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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 8-án                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő (később érkezik) 
  Csizmadia Attila   képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő (később érkezik) 
  Serhók György   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, Kecskés Zoltánné 
intézményvezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sajkás Balázsné és Szávai Jánosné igazgató 
helyettes, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub 
vezetője, Szabó Gábor termálfürdő menedzsere 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a képviselő-
testület határozatképes, jelen van 10 fő. A meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz plusz 
egy soron kívüli testületi ülés összehívását és egyéb napirendjét javasolja elfogadásra. 
Kéri, aki a kiküldött napirendekkel és a kiegészítéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2008. (IX.08.)  
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. 7/2008.(III.10.) 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
3. Tájékoztató az I. félévi mérlegről 
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg 

meghatározás 



 

 
5. Egyebek:  

a.) 2008/2009 tanév iskolai óraszám és létszám meghatározása 
b.) Közterület használatról szóló rendelet átdolgozása 
c.) Non profit tevékenységű Kft. alapítása (Járóbeteg Szakellátó Intézet) 
d.) Autó Néró Velence Bt. elővásárlási jog gyakorlásáról felhívása  
e.) Úszásoktatás az oktatási intézményben 
f.) Hivatali tevékenység fejlesztésére ÁROP 1.Á.2 pályázat benyújtása 
g.) Fő utcai rendelőépületben szemész szakorvos bérletének kérelme 
h.) Három projekthez szakértői felkéréshez költségkeret meghatározás 
i.) Parkolóhelyek bérletének biztosítása a 4413/6 hrsz-ú területre 
j.) Építési, igazgatási előadó alkalmazása 
k.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ projekthez előkészületi munkák 

közbeszerzési felhívása (tervezés, projekt további fejlesztése) 
l.) Pályázati eredmény megállapítása műszaki ellenőri tevékenységre 
m.) Pályázati eredmény megállapítás könyvvizsgálói tevékenységre 
n.) Polgármester jutalma 
o.) Soron kívüli testületi ülés időpontjának meghatározása 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 

*  * * 
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, mikor lesz a soron kívüli ülés?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a napirendek közé most került felvételre.  
Tájékoztatást ad a két ülés közötti munkáról:  

- A Velencei-tó Kapuja, a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ és az Általános 
Iskola felújítása és bővítése címen elnyert pályázatok kapcsán már mindenki előtt 
ismert. A fejlesztési tartalék fejlesztési célokra elegendő lesz és garantálja a 
beruházásokat. Minden pályázatról már többször beszéltek, minden okuk megvan rá, 
hogy örüljenek. A tanévnyitó tantestületi ülésen és a tanévnyitón jelenlévők meg is 
tapsolták azt a hírt, hogy a következő tanévben optimális esetben már az új iskolában 
kezdhetik a gyermekek a tanévet.  

- A nadapi óvoda-felújítás átadása is megtörtént. A Polgármester Úr külön kiemelte és 
megköszönte beszédében a velencei önkormányzat támogatását. Aranyos, kedves lett 
az óvoda.  

- A sukorói iskola is elkészült, székesfehérvári tagiskolaként működik, mivel oda társult.  
- Két várható rendezvény időpontját jelzi: szeptember 26-án péntek 17.00 órakor Idősek 

Világnapja a Liget Iskola tornatermében kerül megrendezésre, október 4-én 10.00 
órakor Babák Rózsakertjében a szokásos rendezvény megrendezésére kerül sor. 
Természetesen mindkét rendezvényre megkapták a testületi tagok is a meghívót.  

Kérdezi, van-e kérdés, véleményt a tájékoztatóval kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy kéri, 
aki a tájékoztatóval egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
 



 

Galambos György alpolgármester: bejelenti, hogy 17.00 órakor egyéb elfoglaltsága miatt 
távozni fog az ülésről.  
 
 
 
Napirend: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                     (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Füri Mihály képviselő: két észrevétele van. A Polgármester asszony ígéretet tett, hogy a 
következő ülésen beszámol. Azt nem látja itt. A másik pedig a zárt ülés anyaga, ami titkos. 
Segítsenek megfejteni, nem kapta meg írásban amikor kérte, mivel nem volt jelen azon az 
ülésen és most itt van a lejártak között ez a határozat is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A zárt ülésen született határozatok is nyilvánosak, de 
maga a zárt ülés anyaga nem.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igen, ennyi ez a lényege. Ha zárt ülés anyaga kerül 
kiküldésre, vagy a testületi ülésen kiosztásra a zárt ülési anyagok szokásos sorsa, hogy a 
hivatal összeszedi az ülés végén. A határozatok nyilvánossága biztosított, a Városi 
Könyvtárba kiküldésre kerülnek. Utólag nem lehet zárt ülési anyagot kiküldeni, de a 
képviselők bármelyike a Polgármesteri Hivatal Titkárságán megtekintheti a jegyzőkönyvet, 
illetve a határozatot is, plusz ez utóbit a Könyvtárban is. Ez nem személyre szól, bárkinél ez 
az eljárás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tehát a zárt ülés határozatai nyilvánosak, az anyaga 
nem.  
 
