
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 4-én                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő (később érkezik) 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő, 
   Dr. Sirák András   képviselő (később érkezik) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Török Tiborné 
igazgatási előadó, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Cserny Etelka 
óvodavezető, Kecskés Zoltánné intézményvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető,  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Elmondja, a képviselő-testület 
határozatképes, jelen van 9 képviselő. Gránitz Gáspár Istvánné képviselő előre jelezte, hogy a 
testületi ülésen betegsége miatt nem tud részt venni. Elmondja, a testületi ülés egy rendes, 
soros ülés. A meghívót mindenki megkapta. Ismerteti a napirendeket.  
 
Napirend:  
 

1. Iskola felújítás – bővítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos kötelezettségvállalás 
2. Marketing feladatok ellátására közbeszerzési eljárás kiírása 
3. Közbeszerzési, szakértői tevékenység pályázatának bírálata 
4. Egyebek 

a.) P+T Bt. ingatlan visszavásárlási kérelme (384/4 hrsz) 
b.) Intézmények (Polgármesteri Hivatal, Zöldliget Általános Iskola, Meseliget 

Óvoda, Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) Alapító Okiratinak 
módosítása 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendekkel egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal a napirendeket elfogadta. 
 
 



2 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeit 
vázolja fel:  

- Az előző testületi ülésen Dr. Almási főorvos úr méhnyakrák elleni védőoltásra hívta fel 
a figyelmet. Azóta beszélt Csomán főorvos úrral, nem záródott még le a 
székesfehérvári közbeszerzési eljárás, nincs miről tájékoztatást készítsen a Hivatal, de 
semmi akadályát nem látja annak, amikor az eljárás lezáródott, tárgyalásokat 
folytassanak.  

Kéri, a tájékoztatót vegyék tudomásul azzal, amikor is aktuális lesz a téma, először 
Bizottság, majd képviselő-testület elé hozzák az anyagot.  

 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
 
Cserny Vilmos képviselő megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, kezdjék meg a munkát az első napirend 
tárgyalásával.  
 
Napirend: 1./ Iskola felújítás – bővítés közbeszerzési eljárásával kapcsolatos  
                       kötelezettségvállalás 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, az anyaggal kapcsolatban nem kíván 
kiegészítést tenni. Megállapítja, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2008. (VIII.4.)  

h a t á r o z a t a 
Iskola beruházás kiviteli terveihez kapcsolódó kötelezettségvállalás 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola felújítási – 
bővítési munkáinak kivitelezését elősegítő kiviteli terv készítésére tekintettel úgy dönt, hogy a 
kivitelező kiválasztására, pályáztatására vonatkozó ajánlati felhívásban szerepelteti a kiviteli 
tervek megvásárlásának lehetőségét. 
Amennyiben a kivitelező ezzel nem kíván élni, akkor köteles a Horizont 4 Kft. tervezési 
tevékenységéhez kötődő szerzői jogdíjat egy összegben megváltani és köteles tervezői, 
művezetési szerződést kötni az Önkormányzat által elfogadott építészeti megoldásnak a 
maradéktalan megvalósítása érdekében. 
Képviselő-testület továbbiakban tudomásul veszi azt is, ha fenti módon tervező kiviteli terv 
készítéséhez kötődő díja (22.000.000.- + Áfa) nem térül meg, akkor a 2009. év július 1-jét 
követően az Önkormányzatnál érvényesítheti.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2009. december 31. 
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Napirend: 2./ Marketing feladatok ellátására közbeszerzési eljárás kiírása 
                      (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, ha a közbeszerzési eljárás kiírásáról a döntés 
megszületik a mai napon, akkor az ismeretek szerint egy közbeszerzési eljárás kiírása lesz 
még hátra. Az anyag kiküldésre került, nem kívánja kiegészíteni. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki a közbeszerzési eljárás kiírásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.   
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2008. (VIII.4.)  

h a t á r o z a t a 
Marketing tevékenység ellátására közbeszerzési pályázati felhívás 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja projekt megvalósítási 
feladathoz kapcsolódó marketing feladatok elvégzésére az előterjesztésben foglalt ajánlati 
felhívást bocsátja ki közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében. 
Felhatalmazza a New-Line Kft-t, valamint a Polgármestert, hogy az eljárás lefolytatásához 
szükséges feladatot lássa el és döntéshozatalra az előterjesztést nyújtsa be az eljárás végén. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     New-Line Közbeszerzési és Műszaki Tanácsadó Iroda Kft. 
  Határidő: 2008. december 30.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3./ Közbeszerzési, szakértői tevékenység pályázatának bírálata  
                        (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, a Bizottság vállalta, hogy soron kívül 
értékelni fogja a beérkezett pályázatokat. Egyszerű eljárás keretében, 3 pályázat érkezett be. 
Az ajánlatok, formailag, tartalmilag teljesen megfeleltek a szabályoknak, érvényesnek 
tekinthetők. Ez által a pontrendszer tett különbséget. Végeredményképpen a New-Line Kft-t 
javasolja a Bizottság pályázatnyertesnek. Emlékeztetőül elmondja, hogy a tevékenység 
visszatérő közbeszerzési eljárásokat próbál meg átfogni, illetve új eljárásokat foglal magába 
a három nagy projekt tekintetében. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri a képviselő-testület tagjait, aki a Bíráló Bizottság 
javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2008. (VIII.4.)  

