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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 7-én                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Meseliget Óvoda 
 
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 Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Fujtás Józsefné 
tag óvodavezető, valamint a Meseliget Óvoda dolgozói, Kecskés Zoltánné intézményvezető, 
Hajós Péter és Hajós Krisztián New-Line Kft., közbeszerzési tanácsadók, Dr. Almási Ferenc 
főorvos, valamint 4 fő velencei lakos.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket a kihelyezett ülésen. 
Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, jelen van 11 képviselő. Gránitz Gáspár 
Istvánné betegsége miatt nem tud az ülésen részt venni, jelezte távollétét. Javasolja először a 
napirendi pontokról szavazzanak. A napirendi pontok 4/c. napirendi pontjához további egy 
napirendet javasol, hogy a közbeszerzési tanácsadóra is írjanak ki közbeszerzési eljárást.  
Kéri, aki a napirendeket a kiegészítéssel elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2008. (VII.7.)  
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. Óvoda éves munkájának értékelése 
3. Augusztus 20-i ünnepség előkészítése 
4. Egyebek 

a.) Iskolaépület kiviteli terveinek elkészíttetésére garanciavállalás 



 

b.) Velencei-tó Kapuja projekt engedélyezési tervdokumentáció megrendelése 
c.) Közbeszerzési eljárások kiírása 

- Jogi tevékenységre ajánlati felhívás 
- Könyvvizsgálói tevékenységre ajánlati felhívás 
- Projekt menedzsment (bonyolítói) tevékenységre ajánlati felhívás 
- Velencei-tó Kapuja üzemeltetésére ajánlati felhívás 
- Közbeszerzési tanácsadói tevékenységre közbeszerzési eljárás kiírása 

d.) Velencei-tó Kapuja projekt végleges dokumentáció és tervegyeztetésre 
vonatkozó ajánlat bírálata 

e.) ELMIB ajánlata további költségcsökkentésre 
f.) Önkormányzati tehergépjármű vételére javaslat 
g.) MÁV közös tulajdon megszüntetésére irányuló szerződéses ajánlata (1378/1 

hrsz) 
h.) VKTK javaslata települési hozzájárulásra vonatkozóan (Szüreti Mulatság) 
i.) TÖOSZ javaslata 
j.) Velence SE támogatási kérelme 
k.) Játékkaszinó működtetésére koncessziós pályázat kiírásához hozzájárulás 
l.) Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatást ad a két ülés között eltelt időszakban 
történtekről:  

- Elmondja, nyertek és nevesítésre kerültek a Velencei-tó Kapuja projekttel. Megtörtént 
a sajtótájékoztató, minden képviselő-testületi tag meghívott volt. Hosszú évek óta ez az 
első olyan nagy összeg ami idegenforgalom területén a tó környékén megvalósulhat. 
Kb. 1,5 milliárd forint az állami támogatás. Javasolja, köszönjék meg levélben Pál 
Béla és Ecsődi László parlamenti képviselőknek a segítséget a pályázat lobbizásánál. 
A projekttel kapcsolatban a nyári szünet ellenére is ülést kell tartani, hiszen 
folyamatosan folytatják a közbeszerzési eljárások kiírását és bírálatát.  

- A Velencei-tavi Nyári Játékok megnyitója is megvolt. Velence minden évben a kezdő 
állomás. A megnyitó nagyon jól sikerült, az időjárás is kedvezett. Javasolja, köszönjék 
meg Görgicze Zoltánnak a segítséget és Benkő Istvánnénak a koordinációs 
tevékenységet.  

 
Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
Napirend: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő: az alapító okirattal kapcsolatos létszámbővítés aggályos. A mostani 
ülésre rendeződött?  
 



 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: tudták, hogy a módosításokat el kellene végezni. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, a Közigazgatási Hivatalnak volt egy olyan jelzése, hogy év 
közben nem lehet változtatni. A létszámadat hiányzott az alapító okiratból ami aztán beírásra 
került, mert volt rá felhatalmazás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, hogy kérdés nem hangzott el.  
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 41/2008.(II.25.), 
72/2008.(IV.14.), 80/2008.(IV.14.), 81/2008.(IV.14.), 82/2008.(IV.14.), 89/2008.(V.14.), 
92/2008.(V.14.), 93/2008.(V.14.), 94/2008.(V.14.), 95/2008.(V.14.), 97/2008.(V.14.), 
98/2008.(V.14.), 99/2008.(V.14.), 101/2008.(V.14.) határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: külön köszönti Dr. Almási Ferenc főorvos urat. 
Elmondja, főorvos úr jelezte múlt héten a védőnői tanácsadó átadásakor, hogy tájékoztatást 
kíván adni a képviselő-testületnek. A tájékoztatás adásra átadja a szót.  
 
Dr. Almási Ferenc főorvos: köszönti a megjelenteket. Valóban szép lett a védőnői tanácsadó, 
gratulál hozzá. A környéken lévő 43 település egyik legszebb tanácsadója. Azért kért szót, 
mert azt gondolja, valamennyiüknek a jövő generáció felnövekedésére külön oda kell figyelni 
és a védőnői tanácsadó kapcsán jutott eszébe, hogy csoda dolgok történnek ma már az 
egészségügyben, amik nagyon sok megbetegedés megelőzésére lehetőséget adnak. Arról 
tájékoztatja a képviselő-testületet, bármilyen színezetű is legyen a Magyar Köztársaság 
Kormánya, nagyon sok olyan szűrővizsgálat van a népegészségügyi programba beiktatva, ami 
a magyar lakosság egészségét igyekszik szolgálni. Többek között a hölgyeknél a 
mammográfiás vizsgálatok. Néhány évvel ezelőtt hivatalosan meghirdetésre került a 
méhnyakrák szűrési program a méhnyakrák megelőzésével kapcsolatosan. Vastagbél 
daganatos vizsgálatokat is végeznek. Ennek kapcsán jutott eszébe, ma már Magyarországon 
nagyon sok település önkormányzata áldoz arra pénzt, hogy egy igazán XXI. századi 
vívmányát vegye igénybe az egészségügyi szolgáltatásoknak. Egy olyan védőoltásról kíván 
tájékoztatást adni és felajánlani az Önkormányzatnak, amellyel igen nagy valószínűséggel és 
biztonsággal megelőzhető a hölgyeknél másodikként leggyakrabban előforduló daganatos 
megbetegedés a méhnyakrák. Magyarországon évente 1000-1300 méhnyakrákos 
megbetegedetett fedeznek fel, akikből minden évben közel 500-at elveszítenek. Ennek az az 
oka, hogy rendkívül rossz a szűrővizsgálatokon a megjelenési hajlandóság. A Tisztiorvosi 
Szolgálat évente közel 800.000 behívót küld ki azoknak a hölgyeknek, akik 35-55 év közöttiek. 



 

Közel csak 10% jelenik meg. A hölgyek nagy része magánorvosnál veszi igénybe a 
nőgyógyászati szolgáltatás, ahol a szűrővizsgálatok nagyrészt elvégzésre kerülnek. Az 
amerikai kutatók segítségével kifejlesztettek egy olyan oltóanyagot, amely tartalmazza azokat 
az antigéneket, amelyek segítségével sikerül megelőzni a méhnyakrákot. A védőoltás beadása 
után jelen pillanatban úgy tűnik, egész életre védettség alakul ki, de továbbra sem mellőzhető 
a nőgyógyászati ellenőrzés. Mindegyik vírus nem tudott belekerülni a védőoltásba, de a két 
leggyakrabban daganatot okozó benne van. Úgy gondolja, ez egy óriási lépés abban a 
vonatkozásban, hogy a ma még gyógyíthatatlan betegséget meg tudják előzni. Egyetlen egy 
probléma van ezzel a védőoltással, bár már folynak tárgyalások arra vonatkozóan, hogy 
bekerüljön a védőoltás a védőoltási rendbe. Az oltás még nem tartozik a kötelezőek közé, ezért 
még részleges támogatást sem ad rá az Egészségbiztosítási Pénztár. Viszont nagyon sok 
településen úgy gondolják, felelősséggel tartoznak a felnövekvő generációk egészségügyi 
állapotáért. Egyre több település kvázi ajándékként a 9-13 év közötti gyermekeknek 
 
Az oltás három részből áll. Az első oltás után egy hónapra rá kell a második oltást beadni és 
három hónappal rá a harmadikat. 1 db oltás 27.000.- Ft-ba kerül. Magyarországon először 
az V. kerület vállalta az oltást. Jelenleg két cég van Magyarországon aki az oltóanyagot 
forgalmazza. Ajánlja figyelembe annak megfontolását, hogy ezt azt oltóanyagot elsősorban a 
13 éves lány gyermeknek kellene beadni ezzel is biztosítva a méhnyakrák elleni védettséget. 
Ha az Önkormányzat anyagi lehetősége engedi, nemcsak a lány gyermekeknek lenne 
érdemese az oltást beadni, hanem a fiuknak is, hiszen a vírusok nemi szervi daganatos 
betegségek és a végbélrák kialakulásában is megelőzést nyújthat. Százhalombatta, Mór is 
vállalta az oltást és Székesfehérváron előrehaladott állapotában vannak a tárgyalások. Úgy 
gondolja a 27.000.- Ft tájékoztató jellegű ár, tudja hogy Székesfehérvár is mindkét céggel 
tárgyalásban van és a forgalmazó komoly szándék esetén enged az oltás árából. 
Székesfehérváron egy nagymama az unokájának karácsonyi ajándékként méhnyakrák elleni 
védőoltást ajándékozott. Úgy gondolja ez egy gyönyörű előrelátó gondoskodás. Javasolja a 
lehetőség végiggondolását. Óriási szerepe van a védőoltásnak. Felhívja a figyelmet, a 
döntéskor vegyék figyelembe, ezt az oltást nemcsak 2008-ban, hanem ezután folyamatosan be 
kell adni a gyermekeknek. Minden évben lesz egy olyan generáció aki 9-13 év közötti  és ha a 
13 életévet választják, azokat minden évben be kell oltatni. A védőnők figyelemmel tudják 
kísérni, hány gyermek van ebben a korban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, Velencén a mostani állapot szerint 34 lány 
van aki a 13. életévét betöltötte ebben az évben, közel 3 millió forintról van szó, aminek úgy 
hiszi nem lesz akadálya. Először napirendre kell a témát tűzni és utána dönthetnek. Ez 
egyfajta kötelezettségvállalás a jövő éveket illetően. Ha van szándék, akkor indítványozza, 
szavazással azt erősítsék meg, hogy az augusztus 4-i testületi ülésre a Polgármesteri Hivatal 
készítsen előterjesztést, ahol a számadatokat is meg tudják nézni.  
 