Füri Mihály képviselő: Jegyző úr korrekten járt el, meg is kapta amit ezzel kapcsolatban kért. 
Képviselők, többen foglakoznak emberekkel, kommunikálnak kollégákkal a Hivatalban. 
Véleménye szerint a Polgármestertől elvárható lenne, hogy a mindenkori testületét bemutassa 
a Hivatal dolgozóinak. Ez másutt így szokás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: biztos benne, hogy a Hivatal dolgozói ismerik a 
Képviselő-testület tagjait, ha pedig különleges eljárási módra van szükség, kéri, hogy a 
Jegyző úrhoz forduljanak. Köszöni az észrevételt.  
 
Juhász Gyula képviselő: három kérdése van. A 1996/2008.(V.17.) Településszerkezeti Terv 
elfogadásával kötelezettségvállalások vannak az Önkormányzat részéről. Fakivágás helyett 
ültetést vállaltak a 118 hrsz-ú ingatlanra. Ennek a realizálása nem történt meg. Hol lesz ez 
megtervezve? A 111/2008. pályázat lett kiírva. Kérdezi, ez egy újabb pályázat? Nem tudja 
miről van szó. Továbbá kérdezi, az Önkormányzat vásárolt-e gépkocsit? Ki vezeti, mennyiben 
került és bevált-e?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A pályázat a Velencei-tó Kapuja közbeszerzési eljárása 
mindegyikről külön beszámolnak a testületi ülésen.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: folyamatban van az Erdészet hozzájárulása kell a 
korábbi szakértői munkát nem fogadták el, mert őshonos fákat szerettek volna látni és a 
felajánlott terület talajszerkezetét nem találták ehhez megfelelőnek. Most már úgy tűnik 
rendben van. A 032 hrsz-ú terület látták megfelelőnek, ott lesz a cserefásítás. A 



 

tehergépkocsival kapcsolatban annyit tud mondani, az volt a kritérium, legalább azt tudja 
mint a korábbi, ne igényeljen más vezetőt, semmiféle extrát. Ennek nagyobb a platója, éppen 
ma reggel tájékoztatta Bruck József a gépkocsi vezetője, hogy két fordulóval el tudta szállítani 
azt a gallymennyiséget, amit a másikkal hatszorra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tehát Burck József vezeti mint eddig is, nem is gondoltak 
más megoldásra.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: HPV vírus elleni oltással kapcsolatban milyen folytatás 
várható?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondta az előző ülésen, hogy a darabszám összesítése 
és a közbeszerzési bírálat tart Székesfehérváron. Amint lesz ez ügyben eredmény, visszajön 
tájékoztatásul a testület elé. Kérdés, vélemény nem hangzott el.  
Kéri, aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 40/2008.(II.25.), 
50/2008.(II.25.), 62/2008.(III.17.), 64/2008.(III.17.), 72/2006.(IV.10.), 74/2008.(IV.14.), 
75/2008.(IV.14.), 83/2008.(IV.14.), 90/2008.(V.14.), 91/2007.(VI.26.), 91/2008.(V.14.), 
95/2008.(V.14.), 96/2008.(V.14.), 100/2008.(V.14.), 101/2008.(V.14.), 102/2008.(VI.16.), 
103/2008.(VI.16.), 104/2008.(VI.16.), 105/2008.(VI.16.), 106/2008.(VI.16.), 
107/2008.(VI.16.), 108/2008.(VI.16.), 110/2008.(VI.16.), 111/2008.(VI.16.), 
112/2008.(VI.16.), 114/2008.(VI.16.), 115/2008.(VI.16.), 116/2008.(VII.7.), 117/2008.(VII.7.), 
118/2008.(VII.7.), 120/2008.(VII.7.), 128/2008.(VII.7.), 130/2008.(VII.7.), 131/2008.(VII.7.), 
133/2008.(VII.7.), 135/2008.(VII.7.), 136/2008.(VII.7.), 137/2008.(VII.7.), 138/2008.(VII.7.), 
139/2008.(VII.7.), 140/2008.(VII.7.), 141/2008.(VII.7.), 142/2008.(VII.7.), 143/2008.(VII.7.), 
144/2008.(VII.7.), 145/2008.(VII.7.), 146/2008.(VII.7.), 151/2008.(VIII.4.), 152/2008.(VIII.4.), 
153/2008.(VIII.4.), 154/2008.(VIII.4.), 156/2007.(XI.5.), 182/2007.(XII.17.) határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a 183/2007.(XII.17.) 
számú határozat határidejének hosszabbítását 2009. június 30-ra javasolja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

 
*  * * 

 
 
 
 
 
 
 



 

Napirend: 2./ 7/2008.(III.10.) 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
                      (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő: kérdezi, a lakóparknak a tulajdonba átadása 280 millió összegben 
hogyan fut végig a költségvetésen? Tulajdonba került, kapta az Önkormányzat vagy milyen 
címen van szerepeltetve?  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: az Önkormányzat vagyonában fog megjelenni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: már akkor név szerint szavazott róla a Képviselő-
testület, mivel vagyoni kérdésnek számított.  
 