h a t á r o z a t a 
Közbeszerzési, szakértői tevékenységre pályázati felhívás 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a három nagyprojekt (Velencei-tó Kapuja, 
Iskola felújítás, orvosi rendelő) megvalósítása tárgykörben lefolytatandó közbeszerzési 
tevékenységek ellátására kiírt pályázatnyertesként a New-Line Közbeszerzési és Műszaki 
Tanácsadó Iroda Kft-t (3529 Miskolc, Mikes Kelemen út 15.) nevezi meg. A pályázatnyertes 
által ajánlott és elfogadott szolgáltatási díj nettó 12,4 millió forint. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatnyertes céggel a feladat-ellátási szerződést 
kösse meg.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 20. 

 
*  * * 

 
Serhók György képviselő: elmondja, Dr. Sirák Andrásné képviselő társa felmutatta és valóban 
igaza van, 3-a van a jegyzőkönyvbe írva, pedig a mai napon 4-e van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elnézést kér a hibáért, valóban a mai napon volt a 
Bíráló Bizottság tárgyalása.  
 
 
Napirend: 4. Egyebek: a.) P + T BT ingatlan visszavásárlási kérelme (384/4 hrsz.) 
                                             (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport 
Bizottság a kérelmet tárgyalta. Nem kíván kiegészítést tenni, semmi új dolog nem történt. 
Amikor felkérték ügyvéd urat nézze meg megalapozott-e az igény, annak alapján írták meg az 
előterjesztést. Kéri, tegyék meg az észrevételeket. Észrevétel nem volt.  
Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal elutasította és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2008. (VIII.4.)  

h a t á r o z a t a 
P+T BT ingatlan visszavásárlási kérelme (384/4 hrsz) 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a P+T Építőipari és Tervező Bt. (1065 
Budapest, Nagymező u. 25. III/1.) azon kérését, mely szerint 1999. évben megvásárolt 
velencei 384/4 hrsz-ú 1712 m2 nagyságú földterületből tényleges birtokba nem vehető 194 m2 
nagyságú területet az Önkormányzat visszavásárolja, illetve árarányosan a vételár 
különbözetet megfizesse, elutasítja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 20.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, nem kell-e név szerinti szavazás? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: véleménye szerint egy meglévő jogügyletnek a 
helyreigazításáról nem, vásárlásról van szó. Meg lehet ismételni és lehet név szerint újra 
szavazni, ha erre vonatkozó indítvány van. 
  
Galambos György alpolgármester: mivel tartózkodott a szavazásnál és többször is elmondta, 
a terület beépítésre alkalmas és azért nem ért egyet vele - de lehet hogy a jog teljesen mást 
mond - mert vettek egy ingatlant amit kitudnak használni azért az összegért, és most még 
követelnek irreálisan nagy összeget. A jog nem mindig az igazságosságot takarja. Tudomásul 
veszi azért nem szavaz ellene, hanem tartózkodik. Az ingatlant annyira tartja, még ha 190 m2-
el kevesebb is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: gyakorlatilag a tartózkodás indoklásáról volt szó.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, az 1999-ben kötött adásvételi szerződést 
megtekintheti-e?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igen.  
 
Sénik István képviselő: 1999-ben 3.000.- Ft-ot ért az ingatlan?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igen. Már korábbi két évben is meg volt hirdetve. 
Más vevő nem jelentkezett. Ha az ingatlant ténylegesen nem tudják birtokba venni, a 
jogszavatosság elve alapján az eladó köteles ezt visszarendezni.  
 
Sénik István képviselő: miért adták el?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ez az ingatlan nem volt bekerítve. Annak idején így 
került értékesítésre. Ha kiderült volna hogy nem is lehet eladni, mert már árok és útterület 
volt, ez ma nem jelentene eldöntendő kérdést.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ha odavisznek több földmérőt, nem biztos hogy mind ugyanazt az 
eredményt méri.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: volt a képviselő-testületnek egy állásfoglalása, hogy az 
ügyvéd úr írja le az ő állásfoglalását, ami megtörtént. A döntést a jogszabályoknak 
megfelelően kell meghozni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, nem tudta az ügyvéd úrtól kipréselni a 
jogi megoldást, de amennyiben ő a visszavásárlás formációt erősíti, akkor jogos a név szerinti 
szavazás felvetése. Úgy gondolja egy szerződés módosítással kell ezt megoldani. Ebben az 
ügyben próbált ügyvéd úrtól tájékoztatást kapni, de ez nem sikerült.  
 
