
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 16-án                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Zöldliget Általános Iskola 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Fehér Györgyné   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 
 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Molnár Ferencné 
pénzügyi előadó, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Kecskés Zoltánné intézményvezető, Balláné Csincsi Éva Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Czuppon István iskolaigazgató, Sajkás Balázsné és 
Szávai Jánosné igazgató helyettes, Zöldliget Általános Iskola tantestülete, Sinkáné Mihály 
Zita könyvtárvezető, Szabó Gábor menedzser. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Javasolja, kezdjék meg a 
munkát. Bejelenti, a képviselő-testület határozatképes, jelen van 9 fő. Gránitz Gáspár 
Istvánné jelezte, betegség miatt nem tud a testületi ülésen részt venni. Az egyebek napirendek 
közé javasol még két napirendi pontot felvenni. Egyrészt egy munkaterv módosítást, másrészt 
polgármesteri jutalom megállapítását.  
Kéri, aki a két kiegészítéssel a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal a napirendeket elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

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

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló az iskola 2007/2008-as tanévről 
3. Egyebek 

a.) 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
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b.) Alapító okiratok módosítása 
c.) Északi strand bérleti díj fizetésére határidő hosszabbítás 
d.) 212/6 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye 
e.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás „Társulási 

megállapodásának” módosítása 
f.) Közbeszerzések 

- Geodéziai és geológiai munkálatok pályázat bírálata (Velencei-tó 
kapuja) 

- Környezetvédelmi hatástanulmány pályázat bírálata (Velencei-tó 
kapuja) 

- Műszaki ellenőri tevékenységre pályázat kiírása (3 projekt 
összevontan) 

g.) Munkaterv módosítása 
h.) Polgármester jutalma 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A május 14-i testületi ülés óta eltelt időszak néhány főbb 
eseményéről ad tájékoztatást.  

- Elmondja, minden beadott pályázattal az érdemi elbírálás szakaszába 
jutottak, mindegyiknél a szakértői bírálat folyik. Bízik benne, 
belátható időn belül a pályázatok érdemleges bírálatáról is tudni 
fognak valamit. Jelen pillanatban ennyi az információ.  

- Az óvodával kapcsolatban ad tájékoztatást. Május 26-án a falusi 
óvodában sajnálatos esemény történt, az egyik kisgyerek megszökött 
az óvodából. Szerencsére ismerős meglátta, a rendőrök pedig 
visszavitték az óvodába, nem lett a gyermeknek semmi baja. Az ügyet 
ki kell vizsgálni, tudni kell hogy fordulhatott elő ez az esemény, ezért 
az óvodavezető Fegyelmi Bizottságot hozott létre, a Jegyző a maga 
hatáskörében elrendelte a vizsgálatot. A szülők írásban kérték, hogy 
mint Polgármester éljen feljelentéssel a Rendőrség felé, de erre 
hatásköre és jogosítványa nincsen. Az eljárás lefolytatására azonban 
az illetékes Rendőrkapitányságnak a szülők levelét elküldte és 
tudomása szerint a vizsgálatot megindították. Az óvodavezető a 
szülőket tájékoztatta, szülői értekezletet, óvodapedagógusi 
értekezletet is tartott. A kivizsgálásról a Jegyzőt tájékoztatta és a 
vizsgálati eredményt várják. Fenntartóként és magánemberként 
elmondja, ez az esemény mindenképpen fényt derít arra, hogy a 
pedagógusi munkának a számtalan nehézsége mellett ez a felelősség 
is amit mindenki tud és érez. Mindig fennáll a veszélye az ilyen 
szituációnak, akár a véletlenek egybeesése kapcsán is. Természetesen 
az óvoda zavartalanul működik, a megfelelő intézkedéseket meghozta 
az óvodavezető a kapuk zárására vonatkozóan. Az iskolaigazgató is 
jelezte, hogy lezárták az óvoda és iskola közötti kaput. Van ennek az 
eseménynek olyan tanulsága is, amire vonatkozóan az iskolára is 
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következtetést kell levonjon. Megértésre, toleranciára kell kérni a 
pedagógust, a szülőket és a gyerekeket is, hogy lássák a felelősségét 
bizonyos döntéseknek.  

- A múlt hetet megelőzően több rendezvény volt. Egyrészt lezajlott az 
Orbán nap. Megköszöni a munkát mindazoknak akik a szervezésben 
részt vettek, külön köszöni Gránitz Gáspár Istvánné főszervezőnek. 
Sikeres és igen meleg volt a rendezvény.  
Hasonlóan sikeres volt az iskolai születésnapi rendezvény, ahol 
többen jelen voltak és egy nagyon szép ünnepséget töltöttek együtt. 
Nagyon nagy örömére szolgál, hogy az Önkormányzat ajándékának is 
örültek. A hatalmas munkát köszöni mindenkinek, különösen az iskola 
pedagógusainak. 

- A virágosítás is ebben az időszakban zajlott le. Köszöni Benkő 
Istvánnénak a koordinációt. 82 utca csatlakozott a virágosításhoz, 
ami az jelenti, hogy ennyi utcabizalmi van. 70.000 virágot ültettek el 
közparkokba, több mint 400-an vettek részt az ültetésben. Köszöni az 
iskola, az óvoda, a pedagógusok, gyermekek, nyugdíjasok, 
magánszemélyek munkáját.  

- A képviselő-testületből néhányan részt vettek Debrecenben az Amatőr 
Kupa Futballmeccsen, ahol Velence játszott a döntőben. A 
sportcsatorna a mérkőzést közvetítette. II. helyezett lett Velence, 
amire nagyon büszkék.  

- Beadásra került a teljes komplett anyaga a LEADER pályázati 
csomagnak. Innentől kezdve csak mint Velncei-tó Környéki 
Egyesülettel fognak találkozni. Az Egyesületnek többen tagjai, így a 
Velencei Önkormányzat is korábbi döntés szerint. Vannak 
egyesületek és civil szervezetek is Velencéről is minden településről. 
Az Egyesület elnöke Kovács László Gárdonyból, alelnöke Ő maga és 
az elnökségi tagok között van Galambos György is mint civil 
szervezet a Vadásztársaság képviseletében. 

- Egyeztetés folyt a kistérségi önkormányzatok között a kistérségi 
víziközmű vagyon megszerzése ügyében. Három kistérségi érintett. A 
kezdeményező Velence. Egy korábbi jogszabály alapján igyekeznének 
az egybetartozó víziközmű és szennyvízközmű vagyonokat az 
önkormányzatok tulajdonába szerezni. Elsősorban ivóvízről van szó. 
Az a szándéka az önkormányzatoknak, hogy az árakat próbálják 
ráhatással csökkenteni. Az egész tó környéke ebben érintett és még 
Adony, Rácalmás önkormányzata is. A TÖOSZ koordinációjával 
indult el az együttműködés.  

- Megindult a Közmunkaprogram gyakorlatilag is. Egyre nő a 
közmunkában résztvevők száma. Velencén rendszeresen 15 fő az aki 
tevékenykedni fog különböző feladatokon. A csoportok 
meghatározottan végzik a feladatokat.  

- Figyelemfelhívásként elmondja, e hét pénteki napján Velencén lesz a 
Velencei-tavi Nyári Játékok megnyitója. Az újság, a szórólap kikerül 
a postaládákba. Nagyon színvonalas, szórakoztató műsorok lesznek a 
három nap alatt.  

 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban?  
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Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, 
kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, az első napirend tárgyalásával kezdjék meg a 
munkát.  
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
 
Dr. Sirák Andrásné és Dr. Sirák András képviselők megérkeztek.  
 
 
Juhász Gyula képviselő: korábban döntöttek a 118 hrsz-ú ingatlanról. Mégis szerepel a 
meghirdetett ingatlanok között.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a hozzászólást, meg fogják nézni. Kérdés, 
hozzászólás nem volt.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 66/2007.(V.21.), 
128/2007.(IX.13.), 129/2007.(IX.13.), 130/2007.(IX.13.), 131/2007.(IX.13.), 
132/2007.(IX.13.), 144/2007.(X.8.), 168/2007.(XI.26.), 173/2007.(XII.3.), 25/2008.(II.11.), 
35/2008.(II.25.), 36/2008.(II.25.), 47/2008.(II.25.), 48/2008.(II.25.), 49/2008.(II.25.), 
52/2008.(II.25.), 53/2008.(II.25.), 54/2008.(II.25.), 61/2008.(III.17.), 63/2008.(III.17.), 
65/2008.(III.17.), 66/2008.(III.17.), 69/2008.(IV.14.), 70/2008.(IV.14.), 71/2008.(IV.14.), 
73/2008.(IV.14.), 76/2008.(IV.14.), 77/2008.(IV.14.), 79/2008.(IV.14.), 84/2008.(IV.14.), 
85/2008.(IV.14.), 86/2008.(IV.16.), 87/2008.(IV.16.), 88/2008.(IV.16.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

*  * * 
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Napirend: 2./ Beszámoló az iskola 2007/2008-as tanévről 
                       (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Czuppon István iskolaigazgató: elmondja, a beszámolóból kimaradt a 11-es pont, amiért 
elnézést kér. Az iskolában egész évben nagyon sok minden történt. Ezen történéseket 
diavetítéssel szemlélteti. (Bemutató anyag 3-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a bemutató anyagot. Elmondja, a képviselő-
testület nagyobb része nem volt részese a születésnapi ünnepségnek. Amikor a gyerekek nézték 
ezt a filmet különbözőképpen reagálták meg, tapsolva, nevetve, kiabálva, felismerve egymást. 
Olyan élménye volt, ami nagyon megható volt mindenkinek, nagyon pozitív élményt jelentett. 
A kiküldött írásos anyag alapján megtárgyalják az iskola 2007/2008-as tanévéről készített 
anyagot. Javasolja, ha kérdés, észrevétel van egyszerre tegyék meg.  
 