Füri Mihály képviselő: az anyag 4. oldalán 448 millió forinttal kapcsolatban kérdezi, tárgyi 
eszközök, ingatlanértékesítés 2007 vagy 2008?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez már korábban is felvetődött és válaszoltak rá.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: csak röviden szeretné összefoglalni, volt egy 
elővételi szerződés ami alapján az opciós jogával élt a vevő. Ezt december 31-ig bejelentette 
és azt követően került kibocsátásra a számla, ezért ez csak januári lehet.  
 
Füri Mihály képviselő: 4. pontban mik szerepelnek? 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: az értékesített önkormányzati lakások részletbefizetései.   
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, nem az Óvodával szembeni lakások? Nem bérleti díj bevétel 
ez, hanem eladási bevétel?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az Óvodával szembeni épületet nem az 
Önkormányzat, hanem az iskola kezeli, ők adják bérbe. 7. oldal 6-os pontja tartósan 
munkanélküliek segélye 4 millió forint. Kérdés, megtekinthető-e ez a lista a képviselők 
számára, mert amikor részletesen foglalkoztak vele, akkor is találtak benne olyat, aki nem 
feltétlenül jogosult rá. Jegyzői hatáskörbe került át, azóta ha konkrét ügyben érdeklődik 
valaki, csak képviselőnek mutatható meg a Hivatalban, de listát nem tud mutatni.  
 
Füri Mihály képviselő:  több konkrét személy van, aki kérdéses hogy kap-e és miért kap, stb. A 
Bursa Hugarica Ösztöndíjjal kapcsolatban szeretné felhívni a figyelmet arra, előtte kapjanak 
meghívót arra a rendezvényre amikor a Polgármester asszony összehívja az ösztöndíjasokat a 
testületi tagok teljes létszámban, mert ez az előző években elmaradt. 8. oldalon természetben 
juttatás a nyugdíjasoknak. A szaloncukor ajándékra gondolt. Születik-e erre elszámolás, 
egyáltalán hogyan zajlik? Átveszik, aláírják, SZJA részét a nyugdíjasok vagy az 
Önkormányzat fizeti természetben? Látják a szigorításokat, a természetbeni juttatásokat is 
megadóztatják. Hogyan lesz ezután? Kérdezi továbbá, olajfogó műtárgyai a csónakkikötőnek, 
erről mit lehet tudni bővebben?  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: a Bursa Ösztöndíjasoknak tavaly volt először az 
ünnepélyes átadás.  
 



 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a csónakkikötővel kapcsolatos kérdésre válaszolva, 
az engedélyezési tervek elkészültek, még az engedélyt nem tudták kiadni. A tulajdonosi 
hozzájárulását nem adta meg a vagyonkezelő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  szeretné felhívni a figyelmet, hogy a meglévő rendelet 
módosítása a napirend témája, nem pedig az elfogadott költségvetési rendelet vitája.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, ki a projektnek az irányítója? A Pomsár telket szeretné 
kérdezni, miért maradt benn több egymással ellentétes információ volt ezzel kapcsolatban, 
többféleképpen döntöttek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nincs külön irányítója, nem olyan nagy horderejű, megy 
a maga útján. A Hivatalban évenként történik a fejlesztések megrendelése, végrehajtása.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igazából nincs többféle információ csak egyetlenegy 
van. Egyféleképpen döntött a testület. Megküldésre került a levél, a nemleges válasszal. 
Kérelmező amennyiben polgári peres úton kívánja érvényesíteni igényét, akkor sem célszerű 
kiemelni az előirányzatokból. Ez a követelés ettől még él, ki kell fizetni ha elmegy Bíróságra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a jövő évi költségvetési rendelet megalkotásánál majd 
eldönthetik, benne marad-e vagy sem.   
Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2008. (IX.22.) 

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

rendelet módosításáról 
 
 
Rendelet 3-as számú mellékletben.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3./Tájékoztató az I. félévi mérlegről 
           (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
Füri Mihály képviselő:  kérdezi, az első oldalon a készpénz állomány úgy jó ahogy szerepel?  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: igen, úgy jó.  
 