Galambos György alpolgármester: kérdezi, van lehetőség a visszavásárlásra?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ez alapján a határozat alapján nincs.  
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Füri Mihály képviselő: eredetileg nem akart hozzászólni a napirendekhez azért, mert úgy látja 
több napirendi ponton, személyre szabott és az eddigi gyakorlattól eltérő határozatok 
születnek. Megemlíti, most 1999-ről beszélnek, akkor 1999-ben volt még az 589/47 és 589/45 
hrsz-ra vételi szándék ami 2,5 év után realizálódott. Annál az ingatlannál is egyértelműen le 
volt írva a szerződésben és a valóságban is egy opció, amely opciót a vevő teljesítette és az 
eladó a mai napig nem számolt el ezzel. Ott is egy 660.000.- Ft-os értékről volt szó és annak 
kamatairól. Vissza lehet menni minden ingatlanra, biztos sok ehhez hasonló dolog van. Ha 
jogilag úgy van ahogy Dr. Tóth Károly ügyvéd és Jegyző úr mondja, akkor nyilván vissza kell 
fizetni az összeget. Szépséghiba lenne a történetben, ha a valahai vevő, aki az ingatlant 
megvásárolta, 190 m2, legyen kijavítva ha ez nem igaz. A P + T Bt-hez tartozott, aki Velence 
Rendezési Tervét annak idején készítette. Azért furcsa az a helyzet, hogy pont ők nem látták. 
Ha jogilag ez így van, nyílván vissza kell nekik fizetni. Kérdezi, akkor a 7 igen szavazat elég-
e? Ha nem elég, nyilván a jogi álláspontot támogatva támogatnák a szavazást.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az eredeti szerződés teljesítéshez igazított 
korrekcióról van szó, akkor elég a 8 szavazat. Ha az a jogi formáció az ügyvéd úr szerint, 
hogy vissza kell vásárolni, akkor név szerinti szavazásra van szükség. Véleménye szerint ez 
egy keretszerződés korrekciója.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a következő testületi ülésen két dologról fog 
tájékoztatást adni. Egyrészt arról, hogy ez a variáció jó-e vagy sem, másrészt Füri Mihály 
képviselő felvetését is meg fogja kérdezni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: ügyvéd úrtól faxon kapta az Önkormányzat januárban a 
véleményt, most augusztus van. Nem változott azóta valami akár a jogalkotásban?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem változott. Ha az eltelt időre kérdez, hogy miért 
történt, azért, mert el kellett készülni a vázrajznak, engedélyeztetni kellett ami sajnos több 
hónapig tartott.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: 2006-os a vázrajz. Írja az ügyvéd úr mi minden kell ahhoz, 
hogy egy új vázrajz készüljön.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az is megvan, a szerződés a Hivatalban 
megtekinthető.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: miért ma tárgyalják a januári faxot?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: most adott választ rá Jegyző úr. A következő testületi 
ülésen tájékoztatást adnak arról, mikor készült el a vázrajz, hogyan volt bizottsági és testületi 
ülések előtt.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: köszöni, de inkább az 1999-es szerződést szeretné megnézni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Hivatalban megnézheti, semmi akadálya nincsen.  
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Napirend: 4. Egyebek: b.) Intézmények (Polgármesteri Hivatal, Zöldliget Általános  
                                             Iskola, Meseliget Óvoda, Humán Családsegítő és  
                                             Gyermekjóléti Szolgálat) alapító okiratainak módosítása 
                                             (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Szelei Andrea aljegyző: elmondja, azért kellett az alapító okiratokat módosítani, mert a 
szakágakat kellett kiegészíteni, pontosítani, illetve a Zöldliget Általános Iskola igazgatója 
jelezte volt egy olyan írásbeli kérése, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat rögzíteni kell 
ahhoz hogy a normatívát le lehessen igényelni. Az előterjesztésben egyébiránt vastagon 
vannak szedve a változások.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, az alapító okiratokról külön-külön fognak 
szavazni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a Polgármesteri Hivatalban a munkahelyi vendéglátás mit 
takar? 
 
Szelei Andrea aljegyző: étkeztetést jelent, a dolgozók étkezési jegyet kapnak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: lehet természetbeni támogatás étkezési jeggyel.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: ez minden munkahelyen így van?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen. Több kérdés nem hangzott el.  
Kéri, aki elfogadja a Hivatal Alapító Okiratának módosítását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2008. (VIII.4.)  