Fehér Györgyné képviselő: kérdezi, kell-e a szülő hozzájárulása a védőoltáshoz?  
 
Dr. Almási Ferenc főorvos: mivel ez nem kötelező védőoltás, csak is a szülő hozzájárulásával 
lehet az oltást kezdeményezni. A védőoltás teljesen jóindulatú, 26 éves korig ajánlják 
beadását, de kifejlesztettek egy verziót ami idősebb korban is beadható. A sexuális élet 
megkezdése előtt kell az oltást beadni a védőoltást, hogy kialakulhasson a védettség.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi Főorvos urat, nem tartja-e elképzelhetőnek, ha 
az Önkormányzatok összefognának nemcsak kistérségi szinten, kedvezőbb árkondíciókat 
tudnának elérni?  



 

Dr. Almási Ferenc főorvos: egészen biztosan. A többi önkormányzattal is kell beszélni. 
Csomány főorvos úr elérhetőségét is megadja, mivel mindkét céggel folyamatos tárgyalásban 
van. Székesfehérvárral az az egyetlen probléma, hogy a beoltandók létszáma 1000 fő felett 
van, s az oltóanyag ára és száma miatt közbeszerzési eljárás keretében kell az oltóanyagot 
megszerezni. Nem tudja van-e csatlakozási lehetőség ebből adódóan.  
 
Sénik István képviselő: teljes egészében csatlakozik a védőoltáshoz, de van egy más kérése is. 
Velencén van óvoda, iskola, kereskedelmi vállalkozók. Minden évben tüdőszűrés van a 
városban. Ha Székesfehérvárra akarnak menni beutaló nélkül, akkor 2.800.- Ft, beutalóval 
2.100.- Ft. Kéri Főorvos urat mondja el ez hogy szabályos és akik alkalmazásban vannak és 
előírásként kell bemenniük tüdőszűrőre, azoknak is kell-e fizetni. Nem ért ezzel a rendszerrel 
egyet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a válaszadás előtt, azért hogy a szándékot a következő 
testületi ülésre ki tudják fejezni, kéri értsenek azzal egyet, hogy ezt a témát nagyon röviden 
napirendre tűzzék, máskülönben nem tudna Főorvos úrnak szót adni, amit nagyon nem 
szeretne.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy nagyon röviden a véleménnyilvánítás a következő testületi 
ülésre való napirendre vétellel a védőoltással kapcsolatban egyetért, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

védőoltásról tájékoztatás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Almási Ferenc ÁNTSZ 
Tisztifőorvos a korábban elfogadott napirendeket megelőzően egy újonnan bevezetendő 
védőoltásról tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
Dr. Almási Ferenc főorvos: gratulál a döntéshez. Elmondja, 29 éves lányát is beoltotta, mert 
úgy gondolja ez egy olyan fajta védelem a daganatos betegségekre is amit környezetükben 
nagyon sok helyen látnak.  
A kérdésre válaszolva elmondja, ma Magyarországon nem kötelező a tüdőszűrő vizsgálat. 
Csak akkor kötelező, ha egy adott területen egy lakóközösségben, településrészen a lakosság 
körében a 25%-ot eléri vagy meghaladja. Ebben az esetben kell elrendelni a zárt közösségek, 
települések tüdőszűrő vizsgálatát. Magyarországon szerencsére a TBC helyzet megnyugtató, 
nincs szükség a lakosság általános szűrésére. Vannak azonban munkakörök, amelyeknél 
alkalmazási feltétel a szűrés elvégzése. A lakosság körében végzett vizsgálatokat az 
Egészségbiztosítási Pénztár megfizeti. Abban az esetben, ha a munkakörhöz szükséges a 
vizsgálat, a munkáltató köteles megfizetni a vizsgálatokat. Van az ún. szervezett munkavégzés 
keretében foglalkoztatott dolgozó, akik kisebb-nagyobb cégnél néhány embert foglalkoztató 
cégek, vagy nagyobb vállalatokat. Vannak nem szervezett munkavégzésű cégek, ahol 
egyszemélyes vállalkozás van, vagy családtagok is dolgoznak. A különbség az, hogy a 
szervezett munkavégzésnél kötelező alkalmazni orvost és a rendeletben meghatározott díjat 



 

kell fizetni a tevékenységért évente. A nem szervezett munkavégzés esetében választható a 
háziorvos is, de nem lakossági szűrés keretében kell tüdőszűrésre menni. Ha háziorvos ad 
beutalót, nem kell fizetni. Abban az esetben, ha foglalkozás, egészségügyi, alkalmassági 
elbírálás céljából végzik a tüdőszűrő vizsgálatot, fizetni kell az Önkormányzatnak is az óvodai 
dolgozók után. Az más kérdés, hogy milyen megállapodást kötnek az egészségügy 
foglalkoztatási orvosával.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a választ. 
 
Serhók György képviselő: nagyon sok napirend van még előttük, hasonlóan fontos témában. 
Főorvos úr megerősítette abban a témában, amiről oly sokszor tárgyaltak munkaértekezleten, 
bizottsági ülésen. Egyetért a védőoltással, örül hogy napirendre kerül. Javaslattal él amiről 
akár a mostani, akár a következő testületi ülésen is dönthetnek, hiszen egy nemes döntésről 
van szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: abban kéri a képviselő-testület szavazatát, hogy az 
augusztusi képviselő-testületi ülésre készítse elő a Hivatal az előterjesztést, különösen a 
következő évek döntésében is, hiszen a következő költségvetésnél javaslatot kell tenni.  
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a következő augusztusi testületi ülésen napirendje legyen, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Előterjesztés készítése védőoltásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hivatalát, hogy készítsen 
előterjesztést, különösen a 2008. évi és az ezt követő évek kihatásait is figyelembe véve a 
humán papillómavírus elleni védőoltás bevezetése, finanszírozása és a folyamat fenntartása 
érdekében.  
 
  Felelős: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  

 
*  * * 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: határozathozatalt kér arra vonatkozólag, a 
szorgalmi idő szeptember kezdődik, de felhatalmazás kell arra, hogy esetleg a közbeszerzési 
eljáráshoz, Székesfehérvárhoz csatlakozzon a képviselő-testület.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a felhatalmazás alapján meg fogja keresni Csomány 
főorvos urat.  
Kéri, aki a felhatalmazással egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Székesfehérvár Város Önkormányzat megkeresése védőoltással kapcsolatban 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Oláhné Surányi Ágnes 
polgármestert, hogy a humán papillómavírus elleni védőoltás oltóanyagának közös 
közbeszerzési eljárásban való együttműködés érdekében keresse meg Székesfehérvár Város 
Önkormányzatát.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * * 
 
Dr. Almási Ferenc főorvos: köszöni a lehetőséget, és még egyszer gratulál a döntéshez.  
 
 
Napirend: 2./ Óvoda éves munkájának értékelése 
                        (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: átadja a szót Serhókné Varjas Edit óvodavezetőnek.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: köszönti a Polgármestert, a Jegyzőt és a Képviselő-
testület tagjait. A Meseliget Óvoda gyermekközössége, nevelőközössége és szülői közössége 
nagyon tartalmas és nagy munkával bír. Megköszöni a Nevelő Testület és a Szülői 
Munkaközösség tagjainak munkáját, segítségét, hiszen ha ők nem dolgoztak volna, nem 
lehetett volna ilyen tartalmas és munkás év. Egy sajnálatos esemény a nagyon jó évzárást 
beárnyékolta. Nagyon nem szeretne rá kitérni. Nagyon megtörte a Nevelő Testületet és a 
szülői közösséget is. Úgy gondolja ezen a Nevelő Testület soha nem lesz túl, mindig benne fog 
maradni. Pályafutása alatt ilyen még soha nem történt meg és reméli soha többé nem is fog 
megtörténni. Rendőrségi eljárás megindult, így a fegyelmi eljárást a vizsgáló biztos 
javaslatára felfüggesztette, mert két eljárás nem lehet ugyanabban az ügyben. Személyi 
változások is lesznek nagy örömükre. Németh Andrea anyai örömök elé néz. Ennek 
mindannyian örülnek. Amikor úgy gondolja hogy a munkáját folytatni szeretné, nagy 
szeretettel várják vissza. Az ő munkáját addig Fedorné Baracsi Judit fogja ellátni, az 
Újtelepen pedig Fujtás Józsefné végzi.  
A beszámoló a teljesség igénye nélkül készült. Ha mindent leírtak volna, sokkal több oldalú 
lenne az anyag. Lehet hogy így is maradt ki olyan dolog ami számukra természetes ezért 
elfelejtik beleírni. Már egy korábbi testületi ülésen elmondta, nagyon magas létszámmal 
dolgoznak három éve. A negyedik évben is ilyen magas létszámmal fognak dolgozni. Arra kéri 
a T. Képviselő-testületet ennek megoldására valamilyen lehetőséget találjanak. Hosszú távon 
nagyon nagy nehézségeket okoz. Jelen pillanatban még nem, mert ugyanúgy helyt állnak a 
dolgozók, de egyre fáradtabbak és kimerültebbek. Minőségi munkára tették le a voksukat és 
abból nem szeretnének leadni. Kéri amennyiben lehetőségük van, gondoljanak rájuk a 
csoportbővítés terén. Vannak és lesznek is beköltözők és nem biztos hogy elég lesz a férőhely. 
Vannak még megoldandó feladatok is. Úgy gondolja az óvoda menedzselése nem rossz, 25 
külföldi gyermeket kellett elutasítani. A környékben jó az óvoda hírneve, viszont még jobbá 
szeretnék tenni. A honlap még adósság, nem volt olyan szakember aki segíteni tudott volna.  
 