Juhász Gyula képviselő: az iskolaigazgató tájékoztatójából világosan kitűnik az, hogy szükség 
van fejlesztésre és a városnak egy korszerű iskolára. Vannak az épületben hiányosságok, 
például a tornaterem javításra szorul, mert beázik. A leírtakon kívül is biztos benne vannak 
olyan dolgok amik javításra szorulnak. Szükség van a nagy beruházásra. A beszámoló 10. 
oldalán van egy táblázat. A tanulmányi átlagokkal kapcsolatban 3,96% úgy értékelte, hogy 
jónak mondható. Ezen belül a 7. osztálynak 3,47% az átlaga, amiben nagyon sok 2-es 
osztályzat lehet. Van még két osztály amelyik gyengébb. A tanulmányi átlagoknál a 
matematika, fizika, kémia felér 3-as alattival. Kérdezi az igazgatótól, hogy tudja azt értékelni, 
hogy ezen a területen a később kimenő gyerekek magasabb színvonalra jussanak, 
sikeresebbek legyenek? 
 
Galambos György alpolgármester: biztos nagyon fontosak a tárgyi feltételek, de véleménye 
szerint legfontosabbak a személyi feltételek. Örömmel látja a jó hangulatot, ami vissza-
visszatérő. Gratulál az igazgatónak, a tantestületnek. A legfontosabb ez a kialakult hangulat, 
mert tanítani és együtt dolgozni csak ilyen hangulatban lehet. Sokkal nagyobb eredményt 
lehet elérni egy ilyen gyakorlat kialakításában, mint egy poroszos nevelésben. Azt hiszi ebben 
része van az iskolaigazgatónak és a pedagógusoknak is. A gyerekek egy ilyen iskolában érzik 
jól magukat és ha még a tárgyi feltételek is meglesznek, akkor egy maximális eredmény lehet. 
Gratulál mindenkinek.  
 
Cserny Vilmos képviselő: gratulál az igazgató úrnak nemcsak az éves munkához, hanem az 
egész éves munkát jó hangulatban bemutató beszámolóhoz. Sok versenyen és rendezvényen 
vettek részt, de kérdezi, lehet-e tudni mi az optimális arány? A záró gondolat nagyon jól 
kifejezte milyen a jó iskola. Ott kifejezésre került, hogy volt minden és a pedagógusok sokat 
dolgoztak. Úgy tudja a tanulás is munka. A tanulók is dolgoztak-e annyit mint a 
pedagógusok? Akkor lenne igaz ez a mondás, hogy jutott mindenre idő.  
Szinte minden évben szót ejtenek arról és kérdezi, 17 tanuló kapott kiváló munkáért 
nevelőtestületi dicséretet. Ebből 7 tanuló felső tagozatos. Ez az arány nem tetszik számára. Mi 
lesz a másik 10-el ha felső tagozatos lesz? A felső tagozatban kevesli a dicséretet. Ami a 
tantárgyi tanulmányi átlagokat illeti, a matematika átlaga 3,26%. Juhász Gyula 3% alatti 
átlagot említett. A fizika valóban jócskán alatta van. Úgy tudták eddig, hogy a reál 
tárgyaknak a matematika az alapja. Miért van az, hogy a fizika és a kémia ennyivel 
gyengébb? Van-e erre valami magyarázat? Nagyon dicséretes az angol és az informatika jó 
eredménye, ami valószínűleg azt fejezi ki, hogy a tanulók ezeket a tantárgyakat szeretik és 
ezért jobban is tanulják. Továbbra is problémásnak látja a készségtárgyak nagyon magas 
átlagát. Ha ugyanolyan elbírálással bírálnák mint a többit, ott sem lehetnének 4-es feletti 
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átlagok. Ezzel együtt úgy érzi, nagyon dicséretes, hatalmas munkát végeztek és ha diák 
lehetne, szívesen tanulna ebben az iskolában, mert biztosan jó az iskolai élet, a hangulat. Az 
iskola élete nagyon színes.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: köszöni az iskola ajándékát és a meghívót a születésnapra. 
Gratulál az eredményekhez. Kicsit röstelli, van egy olyan kitétel, hogy az iskola nem felel meg 
az előírt követelményeknek, a helyiségek, a berendezések. Valahogy korrigálni kellene. 
Ugyanakkor nagy fórumok voltak a kéttannyelvű iskoláról, a tervekről. Úgy érzi, az a 
minimum, hogy a kötelező feltételeket a képviselő-testület teremtse meg a jövő tanévre. Régi 
emléke, hogy volt az iskola indulásakor zöld szalag kitűzése. A zöld szalag megszűnt az 
iskolában vagy él-e még ez a szokás? Szintén régi emléke, amikor még az iskolaszékben is ült, 
hogy a hittantanár a tantestület tagja. Most is tagja-e a tantestületnek a hittantanár és 
vannak-e hittanosok?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: a kémiáról és fizika tantárgyakról tudni kell, úgy sajátítja el 
az ember, hogy először valamit megtapasztal, majd a tapasztalatból elvonatkoztat. Az 
intézménynek rendelkeznie kellene ezekhez a tantárgyakhoz szakteremmel, de kémiához, se a 
fizikához nincs ilyen. A gyerekeknek nincs arra lehetőségük, hogy saját maguk tapasztaljanak. 
A természettudományoknál megmaradt a csoportmunka, ahol a pedagógus bemutatja a 
kísérleteket és a tanuló valamennyit elsajátít belőle. Tény az, hogy amikor a fizika belép a 
tantárgyak sorába az elvonatkoztató képesség egy általános iskolás gyereknek nem minden 
esetben van meg. Abból, hogy megtanul bizonyos szabályokat, még nem fog tudni 
következtetni, ha azokat a szabályokat nem tudja az életben hasznosítani. Az sem titok, hogy 
nagyon kevés óraszámban tanulják a gyerekek a fizikát, heti másfél órában. Kérdezték azt, 
hogy mi az optimális. Erre soha nem mondta azt kollégáinak, hogy Ő akarja megszabni 
mennyi versenyre menjenek el. Ezt mindig döntse el az a pedagógus, aki felkészíti a 
gyerekeket. Nagyon fontos dolog, ha a gyerek készül valamire, akkor megméretődjön. Nagyon 
jó érzés volt részt venni egy országos nyelvi versenyen, ahol az első osztályosok közül az első 
négy helyen velencei gyerek végzett. Megyei Zrínyi matematikai versenyen is részt vettek, ahol 
4., 5. helyezést értek el és a megyei iskolák tekintetében 14. helyen szerepelnek. Az alsós 
versenyekből a tanítónők vállalnak fel nagyon sok munkát.  
Az, hogy miben nem felel meg az intézmény az előírtaknak, egyszerűen a helyiségekben, mert 
nincsen szaktanterem és nincsen orvosi rendelő, fejlesztő szoba, logopédiai terem. Ez 
eszközrendszerben is megmutatkozik. Nem a szemléltető eszközökben van hiány. Volt egy 
funkcionális taneszköz lista, amire minden évben megkapták a képviselő-testület jóvoltából 
azt az összeget amelyből fejleszthették az eszközeiket. Ez a része rendben van az iskola 
részéről. Bútorzatban, helyiségben szenvednek hiányt.  
Elmondja, a zöld szalagot felváltotta az iskola jelvény és iskola póló. A hittantanár nem tagja 
a tantestületnek, mint meghívott vesz részt a tantestületi munkában. A szülőknek és a 
gyerekeknek szabad választásuk, hogy hittanra járjanak. Azon igyekszik minden esetben hogy 
egy napra kerüljenek a hitoktatások, hogy a másodikas gyerek a 4-5. órában tudjon már 
hittanra menni, után a felső tagozatos az 5. órában. Azt tartja fontosnak hogy a gyerekeknek 
ne kelljen az órák után hazamenniük. Az szükséges ebben az esetben is, hogy a gyereket a 
rendszerességre szoktassák. Az is fontos, hogy a hitoktató rendszeresen megjelenjen, minden 
héten tartson órát és na hagyja 10 perc után abba az oktatást. Nagyon sok tanulsággal jár az 
óvodai eset. Ha egy hittanóra egy órás lenne, de tíz perc alatt vége van, akkor a gyerekek 
felügyeletét meg kell tervezni, embert kell biztosítani arra az időszakra. Tény és való, az 
iskolában is előfordulhat hogy megszöknek a gyerekek, hiszen itt sincs zárva a kapu és a lenti 
részben a lekerítés sem megoldható.  
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A tantestületi dicséretnél külön megbeszélést tartanak alsó és felső tagozatnál. Amikor 
javaslatot tesz az alsó és felső, akkor azt a tantestület szavazza meg. Volt példa arra, kitűnő 
lett a gyerek, de egy tantárgyból azért kapta meg az 5-ös osztályzatot, hogy legyen kitűnő, de 
nevelőtestületi dicséretet már nem kapott. Jövő évben már be kell vezetni a nem szakrendszerű 
oktatást. A 7. és 8. osztály nehezen fegyelmezhető. Nem járnak rendszeresen iskolába és a 
tantárgyakhoz való motiváció sem megfelelő.  
Az, hogy a készségtárgyak átlaga magas a motivációra fogható. Az a gyerek aki ügyetlenebb 
testnevelésből, ott is megadták az 5-ös osztályzatot, hogy kitűnő legyen a bizonyítványa. Azt 
gondolták hogy legyen jól motiválva a későbbiekben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kérdés volt még, hogy a tanulók is dolgoztak-e annyit 
mint a pedagógusok.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: A versenyeknél próbált arra kitérni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Ő elfogadta volna a választ.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: nagyon sok gyerek nagyon sokat dolgozott és az iskola 
nagyobb többségében ilyen gyerekek vannak, de van néhány aki egyáltalán nem hajlandó és 
nagyon nehéz rávenni arra, hogy bármit is tegyen. Van olyan gyerek aki nem zavarja a 
tanórát, de van olyan aki ezzel rendszerint él.  
 