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 104/2008.(VI.16.)  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,  

- kulturális, valamint idegenforgalmi tevékenység, 
- közigazgatási, ellenőrzési, információszolgáltatási tevékenység, 
- vagyonkezelés, védelmi közbiztonsági, tűz - és katasztrófa elhárítási tevékenységek, 
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- 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 
                                                                      452025  Helyi közutak létesítése, felújítása 
                454018  Épület fenntartás, korszerűsítés 
                552411  Munkahelyi vendéglátás 
               631211   Közutak, hidak üzemeltetése 
               633215  Utazásszervezés, idegenvezetés 
               751175  Országgyűlési képv választás 

         751845  Város és község gazdálkodás 
         751878  Közvilágítási feladatok 
         751922  Önkorm. elszámolásai 
        751966  Önk.feladatra nem tervezhető 
elsz. 
        851219  Házi orvosi szolgálat 
        851231  Kieg.alapell.szolg .fizikoterápia 
        851253  Folg.eü ellátás 
        851275  Járóbetegek szakorv.ellátása 
        851286  Fogorvosi ellátás 
        851297  Védőnői szolgálat 
        853311  Rend.szoc. pénzbeli ell. 
        853322  Rend.gyermvéd. pénzbeli ell. 
        853333  Munkanélküli ellátás 
        853344  Eseti pénzbeli szoc. ell. 
        853355  Eseti pénzbeli gyermvéd. ell. 
        901116  Szennyvízelvezetés, kezelés 
 

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  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja az Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2008. (VIII.4.)  

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 106/2008.(VI.16.) 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: 

851020 Iskolai előkészítő oktatás  
    

Az intézmény alaptevékenységébe 
tartozó szakfeladatok:  80111-5       Óvodai nevelés  
                                                           80111-5/110     Óvodai nevelés (tagintézmény)       
      552411/100  Munkahelyi vendéglátás 
      552312/110  Óvodai intézményi közétkeztetés  

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 elfogadja a Zöldliget Általános Iskola Alapító 
Okiratának módosítását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2008. (VIII.4.)  

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 107/2008.(VI.16.) Ök. számú határozatát. 
 

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: 
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      testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő 
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel 
küzdő, és a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzdő tanulókra 
vonatkozóan. 

 

Az intézmény szakágazati besorolása:  852010  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 
  
Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:      335  fő 
 
Évfolyamok száma:     1 – 8.  évfolyam  
 
Vállalkozó tevékenység:   Vállalkozói tevékenységet nem folytathat.

   
             

 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
             Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki elfogadja a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2008. (VIII.4.)  

h a t á r o z a t a 
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Alapító Okiratának módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
Ezen határozattal egyidejűleg a Képviselő-testület visszavonja a 42/2008.(II.25.) számú 
határozatát.  
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Intézmény neve:  „HUMÁN" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
Székhelye:   2481 Velence, Tópart u. 52.  
 
Működési területe: Velence város és fenntartásában társult községek közigazgatási 

területe: Velence, Nadap, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, 
Lovasberény, Pákozd, Sukoró, Zichyújfalu. 

 
Alapításának éve:  1999. március 22. 
 
Alapító:  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Fenntartója:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Feladatköre ill. 
Alaptevékenysége: Szociális és gyermekjóléti alapellátás körében 
   -családsegítés     85324-4 
                        -gyermekjóléti szolgáltatás    85328-8 

                          -gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülői ellátás 
    -gyermekek napközbeni ellátása:-alternatív napközbeni ellátás:  
                                                                                                 Játszóház 
                       - közösségi ellátások     85328-8 

                       -házi segítségnyújtás      85323-3 
                            -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
                       -szociális étkeztetés (Velence város területén) 85325-5 

 
Szakágazati besorolás:   889900 Máshová nem sorolható egyéb szoc. ellátás 
 
Jogállása:  Önálló jogi személyiség, részben önálló gazdálkodási joggal. 

Költségvetése Velence Város Önkormányzat költségvetésében és 
költségvetési beszámolójában a 853-23-5 családsegítés szakfeladaton 
szerepel. Az intézmény vezetője munkáltató jogkörrel rendelkezik. 

Az intézmény vezetőjének  
kinevezése:   A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét a 15/1998.(IV.30.) 

NM. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott feltételek 
figyelembevételével pályázat útján 5 éves időtartamra Velence Város 
Képviselő-testülete nevezi ki.  

 
Az intézmény tevékenységi köre: Az 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális 
alapellátások,  

valamint az 1997. évi XXXI. Törvény hatálya alá tartozó 
gyermekvédelmi alapellátások közül a felsorolt alaptevékenységek 
vonatkozásában a társult települések lakosságára terjed ki.  

 
Vállalkozói tevékenység: Vállalkozó tevékenységet nem folytathat.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a napirendek végére értek. Kérdezi, van-e 
valakinek egyéb bejelentése?  
 