Juhász Gyula képviselő: a bevételi résznél a normatív állami hozzájárulásoknál látható a 
közpintaiakból minuszoltak 6 milliót és a költségvetési támogatásban viszont valamivel több 
van. Kérdezi, itt ebből a cseréből az Önkormányzat nem jön ki negatívan? Kisebb támogatás 
marad? Mindenhol hallani megszorításokról, ez is egy része azoknak? Ez érinti a 13. havi bér 
kifizetését is?  



 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nincsenek megszorító intézkedések. A költségvetési 
törvényben meghatározott számokat kapja az Önkormányzat, semmi elvonás nincs, kivéve azt 
ami ide lejön többlet normaként, de nincs semmiféle megszorítás.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: amikor a költségvetési rendelet elfogadásra került, akkor 
még a MÁK nem tudta leküldeni, hogy konkrétan az SZJA és a korrekcióval növelt normatívák 
hogyan fognak megoszlani. A főösszeg mindig rendelkezésre áll csak a felosztás nem. A 
főösszeget betették a rendeletbe és amikor megérkezett ez a részletes felosztás, az első 
negyedévben bemódosították. Most azért nem látható a pontos végeredmény, mert a tényadat 
csak féléves, de a főösszeget nem módosítja. Nem mindegy hogy átengedett központi 
támogatásról van-e szó. A 13. havi fizetés a 4. pontban alulról a 4. tétel, egyébként ezt az 
Állam folyamatosan leutalja havonta.  
 
Juhász Gyula képviselő: tehát nem egyszerre kapják meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az Államtól kapott összeg, a saját bevételek, 
adóbevételek, mindegy hogy normatív vagy személyi jövedelemadó szorzószám, mindig attól 
függ, több a gyermek létszám vagy kevesebb.  
 
Juhász Gyula képviselő: féléves időszakról van szó. Vannak olyan dolgok, mint például 
felújítások utakra, karbantartásra, buszvárókra. Ezeket nem ártott volna külön sorban 
szerepeltetni.  
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: szeptember végén harmadik negyedéves beszámoló lesz, 
akkor fog szerepelni. 
 
Juhász Gyula képviselő: sok minden eldől akkorra az évben.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: következő alkalomra készítenek egy listát azokról a 
munkálatokról amik nem valósultak meg. A mellékletben benne lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: állandóan kell lenni egy ilyen listának, mindig 
felvetődik ez a kérdés. Szavazásra teszi fel a mérleg elfogadását.  
Kéri, aki az I. félévi mérlegről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

2008. I. félévi mérlegbeszámoló elfogadása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett 2008. I. 
félév költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak 
változatlanul hagyásával elfogadta.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 



 

 
Napirend: 4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és  
                       keretösszeg meghatározás 
  (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Füri Mihály képviselő: javasolja másképp ezt a megfogalmazást, másrészt pedig a 
gondolkodási módot ha felülvizsgálnák ebben az anyagban. 
Egyre rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek. Ha ezt egy gyerek szívből elolvassa azt gondolja 
degradáló, nem megy továbbtanulni mert rosszabb helyzetbe kerül ő is és a család is. De ez 
nem igaz így, nem általános, úgy gondolja  át kellene fogalmazni.   
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tudja miről van szó, egyetért azzal amit a képviselő úr 
mond, de az előterjesztés nem erről szól.  
 
Martinovszky József képviselő: igazolja azokat a bejövő kérelmeket, kinek milyen jövedelmi 
viszonya van. Ott lehet látni milyen minimálbérekből kénytelenek a szülők iskoláztatni 
gyermekeiket. Nem a diákoknak teszik a megjegyzéseket, hanem a képviselő-testületnek, hogy 
fogadják el a 700.000.- Ft-os emelést, így még kb. 4 fiatalt tudnának támogatni.  
 
Füri Mihály képviselő: félreértés van nyilván, a maximum keretet kell kihasználni. Nyilván a 
maximális keretet kihasználva javasolom amivel támogatni lehet a gyerekeket, itt a 
családokról van szó. Azokat az igénylőket, akiket lát, nem fedik le a felsőoktatásba lévők 
összességét.  
 
Martinovszky József képviselő: ezek szerint bekerül olyan is, aki ebben a jómódban él, a 
másik fele pedig az aki nem is kérte.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez nem tartozik az érdemi vitához.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: stilisztikai kérdésnek tartja az előterjesztés 
módosítását, de természetesen nincs akadálya. 
 
Fehér Györgyné képviselő: olyan is van, aki semmiképpen nem kérné, de egyébként 
rászorulna.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: sajnos főként vállalkozók gyermekei azok, akiknél 
előfordul.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vitát lezárja. Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2008. (IX.8.)  
h a t á r o z a t a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról és 
keretösszeg megállapításról 

 
1./ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.  
 