Fehér Györgyné képviselő: elmondja, a szíve a pedagógusokhoz húzza. Egyetért kollégáival 
akkor, amikor az osztályfőnöki jelentésben, az év végi beszámolóban írják a helyzeteket. Ha 
sokan szólnak az iskola kapuján kívül gyerekek viselkedéséről, gondolja, segítenek az 
iskolának. Mélységesen fel van háborodva sok esetben a felnőttek okán, amikor úgy érzi a 
pedagógusok széllel szemben dolgoznak az iskolában. Nagy energiát von el a fegyelmezés. A 
szülők ballagáson, évzárón a Himnusz alatt pletykálnak a legjobban és nagyon csúnyán 
beszélnek úgy általában. Volt olyan eset amikor piros lámpán ment át a szülő, de a gyerekek 
szerencsére nem követték. Édesapja már 20 évvel ezelőtt azt mondta, nem erre a világra való. 
Kérdezi, most mit mondana? Sokszor úgy érzi, már Ő sem való erre a világra. Hogy mutatnak 
példát a kicsiknek, ha nem tudnak kérni és köszönni, ha csak káromkodnak folyamatosan. 
Azért is becsüli a pedagógusokat, mert azt látja, hogy a szünetekben hogy küzdenek, hogy a 
gyerekek egymást ne bántsák. A tanítási óra védelmében mit meg nem tesznek azért, hogy a 
tantárgyi helyzet olyan legyen amilyen. Azt kívánja a nyári szünet alatt sokat pihenjenek és 
szeptemberben újult erővel gyúrják tovább a képlékeny dolgokat, gyerekeket még akkor is ha 
sokszor egyedül maradnak. Már évekkel ezelőtt tanakodtak azon egyik kolléganőjével mi a 
jobb a gyereknek, ha hagyja magát, vagy megvédi magát. Abban kellene bízni, hogy egyszer 
jobbra változik a világ. Köszöni a beszámolót.  
 
Benkő Istvánné képviselő: köszöni a tartalmas beszámolót. Köszöni a virágosításban az aktív 
és nagy létszámmal való részvételt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel kérdés nem hangzott el, a vitát lezárja. Az elmúlt 
éveknek azt a gyakorlatát folytathatják és erősíthetik meg mindig, amit jómaga a tanévzárón 
és tanévnyitón mindig elmond. Ahhoz hogy a gyerekeket nevelni lehessen, ahhoz kellenek a 
személyi és tárgyi feltételek, úgy ahogy a beszámolóban is megvan. Mindkettőnek alapvetően 
felelőse a fenntartó önkormányzat, aminek maximálisan próbálnak eleget tenni. Az 
együttműködő partnerekkel, kellő lojalitással és összhang nélkül nem működne. Nagyon örül 
annak, hogy Dr. Sirák Andrásné ugyanazt fogalmazta meg, mint amit képviselő társai több 
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testületi ülésen keresztül, hogy elérkeztek ahhoz a ponthoz a tárgyi feltételeket illetően, 
amikor már a településnek kötelessége olyan tárgyi feltételeket biztosítson, ami méltó a 
szakmai munkához és a városhoz. Semmiféleképpen nem méltó a jelenlegi körülmény, de 
megfelelő ahhoz, hogy iskolát működtessenek. Nyilvánvalóan mindenki szeretne előrébb lépni, 
ezért is pályáznak. Minden olyan eszköz az iskola rendelkezésére áll, ami az Önkormányzat a 
költségvetésében biztosíthat. Most már az a feladat, hogy pályázattal vagy anélkül, de nagy 
beruházással a tárgyi feltételt és a korszerű feltételeket is biztosítsák. A közbeszerzési 
eljárásokkal és pályázatokkal szépen, ütemesen haladnak előre jó irányba. A tantestület 
naprakészen kap információt a történésekről.  
Van egy országos feladat ami az úgynevezett szakértői bizottságoknak a gyerekek érdekében 
kifejtett tevékenységével függ össze és nemcsak a velencei iskola hanem nagyon sok más 
intézmény, óvoda és iskola is az eredményeit élvezi. Nyilvánvaló valamilyen megoldás fog 
kelleni a törvényesség oldaláról is bizonyos szituációkban. Lehet hogy elérkeznek olyan 
szituációhoz, hogy a gyerekek érdekében és védelmében, a pedagógus érdekében és 
védelmében a képviselő-testület olyan intézkedést fel kell vállaljon, ami nem kedvére való, de 
valamit tenni kell.  
Köszöni az iskolavezetés és a pedagógusok munkáját. Köszöni képviselő társainak, hogy 
minden esetben támogatják az iskolai munkát.  
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szünetet rendel el, majd szünet után kéri a további 
napirendek tárgyalását.  
 
 
3./ Egyebek: a.) 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
                          (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a képviselő-testület elfogadta a praxistámogatás 
elveit, most külön előterjesztés nem készült. A költségvetési rendelet módosítási tervezetének 
utolsó oldalán szerepel a támogatás címzettje és mértéke.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdés, vélemény nem hangzott el. Kéri, aki a rendelet 
módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta.  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2008. (VI.30.) 

r e n d e l e t e  
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(III.10.) 

rendelet módosításáról 
 
 
Rendelet 5-ös számú mellékletben.  

 
 

*  * *  
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3./ Egyebek: b.) Alapító okiratok módosítása 
                          (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, úgy gondolja 
önmagukért beszélnek. A javaslatokat egyenként kell megszavazni.  
 
Juhász Gyula képviselő: az Óvoda Alapító Okiratában a maximum gyermeklétszám nincs 
leírva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a múltkori testületi ülésen jóváhagyták a maximális 
létszámot, ha bele kell írni az anyagba, nem lesz semmi akadálya.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: meg fogják nézni. Mivel az elmúlt testületi ülésen 
jóvá lett hagyva, be fogják emelni. Volt jogi probléma, mert az év közbeni módosítást a 
Közigazgatási Hivatal elutasította, mondván hogy csak évkezdéssel lehet, viszont a pénzügyi, 
nyilvántartási vonal igényli.  
 
Fehér Györgyné képviselő: elmondja, az iskola alapításának éve 1993. ami igaz, de májusban 
alapította a képviselő-testület, nem pedig szeptemberben, mert akkor a tanévkezdés van. Nem 
lehet alapítani tanévkezdés napján.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: átírják májusra. A korábbi alapító okiratokban csak 
év szerepelt, most már kérik a hónapot és napot is. Nem találták meg pontosan a 1993-as 
induló időpontot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, a határozati javaslatokat a felvetődött 
pontosításokkal együtt fogadják el, de le kell tisztázni a létszám kérdését.  
Kéri, aki elfogadja a Hivatalra vonatkozó határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint határozza meg. Ezen határozattal egyidejűleg a Képviselő-testület 
visszavonja 317/2004.(XII.13)  számú határozatát. 
 