Fehér Györgyné képviselő: észrevétele van aminek nagyon örül. A Hősök parkjában és a 
keresztnél új padok kerültek ki. Szép a környezetben.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a mai napon látta először, hogy a padokon ülnek az ABC-nél. Ezzel 
szemben sokkal több üdítős üveget, szemetet látott a környékén. Javasolja szeméttárolót is 
tegyenek a környékére. A pad esztétikájával kapcsolatban az a kifogása, hogy van rajta öt 
ülőrész és három elosztás. Az első három között van 2 cm, a negyedik között 3 cm, az ötödik 
között 5 cm.  
 
Benkő Istvánné képviselő: a Szabolcsi úton nagyon ügyesen megcsinálták, beton lapon ül a 
pad, itt viszont nem így van. A Katolikus templomhoz is terveztek két padot, sőt igény is volt 
rá. Elkezdték a padok helyének kiásását, de Szántó Sándor odament és megtiltotta a padok 
lerakását. Nem tudja miért. A lakosok részéről volt olyan kijelentés is, hogy gyűjtenek 
aláírást, csak ne tegyék el máshova a padot. Egyelőre még nem tették el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szántó Sándor az Egyház nevében járt nála és kérte, 
hogy ne helyezzék el a padokat. Az állampolgároknak bármi gondjuk van, az Egyházzal 
tisztázzák le.  
 
Füri Mihály képviselő: három dolgot szeretne. Az egyik amit már évek óta említ több 
alkalommal, az a zajszennyezés. Még mindig nincsen pontos, sarkos, elfogadható megoldás 
Velencén a zajszennyezésre. Kellene valamit csinálni a csendrendelettel. A helyi lakosságnak 
alapvető igénye nem elégítődik ki, amikor ez nincs lekorlátozva. Amióta nem kaszálnak, 
permeteznek, azóta a helyi lakosságnak szombaton és vasárnap azt kell hallgatni, hogy a 
magas fordulatú eszközökkel vágják a gazt. Az Önkormányzat alvállalkozója is szombaton, 
vasárnapon is vágják a gazt. A múlt hét hétfőn a kukás autó az egész Ófalut és az egész Bence 
hegyet környezet szennyezte. Minden egyes megállásánál óriási mennyiségű szennyvíz folyt ki 
belőle. A fűnyírás a közterületeken nincsen teljesen rendben a fejekben. Nagyon szép amikor 
levágják a füvet a Tóbíró közi parkolóban, a bicikli út onnét kezdve zöld, nem normális dolog. 
Miért kell erről egyáltalán szólni, miért nem természetes dolog ez annak, aki a fűnyírást 
csináltatja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: utána fognak járni a felvetéseknek. Ma is volt 
szemétszállítás.  
 
Galambos György alpolgármester: Füri Mihálynak teljesen igaza van, a Bence-hegyi 
kilátóban a kukásautó megállt és utána tócsa volt alatta. Iszonyatos mennyiségű szemét jött ki 
az autóból. Kovács Attila a VHG Kft. ügyvezetője azt mondta, a mai napig keresik a technikai 
megoldást. A mai napon már óriási volt a javulás. A fűnyírás után a közmunkások lesöprik az 
utat. A fűnyírást szombat, vasárnap inkább a lakosság végzi, nem az Önkormányzat. Valaki 
nem tudja mikor kell füvet nyírni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: vannak olyan emberek, akik hétvégén szabadok, akkor 
érnek rá.  
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Füri Mihály képviselő: olyan nincsen hogy akkor érnek rá és akkor szabadok. Vannak uniós 
és elvárható normák. Polgármester asszony hozzáállásával azt tudja továbbra is támogatni 
kifele, hogy a lakosság alapvető igényeit nem kívánja képviselni, mert másképpen látja a 
helyzetet. Lehet hogy Polgármester asszony nincs Velencén hétvégén, azért nem érzékeli a 
helyzetet. Ez a helyzet egyre inkább elviselhetetlen és nem is normális. Ha valaki a vasárnapi 
ebédjét kinn szeretné elfogyasztani, fűnyírókat kell hallgasson.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a Tóbíró strand melletti, vízisí pálya melletti parkolóról kíván 
szólni. Zúzalékkal fel van töltve, azon belül van egy 10 m-es szakasz amelyik ugyanolyan. A 
pangó vizek amíg ki nem száradnak, nagyon büdösek. Ez a terület az egész terület képét 
rontja. Ezt a kis területet is fel kellene kőzúzalékkal szórni. Füri képviselő úrhoz annyiban 
csatlakozik, nem tudja ő sem elfogadni, hogy vasárnap délután 14.00 órától 16.00 óráig vagy 
szombaton délelőtt füvet vágnak. Le lehet azt a füvet vágni máskor is.  
 