2./ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2,7 millió Ft. támogatást biztosít.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  1. pont: 2008. szeptember 30.  
       2. pont: 2009. február 28.  

 
*  * * 

 
Napirend: 5./ Egyebek: a.) 2008/2009 tanév iskolai óraszám és létszám meghatározás 
                                            (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi van-e kérdés észrevétel. Mivel kérdés, észrevétel 
nem hangzott el, kéri aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2008. (IX.8.)  
h a t á r o z a t a 

a Zöldliget Általános Iskola 2008/2009. évi létszám és óraszám szükségletéről 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskolában a 
2008/2009. évi létszám és óraszám szükséglet tervét az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
Engedélyezett kötelező óraszáma:  519, 625 óra/hét 
A nem kötelező tanítási óra:   76,5 óra/hét 
Az egyéni foglalkozások óraszáma: 38,0 óra/hét 
Az SNI és nevelési tanácsadásra jogosult tanulók fejlesztésére: 34,625 óra/hét 
Órakedvezményekre felhasznált időkeret: 98,95 óra/hét 
Mind összesen, az órakedvezményekkel együttesen: 732,125 óra/hét 
 
A tanulócsoportok száma: 17 osztály, 4 napközis és 1 tanulószobás csoport. 
A technikai álláshelyek száma 4 fő. A pedagógus álláshelyek száma: 31 fő közalkalmazott és 
0,98 fő egyéb jogviszonnyal rendelkező.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 



 

 
Napirend: 5./ Egyebek: b.) Közterület használatról szóló rendelet átdolgozása 
                                            (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
Szelei Andrea aljegyző: a 17. §. (2.) bekezdésében egy fél mondat tévedésből benne maradt, 
ezt törölni kell. Nem sorszám szerint kerültek be a beszerkesztések, de az értelmét nem 
befolyásolja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e kérdés, észrevétel. Nyilván jól olvasható 
a változtatás, mert az dőlt betűvel lett kijelölve.  
 
Juhász Gyula képviselő: a 3. számú melléklet tartalmazza a jelenleg fizető parkolók listáját. 
Az 1. számú, a leendő fizető parkolókat tartalmazza, így a Zöldliget Iskola előtti, Fehér Ház 
előtti területet, Hajdútanyát nem ajánlott ide felvenni?  
 
Szelei Andrea aljegyző: itt azok szerepelnek, amelyek parkolóként hivatalosan nyilvántartott 
területek. A 2. számú melléklet nem ugyanezt jelenti.  
 
Füri Mihály képviselő: a 13. ponttal kapcsolatban kérdezi, nem a Jegyző adja ki az engedélyt, 
hanem a Polgármester?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen.  
 
Füri Mihály képviselő: c. pont teljesen szubjektív, milyen keretek között szólítják meg, hogy 
tárgyilagos legyen.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nyilvánvalóan a konkrét helyzetet kell értékelni.  
 
Füri Mihály képviselő: javasolja beemelni a vessző után, hogyha nem sérti a település 
érdekét.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: megoldható, csak abban az esetben adható ki.  
 
Juhász Gyula képviselő: kérdezi, Velencén miért nincs piac? Közterületen valahová egy 
rendes piac területet kellene kijelölni, annál is inkább, mert komoly idegenforgalmi vonzása 
van. Természetesen infrastrukturális létesítményekkel, padokkal, stb. Nagy örömmel vette 
tudomásul a Bence-hegyi volt kilátó terület most nagyon szépen néz ki.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a vitát lezárja. Kéri, aki azzal a módosítással elfogadja 
a rendelet tervezetet, hogy a 13. §. (2.) bekezdésétől el kell tekinteni, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2008. (IX.22.) 

r e n d e l e t e  
a közterületek használatáról 

 
 
Rendelet 8-as számú mellékletben.  



 

 
Napirend: 5./ Egyebek: c.) Non profit tevékenységű Kft. alapítása  
                                            (Előterjesztés 9-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a képviselő-testület megkapta a társasági szerződés 
tervezetét az előterjesztéssel együtt. A cégbírósági bejegyzéseket a pályázatíró cég ügyvédje 
nem tudta vállalni, nem fér bele az idejébe, ezért pénteken felkérték Pintérné Dr. Szekerczés 
Anna ügyvédnőt, aki elvállalta a feladatot. Ma reggel egyeztetett vele és elmondta, három 
dologban változtatott. Az egyik a névhasználat, mivel hasonló már van a Cégbíróságon 
bejegyezve. A másik a Velencét terhelő befizetés 6. oldal 9. pontja és még egy kérdés vetődött 
fel, a Felügyelő Bizottság határozott idejű nem öt év, hanem egyszerűbb lenne ha úgy 
kezelnék, hogy az ügyvezető személye és a Felügyelő Bizottság is határozatlan idejű, hiszen 
bármikor visszahívhatja a taggyűlés. Holnap reggel 8.00 órakor gyülekeznek a tó környéki 
polgármesterekkel és együtt utaznak 8.30 órára Székesfehérvárra az ügyvédnő irodájába a 
társasági szerződést aláírni. Megvalósul a befizetés és szerdán a Cégbíróságra a társasági 
szerződés beadásra kerül, és továbbítani kell a közreműködő szervezet felé.  
 