Alapító Okirat 
 

Költségvetési szerv neve: Velence Város Polgármesteri Hivatala 
Költségvetési szerv alapító szerve: Velence Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési szerv székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26.  
Költségvetési szerv tevékenységének kezdete: 1990. október 10.  
Működési területe kiterjed Velence város közigazgatási területére. 
Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

- közegészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatásokat és egyéb természetbeni 
juttatásokat nyújt,  
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- kulturális, valamint idegenforgalmi tevékenység, 
- közigazgatási, ellenőrzési, információszolgáltatási tevékenység, 
- vagyonkezelés, védelmi közbiztonsági, tűz - és katasztrófa elhárítási tevékenységek, 
- infrastrukturális szolgáltatások nyújtása, település üzemeltetési feladatok, 
- más közösségi szolgáltatások ellátása.  

Költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

 
Költségvetési szerv felügyeleti szerve:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Költségvetési szerv vezetője, kinevezési rendje:  
 Velence Város Önkormányzat Képviselő-

testülete minősített többséggel jogszabályban 
megállapított követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.  

TEÁOR száma: 8411  Általános közigazgatás 
Szakágazati besorolás 841105 Helyi önkormányzatok 
Szakfeladata:     751153 Önkormányzatok kistérségi 

 igazgatási tevékenysége 
Költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem végez. Használatában lévő ingatlanokat és 
ingókat, személyi kapacitásokat - alapfeladata sérelme nélkül - kiegészítő tevékenységként 
hasznosítja.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal  
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, a Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 
    
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint fogadja el. 
Ezen határozattal egyidejűleg a Képviselő-testület visszavonja 140/2007.(X.8..) számú 
határozatát. 

Alapító okirat 
 

Intézmény neve:    Városi Könyvtár 
Székhelye:     2481 Velence, Tópart u. 52. 
Működési helye:    Velence, Tópart u. 52. 
Alapításának éve:    1950. január 1. 
Alapító:     Velence Községi Tanács VB. 
Működési területe:    Velence 



11 

Fenntartója és felügyeleti szerve:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Jogi személyként működő, részben önálló 
intézmény.  

Éves költségvetési beszámolója az önkormányzat 
költségvetésében és költségvetési beszámolójában 
92312-7 közművelődési, könyvtári tevékenység 
szakfeladatokon szerepel. 
A költségvetés elkészítésénél a könyvtár vezetője 
javaslattételi joggal, az önkormányzat 
Képviselő-testületének rendelettel elfogadott 
éves előirányzat felhasználása tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezik. 

Szakmai irányítás:  Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár látja el. 
TEÁOR száma:  9101 Könyvtári levéltári tevékenység 
Intézmény szakágazati besorolása:   910100 Könyvtári tevékenység 

Az önkormányzat területén működő 
közművelődési könyvtár tevékenységének 
bevételét, kiadását ezen szakfeladaton tervezi, 
számolja el.  

  Alkalmazandó feladatmutatók: 
  - könyvtár száma    /db. 
  - beszerzett kötetek száma      /db. 
 
 
Intézményvezető kinevezése: A könyvtár vezetőjét pályázat útján az 

önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 év 
időtartamra. 

Intézmény alaptevékenysége:   
- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 

megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. 
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 

könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól. 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését. 

- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum 
és információcserében. 

- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi 
igényeknek megfelelően alakítja. 

- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 
- Helyismereti információkat és 

dokumentumokat gyűjt. 
- Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
- Internet központot működtet 

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

*  * *  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az Óvoda Alapító Okiratának módosításával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

az Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város területén működő napköziotthonos  
óvoda alapító okiratát - tekintettel a Nadap községgel kötött intézményi társulásra - a 
következők szerint fogadja el. 
 
Ezen határozattal egyidejűleg a Képviselő-testület 105/2007.(IX.10.) határozatát visszavonja.  

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Intézmény neve:   Meseliget Óvoda 
Székhelye:    Velence, Fő u. 79.  
 
Telephelyei:    Velence, Fő u. 79. 
     Velence, Szent Erzsébet tér 1. 
 
Tagóvoda:       Napköziotthonos Óvoda 
Telephely:                                          8097 Nadap, Templom-köz 2.  
Alapításának éve:   1950. január 1.  
 
Alapító:                Velence Nagyközségi Tanács V.B. 

 
Működési területe:   Velence, Nadap 
 
Fenntartója és felügyeleti szerve: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Intézmények jogállása:               Jogi személy 
 
Gazdálkodási jogköre:               Részben önállóan gazdálkodó intézmény.  
     Az intézményvezető előirányzat felhasználás tekinte- 
     tében részjogkörrel rendelkezik. 
     A költségvetés elkészítésénél a vezető óvónő javas- 
     lettételi joggal, az önkormányzat képviselő-testülete 
     által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekinte- 
     tében pedig teljes jogkörrel rendelkezik.  
     A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekin- 
     tetében utalványozási joga van.  
Szakmai irányítás: Az óvoda szakmai irányítása, a dolgozók kinevezése, 

felmentése, azok bérbesorolása - a mindenkor érvényben 
lévő közalkalmazotti bértábla szerint - mint 

     munkáltatónak - a Meseliget Óvoda  óvodavezetőjének     
                                                                jogkörébe tartozik. 
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A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés  
keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói joggal rendel- 

    kezik.  
      
Óvodavezető kinevezése:            Az óvodavezetőt pályázat útján - 5 éves időtartamra - 
               Velence Város Önkormányzat képviselő-testülete nevezi 
ki. 
Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda a gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség( a Ktv-ben meghatározottak szerint) 
kezdetéig nevelő intézmény. 

 Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a 
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 
keretében folyik. 

 Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.  

 
Az intézmény szakágazati besorolása: 

8510 Iskolai előkészítő oktatás  
    

Az intézmény alaptevékenységébe 
tartozó szakfeladatok:              80111-5 Óvodai nevelés  
                                                                80111-5/110  
Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 144 fő 
      
Vállalkozói tevékenység          Az óvoda vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 
 
 
                        Felelős:                              Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
                        Határidő:                           azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az Iskola Alapító Okiratának módosítását 
elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közigazgatási területén működő 
Zöldliget Általános Iskola  Alapító Okiratát a következők szerint elfogadja. Ezen határozattal 
egyidejűleg a Képviselő-testület visszavonja a 139/2007.(X.8.) Ök. számú határozatát. 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Intézmény neve:  Zöldliget Általános Iskola  
Székhelye:  Velence, Bethlen G. u. 14.  
Telephelyei:  Velence, Bethlen G. u. 14. 
  Velence, Kis u. 1.  
Alapításának éve:  1993. június 24. 
Alapító:  Velence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Működési területe:  Velence 
Fenntartója és felügyeleti szerve:  Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Az intézmény jogállása:  Jogi személy 
Gazdálkodási jogköre:  Részben önállóan gazdálkodó intézmény 
  A költségvetés elkészítésénél az iskola igazgatója javas- 
  lattételi joggal, az önkormányzat képviselő-testülete által  
  elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében  
  pedig teljes jogkörrel rendelkezik.  
  A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekinte- 
  tében utalványozási joga van.  
A feladatellátást szolgáló vagyon   
és a vagyon feletti rendelkezési jog: A fenntartó önkormányzat tulajdonában vannak az 

oktatáshoz szükséges ingatlanok, az intézmény vagyoni 
leltárában szereplő ingóságok az intézmény 
használatában. 

Szakmai irányítás:  Az iskola szakmai irányítása a dolgozók kinevezése,  
  felmentése, azok bérbesorolása - a mindenkor érvényben  
  lévő közalkalmazotti bértábla szerint - az iskola igazga- 
  tójának teljes jogkörébe tartozik. 
  A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keret- 
  összegén belül önálló bérgazdálkodói joggal rendelkezik. 
Az iskolaigazgató kinevezése:  Az iskola igazgatóját pályázat útján- 5 éves időtartamra 

  az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki. 
 
Az intézmény alaptevékenysége:  Iskolás korúak általános iskolai és ép értelmű egyéb 

okból sajátos nevelési igényű tanulók oktatása az 
érvényes közoktatási törvény szerint. 

 
Az intézmény szakágazati besorolása:  8520  Alapfokú oktatás 
Az intézmény alaptevékenységébe 
tartozó szakfeladatok: 80121-4 Nappali rendszerű általános műveltséget 
   megalapozó iskolai oktatás 
 80122-5 Fogyatékos, hátrányos, különleges helyze- 
   tű tanulók nappali rendszerű általános           
                                                                                  műveltséget megalapozó iskolai oktatás. 
 80511-3 Napközi otthonos és tanulószobai ellátás 
 55137-1 Gyermek tanuló felügyelet, készenlét 
 55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 
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Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:      335  fő 
Évfolyamok száma:     1 – 8.  évfolyam  
Vállalkozó tevékenység:   Vállalkozói tevékenységet nem folytathat.

   
             

 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
             Határidő: azonnal 
 

*  * * 
 
 
3./ Egyebek: c.) Északi strand bérleti díj fizetésére határidő hosszabbítás 
                          (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tárgyalta, időben benyújtásra került, egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy 
támogatja a határidő hosszabbítást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a kiküldött előterjesztéssel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Északi strand bérleti díj fizetésére határidő hosszabbításról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Északi strand bérleti díjának 2008. 
június 1-jén esedékes befizetésére 2008. július 1-ig haladékot ad a G.T KFT. számára.  
Felhatalmazza a pénzügyi osztályt, hogy jelen döntésének megfelelően gondoskodjon a 
számlázásról és a bevételekről.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. július 1.  

