló pontot veszteni a helyi kisebbség 
hiányában fognak. A pályázat szerint nem tartoznak ebbe a körbe. Ezt a pontvesztést a 
többletvállalás révén tudták behozni.  
 
Füri Mihály képviselő: vannak német állandó lakosok?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: magyar állampolgárokról van szó. A közösségi ház a 
volt Iskola utcai kis iskola. A Pusztaszabolcsi úttól a Postáig menő gyalogjárda átépítése, a 
parkolás kultúrált módon,  a döntő dolog a közvilágítás megoldása. Ezen kívül az épület teljes 
felújítása. A harmadik rész a volt tanító lakás, ahol a két kis szobából egy nagyszoba lesz. Az 
akadálymentesítésre is van elég terület. Az udvart teljesen felújítják. Az eredeti állapotára 
kerül felújításra. Ha sikerül nyerni a pályázaton, nagyon szép településközpont fog 
megvalósulni.  
 
Galambos György alpolgármester: kéri, amikor a tervek készülnek, nézzék meg, van egy-két 
környezeti értéket romboló látvány, ami leronthatja hatását az egésznek. Parkosítani lehetne.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az örököseket és a tulajdonosokat fel kell szólítani.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi ez a pályázható vagy számított költség?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: számított költség.  
Kéri, aki a módosított számokkal a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Települési rehabilitáció, településkép javítása pályázat (KDOP 3.1.1/2007.)   
                   

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Operatív Program 
keretén belül pályázatot kíván benyújtani a KDOP-2007-3.1.1/C komponens 
„Kistelepüléseken településkép javítása” című pályázati kiírásra a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. közreműködő szervezethez. 
A pályázat címe: „Közösségi területek és helyszínek kialakítása Velencén, az Iskola utcában 
felújítással, bővítéssel”. 
A projekt összköltsége: 89.918.182.- Ft, az igényelt támogatás összege: 80.027.182.- Ft, a 
vállalt önrész: 9.891.000.- Ft. 
A pályázati önrészt az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja, illetve a 2009. évi 
költségvetésébe betervezi a fejlesztési tartalék terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert a fenti pályázat benyújtására. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: a pályázat benyújtására 2008. május 19. 
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Napirend: 4./ g.) Velence-fürdői strandbérlet szerződésének módosítási kérelme  
                            (Előterjesztés 13-as számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, két testületi üléssel korábba a képviselő-
testület döntött arról, hogy a Velence Beach Kft. számára biztosítja a bérletet egy évre. Az 
akkori kérelemben is több éves bérlet szerepelt, de a Hivatal előterjesztésében és a Bizottság 
javaslatában is csak egy éves meghosszabbítás javasolt, azért mert a bérlő nem volt hajlandó 
megadni milyen fejlesztéseket tervez. Menet közben jelezte, hogy cégnevet változtatnak, ezért 
kérte a névátírást, illetve ha már újra tárgyalja a képviselő-testület a dolgot, gondolja meg a 
2-3 éves bérletet. Bizottsági javaslat a 2 éves bérlet meghosszabbítás.  
 
Füri Mihály képviselő: három évet is akartak?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igen.  
 
Füri Mihály képviselő: már tudják hogy két év lesz?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem tudja.  
 
Füri Mihály képviselő: hogyan fizet?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: jól fizetnek. Egyetlen egy gond van, hogy 
kihasználja a közüzemű üzemeltetők hibáit, a rosszul beazonosított mérőórákat. De mára ez is 
rendeződött.  
 
Füri Mihály képviselő:  többen vannak akik kalákamunk t végeznek benne és úgy tűnt neki, 
szívük-lelkükkel dolgoznak. Nagyon jó a hozzáállásuk.  
 
Dr. Sirák András képviselő: akkor miért nem jó a három év?  
 
Serhók György képviselő: azért ragaszkodtak az egy és két évhez, mert a képviselő-testületnek 
is vannak tervei Gárdony irányában a strandokkal. Még mindig jönnek új ötletek és 
gondolatok. Ha a termálfürdő megépül, biztosan megerősödnek ezek a dolgok.  
 