 

Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdése, hogy a Bizottság tárgyalta-e a beszámolót?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem volt feladata.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: az SZMSZ szerint beletartozik a hatáskörébe. Kérdezi, jelenleg 
van-e alapítványa az Óvodának?  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: van alapítvány Meseliget Alapítvány néven. Olyan 
nagyvállalkozók vannak, akik nagyon sok támogatást nyújtanak az Óvodának. A pályázatot 
azért nem írta le, mert pályáztak de nem nyertek. Az idén is pályáznak, reméli nyertesek 
lesznek.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: az Alapítványról a beszámoló a Velencei Híradóban 
megjelenik?  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: az ősszel szokott megjelenni. A Kuratórium elnöke Dr. 
Oszvald Éva.  
 
Juhász Gyula képviselő:  kérdezi, az Önkormányzat felé milyen feladat hárul, hogy a közel 
30%-os többletlétszámból ne legyen probléma? A 2009. évi költségvetésben mekkora összeget 
kell szerepeltetni? Mit kell tenni ezért? Újabb helységeket építeni, újabb óvónőket felvenni? 
Azt nem lehet csinálni hogy az óvodásokat nem veszik fel. Ha van létszámigény, azt ki kell 
elégíteni és ehhez az Önkormányzatnak mivel kell hozzájárulni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: amire a feltétel biztosított az Önkormányzat által, ahhoz 
kell a gyereklétszámot biztosítani. Ezt a gyereklétszámot egy előzőt testületi ülésen 
jóváhagyták a törvény szerinti emelésekkel. Erre a technikai és személyi feltételek is adottak. 
Többre nem adottak, több gyereket biztosan nem tudnak felvenni. Alapjaiban a feltételek 
adottak, minden évben a költségvetésben terveznek rá. Minden megy a maga útján 
szabályosan és törvényesen. Amit Serhókné Varjas Edit felvetett, az azt a jelzést jelenti, 
hogyha vége az iskolafejlesztésnek utána azzal kell számolni, hogy óvodát kell fejleszteni. 
Korszerűbb épülettel, több gyerekkel kell huzamosan számolni. Annak a tudatával kell élni, 
hogy elkerülhetetlen lesz a mai születésszámok és beköltözések alapján, hogy az 
iskolafejlesztés után az óvodafejlesztésre is foglalkozni kell. Ha nem vesznek fel idegen 
településről gyerekeket, attól még a velencei gyerekek ellátottak lesznek.  
 
Juhász Gyula képviselő: unokája véleménye az volt az óvodával kapcsolatban, hogy minden 
óvó néni nagyon aranyos volt, nagyon szeretett óvodába járni, viszont az óvodán kívül a 
játszási lehetőség kevés.  
 
Galambos György alpolgármester: már majdnem tiszteletbeli óvónő az elmúlt 40 év alapján. 
Sok gyerekre vigyázott az esti órákban is, nagyon jól tudja milyen helyzetek alakulnak ki az 
óvodában. Amikor hallott az óvodavezető által is elmondottakról, elgondolkodott azon 
mekkora felelősség terheli a pedagógusokat. Sokszor látta a csoportban dolgozókat. 
Elszörnyülködött azon, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon bírni. Amikor a két unokájára 
vigyázik hétvégén, a következő hetet csak pihenéssel tölti. Minden elismerése az óvodai 
dolgozóké. Kitartást kíván.  
 
 
 



 

Fehér Györgyné képviselő: ha volna kalapja, megemelné az óvodai dolgozók előtt. Ez az a 
munka amit talán nem is tudna végezni. Az ő unokájára is két ember kell vigyázzon. A 
gyerekekkel szempillantás alatt megtörténhet a baj. Nagyon nagy odafigyelés és hatalmas 
fizikai megterhelés az övéké. Ha minden szülő tudná, hogy micsoda energia van a csoportban, 
akkor sokkal megértőbb lenne és pirossal nem festették volna le a felhívást az óvodakapu 
ajtaján. A beszámolót jónak tartja. A jövőre rengeteg energiát kíván.  
 
Serhók György képviselő:  a jelenlévők között van olyan aki nem kapott anyagot, nem tudja mi 
szerepel benne. Javasolja, az említett esetről szóljanak néhány szót, nem mindenki tudja miről 
van szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  az előző testületi ülésen biztos hogy tájékoztatást adott 
az esetről, de nincs akadálya a mostani tájékoztatásnak sem.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: május 26-án egy kisfiú felügyelet nélkül távozott az 
óvodából, mert a nagykapu nyitva maradt. Megtalálták, visszahozták. A szülők feljelentést 
tettek, rendőrségi eljárás indult el, ezért a fegyelmi eljárást a vizsgálóbiztos javaslatára mint 
óvodavezető felfüggesztette. .  
  
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a beszámolót.  
 
 
Cserny Vilmos képviselő távozik a teremből.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő: javasolja, a jutalmazás kérdését vessék fel. A jó munkájukért 
valamilyen jutalmat javasol. Az óvodavezetőnek saját költségén kellett kinyomtatni a színes 
beszámolókat is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az óvodai vezető feladata, hogy a beszámolót elkészítse. 
Minden évben igényesen készül el. Szerencsére odáig még nem jutottak el, hogy papírral 
lenne gond. Az óvodai dolgozók jutalmazása a költségvetésben szerepel, amit az óvodavezető 
idén is átadott. Nem igényel külön intézkedést, évek óta helyén van a jutalmazás kérdése. A 
vezetők szabadon döntik el mikor kívánnak jutalmazni.  
 
Benkő Istvánné képviselő: megköszöni a Nevelőtestület virágosításban való részvételét.   
 
 
Cserny Vilmos képviselő megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: záró gondolatként megfogalmazza, az a tevékenység 
amit az óvoda pedagógusai, technikai dolgozói egyaránt végeznek hosszú évek óta, köszöni. A 
meghatározott cél a gyerekek ellátása amiben teljesen nyugodtak, jó színvonalon folyik a 
nevelő munka. Tanulságos az az eset is, amiből az iskola is levonhat tanulságokat. Intézkedtek 
abban a pillanatban, de nem annak a hatása alatt kell dolgozni, hiszen nyilvánvaló hogy 
előfordulhatott és sajnos semmi nem biztosítja, hogy a jövőben ne fordulhasson elő, a 
legodafigyelőbb nevelőmunka mellett is. Köszöni a tevékenységet és a beszámolót. Jó 
pihenést, jó nyári szabadságot kíván.  
 



 

Serhókné Varjas Edit óvodavezető: kéri a képviselő-testület, mivel az óvodának projektora 
nincs, nem tud képeket kivetíteni, de nagyon sok képet készítenek a gyerekek mindennapjairól, 
ezért tekintsék meg a fényképalbumot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri a képviselő-testületet aki az óvodai beszámolóval 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület az óvodai beszámolót 11 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Napirend: 3./ Augusztus 20-i ünnepség előkészítése 
        
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: átadja a szót Fehér Györgynének a tájékoztatóra.  
 
Fehér Györgyné képviselő: örömmel elmondja, hogy második alkalommal rendezik meg külön 
megemlékezésképpen az augusztus 20-át. Az idén is mint tavaly, a napján 10.00 órakor, 
Cserny Vilmos kollegájának alkotásánál, a Katolikus templom oldalánál tartják meg a 
megemlékezést. A hangosítást Szalmás Gábor végzi. A műsorért Csapó Balázsné a felelős. Két 
részből fog állni a megemlékezés. Az első részben István királyra emlékeznek, a második 
részben pedig az új kenyér ünnepét taglalják. Szeretettel hív mindenkit aki abban az 
időpontban Velencén lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a tájékoztatót a Bizottság részéről.  
Javasol 5 perc szünetet tartani. A szünet után javasolja, folytassák a testületi munkát a 
következő napirend tárgyalásával.  
 
 
Dr. Sirák Andrásné és Füri Mihály képviselők az ülésről távoztak.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti Hajós Péter és Hajós Krisztián közbeszerzési 
tanácsadókat. Van néhány napirend, ami a közbeszerzés témakörébe tartozik. A közbeszerzési 
tanácsadók részt vettek az előkészítésben.  
 