Galambos György alpolgármester: Ő is javasolja, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, mert 
EU-s ország. Nem lehet szombaton, vasárnap olyan tevékenységet folytatni, ami a másik 
embert zavarja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy emlékszik erről már beszéltek a csendrendelet 
módosításának kapcsán.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nyilvánvaló nem mindenki van olyan helyzetben, 
hogy a szombatot és vasárnapot egyfajta emelt szintű pihenéssel tudná eltölteni. A társadalom 
még nem annyira homogén ebben a kérdéskörben, nem mindenki érte el azt a szintet. Ezt is 
mérlegelni kell bizonyos szintig. Jelzi, júliusra előkészítették az anyagot, de Füri képviselő úr 
kérte, ne kapkodják el. A Hivatal részéről bármikor lehet olyan helyzetbe hozni, hogy testület 
elé visszakerüljön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja ezt a témát zárják le.  
 
Galambos György alpolgármester: a Bence-hegy tetejére is javasol két padot.  
 
Benkő Istvánné képviselő: oda is fognak kihelyezni.  
 
Sénik István képviselő: nem tudja mi igaz a tóparti lezárásokból. Az Önkormányzat 
valamilyen formában mentse ki magát ebből.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: soha nem volt az Önkormányzat tulajdona, az a Megyei 
Idegenforgalmi Hivatalnak és valamikor a Megyei Önkormányzat tulajdona volt, de eladták 
és más kezekbe került. Az a rész mindig le volt zárva, mindig valakinek a tulajdona volt. Nem 
lehet ott sétálni, pecázni jogosan.  
 
Füri Mihály képviselő: maga a víz is magántulajdon?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem.  
 
Sénik István képviselő: meg kell magyarázni az embereknek, hogy ehhez az Önkormányzatnak 
semmi köze.  
 



16 

Füri Mihály képviselő: a kerítés gyakorlatilag belemegy a tóba. A tóból az ottani területen el 
lettek zavarva akik arra jártak. Előbb-utóbb azt tisztázni kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja a problémákkal Falusi Ferencet keressék meg.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: úgy gondolja nem kell magukra venni mindent. Az 
Önkormányzatnak csak a saját tulajdonával kapcsolatban van ilyen kötelezettsége, hogy a 
parti szakaszt biztosítsa közhasználatra és ezt meg is tette. Ha nem az Önkormányzat 
tulajdona, akkor kisajátítással lehet ezt az igényt teljesíteni. Ha a kisajátítást a képviselő-
testület felvállalja, akkor meg lehet tenni, de ha nem akarja felvállalni, akkor felesleges emiatt 
fejet hajtani és a támadásoktól félni. A vízparti terület nem tudja pontosan hogy van. A 
Vízügyi Igazgatóság az aki erre kifejezetten kikötő engedélyt adott egy-egy parti telek 
tulajdonosának. Annyi kötelezettséget rótt a tulajdonosokra, hogy biztosítsák a menekülő utat 
ha baj van.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi a Juventus Hotelnél a vízfelület kié?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: mivel a vízfelület kivett rész a tóból, a tó terület a 
partfalig tart. Az magánkikötő.  
 
Füri Mihály képviselő: az semmilyen szempontból nem felel meg. Ott elég nagy gyalogos 
forgalom van. Ha azon a területen baleset történik az Önkormányzatot elő fogják venni. 
Semmiféle kikötő funkciója nincsen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem használják kikötőnek.  
 
Füri Mihály képviselő: teljesen mindegy hogy használják vagy nem, akkor is kikötő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a kikötőknél nem így van véleménye szerint, de nem 
biztos benne. Javasolja, ne találgassanak.  
 
Sénik István képviselő: a csendrendelethez tér vissza. A vállalkozók nincsenek megvédve 
olyan formában, hogy 22.00 óra után akár zenét szolgáltassanak 40 decibel felett. Az alap 
zajszint az autópályából kifolyólag 40 decibel. Ehhez már nem szabad zenélni. A vendégek 
nem mennek be az étterembe, mert nincs zene. Sukorón ilyen probléma nincsen. A 40 
decibellel Velencén lakodalmat tartani nem lehet, pedig abból lenne a megélhetés. Velencén 
nincs szórakozóhely. Velencére nem fog vállalkozó betelepülni, aki szórakozóhelyet 
biztosítana.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja a csendrendelet módosítása a legjobb 
dolog arra, hogy a decibelek módosítását is meg lehessen nézni. Az előkészítés során meg 
lehet vizsgálni hány decibel az autópálya zaja.  
 
Galambos György alpolgármester: az igaz, hogy mindenhol 22.00 órakor kezdődik az 
idegenforgalom. Tudomásul kell venni, hogy Velence idegenforgalmi hely és így kell alakítani 
a rendeletet és azt hogy a zene nem zajszennyezés, bár tudja ezzel nem mindenki fog 
egyetérteni.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az egyetlen rendelet lesz a Velencei rendelet, ha 
abban a zeneszolgáltatás nem zajszennyezés lesz. Lehet hogy feljebb kell emelni a zajhatár 
értéket és ez önmagában megoldás lesz, de ilyen huszárvágást nem lehet eszközölni. Az nem 
megoldás, hogy hajnalig menjen a dáridó.  
 