 
*  * *  

 
 
3./ Egyebek: d.) 212/6 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye 
                          (Előterjesztés 8-as számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, pénzügyi bizottsági ülés után is 
kapcsolatban voltak az elbirtoklóval. Az ügyvédi iroda még küldött egy levelet. Az Ő felvetése 
a következő volt. Ők is csináltattak egy vázrajzot, ami szerint a földmérő csak 78 m2-t 
állapított meg. Állítólag az a földmérő mért jól, aki a 108 m2-t mutatta ki. El fog dőlni kinek a 
mérése jó. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság úgy foglalt állást, legalább a 
villanyoszlopok áthelyezésének költsége megtérüljön. A visszamaradó útterület mértani 
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közepére esik két villanyoszlop. Ha az értékesítés megtörténik ennek ellenére, egy 8-9 m széles 
útterület visszamarad ha a villanyoszlopok a szélére rendesen ki lesznek helyezve. Úgy tudja, 
közutat, közterületet elbirtokolni nem lehet. Egy próbaperben azt mondta a bíróság, hogy ez 
nem volt bizonyított, nem használták annak. Benyújtották a Bírósághoz a keresetet az 
elbirtoklás megítélése tárgyában, de ugyanakkor megkeresték az Önkormányzatot hogy ők 
hajlandóak megvásárolni a területet és együttműködni a településsel. Az alku határai 
feszesek. Még mindig lehetne azt mondani, hogy 10.000.- Ft/m2 árat kérnek.  
 
Cserny Vilmos képviselő: kérdezi Jegyző úrtól, járt e már azon a helyszínen? Melyik irányba 
akarják a villanyoszlopokat odébb tenni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az új épület irányába.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  tegnap előtt járt ott, ki van építve az aszfalt térburkolattal az új 
épület garázslejárója és abban benne van a villanyoszlop. A garázs bejáróba fog belekerülni 
a villanyoszlop. Az épülettől néhány méterre beljebb van egy kerítés, de ahol a garázskijáró 
van, azt kihozták az útig. Lehet hogy ők is elbirtokoltak a közterületből. Pont a másik irányba 
kellene az oszlopokat hozni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az elveket meg kell majd nézni a tételes elhelyezéshez.  
 
Galambos György alpolgármester: van egy jól kialakított út, amely eltér a térképmásolattól 
minden pontján. Véleménye szerint ott nem kellene a valóságban semmit megváltoztatni, 
hanem a tulajdoni viszonyokat igazítani. Sokat jár arra, soha nem volt gondja azon az úton. A 
térképmásolaton látszik, jelen esetben mennyit kerítettek le és a következő is lekerítette. Az út 
állami terület, nehogy később az Autópálya Felügyelet pénzt kérjen. Visszatérve a javaslatra 
azzal értettek egyet, a kb. 10.000.Ft/m2 összeget elvárható hogy kifizessék. A jó szándékokat 
kifejezték, leírták.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: számba vették a problémákat, de úgy gondolják 
először az első lépést oldják meg.  
 
Serhók György képviselő: többször tárgyaltak az anyagról, de mindig abból indultak ki, hogy 
valójában fennáll az elbirtoklás ténye. Valójában egy bekerített területről van szó, amit több 
mint 15 éve laknak. A Bírósággal szemben nem tudnak nagyon mit kezdeni. A cél az, hogy 
megfelelő egyezség legyen és az esetleges villanyoszlop áthelyezési költségek térüljenek meg. 
Ha nem lesz megállapodás és pereskednek, lehet hogy az Önkormányzat húzza a rövidebbet.  
 
Dr. Sirák András képviselő: általános jellegű kérése van ezzel kapcsolatban. Ebből is látszik, 
akárhogy igyekeznek nem jó gazdái a területüknek. Ebből okulva, ennek a buktatóiból 
tanulva, nem lenne rossz egy olyan felmérést készíteni, hol vannak olyan területek, ahol az 
elbirtoklás veszélye fennáll. Nem tudja hogy lehetne ezt megoldani, nyilván nem a Hivatal 
dolga lenne. Ez országosan elég nagy problémát jelent, az állam sok területet veszített volna, 
ezért is emelték fel évekkel ezelőtt 15 évre az elbirtoklási időt. Ő is a peren kívüli egyezség 
híve.  
 
Martinovszky József képviselő: abban maradtak pénzügyi bizottsági ülésen, hogy az 
oszlopáthelyezések költsége térüljön meg, mert a bírósági téma bizonytalan. A szomszédtól a 
különbözetet nem tudják behajtani, mivel ő is elbirtokolt területet? Ő nyugodtan elbirtokolhat 
egy részt és semmilyen perben nem állnak vele?  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az a probléma, hogy jogilag nem. Az elbirtoklásnak 
az alapkritériumai megtörténtek. 15 éve szakadatlanul sajátjaként birtokolja a területet. Az 
Önkormányzat hiába szólítja fel, az elbirtoklás jogi feltételei teljesültek, az elbirtoklás 
időszaka teljesült. Legfeljebb abban bízhatnak, hogy a Bíróság mondja azt, hogy közutat nem 
lehet elbirtokolni. 
 
Martinovszky József képviselő: ez a tulajdonos annyira jóhiszemű, hogy akarnak adni 
592.000.- Ft-ot? A másiknak eszébe sincs adni valamit. Az egyen próbálják behajtani a két 
oszlop elhelyezésének költségét? Tudni kellene a valós m2-t is.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ha 780.000.- Ft-ot kérnének, az lenne a reális, mert 
akkor még mindig lehetne az alsóval is alkuhelyzetbe kerülni. Az Önkormányzat végső soron 
nem fog veszíteni. 30 éve lekerítették a területet, nincs mihez igazodni, azóta ezt a megoldást 
ismerik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  minden évben, amikor a vagyont áttekintik, felvetődik 
és eddig azért nem vették le a napirendről, nagy területek elbirtoklásáról nem lehet szó, mert 
ott helyén és képben van a Hivatal. Van egy kataszter. Mindig visszatérőleg felvetődik ilyen 
kis földrészlet kapcsán. Körbe kell járni mi mennyibe kerül és akkor lehet érdemlegesen 
dönteni. A felvetés olyan amivel valóban egyet lehet érteni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: fontolják meg, egyáltalán át kell-e az oszlopokat helyezni.  
 
Galambos György alpolgármester: véleménye szerint nem kell áthelyezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  javasolja, ahhoz hogy továbbhaladhassanak az 
egyesség irányába, azt a javaslatot ami a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolt 
10.000.- FT/m2 árat irányadóként, ami közel meghozza az áthelyezés költségét, fogadják el.  
 
Dr. Sirák András képviselő: annyiból jobb egy kerek összeget mondani, mert akkor nincs 
irreálisan messze az őáltaluk mondott 580.000.- Ft-tól. Úgy gondolja nekik is okosabb a 
peren kívüli megegyezés. A négyzetméter meghatározásával is gond van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: volt egy eredeti indítvány a m2 árra.  
 
Serhók György képviselő: azt hiszi félreértésben vannak, amikor vizsgálták az anyagot, akkor 
a két terület térmértékét nézték és az egyiken 78 m2 volt a másikon 108 m2 – 70 m2. . Az a 
tulajdonos aki újfent beadta a kérelmét, 78 m2-t mond, a másik tulajdonossal is 
hasonlóképpen lehet élni. Azért van egy kicsi félreértés, mert a bizottsági ülésen a kettőt 
tárgyalták egybe és annak az értéke 108 m2. Az előttük lévő két térkép nem egyezik meg. A 
beadványon a rajz másképpen szerepel.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a 108 m2 az igazi.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az a kérdés, hogy a 10.000.- Ft-os vételárat vagy az egy 
összegű végösszeget fogadják el. A Bizottság javaslata 10.000.- Ft/m2 volt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Bizottság javaslata az volt, amibe kerül az 
áthelyezés, azt az összeget kapják meg, vagyis 820.000.- Ft-ot.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a 820.000.- Ft összeggel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a bizottsági javaslatot.   
 
 
Sénik István képviselő: bírósági peren úgy is ki fogják sajátítani. Ha 50.000.- Ft-on fog múlni, 
akkor inkább engedjék el azt az összeget, hogy rendeződjön a dolog.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: felhatalmazhat a képviselő-testület valakit, hogy az 
590.000.- és a 820.000.- Ft közötti összegben szabadon mozogjon.   
 