 
Napirend: 4./ Egyebek: a.) Iskolaépület kiviteli terveinek elkészíttetésére garanciavállalás 
                                            (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja a határozati javaslatban az szerepel, hogy 
egyszerűsített eljárás lefolytatásához járulnak hozzá és a szerzői jog alapján a Liget iskola 
tervezőjét tárgyalófélként meghívják.  
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért és a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 
 
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Iskolaépület kiviteli terveinek elkészíttetésére vonatkozó garanciavállalásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola felújítási, 
bővítési munkáihoz szükséges tenderterveket el kívánja készítetni annak érdekében, hogy a 
kivitelező kiválasztásához meghirdetendő közbeszerzési pályázati eljárás során az 
ajánlatkérés műszaki tartalma a lehető legpontosabb legyen. 
Felhatalmazza a Hivatalt, továbbá a New-Line Közbeszerzési, Tanácsadó Kft-t, hogy fenti cél 
érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

  New-Line Közbeszerzési, Tanácsadó Kft. 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4./ Egyebek: b.) Velencei-tó Kapuja projekt engedélyezési tervdokumentáció  
                                             megrendelése (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elnézést kér, de az előterjesztésből a második 
bekezdésben diktálási hiba miatt kimaradt egy szó. A helyesbítés „engedélyezési 
tervdokumentáció”. Az is kimaradt az előterjesztésből, hogy európai uniós tárgyalás. 
Elhangzottak ezek bizottsági ülésen is. Kérdés, észrevétel nem volt.  
Kéri, aki az előterjesztést mint határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
 A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Kapuja projekt engedélyezési tervdokumentáció megrendeléséről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt engedélyezési 
tervdokumentációját el kívánja készíttetni. 
Felhatalmazza a Polgármestert, valamint a New-Line Közbeszerzési, Tanácsadó Kft-t, hogy 
az építészeti tanulmánytervek alapján az engedélyezési tervdokumentáció elkészítetéséhez 
szükséges közbeszerzési eljárást folytassa le.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  

 
*  * * 

 
 
 
 
 



 

Napirend: 4./ Egyebek: c.)  Közbeszerzési eljárások kiírása 
o Jogi tevékenységre ajánlati felhívás 
o Könyvvizsgálói tevékenységre ajánlati felhívás 
o Projekt menedzsment (bonyolítói) tevékenységre 

ajánlati felhívás 
o Velencei-tó Kapuja üzemeltetésére ajánlati felhívás 
o Közbeszerzési tanácsadói tevékenységre közbeszerzési 

eljárás kiírása 
                                             (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a kiküldött táblázat a korábbi testületi 
döntések szerint továbbra is feltételhez kötött közbeszerzési eljárások, csak most már nem a 
nevesítés miatt, hanem a támogatási szerződés megkötésére. Azt mondták, mindaddig 
feltételhez kötött közbeszerzési eljárásokat írnak ki, amíg a támogatási szerződés is véglegessé 
nem válik. Ez ugyanolyan feltételhez kötött. Emlékeztetőül elmondja, hogy a jogi 
közreműködés hazai, egyszerű eljárás mintájára készült. A könyvvizsgálói tevékenység hazai 
egyszerű, a projektmenedzsment európai uniós, gyorsított tárgyalásos mód és az üzemeltető 
európai uniós szolgáltatási koncepció. Jelzi, külön-külön fognak a napirendekről szavazni. Az 
európai uniós szolgáltatási koncepció kiírásához a 2. oldaltól szerepelnek azok a fő elvek, 
amikről a bizottsági ülésen is együtt gondolkodtak. Természetesen még minden kiegészíthető. 
Vannak határidők is amik az időbeosztásról szólnak. Ez azért fontos, hogy mindenki átlássa 
mi a futamideje egy közbeszerzési eljárásnak. Annyit kell tudni, hogy a bírálat a testületi 
ülésen ki van hagyva, ez mindig az azt követő testületi ülés időpontja, vagy az augusztus 4. 
vagy a szeptember 8. ahogy magát az eljárási rendet, az előkészítést és a bontást is 
határidőben el tudják végezni. A vitát, a hozzászólásokat megnyitja.  
 
Fehér Györgyné képviselő: a hazai egyszerűsített eljárás az hazai. Az európai unióshoz kell-e 
európai uniós szakember?  
 
Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó: igen, közbeszerzési tanácsadóra van szükség. Ők 
rendelkeznek hivatalos közbeszerzési tanácsadó minősítéssel. 
 
Juhász Gyula képviselő: 2000 m2 a pályázat tárgya és ehhez csatlakozik még a strand az 
egész partszakasszal. A pályázat azt jelenti, hogy a partra nem kell pályázni, de az ő 
felügyelete alá fog kerülni, ha megépül a szolgáltató egység 27.000 m2-en.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: gépelési hiba, 2.700 m2 a bérbe adható terület. 
Azon nyüglődtek sok szakemberrel, közgazdásszal, közbeszerzési tanácsadóval, 
pályázatíróval, hogy lehet ezt úgy biztonságosan megszervezni, hogy az üzemeltetés mindenre 
kiterjedő, biztonságos legyen. Arra a következtetésre jutott mindenki, hogy gyakorlatilag csak 
azt lehet, hogy a dolgok egymással összefüggésben vannak, nem lehet őket szétválasztani. 
Ezért született az a javaslat, hogy egy szolgáltatási vagy egy építési koncesszió, de inkább a 
szolgáltatási lesz a túlsúlyos az összegszerűségét tekintve, abban kell úgy meghirdetni, hogy 
aki az épületet magát üzemelteti, az fogja fenntartani, üzemeltetni a strandot, a parkokat, a 
hozzá tartozó közösségi tereket, valamint a sétányt. Az volt a cél, hogy ehhez az egész 
egységhez biztosítsa az önkormányzati forrásokat is. Ha az Önkormányzat az önrészt odaadja 
– a fejlesztési tartalék lesz a fedezete - akkor legalább a kamattörlesztés terheit a bérleti díj 
biztosítsa. Ezért nettó 50 millió forintra saccolták a hozzá értő emberek a bérleti díjat. Az 
üzemeltető bevételéből számítások szerint a bérleti díj és még az épület működése is 
biztosítható, ugyanakkor fennmarad a többi terület költsége, nem utolsó sorban a közüzemi 



 

díjak. Ennek a biztosítására szándék a pályázat kiíró szándékával megegyezően az, hogy 
vállalkozói tőkét generáljon. Lehetőség szerint aki itt komolyabb tevékenységet vállal, az 
vállaljon fel egy további kitételt, építést is, aminek a bérleti díja is előre meg lenne határozva, 
valamint egy egy összegű megváltást is kellene hozzá rendelni. Minden mindennel összefügg. 
Ez egy „összegyúrt” üzemeltetési, szolgáltatási szerződés lenne, amibe a bérlet, a hasznosítás 
és az üzemeltetés is benne lesz. Ha szétszedik, ellenérdekeltségű mozgások lesznek és nem 
tudják biztosítani azt, hogy egy felügyelet alatt közcélú hasznosítást is biztosíthasson a 
projekt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem is lesz rá lehetőség. Minden szerepelni fog a 
szerződésben a kikötőtől, a partig, stb. A számelírásért elnézést kér.  
 
Cserny Vilmos képviselő: bizottsági ülésen is kérdezte, mert ez annyira bonyolult és összetett 
üzemeltetési feladat, a logikát érti, hogy egy összegű és egy személlyel, de fennáll-e a 
lehetősége annak, hogy alvállalkozóval működtesse a strandot, a kikötőt, stb.?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: arról volt szó bizottsági ülésen, lehetőség szerint ezt 
a pályázat ne tegye lehetővé, mert akkor kicsúsznak a dolgok. A javaslat a szövegben eddig 
nem is szerepelt, hogy harmadik személynek továbbadhatja, de tiltás sincs. Polgárjogi 
szerződéssel lehet megtiltani, nyilván a pályázatban is így kell kiírni.  
 
Sénik István képviselő: ha egy pályázó megnyeri az egész területet, véleménye szerint ő 
rendelkezik azzal, hogy a helyiségeket bérbe továbbadja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen, ez van leírva.  
 
Cserny Vilmos képviselő: nem a helyiségekre gondolt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: további kérdések nem hangoztak el.  
Kéri, először a jogi közreműködés, közbeszerzési eljárásának kiírásáról döntsenek. 
Kéri, aki a kiírással egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Kapuja projekt jogi tevékenységére vonatkozó ajánlati felhívásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt 
megvalósításához kapcsolódó jogi tevékenységre szabályszerű eljárásban ajánlati felhívást 
bocsát ki.  
Felhatalmazza a Polgármestert és a New-Line Közbeszerzési, Tanácsadó Kft-t, hogy a 
szükséges előkészítő munkát végezze el.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 
 

*  * *  



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás kiírásával egyetért, jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Könyvvizsgálói tevékenységre ajánlati felhívás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezés alatt álló három projekt 
megvalósításhoz (Velencei-tó Kapuja, Zöldliget Általános Iskola bővítése, valamint a 
Járóbeteg szakorvos ellátó intézet) könyvvizsgálói feladatainak ellátására ajánlati felhívást 
bocsát ki a közbeszerzési eljárás keretében. 
Felhatalmazza a Polgármestert és a New-Line Közbeszerzési, Tanácsadó Kft-t a szükséges 
anyag összeállítására és a felhívás kibocsátására. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a projektmenedzsment feladatellátására 
megfogalmazott közbeszerzési eljárás kiírásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Projekt menedzsment (bonyolítói) tevékenységre ajánlati felhívásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezés alatt álló három projekt 
megvalósításához (Velencei-tó Kapuja, Zöldliget Általános Iskola bővítése, valamint a 
Járóbeteg szakorvos ellátó intézet) projektmenedzseri (bonyolítói) tevékenységre ajánlati 
felhívást bocsát ki. 
Felhatalmazza a Polgármestert és a New-Line Közbeszerzési, Tanácsadó Kft-t, hogy az 
eljárás lefolytatásához szükséges munkákat végezze el.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az üzemeltető kiválasztásához szükséges 
közbeszerzési eljárás kiírásával a mellékelt 2. oldalon szereplő szempontokkal egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 