Dr. Sirák András képviselő: úgy gondolja egy vállalkozónak az a jó ha három év, mert akkor 
többet beinvesztál.  
 
Füri Mihály képviselő: jó lesz a két év.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Velencefürdői strand üzemeltetési szerződésének megkötéséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencefürdői strand üzemeltetési 
szerződését Gárdony Beach Kft-vel 2008-2009. évre megköti.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. Egyben 
visszavonja a Velence Beach Kft-vel kötött bérleti szerződésére vonatkozó 48/2008.(II.25.) 
számú határozatát.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * *  
 
 
Napirend: 4./ h.) Meseliget Óvoda létszámának meghatározása 
                            (Előterjesztés 14-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri kolléganőit, az előterjesztést osszák ki. Elmondja, 
most jutottak el odáig, hogy az óvodai felvételeket, a kimenő nagycsoportosok és a jelentkező 
iskolások száma között jelentős eltérés van. Ez már képviselő-testületi hatáskör, hogy az 
óvodai befogadó képességet meghatározzák. Átadja a szót Serhókné Varjas Edit 
óvodavezetőnek és kéri szóban mondja el az előterjesztést.  
 
Füri Mihály képviselő: az iskoláról és óvodáról jutott eszébe, hogy a Zöldliget Iskolánál van 
egy gödör, amit be kell keríteni.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: mint ahogy Polgármester asszony is elmondta, a 
létszámok teszik szükségessé. Mivel szigorodnak a jogszabályok, szükségessé vált, hogy a 
képviselő-testület határozzon. Mivel kevesebb nagycsoportos megy ki mint amennyi beíratott 
gyermek vár arra a kevés helyre, ezért a plusz 10%-ot kéri szavazzák meg, hogy lehetőség 
szerint velencei gyerekek kerüljenek az óvodába.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon boldog és örül annak, hogy ilyen magas a 
létszám, ezért nagyon sokat dolgoztak. A környező településeken is igen jó a hírük. Jönnének 
még többen, akiknek lehetőséget már nem tudnak adni. Nagyon örül annak is, hogy 
Velencefürdőről és a Bence-hegyről is visszajöttek a gyerekek.  
 
Fehér Györgyné képviselő: a technikai feltételek megengedik a további 10%-os emelést?  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: igen, megengedik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

Meseliget Óvoda létszámának meghatározásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008/2009. nevelési-, 
oktatási tanévben az óvodai csoportok indításának, feltételeinek előterjesztését és a 
következőképpen dönt:  
 

1. A 2008/2009. nevelési évben a Meseliget Óvodában 6 óvodai csoport indítható. A 6 
óvodai csoport indítása esetén az óvodai maximális létszám 20%-al való túllépését 
mindegyik csoportban engedélyezi.  

 
2. A 2008/2009-es tanévre a fenntartói 20%-os létszámemelésen túl, megkéri az OKÉV 

engedélyét a létszám minden csoportban további 10%-al történő létszám emelésére.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. június 1.  
 

*  * * 
 
 
Napirend: 4./ i.) Tóbíró strand sportlétesítményeire pályázat benyújtása 
                            (Előterjesztés 15-ös számú mellékletben) 
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a VHG Kft. kapta meg az üzemeltetését a Tóbíró 
strandnak. Feladatul azt is kapta, igyekezzen valami olyan fejlesztéseket és ehhez olyan 
befektetőt találni, amivel a strand forgalmát, bevételét növeli. Amit a képviselő-testület 
megfogalmazott az az, hogy sportcélú legyen ez a tevékenység. A VHG Kft. által feladott 
újsághirdetésekre most már vannak jelentkezők akikkel tárgyalásban vannak, de van egy 
pályázati lehetőség, ezt készítették elő. A strandon van két homokos pálya, amik nem felelnek 
meg semmilyen szabványnak, versenyeket nem lehet szervezni. A benyújtott közbeszerzés 
olyan pályázati kialakításról szól, ami engedi a versenyeket, aminek viszont van komoly 
költségigénye. Van egy árajánlat amiben az összességében 70%-os állami támogatásra lehet 
pályázni. Az önrészről kell dönteni. A Kft. jelezte, hogy az önrész 50%-át saját munkával ki 
tudja váltani. Az üzleti számítások szerint három év alatt térülne meg ez a befektetés. A terv 
meghagyja a műfüves pálya elképzelés megvalósítási helyét, a jelenlegi pályát próbálja olyan 
színvonalra hozni, hogy pénzt lehessen kérni és versenyeket lehessen rendezni. A probléma az, 
hogy 19-ig kell leadni a pályázatot.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a kijelölt műfüves pályára van konkrét elképzelés?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: van konkrét elképzelés, három jelentkező van a 
hirdetésre. Folynak a tárgyalások, de nem tudja milyen eredménnyel.  
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Cserny Vilmos képviselő: azok szeretnék megépíteni vagy bérelni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a kettő között nincs összefüggés.  
 