Dr. Sirák András képviselő: javasolja, ezt fogják fel módosító indítványként.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: önálló javaslatnak kell tekinteni.  
Kéri, aki a javaslattal, hogy a Hivatalt hatalmazzák fel mozgástérrel és tárgyalási pozícióval, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

212/6 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyéről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 212/6 hrsz-ú útterületéből az 
elkerített területrészt amennyiben az értékesítési feltételei biztosítottak, 10.000.- Ft/m2 árért 
kívánja értékesíteni. 
Felhatalmazza egyben a Polgármestert arra, hogy az alkuhelyzetben igyekezzen azt a 
célkitűzést elérni, hogy legalább bruttó 820.000.- Ft bevétel keletkezzék az értékesítésből az 
Önkormányzatnak.  
A tárgyalások során törekedjen arra, hogy a vételi szándék tárgyalásos úton megvalósuljon.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  

 
 

*  * * 
 
 
3./ Egyebek: e.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás „Társulási  
                           megállapodásának” módosítása 
                          (Előterjesztés 9-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, ennél a napirendnél egy plusz feladat 
felvételéről van szó. Jelzi, akkor derült fény arra, hogy a feladat kimaradt a Társulás 
feladatai közül, amikor a „Mozdulj Velencei-tó” című pályázatot beadta a Kistérség és 
előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Társulás. Aláírta a társulási megállapodás 



19 

módosítását, nem sértette az Önkormányzat érdekeit. Kéri, utólagosan a határozati javaslatot 
fogadják el.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó  szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás „Társulási 
megállapodásának” módosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Gárdonyban, 2005. 
május 9.-napján kelt, 2007. június 20. és 2008. április 10.-napján módosított Társulási 
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely az III. számú módosítás: 
 
 
1. A Társulási Megállapodás II. fejezetének 1. pontja kiegészül az alábbi feladattal:  
        
       „ –sporttal kapcsolatos feladatok” 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete kiegészül az alábbi 15. ponttal:  

 
„15.   Sporttal kapcsolatos feladatok: 
 

15.1. Meghatározza az abban részt venni kívánó Önkormányzatok működési területét 
érintően a kistérségi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak 
megvalósításáról. 

 
15.2.  Együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel. 
 
15.3. Megteremti a fenntartásában működő közoktatási intézményeket érintően az 

iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit, biztosítja az 
iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 

 
15.4. A kistérségben sportrendezvényeket, sportprogramokat, sporttáboroztatást 

szervez, támogatja az amatőr sportversenyek, rendezvények harmadik 
személyek általi szervezését. 

 
15.5.  A Társulás részt vállal a szabadidős sport és szabadidős egyéb 

tevékenységekben.  
 
15.6. A Társulás a 15.1.-15.5. pontban nem nevesített valamennyi olyan sporttal 

kapcsolatos önkormányzati feladat ellátásban részt vesz, amelyeket a 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös 
megvalósítását a társult önkormányzatok igénylik.” 
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A Társulási Megállapodás XI. fejezete kiegészül az alábbi 8. ponttal: 

„8. A Társulási Megállapodás III. számú módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó 
Képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a 
IV/15. pontban foglalt közös feladatellátásra vonatkozó rendelkezések 2008. május 
1.-napjától alkalmazandók.” 

 
A Társulási Megállapodás 3. számú mellékletének megjelölése 1. számú függelékre 
változik.  

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, 
azok a Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelező érvényűek.  

 
 

III.  
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről 
értesítse, egyidejűleg felhatalmazza a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
3./ Egyebek: f.) Közbeszerzések 
  - Geodéziai és geológiai munkálatok pályázat bírálata (Velencei-tó kapuja) 
            - Környezetvédelmi hatástanulmány pályázat bírálata (Velencei-tó kapuja) 
                       - Műszaki ellenőri tevékenységre pályázat kiírása (3 projekt összevontan) 
                          (Előterjesztés 10-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, a pályázat anyagokat magával hozta, ha 
bárki meg szeretné tekintetni, rendelkezésre áll. A mai napi bírálatok feltételes döntések. 
Amennyiben a Kormány nevesíti a projektek közül a Velencei-tó kapuját, csak akkor lép 
hatályba, akkor lehet a szerződés teljesítését célul kitűzni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: haladnak abban a menetrendben, mint amit a képviselő-
testület elfogadott.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, eddig mekkora költségnél tart az Önkormányzat?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: március 17-én hozta meg a képviselő-testület azt a 
döntését szakmai előkészítő munka alapján 17 közbeszerzési eljárás lett nevesítve, elindult az 
előkészítés. Három pályázat volt amit nem lehetet nevesíteni, mert a helyzetből adódóan nem 
működik. Az egyik a közbeszerzési tanácsadásra vonatkozó tevékenység, a másik a projekt 
előkészítés ami a pályázatírásra vonatkozik, a harmadik pedig az építészeti tanulmányterv, 
ami szintén hozzá tartozik a projekthez. Ezeknek van meg a költsége, cca. 37 millió forint.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a 37 millió forint az előkészítés költségeibe részben 
elszámolható.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: teljesen elszámolható, amennyiben nevesítve lesz a 
szerződést meg lehet kötni. Ha nincs pályázatnyertesség, akkor ezek az összegek végleges 
kiadásnak tekinthetők.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mivel kérdés nem hangzott el, javasolja külön-külön 
döntsenek a pályázat bírálatáról.  
Kéri, aki elfogadja a Petik és Tsa Kft. nyertességét a geodéziai és geológiai vizsgálatokra, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Geodéziai és geológiai munkálatok pályázat bírálata (Velencei-tó kapuja) 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó kapuja projekt megvalósítás 
során a geodéziai és geológiai vizsgálatok munkálataira kiküldött ajánlati felhívás 
közbeszerzési pályázatának nyerteseként a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a Petik és 
Társai Kft-t nevezi meg nettó 10.420.000.- Ft vállalási díj elfogadásával.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertessel a szolgáltatási szerződést kösse 
meg azzal a feltétellel, hogy a szerződés akkor lép hatályba, ha a Kormányzat a projektet a 
támogatandó tervezetek között nevesíti.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester                                              
  Határidő: 2008. július 30.  

 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki elfogadja a Progresszió Mérnöki Iroda és Kft. 
pályázatnyertességét a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Környezetvédelmi hatástanulmány pályázat bírálata (Velencei-tó kapuja) 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó kapuja projekt megvalósítás 
során a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésére kiküldött ajánlati felhívás 
közbeszerzési pályázatának nyerteseként a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a 
Progresszió Mérnöki Iroda Kft-t nevezi meg nettó 1.300.000.- Ft vállalási díj elfogadásával. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat nyertessel a szolgáltatási szerződést kösse 
meg azzal a feltétellel, hogy a szerződés akkor lép hatályba, ha a Kormányzat a projektet a 
támogatandó tervezetek között nevesíti.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. július 30.   

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a következő közbeszerzési eljárás kiírása 
annyiban különbözik a korábbi elgondolástól, hogy három feladatra vonatkozik. Három 
pályázat van bírálat alatt, amelynek vannak összevonható, az életet egyszerűsítő és a 
költségeket csökkentő részei. Az első ilyen a műszaki ellenőri tevékenység. Úgy gondolja, 
ahhoz, hogy érdemben egy nevesítés után tudjanak dolgozni, a legelső a műszaki ellenőr 
tevékenysége lesz. Feltételes, így kockázata nincs az Önkormányzatnak, viszont bármelyik 
pályázaton nyernek, a műszaki ellenőri tevékenységre szükség lesz. Összeszámítási 
kötelezettség is van, ami egyben azt is jelenti, ha abba a kategóriába tartozik bele a műszaki 
ellenőr pályázati kiírása ami az összeszámítás kötelezettségének eleget tesz. Ez tűnik 
egyszerűbbnek, most már világosabbnak látják a három pályázat ismeretében.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ha jól érti, keresnek egy olyan embert, aki ha megnyerik ezt a 
rengeteg sok pénzt, akkor három pályázatot végigmenedzsel aztán veszi a kalapját és elmegy? 
Kb. ez a folyamat két évig fog tartani, abban a vonatkozásban, hogy neki ez lesz a munkaköre. 
Nem kötnek vele munkaszerződést, nem a Hivatal dolgozója lesz, hanem egy számlaadó valaki 
lesz.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az ellenőri munka Fidic mérnöki képesítéshez kötött 
ami uniós követelmény. A magasépítéstől leválnak a gépészeti és egyéb szakági 
tevékenységek. Egy olyan mérnökiroda kell e mögött álljon, akinek az összes szakmai 
képesítés megvan.  
 