 

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Kapuja üzemeltetésére ajánlati felhívásról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt révén 
megvalósuló objektumok, közterületek, szabad strand terület, stb. üzemeltetésére ajánlati 
felhívást bocsát ki az előterjesztésben foglalt főösszegző elvek alapján.  
Felhatalmazza a Polgármestert és a New-Line Közbeszerzési, Tanácsadó Kft-t a szükségges 
anyag összeállítására és az ajánlati felhívás kibocsátására.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a 18 közbeszerzési eljárás kiírását is a 
közbeszerzési tanácsadók készítették el a 2007. évi érvényes közbeszerzési eljárás alapján. 
Oda beletervezték azt is hogy lesz egy időszak amikor a nevesítés megtörténik, amikor a 
következő ütemre ki kell írni a pályázatot. Most érkeztek el idáig, ez az ütem most 
befejeződött, de a következő testületi ülésen a beérkező bírálatokat valakinek bírálnia kell. Ki 
kell írni a közbeszerzési eljárást és bízik benne, hogy a New-Line Kft. is fog pályázni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: közbeszerzési-tanácsadói tevékenységre kell egy 
közbeszerzési egyszerű eljárást kiírni, ehhez kérik a képviselő-testület hozzájárulását. Nincs 
mit szakmailag hozzátenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri aki elfogadja a közbeszerzési tanácsadók 
megbízására a közbeszerzési eljárás kiírását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.   
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

közbeszerzői, tanácsadói munkálatok elvégzésére ajánlati felhívás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezés alatt álló három projekt 
(Velencei-tó Kapuja, Zöldliget Általános Iskola bővítése, valamint a Járóbeteg szakorvos 
ellátó intézet) előkészülete és megvalósítása tárgyában szükséges közbeszerzői, tanácsadó 
munkálatok elvégzésére ajánlati felhívást bocsát ki.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhívás kibocsátásáról gondoskodjon.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30. 
 

*  * *  



 

Napirend: 4./ Egyebek: d.) Velencei-tó Kapuja projekt végleges dokumentáció és  
                                             tervegyeztetésre vonatkozó ajánlat bírálata 
                                             (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, már a végleges pályázatok kerültek bontásra.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: egy sajátos pályázatról van szó. Abban az esetben, 
ha a Kormány nevesíti az addigi benyújtott anyagot és továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja, 
kell egy végleges anyagot összeállítani. A végleges anyagnak sokkal mélyebb tartalmúnak kell 
lenni, engedélyezési tervdokumentációknak, környezeti hatástanulmányoknak is benne kell 
lenni. Ez össze kell fogni és menedzselni kell. Ezt a feladatot kell elláttatni és több más 
feladatra is szükség van. Ha bármelyik feladat hiányzik a sorból, később visszaolvashatják. A 
pályázati kiírásnak ma történt a végső bírálata. A Bíráló Bizottság a pályázatot alkalmasnak 
tartotta és javasolja, hogy a Képviselő-testület pályázatnyertesként a Közép-Pannon 
Regionális Fejlesztési Zrt-t nevezze meg, nettó 17,5 millió forint tevékenységi díjért.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ezek és a korábbiak mindegyike a pályázatban 
elszámolható költség.  
 
Sénik István képviselő: bruttó 21 millió forintról van szó? Az áfa visszajön vagy elveszíti az 
Önkormányzat?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 62-63%-os a támogatás intenzitása az egészre 
vonatkozóan. Az áfa teljes egészét elveszítik, a saját részükét is. A 680 millió forint önrészbe 
benne van az áfa is. Az Önkormányzat része bruttó.  
 
Sénik István képviselő: az állami támogatás nettó vagy bruttó?   
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem tudnak még pontos választ adni, mert egyrészt nem 
rögtönöznek, másrészt a szerződés még nincs meg. Egy biztos, hogy 2,2 milliárd forint a 
beruházás összege. Ebből 1.580.000.000.- Ft a támogatás és 680.000.000.- Ft az 
Önkormányzat önrésze áfástól. Ott lehetne áfa visszaigénylők és csak olyan mértékig, ahol 
valamilyen bevételi tevékenység van.  
 
Juhász Gyula képviselő: azt gondolta, hogy több pályázó lesz, de egyetlen egy pályázat 
érkezett be. Ennek valami oka lehet? Nehéz ezt a munkát elkészíteni?  
 
Hajós Péter közbeszerzési tanácsadó: ez az eljárás megjelent a Közbeszerzési Értesítőben, 
meg lett hirdetve. Minden pályázó számára nyílt. Hetente három alkalommal tesznek fel rá 
pályázatokat. Bárki elolvashatja, bárki pályázhat. Ennek ellenére egy pályázat érkezett. Ha 
nem lett volna pályázat, kezdhették volna a közbeszerzési eljárást előröl.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindig attól a két véglettől fél az Önkormányzat, hogy 
vagy nem lesz pályázó vagy rengeteg pályázó lesz. Nagyon sok a közbeszerzési eljárás, 
mindenhol ez a helyzet alakul ki.  
Kéri, aki a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-t pályázatnyertesként nettó 17,5 millió 
forinttal elfogadja az ajánlatát, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Kapuja projekt végleges dokumentáció és 
tervegyeztetésre vonatkozó ajánlat bírálatártól 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt végleges 
pályázati anyag összeállítása és hatósági tervegyeztetési feladat elvégzése tárgyában kiírt 
ajánlati felhívás közbeszerzési eljárásában a Bíráló Bizottság javaslatával egyezően a Közép-
Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. pályázatnyertességét állapítja meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatnyertessel nettó 17,5 millió forint díjért 
történő feladatellátásra a szerződést kösse meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. augusztus 30.  
 

*  * * 
 
 
Napirend: e.) ELMIB ajánlata további költségcsökkentésre 
            (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: arról van szó, hogy 16 db transzformátor 
működtetésével tovább csökkenthető a közvilágítási áramszámla, még akkor is ha évente 1,5 
millió forintért vásárolnak az ELMIB Rt-től. Jelen pillanatban is részvényes az Önkormányzat 
a korábbi közvilágítási pályázat kapcsán.  
 
Cserny Vilmos képviselő: kérdezi, hogyan fognak kinézni a transzformátorok?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: amiről a képviselő-testület dönthet jelen esetben az 
az, hogy felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdésére. Ez még nem a szerződés 
aláírása. Egy ajánlat érkezett számokkal, de akkor lehet a részletekbe belemenni, ha van 
fogadókészség. Ha dönt a képviselő-testület utána tudják megkérdezni az esztétikai részét.  
 
Juhász Gyula képviselő: a költség bruttó költség? Erre a kötvényből van pénz vagy a 2008. 
évi költségvetésben ekkora a tartaléki hézag?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a megtakarításból évente.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 4 millió forint a megtakarítás évente a fogyasztás 
csökkenésből. Annyival kevesebbet kell fizessen az Önkormányzat, viszont 1,5 millió forintot 
vissza kell fizessen részvényvásárlásra. 2,5 millió forint fog maradni.  
 
Serhók György képviselő: pontosítani kíván. Az anyagból az tűnik ki, hogy 16 db 
transzformátor egység van és az mellé lesz beépítve fényáram szabályozó rendszer. Ez fogja 
valójában a 25%-os költségmegtakarítást megoldani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ha az alapgondolat és a célrendszer elfogadható, akkor 
javasolja a határozati javaslat arról szóljon hogy szándéka van a képviselő-testületnek és 



 

felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalás lefolytatására. Amikor az anyag előkészítésre 
kerül, vissza fog kerülni a képviselő-testület elé.  
Kéri, aki az előbb elmondottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

ELMIB ZRt. ajánlatának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMIB ZRt. által ajánlott közvilágítási 
rendszer korszerűsítési elképzelést támogatja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
fényáram szabályozás megvalósításához szükséges 16 transzformátor elhelyezésére, valamint 
a KÖZVIL-részvények megvásárlásához kapcsolódó pénzügyi finanszírozás tárgyában 
egyeztetéseket folytasson, illetve szerződés tervezetet terjesszen elő.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. október 30.  

 
*  * * 

 
Napirend: f.) Önkormányzati tehergépjármű vételére javaslat 
                      (Előterjesztés 8-as számú mellékletben) 
 
Serhók György képviselő: köztudott mindenki számára, legyen akár óvodai vagy iskolai 
dolgozó, hogy milyen sok hasznát veszik ennek az autónak. Az autó valóban leamortizálódott, 
feljavítása nem célszerű és nem érdemes. A Bizottság javaslata az, hogy vásároljanak új autót 
és a régit értékesítsék beleszámolva az eladási árat a vételárba.  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Önkormányzati kisteher-gépjármű vételéről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település üzemeltetési feladatok 
biztonságos ellátása érdekében kisteher-gépjármű vásárlása céljára nettó 4.200.000.- Forint 
költségelőirányzatot biztosít, melynek forrásául a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
Felhatalmazza a Hivatalt, illetve a Polgármestert, hogy a gépkocsi vásárlás érdekében a 
szükséges lépéseket tegye meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 
 



 

Napirend: g.) MÁV közös tulajdon megszüntetésére irányuló  
                       szerződéses ajánlata (1378/1 hrsz) 
                      (Előterjesztés 9-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, 28 m2-ről van szó. Bizottsági ülésen is kérte 
úgy fogadják el az ajánlatát a MÁV-nak ahogy van, mert lesz még kérése az 
Önkormányzatnak.  
 