Sénik István képviselő: egy lakodalomban sajnos hajnalig megy a dáridó.  
 
Martinovszky József képviselő: mivel éjjel mennek a tűzijátékok, ebből kifolyólag az összes 
kutya ugat és nem lehet tőlük aludni. Miért kell egész éjjel lövöldözni a tóparton?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a szolgáltatók tudják, hogy a Rendőrségtől meg kell 
kérjék az engedélyt, majd becsatolják és azt hiszik, hogy részükről minden rendben van. Ha 
benyújtják a kérelmet – bár többnyire nem szokták – milyen alapon tiltják meg a kb. 5 percig 
tartó tűzijátékot. Le lehet azt szabályozni, hogy egy este egy alkalommal lehet tűzijáték.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a Templom előtti parkhoz kíván hozzászólni. A parkban laktak 
a hajléktalanok a vasárnap nagy részében. Azok olyan sok szemetet hagytak maguk után, 
hogy állandó szemetes brigád kellene oda. Azért utasította vissza a padokat Szántó Sándor, 
mert Ő takarítja utánuk a szemetet. Oda nem kell pad. Legyen ott pad, ahol térfigyelő kamera 
van.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
Benkő Istvánné képviselő: nem arra az oldalra szerették volna letenni, hanem a másik oldalra 
szemetessel együtt, de ha nem kell nem gond, el tudják tenni máshova. A gond csak az, hogy 
többen szeretnék az állampolgárok közül a padokat. Azt a választ fogja adni, hogy az Egyház 
nem kéri.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: jelzi, egész nyáron a Kastélyparkot a nyaralók parkolónak 
használják. Környezetszennyező is, ez ellen jó lenne valamit kitalálni. A tóparti parkolóban 
csoda hogy a fák még élnek, mert wc-nek használják. Jó lenne táblát kitenni, hol találhatnak 
wc-t, esetleg a vendéglátó egységekben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindenütt van nyilvános wc.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  kérdezi, ki adja a képviselő-testületnek ezt az újságot? Kéri, a 
plakáton ne 2007. dátum szerepeljen mint az újságban.  
 
Galambos György alpolgármester: a nyomda hibája, a tavalyit kicsit le kellett volna porolni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kéri az Egyházközség részéről, hogy a templom oldalán parkoló 
kerüljön kialakításra. Az árkot meg lehetne szüntetni. Ez mekkora kiadás lenne?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: javasolja egy szakértő nézze meg a területe, tegyen 
javaslatot. Meg kell nézni mi az elfogadható mindenki számára.  
 
Galambos György alpolgármester: a Takarékszövetkezetnél a fák között is lehetne parkolót 
kialakítani.  
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Cserny Vilmos képviselő: megbonyolódott az ABC előtti parkolás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vízelvezetéssel kapcsolatban van egy felfüggesztett 
határozat. Az elmúlt héten abban maradtak Jegyző úrral, hogy a probléma megoldására 
szakértőt fognak kérni a Templom közi vízelvezetési rendszerre. A képviselők indítványa ezt 
támasztja alá. Az alapvető gond a felszíni vízelvezetés.  
 
Dr. Sirák András képviselő: van-e az Önkormányzatnak valamilyen ráhatása arra, hogy a 
strandon dolgozók ún. elsősegélynyújtók vagy vízimentők valamilyen képzésben részesüljenek. 
A vízimentőknek fogalmuk sem volt mit kell csinálni. Egy 28 éves nő a kezük között halt meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: végül nem vízbe fúlt és nem lehetett volna a kórházban 
sem segíteni rajta. Ezt csak a pontosság kedvéért mondta el.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a pontosság kedvéért elmondja, a beteg a vízbe fulladt meg. Az 
hogy rosszul lett és beleesett a vízbe, az egy dolog, de attól még vízi halottnak számít. Ettől 
még a vízimentőknek minimális előírási szabályai vannak. Nem tudja a képviselők közül ki 
merne vízimentőnek beállni. Van-e ráhatás valamilyen módon?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: úgy tudja a vizsgával rendelkezőket lehet 
vízimentőnek alkalmazni.  
 