Dr. Sirák András képviselő: véleménye szerint ez nem nagyon fog menni egy emberrel. Biztos 
hogy az a legjobb ajánlat amelyik a legolcsóbb? Nem nagyok az eltérések az ajánlatok között. 
Háttér információt javasol beszerezni az irodáról. Nem ismeri az ajánlattevőket, de ha 
Velence az építkezés sorozatot komolyan veszi, akkor a falu egészét meghatározó valami lesz 
ez. A között sokkal nagyobb különbség van, ha valaki ezt jól csinálja vagy nem jól csinálja, 
mint 200.000.- Ft. Márpedig a pályázatok elbírálásának 10 millió forintos nagyságrendben 
legjobbnak és legrosszabbnak mondott pályázat között is csak 300.000.- Ft volt a különbség. 
Nevetséges összeg. Úgy látja a bírálat szempontjából az ár az egyedüli mérhető paraméter 
ami nem biztos hogy jó.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a műszaki ellenőrzésnél több paraméter lesz. Ez egy 
nagyon speciális szakterület. Nem is rendelkeznek olyan ismerettel, mely cégek csinálják 
ezeket a munkálatokat, a közbeszerzési tanácsadóra kellett hagyatkozni. A közbeszerzési 
eljárásnak pontosan az a sajátossága, hogy amit egy meghatározott törvényes rend szerint 
kiír az ajánlatkérő, a szerint lehet vizsgálódni. Azt egyébként sem lehet mérlegelni pontozásos 
rendszerben közbeszerzési eljárásnál, hogy megfelelő, megnyugtató információkat kapjanak. 
Lehetne a referenciákat értékelni, de mivel számára ismeretlen bármelyik cég, a referencia 
kérésével nem sokra megy. Nem tudják megítélni a referenciák mértékét de a kiírásban mint 
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követelmény szerepel. A környezetvédelmi hatástanulmánynál egyértelmű, hogy a Progressio 
Mérnöki Kft., aki a legjobb ajánlatot tette, ismert a megyében és az Önkormányzatnak is van 
róla referenciája.  
 
Dr. Sirák András képviselő: le kell írni, hogy jelöljenek meg 2-3 éven belüli referenciákat. Ha 
a cég a témakörben utazik, kell lenni referenciának. Ez egy bizalmi kérdés lesz. Az orvosi 
állásnál is az első szempont a referencia és a tudományos publikáció.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nagyon kiszolgáltatott helyzetben lesznek. Egy 
közbeszerzési eljárás olcsóbb mint három. Az összeszámítás miatt a harmadikat a nemzeti 
értékhatáron kívül kell lebonyolítani, halmozódna a költség. Ha sikerül választani, olyan 
bizalmi állás lesz, ami részint személyhez kötött, részint a megfelelő szakmaiság mellett 
megnyugtató lesz az Önkormányzat számára. A kiírás tartalmazza a referenciaigényt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: miután ugyanaz az álláspont és vélemény is, annyi 
pontosítást mond el, nem ez lesz a munkaköre, a pályázatban foglaltakon kívüli feladatokat is 
el fog látni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: teljesen egyetért Dr. Sirák András képviselő társával, hogy ekkora 
árkülönbség nem számottevő. Nagyon fontos lenne, hogy a lehető legjobban válasszák ki. A 
referenciákat ugyanúgy meg kellene ítélni, amiben ugyancsak nem felkészültek. Borzasztó 
nehéz dolog lenne fordítva, ha nem a legolcsóbb ajánlatot választanák, akkor az lenne a 
kérdés, miért a drágábbat választották.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, azt fogadják el amit a közbeszerzési 
tanácsadó javasolt azzal, hogy mindannyian egyetértenek a főorvos úr által elmondottakkal. 
A pályázati kiírás számára azért megnyugtató, mert szakemberek készítették. Egyetért azzal, 
hogy nagy a kockázat és a műszaki ellenőrnek bizalmas kapcsolatban kell lenni az 
Önkormányzattal. Úgy gondolja egyikkőjüknek sincs ellentétes véleménye a másikkal.  
Kéri, aki a közbeszerzési eljárással, pályázati kiírással egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Műszaki ellenőri tevékenységre pályázat kiírása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó kapuja, a Zöldliget Általános 
Iskola, valamint a Járóbeteg Szakorvosi Ellátó Intézet építési munkáihoz keret-megállapodási 
célkitűzéssel műszaki ellenőri tevékenységre ajánlati felhívást bocsát ki az előterjesztésben 
foglalt tartalommal.  
Felhatalmazza a Polgármestert és a közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlati felhívás 
kibocsátásával és a bírálattal kapcsolatos feladatokat lássa el.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  

 
*  * * 
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3./ Egyebek: g.) Munkaterv módosítása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: munkaterv módosításra tesz javaslatot, azért mert a 
munkaterv augusztusra nem tartalmaz testületi ülést. Javasolja és kéri, augusztus 4-én hétfőn 
tartsanak testületi ülést, mert nyilvánvalóan látszik, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban 
lesz olyan pályázat, amelynél úgy telik le a határidő, hogy menet közben kell bírálni. 
Elképzelhető, hogy további pályázatok elbírálására és kiírására is szükség lesz.  
Kéri, aki elfogadja a munkaterv módosítását, kézfeltartással jelezze.   
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Munkaterv módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkatervét módosítja azzal, hogy 
2008. augusztus 4-én testületi ülést kíván tartani.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű  

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a következő napirend levezetésére átadja a szót 
Galambos György alpolgármesternek, Serhók György képviselőnek pedig az előterjesztésre, 
mivel személye érintett.  
 
 
3./ Egyebek: h.) Polgármester jutalma 
 
Galambos György alpolgármester: elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
foglalkozott a témával, átadja a szót Serhók Györgynek a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökének.  
 
Serhók György képviselő, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: elmondja, 
Polgármester asszony jutalmazási kerete a költségvetési rendeletben szerepel. A Bizottság 
értékelte és vizsgálta a Polgármester tevékenységét. A munkáját értékelve úgy döntött, 
háromhavi munkabérének megfelelő jutalmat javasol.  
 
Galambos György alpolgármester: kérdezi, a bizottsági döntéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 4 tartózkodó szavazattal elfogadta és az  alábbi határozatot 
hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2008. (VI.16.)  
h a t á r o z a t a 

Polgármester jutalmáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármesternek a 
2008. első félévi tevékenységének elismeréséül 1.449.300.- Ft jutalmat állapít meg. 
Felhatalmazza a pénzügyi osztályt, hogy a jutalom összegének kiutalásáról intézkedjen.  
 
  Felelős: Galambos György alpolgármester 
     Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2008. július 15.  

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a képviselő-testület döntését. Kérdezi, mivel 
1700.-18.00 óra között vannak, van-e valakinek közérdekű bejelentése vagy hozzászólása?  
 
Fehér Györgyné képviselő: köszöni a járdát.  
 
Cserny Vilmos képviselő: az ÁSZ strandnál a kiírt házirendben olyan lehetetlen kiírások 
vannak, hogy 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat a strandon és csak 
a számára kijelölt helyen fürödhet, vagyis a kibetonozott részben. El kell képzelni ma ezt egy 
14 éves gyerek esetében. Úgy érzi a házirendet felül kellene vizsgálni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: úgy gondolja ebben Cserny Vilmosnak nincs igaza, a 
leghatározottabban ellene van az ötletnek. A szülő igenis felel azért, hogy gyermeke mit csinál 
a strandon. Ha a szülő úgy fullad meg, hogy a szülő gondatlan volt, akkor a szülőt 
elmarasztalják. Sajnos néhány vízbefulladásban benne volt orvosként, mindegyiknek az lett a 
vége, hogy a szülőt vagy pedagógust táborozó osztály esetében elmarasztalják.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ezzel egyetért, de kérdezi Dr. Sirák Andrástól a 14 éves gyermekét 
be tudná vinni térdig érő vízbe és ott állna fölötte?  
 
Dr. Sirák András képviselő: nagyon pontosan tudja, mert ezt a részt Ő szokta előadni 
hatodéves hallgatóknak, hogy a vízbefulladásoknak háromnegyede olyan vízbe történik, 
ahonnan bőven kiért volna, ha állt volna. A vízbefulladás úgy történik, hogy elesik az illető, 
megbotlik és ahogy lemerül a vízbe, elveszti a tájékozódó képességét, nem tudja merre van a 
fent és lent.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a konkrét helyszínen vitatkozik, ahol a terület körül van betonozva, 
térdig ér a víz és ott a 14 éves gyerek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, érdemben ne most döntsenek ebben. A 
felvetést meg fogják vizsgálni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a házirendben az is elő van írva, hogy a wc használata kötelező.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  utána fog nézni Jegyző úr és a felelősség elve alapján 
meg fogják vizsgálni, hogy a felvetés módosító indítványként kell e szerepeljen.  
 
Martinovszky József képviselő: tájékoztatást kér arról, hogy a Kis utca folyatásaként a Flóra 
és a Cserhalom utca aszfaltozása önkormányzati és központi pénzből vegyesen készült el? 
Úgy tudta, hogy a lakosság is hozzájárult.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: abban maradtak a költségvetési rendelet készítésekor, 
hogy elindulnak, ami Törjék Zoltán műszakis kollégájának javaslata volt, és utána minden 
évben egy-egy szakasszal bővül az aszfaltozás. Többen megkeresték arról a környékről, 
elmondta, van lehetőség a lakossági hozzájárulásra, ha pályáznak és 50-60%-ot fizetnek, 
vagy várnak addig amíg az Önkormányzat odaér.  
 