Fehér Györgyné képviselő: a 3. sorban elírást lát. 15.000 vagy 16.000.- Ft?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 15.680.- Ft. Az ajánlat elfogadásáról kell dönteni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a MÁV által felfogadott ügyvédi iroda kap 
felhatalmazást a szerződés megírására, ha a képviselő-testület az ajánlatot elfogadja.  
 
Serhók György képviselő: tájékoztatásul többször elmondta, hogy a MÁV maga Állam az 
Államban. Nem tud az Önkormányzat mit kezdeni azzal, hogy levágják a gazt. Van egy 
szerződés ami 1999. évre szól, minimális összeggel adnak parkoló helyeket a vasútállomás 
mellett. Az a cél hogy nem csak ez a terület, hanem a másik irányba is terjeszkedve, ha 
megépülne a Velencei-tó Kapuja, úgymond kiszorulnának a parkolásból a gépkocsik, az lenne 
a cél, hogy azokat a területek parkolásra fel lehessen használni. Évek óta mennek a 
tárgyalások.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a kiegészítést. Név szerinti szavazást rendel el. 
Kéri, aki az ajánlattételt elfogadja, kézfeltartással jelezze. Átadja a szót dr. Papp Gyula 
Gábor címzetes főjegyzőnek a képviselő-testület névsorának előolvasására. .  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: előolvassa a Képviselő-testület névsorát.  
 

Oláhné Surányi Ágnes   igen 
  Galambos György    igen 
  Benkő Istvánné   igen 
  Cserny Vilmos    igen 
  Fehér Györgyné   igen 
  Juhász Gyula    igen 
  Martinovszky József   igen 
  Sénik István    igen 
  Serhók György   igen 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

MÁV közös tulajdon megszüntetésére irányuló 
szerződéses ajánlatról (1378/1 hrsz) 

 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV Zrt. megbízásából Dr. Török Bálint 
ügyvéd által a velencei 1378/1 hrsz-ú 28 m2 nagyságú területre tett bruttó 15.680.- Ft, azaz 
bruttó Tizenötezer-hatszáznyolcvan forint összegű ajánlatot elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvétel tárgyában elkészített szerződést fenti 
tartalommal nevében eljárva írja alá.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. július 30.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: g.) VKTK javaslata települési hozzájárulásra vonatkozóan (Szüreti Mulatság) 
                       (Előterjesztés 10-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: itt arról van szó, hogy az Önkormányzat becsatlakozna 
a kistérségi szüreti mulatságba, ezért tették át szeptemberre a rendezvényt nyárbúcsúztató 
rendezvénnyel. A szüret az idén Pákozdon lesz a kerekévfordulós rendezvénnyel. Minden 
település 60.000.- Ft-tal járul hozzá. Kéri, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

VKTK javaslata települési hozzájárulásra vonatkozóan (Szüreti Mulatság) 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megrendezésre kerülő II. Velencei-tavi 
Kistérségi Szüreti Mulatság támogatására 60.000.- Ft-ot, azaz hatvenezer forintot biztosít. 
Felhatalmazza a pénzügyi osztályt, hogy az összegnek a VKTKT-hez történő átutalásáról 
gondoskodjon.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 
 

*  * * 
 
Napirend: i.) TÖOSZ javaslata 
                       (Előterjesztés 11-es számú mellékletben)                       
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a TÖOSZ-ba 3250 település tartozik. Megpályáztak egy 
holland pályázatot, ahol nemcsak igazolni kell a döntést, hanem csatolni kell a képviselő-
testületek határozatát. Javasolja adják ki a határozatot. Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

TÖOSZ javaslatának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 2009. és 2010-re esedékes 
rendes tagdíjat (a két évre) összesen, azaz 206.520.-. forint összeget a TÖOSZ EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A helyi és regionális, 
valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív 
kapacitásának növelése beleértve információ-technológiai eszközök használatát” című 
célterületére, „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján 2009-
2010” című projekt költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetési ütemezése a tagdíj-
fizetéssel azonos módon történik.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

*  * * 
 
Napirend: j.) Velence SE támogatási kérelme 
                      (Előterjesztés 12-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: több képviselő-testületi ülésen adott örömteli 
tájékoztatást arról, hogy megyei bajnok lett másodszor is Velence és az Országos Kupán 
második helyezést értek el. Akkor is jelezte, hogy dönteni kell a hogyan továbbról.  Az 
Elnökség meghozta a döntést. Az elnökkel sokat egyeztettek hogy össze lehessen szedni azt a 
többletforrást ami szükséges ahhoz hogy az anyagi feltétel biztosított legyen. Egy olyan szám 
amit az Önkormányzatnak célszerű felvállalni, 1 millió forinttal történő kiegészítés. A 
Velencei-tavi Nyári Játékokon volt a záró ülése az Egyesületnek, itt kapták meg a serleget a 
focicsapat tagjai. Tudni lehet hogy az utánpótlásban közel 150 gyerek focizik, nagy örömére 
szolgál. A csapatban kettő 21 év alatti játékosnak kell lenni. Most nyílik meg az a lehetőség, 
hogy kötelező az utánpótlásból felvinni fiatalokat a nagycsapatba. A lényeg, hogy minél több 
fiatalabb gyerek sportoljon. Vannak az utánpótlásban tehetséges fiatalok akikkel tudják 
biztosítani, ezt mondta Kiss Tibor is.  
 
Serhók György képviselő: úgy gondolja Polgármester asszony teljesen sportszakértő, hiszen 
annyi alkalommal részt vett közös egyeztetéseken. Tavaly megélték azt a helyzetet, hogy 
visszamaradt a csapat MBI osztályban. Úgy érzi erkölcsileg kissé vereséget szenvedtek és az 
idei évben ezt nem kívánták felvállalni, ezért olyan közös teherviselést javasoltak a Sportkör 
irányába, hogy ők is mindenféleképpen mozduljanak más irányba, hogy azt a különbözetet 
ami jelenti az MB III-a indulást. Talán a mostani felállással is jó eredményt tudnak elérni és 
biztos abban, hogy Velence hírnevét erősíteni fogják a későbbiekben is. Javasolja a közös 
teherviselést és járuljon hozzá az Önkormányzat.  
 
Juhász Gyula képviselő: az Önkormányzat területén vannak olyan dolgok, amelyek szintén 
pénzigényesek, például az iskolabeázás, fizikai, kémiai labor, szabadtéri játékok az óvodánál. 
1 millió forint elég jó lenne ehhez. A labdarúgó csapat 5,5 millió forintot kap az 
Önkormányzattól. Kiss Tibor 1 millió forintot kér. Ha esetleg a pénzt úgy adnák oda, hogy 
valamilyen célt kötnének hozzá, például az MB III-ban az első öt helyezet közé kell kerülni. 



 

Valamilyen feladatot kellene kikötni. Egyébként az 1 millió forintot támogatja, de vannak az 
országban olyan települések, ahol nem vállalták.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megvan az a gyakorlat, amikor támogatást adnak egy 
szervezetnek, támogatási szerződést kötnek és ott leírják mire költhető. A focicsapatnál mindig 
egyet kötne ki, hogy személyi díjazásra nem fordítható. A számlákat, mielőtt felvették a 
következő havi ellátmányt, előtte a számlamásolatokat begyűjti az Önkormányzat. Az iskola 
problémáit meg fogják oldani akkor, amikor az iskola építésébe belefognak. A játszótérre 
terveztek. Az biztos, hogy nem elegendő és az óvoda eszközeire is terveztek a költségvetésben.  
 
Serhók György képviselő: elmondja, 5.340.000.- forint az amit az Önkormányzat a 
költségvetésből kiad és plusz 1 millió forint kellene hozzá. A Sportegyesület költségvetése 10 
millió forint felett van jelen pillanatban. Ezen felül még van 3-4 millió forint olyan jellegű 
kiadás, ami utazás és egyéb költségek, amik milliós tételek. A költségek nem állnak meg az 
Önkormányzat fedezetéből. A 150 gyermek utaztatása sem egyszerű. Az Önkormányzat mindig 
megfelelő módon torelálta a Sportegyesület kérdését és reméli a továbbiakban is így lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a kérelemmel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Velence SE támogatási kérelmének elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence Sportegyesület számára az NB 
III-as Labdarúgó Bajnokságban való részvétel többletköltségeire tekintettel a 2008-as 
költségvetési évre plusz bruttó 1 millió forint támogatást biztosít.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kifizetés teljesítéséről gondoskodjon.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 

*  * * 
 
Napirend: k.) Játékkaszinó működtetésére koncessziós pályázat kiírásához hozzájárulás 
                       (Előterjesztés 13-as számú mellékletben) 
  
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, ahhoz hogy a Pénzügyminisztérium által 
lefolytatott közbeszerzési koncepciós eljárás eredményeként Velence is érintett lehessen egy 
ilyen tevékenység telepítésében, ahhoz már most jelezni kell hogy az Önkormányzat 
fogadókész.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a lényeg, hogy az Önkormányzatnak koncessziós joga 
van a területre. Azt nem lehet tudni a következő évek mit hoznak, de azt érzékelni lehet, hogy 
ezekben az irányokban nagyon nagy pénzek vannak a helyi önkormányzatok számára is. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Kéri, aki a hozzájárulással egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 



 

A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

Játékkaszinó működtetésére koncessziós pályázat kiírásához hozzájárulás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Minisztérium Pályázati 
Irodájának megkeresésére hozzájárul ahhoz, hogy Velence Város közigazgatási területén 1-es 
kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére nyilvános koncessziós pályázat 
kerüljön kiírásra.  
Ezen határozatát Képviselő-testület a pályázat kiírásához szükséges képviselő-testületi 
egyetértés, hozzájárulás kinyilvánítására bocsátja ki.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. július 30.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: l.) Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele 
                      (Előterjesztés 14-es számú mellékletben) 
 
Szelei Andrea aljegyző: elmondja, egyetértettek a törvényességi észrevétellel ezért került 
javításra.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Társulási megállapodásának módosításáról 

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

Megállapodás 
 
Szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi társulásra 
 
 
 



 

1./ A társulás neve, székhelye 
Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, 
Pákozd, Zichyújfalu községek „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményi Társulás. 