Dr. Sirák András képviselő: ebben a régióban a vízimentőket senki nem képezte, a másik 
pedig, hogy a Tiszti  Főorvosnak nincs tudomása arról, hogy milyen papírt és honnan 
szereznek a vízimentők. Nem vádol senkit, azt szeretné ha előre mennének.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a felvetést. A két halálesetről a rendőrségi 
tájékoztatás alapján tud. Két sajnálatos olyan eseményről van szó, amiben nem vétkesek a 
vízimentők és mások sem. Lenyomozta, hogyan is vannak a Vöröskereszt Szervezetének 
papírjai. Holnap reggel fog találkozni a csoport vezetőjével, aki a Velencei-tó környékének 
összes strandján a mentőszolgálatot adja. Azt kérte az úrtól, hozza be a szerződésüket, 
működési engedélyüket és a papírokat hogy mire jogosultak. Úgy tudja, a hölgy életben 
maradt volna, ha a csoportnak lett volna defiblirátora. Az Önkormányzat tulajdonában van 
egy vadonatúj defiblirátor amit a Baptista Szeretszolgálattól kapott ajándékba. Ezt a 
szerkezetet holnap fogja átadni a csoport vezetőjének ajándékba, ha tudják igazolni, hogy van 
képzettségük a használatról.  
 
Martinovszky József képviselő: élne a Főorvos új ajánlatával, hogy megmutassa a 
használatot.  
 
Füri Mihály képviselő: elnézést kér amiért elég sarkosan fog fogalmazni, de a velencei 
önkormányzaton belül a Képviselő-testületnek és a Polgármester hibájának tekinti ezt amiről 
most is beszélnek. Egészen addig, amíg egymást vagy ki-ki magát különböző dologban 
szaktekintélynek érzi, és míg csak rózsákat ad át, különböző idegenforgalmi dolgokkal 
kapcsolatban, addig rendben van. De amikor egy ilyen konkrét eszközről van szó, ez a fajta 
kommunikáció véletlenszerűen jön elő a testületi ülés végén és maximálisan egyetért 
Martinovszky Józseffel, hogy fel kell kiáltani azért, hogy itt van a szaktekintély és a szakember 
és itt nem feltétlenül arról van szó, hogy Dr. Sirák Andrásról beszélnek, hanem vannak az 
Önkormányzati területen. Valószínű lenne az orvosok között olyan aki az ő szándékát 
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alátámasztaná, támogatná. Azt is beszélje meg a rendőrökkel Polgármester asszony, az 
rendben van hogy elloptak kettő autót az Ifi strandról, de miért kell bemondani fél óránként a 
Fehérvár Rádiónak ezt. Most nincsen tele a parkoló, de így nem is lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a félreértések elkerülése végett elmondja, ez nem 
önkormányzati, vannak szakértők akiktől amikor aktuális lesz megkérdezésre kerül. Holnap 
fogja tudni miről kell megkérdezni a hozzáértőket, hogy kinek miről van papírja és mire van 
lehetősége. Addig csak beszélnek a semmiről. A felvetés egyébként teljesen jogos.  
 
Dr. Sirák András képviselő: nagyon világosan kell látni, nagyon jó hogy van defilibrátor, de 
ez sem pótolja azt a mechanikus lélegeztetési mellkas kompressziót, amit a vízimentők 
abszolút nem tudtak és rosszul csináltak. Ennek következtében a kezük között meghalt. 
Hangsúlyozza, mivel egy olyan vele született fejlődési rendellenessége volt ami hirtelen 
szívbajra hajlamos, itt lehet hogy intenzív osztályon is bekövetkezett volna. Azonban azt tudni 
kell, az ellátó rendszernek az a dolga, ha egy mód van rá, a mellkas kompresszióval 
fenntartsák a beteg keringését, amíg a rohamkocsi oda nem ér a helyszínre. Ez nem történt 
meg, a defilibrátor ezt nem fogja pótolni.  
 
Füri Mihály képviselő: a szaktudással rendelkező orvos pedig igen. Az minimum feltétel, akik 
a szolgálatot ellátják, legyen egy olyan kötelezettségük, tisztában kell legyenek legalább az 
orvosok telefonszámaival, elérhetőségeivel. Véleménye szerint ez nincs meg. Innentől kezdve 
szaladgálhatnak valóban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja az információk hiányában nem biztos 
hogy jó dolog a vízimentőket tovább bántani vagy dicsérni. A felvetéssel ért egyet, hogy 
tisztában kell lenni azzal, hogy a szolgálatot ellátók rendelkeznek-e megfelelő 
felkészültséggel. Bízik benne hogy igen és papírjuk van róla. A jövő szezonra nézve nagyon 
erősen elgondolkodtató dolog. Úgy tudja a Velencei-tó összes strandja ezzel a csoporttal van 
leszerződve.  
 
Benkő Istvánné képviselő: már többször látta, a parkolóban annyira nincs hely, egy 
mentőautó nem tud bemenni, az orvos csak futva tudná megközelíteni a strandot.  
 
Dr. Sirák András képviselő: sokat kínlódnak ezzel a problémával. A hétvégén látott 
rendőröket, akik fel-alá jártak a parkolóban, jó rendszernek tartja. A rendőröket lehetne kérni 
a mentőautó helyének biztosítására.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a testületi ülésen való részvételt. Megállapítja, 
több napirend, hozzászólás nem hangzott el, az ülést lezárja.  
 
 
 

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