Juhász Gyula képviselő: ugyan még nem olvasta végig a társasági szerződést, de nem találja 
vagy nincs benne a 4/3 tétel, ami ott van épület építési projekt szervezése is szerepel. Nem érti 
miért írták bele mit kell építeni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a támogatási szerződés maga a projekt szervezése, hogy 
felépüljön a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ.  
 
Juhász Gyula képviselő:  a velencei Önkormányzaté az alapítása és a törzstőke biztosítása. 
Van-e értelme, hogy másé is benne legyen, nem lenne-e egyszerűbb, hogy megszűnik és az 
Önkormányzat alakít egy másik Kft-t.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a pályázat kiíró feltétele, hogy nonprofit társaság 
szükséges.  
 
Juhász Gyula képviselő: 8 település alapítja, ezek közül 7 akart fizetni 100.000.- Ft-ot, utána 
átvállalja Velence az önrészüket plusz a törzstőkét. Annyira bizonytalannak tűnik, mi az oka 
annak hogy nincs benne a gárdonyi önkormányzat?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a fejlesztési megállapodás azt is tartalmazza, hogy a 
100.000.- Ft senkit sem terhel, a társasági szerződés tervezetében már eleve azt írták, hogy 
Velence Város Önkormányzata vállal fel mindent. A Gazdasági Törvény viszont kimondja, 
hogy a minimális 100.000.- Ft önrészt be kell fizetni minden tagnak. Ebben is korrekt Velence 
Önkormányzata, átadja a 100.000.- Ft-ot az önkormányzatoknak, ők pedig azt garantálják, 
hogy a megnyitott számlára átutalják. Így a GTv-nek is eleget tesznek és a többi 
önkormányzatot az anyagi terhek nem sújtják. Hasonló volt a gárdonyi önkormányzat 
részvételének feltétele is, de végül nem kívánt csatlakozni.  
 
Füri Mihály képviselő: 2900 m2 területet Velence biztosítja, a felépítményt nem. Ennek mi a 
logikája?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelenleg nincs felépítmény.  
 



 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: beépített az ingatlan, A teljes földterület 
tulajdonosa Velence Önkormányzata, a meglévő épület a Kistérségi Tanácsé és Velence 
Önkormányzatáé. Az új épület csak az Önkormányzat területére kerül beépítésre, ami a 
vagyoni körbe fog tartozni vagy közvetlenül vagy közvetve a cégen keresztül.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: így készült a pályázat, a teljes döntés erre vonatkozik, 
nincs különbség a két helyzet között.  
 
Juhász Gyula képviselő: volt tehát a 32/2008.(II.25.) határozat a szakrendelő helyének 
kijelölésére vonatkozóan, a 33/2008.(II.25.) a pályázat benyújtására vonatkozóan, de a 
34/2008.(II.25.) számú határozat pedig a fejlesztési megállapodásra vonatkozóan. Kérdezi, 
ezeket a határozatokat nem lehetne újból kiosztani számukra?  
 
Füri Mihály képviselő: szeretné, mivel Velence soha nem látott beruházások előtt áll, és 
ezeknek nagyon hamar működési költségei is lesznek, nonprofit vagy nem, de fordulhatnak elő 
működési problémák. Nem tudja, esetleg érdemes-e beszélni róla, de egy sorrendiséget 
kellene ezeknek a működési költségeknek, illetve azok elosztásának, mert erről még nem 
beszéltek. Kell-e egy ilyen társaságnál a név szerinti szavazás a képviselők részéről.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  nem kell.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, lehet-e kezdeményezni a név szerinti szavazást?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: lehet kezdeményezni egy képviselőnek és szavazni 
kell róla.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ebben a testületi anyagban benne van, csak jelzi.  
 
 
Serhók György képviselő távozik a teremből.  
 
 
 
Juhász Gyula képviselő:  kérdezi, ez a projekt azt jelenti, hogy a Velencei-tó térségében nem 
kell annyit várakozni, nem kell annyit utazni, kivéve ha gyógyszertárba kell menni.  
 
 
Serhók György képviselő megérkezett.  
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a gárdonyi lakosok Székesfehérvárra kapnak beutalót, 
tehát jöhetnek Velencére is, de fizetniük kell, ha addig nem változik meg a jogszabály. Az a 
dolog lényege, hogy előtte bejelentkezik, időpontot kér, nincs az, hogy ott ül és várja hogy 
sorra kerül.  
 