Cserny Vilmos képviselő: nem ért azzal egyet, hogy a meglévő pálya helyett ugyanoda 
építenek egy szabványnak megfelelőt. Az iskolás gyerekek ki fognak szorulni erről a területről. 
Ha versenyek lesznek, ide fog érkezni 10-20 csapat. A pályán folyamatosan zajlanak majd a 
mérkőzések, a többi csapatnak bemelegítésre a nem szabvány méretű pályák 
megfelelhetnének. Elég nagy szabad terület van ott még. Valahol máshol építené a szabvány 
pályákat, ezeket hagyná addig üzemelni és akkor amikor további fejlesztés történik, ezek 
megszüntethetők lennének.  
 
Benkő Istvánné képviselő: csoportosítani kellene a hátsó nagy területre, hogy a fürdőzők 
maradhassanak.  
 
Galambos György alpolgármester: az edző pályát Ő is jó gondolatnak tartja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a lényege nem változna, csak az elhelyezés. Azt kéri a 
képviselő-testület Kovács Attilától, sporthoz értő emberekkel készítsék el a pályázati anyagot, 
majd pályázat nyertesség esetén ismét terjesszék elő bizottság ülésére.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a területre kell egy vizesblokk, ezt nem látta betervezettnek. A 
mostani vizesblokk áteresztő képessége nem megfelelő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a felvetést javasolja, fogalmazza meg a képviselő-
testület, hiszen ez jogos elvárás, de nem tudja megmondani, hogy ez a pályázatnak része-e. 
Ha nem szerepel a pályázatban, azon kívül is meg kell valósítani egy vizesblokkot nagyobb 
létszám esetére.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a vízisí pályánál javul a helyzet, vizesblokkot alakítanak ki 
öltözővel, a vendégek jelentős részét kiszolgálja.  
 
Serhók György képviselő: a jelenlegi pályák nem kihasználhatók. Örömmel látja, hogy a 
pályázati lehetőség képviselő-testület elé került. A jelenlegi két pálya nem azt a célt szolgálja 
ami erre hivatott lenne. Jónak tartja az ötletet, hogy határozzák meg a pályák helyét. A pályák 
programokat hoznak. Valamilyen elmozdulásra szükség van.  
 
Füri Mihály képviselő: futna még egy kört ebben a pálya történetben. A pályát évek óta 
magánszorgalomból traktorozza. 
A terület áthelyezés nem lesz alkalmas, mert közel lesz a vízhez és minden labda a vízbe fog 
kerülni. A terület eleve rajta van a kerékpárúton. Ha meg fogja tudni magyarázni az 
Önkormányzat vagy a képviselő-testület a lakosságnak, hogy ez a strand megszűnik 
hétköznapi strandként funkcionálni, mert ha két profi pálya felkerül és az edzőpályák 
maradnak, strandnak kevés lesz. Azzal kell igazán számolni, hogy ott van a két 
gyerekmedence, ami hozott kisebb gyerekes szülőket, illetve el lehet billenni teljesen másik 
oldalára a lónak. Van egy profi sport a vízisí, ahol megjelennek olyan felszerelésekkel, olyan 
minőségű, értékű berendezésekkel, deszkákkal ami rábillentheti az egész strandot egy profi 
sportstrandnak, ahol a vízi sportokat lehet játszani és nem zavar a hangosabb zene. Azt kell 
eldönteni mit akarnak. Lehet egy professzionális célt kialakító strand. Akármilyen strand lesz 