 Székhelye: Velence, Tópart u. 52. 
 
4./ A társulás tevékenységi köre: 
 

4.1.1. Házi segítségnyújtás: 1993 évi III. tv 63. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a 
szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló 
életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást. 
Az ellátottak további körét a tv. meghatározza. 
 
4.1.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 1993 évi III. tv. 65.§ (1): A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős korú vagy fogyatékos 
személyek, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 
4.1.3. Közösségi ellátások: 1993 évi III. tv. 65/A. § (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, 
illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi 
alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti 
alacsonyküszöbű ellátás. 

(2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében 
biztosítani kell 

a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 
b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, 
c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe 

vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 
d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 
e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való 

részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, 
f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 
(3) A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében a (2) 

bekezdés e)-f) pontjában meghatározottakon túl biztosítani kell 
a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges 

egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, 
b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési 

rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. 
 

Ezen határozattal egyidejűleg a Képviselő –testület 44/2008. (II. 25.) határozatát visszavonja. 
 

Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő: 2008. július 30.  



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, a napirendek végére értek és 
mivel 17.00 – 18.00 óra között van, ezért a közérdekű bejelentésekre kerülhet sor, majd utána 
zárt üléssel folytatják a munkát.  
Kéri, az szóljon, akinek közérdekű bejelentése van.  
 
Benkő Istvánné képviselő: köztudott, hogy a temetőben Molla Szadik sírját az Önkormányzat 
rendbe tetette. Az Egyház képviselőjét a helyszínre hívták és megbeszélték mi hogyan legyen. 
Az egyház pénzzel nem járult hozzá. Később az Egyháztól hatan kimentek és elküldték az ott 
dolgozó embereket, hogy hagyják abba a munkát, minden jó ahogyan van. Azt beszélték meg 
hogy egy turisztikai látványosság lesz. Miért álltak meg? A hagyományőrzőkkel is 
megbeszélte, szeptember végén a török nagykövetet is meghívják az átadásra. Ma azt 
tapasztalta a temetőben, eddig nem jutott eszébe a Református Egyháznak hogy oda valakit 
temessenek, most körbe karózták a Molla Szadik sírják és sírhelyeket jelöltek ki. 
Felháborítónak és erkölcstelennek találja az egész dolgot. Nem létezik, hogy az Egyház nem 
tud hozzájárulni egy kis darab földhöz? Miért kell a tövére rátemetkezni, kérdezi Juhász 
Gyulától a Református Egyházközség Presbitériumának elnökétől. Megvárták amíg a 
betonozás, a térkövezés elkészült, majd körbe cölöpözték. Nincs elég hely a Református 
temetőben? Egy évig tartott mire az Önkormányzattól kaptak pénzt a felújításra.  
 
Juhász Gyula képviselő: nem törökről van szó, hanem üzbégről. Sosem volt arról szó, hogy 
oda nem lehet temetkezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, közösen Pápai Szabó Györggyel is beszéljenek. 
 
Benkő Istvánné képviselő: az is megoldás lesz, hogy az Egyház támogatásából fizessék ki a 
térkövet.  
 
Juhász Gyula képviselő: aki arra a sírhelyre szeretne temetkezni, hasonlóan híres ember mint 
Molla Szadik.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a Halász utca Solt köz közötti kis átjáróban a járdalapokat szedjék 
fel, hogy ne legyen belőle baleset. Pártfogolta a vízisí pálya létesítését és működését jónak is 
tartja, de a strandolókat zavarja a motorcsónakkal való mentése a síelőknek. Nagy 
hullámveréssel jár. A strandüzemeltetők kérése egy mobil hullámfogó fal kihelyezése.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vízirendőrökkel és a bérlővel is egyeztetni kell.  
 
Sénik István képviselő: a Nadapi úton az 50 km-es sebességkorlátozó tábla eltűnt. Kérdezi, 
hogy a táblát leszereltették vagy ellopták?  
 
Benkő Istvánné képviselő: az Ifi strandon napközben nem szedik össze a szemetet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a korábbi években is gond volt, de az ÁNTSZ előírása 
szerint az emberek között nem lehet hordani szemeteszsákokat és ebből eredően a környékről 
oda gyűjtik.  
 
Csontos László velencei vállalkozó: elmondja, a világban elég sok helyen megfordult és 
mindig irigykedve nézte az ottani állapotot és mindig feltette magában a kérdést, miért nem 
Velencén történik ez a változás. A Velencei-tó Kapujához gratulál, előrelépést fog hozni. 
Nagyon sok embertől hall rosszat is, de úgy gondolja meg fognak változni. A strandra olyan 



 

emberek jönnek, akiknek 80%-a nem ide való. Velence a legszebb tó környéki település. 
Nyilván ez a lakosságnak is jó lesz, több bevétel jut a lakosságra.  
 
Szucsányi Sándor velencei lakos: a képviselő-testület nagyon sokat vitatkozott a sírhelyeken, 
számára nem nagy anyagi vonzatú kérdésekben. Két nem egységes szavazás is volt és azt sem 
tudták hogy a pályázat bruttó vagy nettó összegű. Eszükbe nem jutott megkérni a 
Polgármestert vagy a Jegyzőt hogy legyen új eljárás, legyen kettő-három pályázó. 
Ugyanakkor amikor az üzemeltetésre kiírnak egy pályázatot. Valaki végiggondolja azt, hogy 
van 2700 m2 hasznos alapterület, mindenki tudja, hogy az otthoni 150-200 m2-es lakásának 
mennyi a rezsije. Úgy dobálóznak a hülyeségekkel amik súlyos milliók, hogy nem is tudja a 
képviselő-testület akik erről szavaznak. Ugyanez a kisteher gépjárművel. Valóban hasznos a 
településnek, ha van egy teherautója ha ezt másképp nem lehet megoldani. Valaki kiszámolta 
esetleg, Jegyző úr, Aljegyző asszony, hogy mibe került ez az autó a hozzá tartozó sofőrrel, 
költségeivel, és ez alatt hány hasznos kilométert, munkaórát dolgozott? A menetlevelet vissza 
lehet nézni hosszú évekre visszamenőleg. Ezt meg lehetne egy külső vállalkozóval oldani, aki 
reggel 8.00 órától 17.00 óráig dolgozik. Kéri a képviselő-testület tagjait vegyék komolyan, 
mert számára nagyon nevetséges ez az állapot.  
 
Martinovszky József képviselő: az a baj, hogy reggel 7.00-17.00 óráig gondolkodik, de az az 
autó szombat-vasárnap éjjel is dolgozik. Egy vállalkozó csak hatszor ennyiért dolgozik 
vasárnap.  
 
Galambos György alpolgármester: egyik barátját idézi, aki azt mondta, „ha olyan okos 
lehetne előre mint utólag” boldog lenne. Ők akik Velencén laknak évtizedek óta, közel 15 éve 
foglalkoznak a városközponttal, településközponttal. Már nem tudja hány száz órában 
tárgyaltak róla. A kész anyag rengeteg munkát rejt. Mindenkinek az igénye ez. Annyira 
egyedülálló és fontos dolog, hogy Velencén megépüljön, mert magas szintű szolgáltatást 
nyújt. Biztos lehet mindenben hibát keresni és találni, de nem fogja előrevinni az ügyet. Előre 
csak az okos, ésszerű javaslat visz.  
 
Szucsányi Sándor velencei lakos: kérdezi, hogy szólhat-e?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: most nem ad szót, később fog adni.  
 
Galambos György alpolgármester: nagyon szereti az okos, előrevivő gondolatokat. Nem igen 
szereti, ha valaki azzal jön, hogy mit hogyan kellett volna csinálni és mi nem jó.  
 