Galambos György alpolgármester: elmondja, a KPM kezelésében lévő utak mellett 2 m-es 
gaztenger van. Mindenki mást megbüntetnek aki nem vágja le a gazt. Az utak mellett 1 m-en le 
van vágva, a többi részen nincs. Az egész országban ez van. Ki kellene néhány fát vágni, hogy 
géppel le tudják vágni a gazt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Közútkezelővel hiába beszélnek, nem jutnak 
dűlőre. Évtizedek óta azt csinálnak amit akarnak. Azért felelősek, hogy az út ne legyen 
balesetveszélyes, nem akarnak továbbnézni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a Velencei-tavi Nyári Játékok első alkalommal nagyon színvonalas 
volt, de azóta csak visszafelé fejlődik, bár tudja, hogy kevesebb a pályázati pénz. Ahhoz hogy 
hagyományt és közönséget teremtsenek, a színvonalat tartani kellene és úgy gondolja Korda 
Györgyékből nagyon sokuknak elegük van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  sokan pedig szeretik. A Társulási ülésen mindannyian 
abban állapodtak meg, hogy inkább legyen kevesebb nap, de ami megvan az színvonalas 
legyen. Az első években is ezt mondták.  
 
Juhász Gyula képviselő: biztos abban, az óvodai dolgozók mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy a gyerekek ne tűnjenek el. Az óvodai körülményt biztonságosabbá kellene 
tenni például egy beléptető rendszerrel. Aki bemegy csak úgy tudjon bemenni, hogy belülről 
beengedik. Olyan rendszert kellene biztosítani, ami már máshol bevált. A többi intézménynél 
sem ártana bevezetni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kötelezettsége van az óvodavezetőnek és fenntartónak, 
bizonyos eseményeket ki kell vizsgálni, meg kell hozni a szükséges intézkedéseket. A szükséges 
intézkedés alatt az értendő, hogy természetesen elektronikus leszabályzott rendszer.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: olyan rendszer lesz, amit csak belülről lehet 
kinyitni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  az iskolánál is ugyanez felvetődhet, de vagyonvédelem 
szempontjából már korábban is felvetődött a kerékpárok kapcsán is. Abban segítsenek, hogy a 
szülők megértsék, az Ő védelmükben lesz a rendszer.  
 
Sénik István képviselő: az óvodai helyzet katasztrofális helyzet volt, mint nagypapa együtt tud 
érezni.  



27 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ennek vannak egyéb összefüggései is, az sem véletlen 
hogy eddig nem tűnt el gyerek. Nincs arról szó, hogy csak az óvónők a felelősek.  
 
Juhász Gyula képviselő: a Fejér Megyei Hírlapban olvasta, hogy a fürdő december 31-én fog 
nyitni, valóban ekkor nyit?  
 
Szabó Gábor menedzser: jelenleg úgy néz ki, hogy a fürdő és az épület augusztus végére 
készen lehet. A szálloda októberi elkészülést jelent. Az eredeti elképzelés szerint október 23-án 
lesz nyitás. Az újságcikket nem olvasta.  
 
Dr. Sirák András képviselő: egy évvel ezelőtt arról volt szó, azért nem januárban hanem 
márciusban lesz nyitás, mert a téli időszakban nem éri meg és ne kelljen fél évig személyzetet 
fizetni.  
 
Szabó Gábor menedzser: nem tagadták le, csak nyilvánosság előtt nem beszéltek róla, hogy 
pénzügyi gondok voltak. Most is dilemma az októberi nyitásnál amibe nem gondol bele egy 
hétköznapi ember, ha egy ekkora új vállalatot elindítanak, teljesen árukészlettel, személyzettel 
fel kell tölteni és a téli időszakok egy be nem járatot létesítmény alultöltéssel fog megindulni. 
Ez a helyzet nem változott meg, de az a mérlegelés megváltozott, hogy a készültségi fok magas 
szinten van. A pénzügyi kollégák vitatkoznak arról, hogy benne áll egy bizonyos 
nagyságrendű pénz, akkor annak a visszatartása sokkal nagyobb veszteséget okozhat mintha 
kis veszteséggel működtetik az egészet. Tavaly ilyenkor szerkezetkész állapotok voltak, de ha 
idén októberben megnyitnának, két-háromszoros pénz lesz bent a tavalyihoz képest. Tavaly 
hirtelen kellett volna nagy összeget invesztálni, most viszont aprólékosan épül tovább. Tavaly 
hitelt igényeltek és idén januárban tudták leigényelni az első részletet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a múlt héten volt egy sajtótájékoztató amit a fürdőben a 
tulajdonos összehívott és bemutatta a fürdő és szálloda komplexum vezetőjét. A komplexum, a 
fürdő épületét.  
 
Szabó Gábor menedzser: az első számú vezetők többsége kiválasztásra került a tavaszi 
időszakban. A leglényegesebb volt a szálloda igazgatója, akinek májusra már olyan üzleti 
tervet kellett készítenie, amiben az év végi működés bele van kalkulálva. Az első évben minél 
később nyitnak, annál nagyobb veszteséggel számolhatnak. A szállodaigazgatóval elindultak 
olyan tárgyalások is, amelyek a beruházást érintik. Így például a következő fürdőépület 
meghatározása. Fontos volt még előre megkeresni a konyha és a gyógyászat vezetőjét, hiszen 
a berendezéseket meg kell rendelni. A konyhatechnológiát két hónapon belül szállítják. Olyan 
időintervallumot jelentenek amik hónapokba telnek és az igényt a vezetők alakítják ki. A 
jelenleg kivitelező cégnek a gépészeti technológiáért felelős beruházó helyettes jelen 
pillanatban az, aki a műszaki igazgató fog maradni. Már a beszerelési időszakban látja a 
műveleteket. Jó ha már a kialakításkor látja a  később üzemeltető főnök, hogy hol helyezték el 
a technikát. 102 fővel tervezték az indulási létszámot és 581 fő jelentkező van idáig. Ebből 
130-140 ember hallgattak meg, szakmacsoportonként haladnak. A vezetők kiválasztása után a 
konyhai és gyógyászati embereket hallgatták meg, majd jövő héten kezdődik a műszaki 
személyzet meghallgatása. Azt követően a pénzügyesek és utoljára hagyták a szállodához, 
turisztikai szakmai végzettségűek meghallgatását. Nagyon sok az olyan jelentkező akiket nem 
tudni mire lehet használni. Sok friss diplomás van, aki maga sem tudja mire lenne jó és nem 
dolgozott még soha. Mindenkit megpróbálnak meghallgatni. Már az első körökben vannak 
problémák, sokan tiltakoznak, sokan vannak olyanok, akik reklamálnak azért mert egy éve 



28 

beadták a jelentkezésüket és úgy gondolták biztosan el tudnak helyezkedni ezért más 
munkalehetőséget visszautasítottak és ideiglenes munkát vállaltak. Biztos hogy 
elégedetlenségek lesznek a környezetben és találkozni fognak ilyen tiltakozásokkal. Augusztus 
végéig az összes jelentkezővel találkozni akarnak, azért mert ha tartani tudják az októberi 
megnyitást, akkora fel kell készíteni a dolgozókat. A múlt heti alkalom nagyon egyszerűen 
magyarázható. Szokás a szállodaiparban, amikor egy mintaszobát elkészítenek teljes 
bútorzattal, összehívják a sajtót és hírverést csinálnak maguk körül hogy hamarosan nyitni 
fognak. Ezzel a szándékkal volt a múlt heti sajtótájékoztató.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a részvételt és a türelmet. Megállapítja több 
napirend, észrevétel nem hangzott el, az ülést bezárja.  
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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2008. június 16-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
1. o. 102/2008. (VI.16.) Napirendek elfogadásáról 
 
4. o. 103/2008. (VI.16.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
9. o. 104/2008. (VI.16.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

 
10. o. 105/2008. (VI.16.) Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 
 
12. o. 106/2008. (VI.16.) Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
13. o. 107/2008. (VI.16.) Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
15. o. 108/2008. (VI.16.) Északi strand bérleti díj fizetésére határidő hosszabbításról 
 
18. o. 109/2008. (VI.16.) 212/6 hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügyéről 
 
19. o.  110/2008. (VI.16.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás „Társulási 
                                           megállapodásának” módosításáról 
 
21. o. 111/2008. (VI.16.) Geodéziai és geológiai munkálatok pályázat bírálata  
                                          (Velencei-tó kapuja) 
 
21. o. 112/2008. (VI.16.) Környezetvédelmi hatástanulmány pályázat bírálata  
                                           (Velencei-tó kapuja) 
 
23. o. 113/2008. (VI.16.) Műszaki ellenőri tevékenységre pályázat kiírása 
 
24. o. 114/2008. (VI.16.) Munkaterv módosításáról 
 
25. o. 115/2008. (VI.16.) Polgármester jutalmáról 
 
 
 
 
2008. június 16-i jegyzőkönyvben szereplő rendeletek:  
 
8. o. 16/2008. (VI.30.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(III.10.) 
                                        rendelet módosításáról 
 