37 

a jövőben egyes tulajdonosokat meg kell kérni vagy kapcsolják ki a villanyt vagy húzzák ki, 
reggeltől-estig, péntektől vasárna pig flexel, hegeszt, kalapál, stb.  
Örül annak, hogy Kovács Attila kisegíti az Önkormányzatot és minden ötletet, megoldást 
átvisz és működik. Ezt most már ilyen mértékben sokan tudnák csinálni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a strandfunkció, a szabad strand és ennek a jellege 
változik ami nyilvánvaló. A mai nap kérdése, hogy a szándékkal egyetért-e a képviselő-testület 
és vállalja-e az önrészt és utána azt kérik Kovács Attilától, hogy kidolgozottabb állapotában 
az anyagot hozza bizottság elé, ahol a részkérdéseket tovább lehet egyeztetni, de a pályázat 
beadását ne késleltesse.  
 
Füri Mihály képviselő: 25%-osnak feltételezi a felkészültségi és ötletellési állapotot. Álljanak 
egyszer a sarkukra és mondják azt, hogy legyen valami, majd egyszer lesz egy másik pályázat 
és azon a másik pályázaton vesznek részt. Ez nem egy olyan volumenű dolog hogy nem 
lehetne lekésni a pályázatot. Egyszer legyen már valami készen előtte mielőtt pályáznak. Nem 
tudnának így gondolkodni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ez még semmiféle elkötelezettséget nem jelent. 
Pillanatnyilag a VHG Kft. előterjesztett az itteni ötletek, javaslatok alapján egy anyagot ami 
hanem fogadható el a településnek, akkor ne kössenek szerződést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a költségvetési rendelet pontosan tartalmazza azokat a 
célokat, koncepciókat amikre pályázni akarnak. Ott van benne, hogy annak függvénye, 
hogyan írják ki a pályázatokat. Egyikőjük sem tudja megítélni, ez jól működik-e. Amikor 
megjelennek a pályázati kiírások, akkor mindenki mérlegeli. Az előző napirendi pontnál az 
volt a felvetés, hogy harmadszor, negyedszer dolgoztatják át arra irányultan amit éppen akkor 
kiírtak. Ennyire előre mindenre felkészülni nem tudnak (csak jelentősebbekre), mert nem 
stabil a pályázati rendszer. Azt már tudják, hogy a 2010-2013 közötti akcióterveket 
fogalmazza meg az NFÜ ami azt jelenti, hogy most már társadalmi vitára fogják engedni azt, 
amit 201-2013-ig kiírnak és körülbelül meghatározott módon mik lesznek a célirányok. Lehet 
úgy dönteni hogy nem pályáznak. Az a busz amelyik most elmegy, nem biztos hogy jön 
helyette másik.  
 
Galambos György alpolgármester: amikor a vízisípályát megengedték, részben 
meghatározták annak az irányát.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  hétfőtől-péntekig biztos hogy ugyanúgy működhet a strand. Ha lesz 
három rendezvény, akkor lesz olyan hétvége ami kicsit zsúfoltabb lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az előterjesztés szerint egyetért azzal, hogy a 
pályázat benyújtásra kerüljön és ebből a velencei önkormányzat 1.474.448.- Ft önrészt 
felvállaljon a fejlesztési tartalék terhére, kézfeltartással jelezze. Természetesen az önrész 
vállalást a teljes értékre kell meghatározni. Javasolja továbbá, hogy a határozatban 
szerepeljen az a felkérés, hogy az itt elhangzott vita alapján a továbbfejlesztésre Kovács Attila 
úr készítsen képviselő-testületi előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2008. (V.14.)  
h a t á r o z a t a 

„Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 
 
1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Strandsportágak 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázatra.  
A tervezett két strandpálya bekerülési összköltsége bruttó 9.829.656.- Ft, melyből az 
Önkormányzat által vállalt önrész (30%) 2.948.897.- Ft.  
A Képviselő-testület az önrész forrásául fejlesztési tartalékot határozott meg.  
 