Serhók György képviselő: felvetődött az a kérdés, vannak olyan témakörök amiken túlfutottak 
és nem is foglalkoztak vele egyáltalán. Többször elmondta és most is elmondja, hogy nem 
testületi ülésen kell dolgozni. Lehet hogy köztük úgy érződik néhány személynél, akik itt kezdik 
szétszedni, boncolgatni, újratárgyalni bizonyos dolgokat, de a többiek ezen túlhaladtak. 
Négyszer-ötször, tízszer, órákig, éjszakákba menő alkalmakkal túlhaladtak azon, hogy 
megtárgyalták a dolgokat, lehet az tehergépkocsi vagy más jellegű dolog. Nem látják értelmét 
annak, hogy itt bizonyos dolgokra kitérjenek. Sajnálatos az, ha köztük tényleg van egy-két 
személy, aki bizottsági üléseken nem vesz részt valamiért és utána jönnek bizonyos 
gondolatok, mint akár azon a bizonyos ülésen, ahol lakossági fórum volt és ahol Szucsányi 
Sándor is részt vett. Visszautasítja azért ezeket a gondolatokat, mert nagyon sokszor 
átgondoltan, megfontoltan, nagy felelősséggel áttárgyalták, megvitatták, veszekedtek bizonyos 
kérdésekben, amiket nem akartak testületi ülésre hozni. Vitatkoztak szó szerint, de volt benne 
más kiélezett jellegű dolog is. Úgy érzi nagyon sok esetben volt tájékoztatás, csak sokszor 



 

inkább úgy jött ki ez a dolog, hogy valakik inkább fel akarták forgatni ezt a dolgot más 
irányba. Úgy érzi lassan a helyére kerülnek a dolgok, mert amit háromszor áttárgyalnak és 
tudják hogy hogy van mint van, abba egyre jobban nem akarnak belekérdezni. Most is azt 
mondja, nem árt ha valaki kérdez, mert nincs valamilyen dolog letisztázva és ettől függetlenül 
is biztos benne, lesz olyan dolog amiben azt mondják 10-15 év múlva, hogy kellett még volna 
valamit rajta alakítani. Higgyék el, hogy teljes jóhiszeműséggel járnak el, semmiféle üzleti 
érdekük nincsen, nem is volt sosem. Az lenne a cél, hogy Velencén is legyenek Jesolo szerű 
területek, egy-egy egységek kiemelve Velencét, ahova jönnének az emberek. Biztos benne, 
akiknek érdekeltségük van azon a területrészen, meg fogják találni a számításokat. Vannak 
természetesen viszonygások, mindenki tart attól hogy a területén máshogy alakulnak a dolgok. 
A képviselő-testület is bízik benne, hogy a későbbiekben az üzlet fel fog virágozni és tompítani 
fogja ezt a dolgok. Inkább előnyükre fog válni.  
 
Csontos László velencei vállalkozó: Balatonfüredet is érdemes megnézni. A sétányon európai, 
kultúrált emberek sétálnak, még az éjjeli órákban is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a kérdéseket és a válaszokat is. A dolog lényege 
az, hogy meg volt a tájékoztatás, hiszen órákon át menő vitákat folytattak. Az egyik negatív 
hangadó aki a projekt ellen szólt, Szucsányi Sándor volt. Ott azon a tájékoztatáson minden 
választ megkaptak és mindenki meg is fogja kapni, hiszen nincs másról szó, minthogy 
elkészült a tanulmányterv, győztes lett Velence és ennek örülni kell. Olyan projekt kerül ide, 
amit több tíz éve a Velencei-tó környékén a turizmushoz nem jött. Ezzel lehet egyetérteni, nem 
érteni egyet. Az élet be fogja bizonyítani, mindannyian azért tették le az esküt, hogy a 
település érdekeit szolgálják. Ennek tesznek eleget, ha iskoláról, járóbeteg ellátásról, 
idegenforgalomról, stb. van szó. Nyilvánvalóan nem fog mindenkinek tetszeni a képviselő-
testület döntése, de akik itt ülnek, felvállalják ennek a következményeit. Aki nem vesz részt a 
testületi munkában, szíve, joga rajta, tegye azt, számoljon el, vonja le a következtetéseket, 
majd a következő választásokon az állampolgárok is megteszik. Minden további részkérdést 
ami hatósági ügy, újra vissza fog kerülni lakossági fórumra, kérdezni lehet majd 
szakemberektől is.  
 
Szucsányi Sándor velencei lakos: erről kaphatnak valami információt?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nézni kell az újságot, a honlapot, plakátokat és a 
tévéhirdetést. Nem véletlenül azt javasolja a képviselő-testületi ülések mindegyike nyitott, 
bármikor és mindig a zárt ülést kivéve jelen lehet lenni. 2003. óta készítik elő a projektet. 18 
féle közbeszerzési eljárás van a Velencei-tó Kapujára, nem fél perc alatt döntenek és tudják 
mi a nettó és a bruttó. Ha nem tudnak pontos választ adni, akkor inkább nem adnak, a későbbi 
testületi ülésen kerül arra sor. Visszautasítja maga és képviselő társai nevében hogy nem 
felkészültek, folyamatosan tudják a dolgukat tenni, mert tudják hogy mit tesznek. Köszöni a 
véleményeket.  
 
Szucsányi Sándor velencei lakos: változatlanul azt hiányolja, neki is az volt a véleménye hogy 
előre kell menni, még mielőtt teljesen negatívan állítanák be. Abban tért el véleménye a 
többségtől, nem biztos hogy azon a területen kell a projektet megvalósítani, hiszen a vonat a 
strand mellett fog megállni. Változatlanul azt kéri, ha a képviselő-testület nagy fórum előtt 
beszélget és minden rossz indulat nélkül mondja, nettó vagy bruttó, az egy pályázatot 
megszavazták, kicsit másképp szeretné ha csinálnák.  
 



 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: úgy érzi, közbe kell szóljon a nettó és bruttó 
kijelentések miatt.  
 
Szucsányi Sándor velencei lakos: Nem szándéka az, hogy a képviselő-testület lelkébe 
taposson.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nagyon jól hangzik, de messze nem erről van szó. 
Kaptak egy olyan vállalkozó szempontú kérdést, amire vállalkozói szempontból szeretett volna 
választ adni, „amibe bele is tört a bicskája”, de kitisztázták és egyértelmű lett. A teljes projekt 
bruttó összegét ismerik, ami 2,2 milliárd forint. Ehhez képest az Önkormányzat része bruttó 
680 millió forint. Az Önkormányzat nem igényel vissza áfát. A közbeszerzési eljárásoknál az a 
helyzet, egyrészt követelmény a szabályszerűség, a másik hogy van egy időszorítás. Akkor 
amikor a Kormány nevesítette a pályázatot, akkor azt mondta, záros határidőn belül 
szerződést kell kötni. Ahhoz hogy a végleges szerződést meg lehessen kötni, el kell készíteni a 
végleges pályázati anyagot, amihez a környezeti hatástanulmányt, a terveket és minden egyéb 
dolgot be kell csatolni. Ehhez jogi asszisztencia, közbeszerzési tevékenység is szükséges. El 
lehetett volna vitatkozni, ha nem lenne szoros a határidő. Fontos még, hogy szabályszerű 
eljárásban eredményt kell hirdetni.  
 
Szucsányi Sándor velencei lakos: amit Velence fog kapni, megéri azt a pénzt?  
 
Cserny Vilmos képviselő: nem fórum ez, hanem testületi ülés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, a kérdéseket ne most tárgyalják tovább ebben 
a témában. Lakossági bejelentések vannak és nem közmeghallgatás. A projekttel kapcsolatban 
pro és kontra sok kérdés felvetődik. Érdemes róla konzultálni, de ennyi amennyi a testületi 
ülésen megadható volt. A kérdésekre a válaszokat megadták, meggyőződhettek róla, hogy a 
képviselő-testület tudja a dolgát. El fogják mondani, hányan vették meg a pályázatokat és 
hányan lettek hiánypótlásra felszólítva. Itt nem arról van szó, hogy egy pályázó veszi meg a 
pályázatokat, hanem mennyien felelnek meg a tartalmi kiírásoknak. Javasolja, menjenek 
tovább más területre.  
 
Juhász Gyula képviselő: lehet véletlenül hangzott el Csontos László szájából, hogy a 
Velencei-tó Kapuja Európa Kapuja, a projekt neve Velencei-tó Kapuja de erről nem kíván 
vitatkozni. Serhók György említette, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták és testületi ülésen 
nincs is beszédnek helye.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez nem hangzott el, félreértés történt.  
 
Juhász Gyula képviselő: testületi üléseken igen is ki kell tárgyalni a napirendeket. 
Előfordulhat az is, hogy a Bizottság nem jól állítja elő a napirendet. A testületi ülés azért van, 
hogy itt tárgyaljanak és ha valakinek kérdése vagy más véleménye van nem ellenség, hanem 
más véleménye van.  
 
Serhók György képviselő: nem itt akarnak vitatkozni, bizottsági üléseken megtárgyalták, itt 
nincs már egyéb beszédnek helye. Nem arról van szó, hogy tökéletes és jó amit a bizottsági 
üléseken döntenek, csak az ő munkájukat teszi kellemesebbé, gyorsabbá, hogy ne kelljen itt a 
testületi üléseken újból, aprólékosan kitárgyalni. Minden képviselő kap meghívót a bizottsági 
ülésre, az már az ő dolguk, hogy nem jönnek el.  
 



 

 
Galambos György alpolgármester távozik a teremből.  
 
 
Cserny Vilmos képviselő: képviselőnek esküdtek és nem színésznek szerződtek. Amit már 
egyszer elmondtak bizottsági ülésen, azt azért, mert van itt két három fő tisztelt lakosság, nem 
fogják újból előadni. Megdolgoztak már ott a döntésért.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ecsődi László országgyűlési képviselő úrral a Tó 
Tévében tájékoztatták a pályázatról a lakosságot. Ott el mondták, miért lesz jó télen is a 
velenceieknek, a tó környékieknek, mert művelődési ház, több száz m2-es közösségi tér alakul 
ki és vonzóbb lesz az állampolgárok számára. Ezzel nagy hiányt tudnak pótolni.  
Javasolja, a zárt ülés megtartását.  
Kéri, aki személyiségi jogok védelme érdekében a zárt ülés megtartásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal személyiségi jogok védelme érdekében egyetértett a 
zárt ülés megtartásával.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2008. (VII.7.)  
h a t á r o z a t a 

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

 
*  * * 

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

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