2. Képviselő-testület felkéri Kovács Attila urat a VHG Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy fenti 
pályázat benyújtását követően a vitában elhangzott javaslatok megvalósíthatóságára készítsen 
előterjesztést.  
 
  Felelős: 1. pontban foglaltakért felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     2. pontban foglaltakért felelős: Kovács Attila VHG Kft.  
                                                                                        ügyvezető igazgatója 
  Határidő: 2008. június 30.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4./ j.) Zaj és rezgésvédelemről szóló rendelet módosításának előkészítéséről  
                           tájékoztatás 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri Jegyző urat egy rövid szóbeli előterjesztésre, és 
javasolja e fölött a téma fölött ne kezdjenek vitába.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  azért kell módosítás, mert az elmúlt testületi ülésen 
amikor felvetésre került képviselő úr által, akkor az volt az ígérvény, hogy erre az ülésre 
valamit fognak mondani. A legnagyobb probléma az, hogy amiben több a velencei 
rendeletnél, az a pihenőidős felvetés és ez a felvetés a gárdonyiaknak aggályos a 
Közigazgatási Hivatalnál. Nem tudták azt elérni hogy megmondják mi az aggály ami a 
gárdonyiaknak probléma. Időt kér még a következő testületi ülésig az ügy tisztázására.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a tájékoztatást. Megköszöni a képviselő-testület 
és a jelenlévők jelenlétét. Felhívja a figyelmet, hogy május 23-án kerül sor a virágosításra. 
Előtte 22, 23-án osztják szét a lakossági virágokat. Május 29-30-án iskolai születésnap lesz 
amire meghívást is kaptak az iskolaigazgatótól. Május 31. Orbán nap. Sor kerül majd az 
iskolai és óvodai tanévzáróra is. Várnak mindenkit szeretettel mindenütt.  
Köszöni még egyszer a részvételt. 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. május 14-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
 
1. o. 89/2008. (V.14.) Napirendek elfogadásáról 
 
5. o. 90/2008. (V.14.) Iskolaigazgatói pályázat elbírálásáról 
 
7. o. 91/2008. (V.14.) Iskolaigazgató bérének megállapításáról 
 
7. o. 92/2008. (V.14.) I. negyedévi mérleg elfogadásáról 
 
13. o. 93/2008. (V.14.) Velence Sportegyesületnek egyszeri többlettámogatás nyújtása 
 
15. o. 94/2008. (V.14.) Települési, Közoktatási, Esélyegyenlőségi, Intézkedési Terv  
                                       elfogadásáról 
 
16. o. 95/2008. (V.14.) Iskolaépület módosított terveinek megrendeléséről 
 
19. o. 96/2008. (V.14.) Településszerkezeti tervéről szóló 113/2001. (VI.11.)sz. Ök. határozat  
                                       módosításáról 
 
31. o. 97/2008. (V.14.) Közbeszerzési eljárás győztesének megnevezése 
 
32. o. 98/2008. (V.14.) Települési rehabilitáció, településkép javítása pályázat  
                                       (KDOP 3.1.1/2007.)   
 
34. o. 99/2008. (V.14.) Velencefürdői strand üzemeltetési szerződésének megkötéséről 
 
35. o. 100/2008. (V.14.) Meseliget Óvoda létszámának meghatározása 
 
38. o. 101/2008. (V.14.) „Strandsportágak infrastrukturális fejlesztése” című pályázat  
                                          benyújtásáról 
 
 
 
 
2008. május 14-i jegyzőkönyvben szereplő rendeletek:  
 
 
15. o. 14/2008. (V.28.)Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(III.10.) 
                                      rendelet módosításáról 
 
 
19. o. 15/2008. (V.28.) A többször módosított 16/2001.(VI.25.) sz. önk. Rendelettel 

      elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
 