Füri Mihály képviselő: amennyiben jól tudja, az Önkormányzat a teljes működést 
finanszírozza.  
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem Velence, hanem a Nonprofit Kft. önfenntartó, 
illetve egy idő után nyereséges, de vissza kell fordítania, nem vonható ki, nem költhető másra, 
csak erre, tehát egészségügyi célra. Egyébként sem mostani testület dolga, majd az akkori 
képviselő-testület meg fogja oldani.  
 
Füri Mihály képviselő: tehát annak az önkormányzatnak a következő feladataiban kell 
felmerüljenek olyan kérdések, hogy esetleg kezdő vagy nem kezdő lakást igénylő orvosoknak 
valamilyen segítséget produkáljanak, hogyan fog ez működni? Egyre kevesebb orvos, illetve 
gyógyszerész lesz, mivel a jelenlegi gyakorlat szerint külföldre mennek dolgozni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ez a kérdés fel sem vetődik, mert nem az Önkormányzat 
alkalmazásában lesznek az orvosok. A Járóbeteg Szakellátó Központ működési 
mechanizmusa, hogy egyáltalán milyen szerződések lesznek a szakápolókkal vagy az 
orvosokkal, mindezt addig kell kialakítani, míg felépül a rendelő. Nyilván olyan szerződéses 
feltételeket fognak kiírni, és hogy milyen módon, ezekre a részkérdésekre ma nem tudnak 
válaszolni. Viszont amióta a pályázat nyertesség megjelent nagyon sok jelentkező volt már, 
ami azt mutatja, lehet majd válogatni, így valószínű ilyen gond nem lesz.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: véleménye szerint nem kell azért kezdő orvosokat 
felvenni, mert a költségvetés annyira szoros. Amikor a költségkalkulációja készült ennek a 
létesítménynek, már az volt a szempont, hogy elismert szakembereket foglalkoztassanak, 
legalábbis olyat aki nem kezdő, szakmai presztizse kialakult valamellyest, hírneve is van már.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a I. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 7 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2008. (IX.08.) 
h a t á r o z a t a 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ pályázatának megerősítése 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítéséhez szükséges támogatási szerződéskötés, és a megvalósítás előkészítése érdekében 
változatlanul fenntartja a 34/2008.(II.25.) határozatában foglalt „Fejlesztési megállapodás”-t 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy határozatban foglalt célkitűzés megvalósítása 
érdekében járjon el, az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye meg, a szükséges 
jognyilatkozatokat bocsássa ki.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: folyamatos 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a II. számú határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 7 igen, 3 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2008. (IX.08.) 
h a t á r o z a t a  

Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. társasági szerződés jóváhagyása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása céljából, az előterjesztésben szereplő „Társasági 
szerződés”-t jóváhagyja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá, továbbá az 
alakuló ülésen és azt követően is a tagi képviseletet lássa el. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2008. szeptember 30. 

 
*  * * 

 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: szeretné kezdeményezni a név szerinti szavazást a III. 
számú határozati javaslatra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a képviselő asszony indítványát elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta az indítványt és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. alakításával kapcsolatos név szerinti szavazás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a Velencei-tavi Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének az Ellenőrző Bizottság egészségügyi szakértői, 
valamint pénzügyi szakértői tagjának megválasztása tárgyában) a III., továbbá a IV., V. 
határozati javaslatokról név szerinti szavazással kíván dönteni.  
 

Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a III. számú határozati javaslat személyekről szól. Ezzel 
kapcsolatban elmondja, felhatalmazást kér mint Velencét képviselő polgármester, hogy 
javaslatot tehessen a Kft. ügyvezetőjére és a Felügyelő Bizottság tagjaira. Ügyvezetőnek Dr. 
Ferencz Péter főorvos urat javasolja, aki volt már itt a testületi ülésen, tehát mindenki ismeri. 
Felügyelő Bizottság tagjainak Dr. Sirák András szakfelügyelő főorvos képviselő urat és 
Kovács István urat javasolja. Beszélt személyesen mindkettőjükkel, vállalják is, a 



 

nyilatkozatot aláírták. Természetesen azt most nem lehet még tudni, hogy a Felügyelő 
Bizottságon belül milye státuszt, milyen funkciót töltenek majd be. 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója  Dr. Ferencz Péter 
főorvos úr  legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának tagja Dr. Sirák András főorovos úr  legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának tagja Kovács István úr legyen, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: végezetül kéri, aki az előbbiekben elfogadott három 
tisztségviselőt az előterjesztésben szereplő funkciók betöltésére elfogadja, az erről név szerint 
szavazzon.   
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  név szerinti szavazást kér. Előolvassa a képviselő-
testület névsorát.  
 
  Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen 
  Benkő Istvánné    igen 
  Csizmadia Attila    tartózkodik 
  Fehér Györgyné    igen 
  Füri Mihály     tartózkodik 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     igen 
  Martinovszky József    igen 
  Serhók György    igen 
 
8 igen, 2 tartózkodó szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft.  
ügyvezetőjének és bizottsági tagjainak megválasztása 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság alakuló ülésén megválasztandó ügyvezető és Ellenőrző 
Bizottság tagjainak tekintetében felhatalmazza a Polgármestert, hogy ügyvezetőként Dr. 
Ferenc Péter személyre, Ellenőrző Bizottságba szakértői tagként Dr. Sirák András személyre, 
pénzügyi szakértői tagként Kovács István személyre a javaslatot tegye meg. 
 

Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: értelem szerint 
 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a IV. számú határozat tervezet magas összegű pénzügyi 
kondíciókról és törzstőke biztosításáról szól, kéri név szerinti szavazáshoz Jegyző úr olvassa 
elő a Képviselő-testület névsorát.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  előolvassa a Képviselő-testület névsorát.  
 
  Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen 
  Benkő Istvánné    igen 
  Csizmadia Attila    tartózkodik 
  Fehér Györgyné    igen 
  Füri Mihály     tartózkodik 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     igen 
  Martinovszky József    igen 
  Serhók György    igen 
 
 
8 igen, 2 tartózkodó szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. törzstőkéjének biztosítása 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Non-profit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét, 9,3 millió Ft-ot biztosít a jogszerű alapításhoz. 
A Képviselő-testület a továbbiakban átadott pénzeszközként átutalással biztosít 100 ezer Ft-ot 
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának, 100 ezer Ft-ot Martonvásár Város 
Önkormányzatának, 100 ezer Ft-ot Nadap Község Önkormányzatának, 100 ezer Ft-ot 
Pázmánd Község Önkormányzatának, 100 ezer Ft-ot Sukoró Község Önkormányzatának, 100 



 

ezer Ft-ot Vereb Község Önkormányzatának és 100 ezer Ft-ot Zichyújfalu Község 
Önkormányzatának.  
Felhatalmazza a Polgármestert és a pénzügyi osztályt, hogy az átutalásokról a fenti 
rendelkezés értelmében intézkedjen. A törzstőke és az átadott pénzeszközök tekintetében 
forrásként a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
 

Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
     Filler Erna gazdálkodási osztályvezető 

Határidő: 2008. december 31. 
 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: név szerinti szavazást kér a V. számú határozati 
javaslathoz az önrészre vonatkozóan. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  előolvassa a Képviselő-testület névsorát.  
 
  Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen 
  Benkő Istvánné    igen 
  Csizmadia Attila    tartózkodik 
  Fehér Györgyné    igen 
  Füri Mihály     tartózkodik 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     tartózkodik 
  Martinovszky József    igen 
  Serhók György    igen 
 
 
7 igen, 3 tartózkodó szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ megvalósításához 
 pályázati önrészről rendelkezés 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítése és a megvalósulást követő üzemeltetése érdekében, a megalakuló Velencei-tavi Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság számlájára a „Támogatási szerződés”  feltételeinek 
megfelelően rendelkezik 84.760.609,-Ft önkormányzati (kedvezményezetti) önrész  
átutalásáról. 
Felhatalmazza a Polgármestert és a pénzügyi osztályt, hogy az átutalásról igény szerint 
gondoskodjon. Forrásként a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
   Filler Erna gazdálkodási osztályvezető 
 Határidő: 2008. december 31. 



 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: név szerinti szavazást kér a földterület tulajdonjogával 
kapcsolatos határozati javaslatra vonatkozóan.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  előolvassa a Képviselő-testület névsorát.  
 
  Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen 
  Benkő Istvánné    igen 
  Csizmadia Attila    tartózkodik 
  Fehér Györgyné    igen 
  Füri Mihály     tartózkodik 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     nem 
  Martinovszky József    igen 
  Serhók György    igen 
 
 
7 igen, 1 nem, 2 tartózkodószavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséhez  
önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítása 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítése és a megvalósulást követő üzemeltetése érdekében, a velencei 2181 hrsz-ú 2795 m2 
nagyságú beépített földterület földterületi tulajdonjogát (a meglévő beépítés, felépítmény 
tulajdonjogának változatlanul hagyása mellett), valamint a velencei 2180/1 hrsz-ú 1957 m2 
nagyságú parkoló területet, a Velencei-tavi Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság 
tulajdonába átruházza.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átruházáshoz szükséges szerződést a jogi képviselő 
bevonásával készítse elő. 
A Képviselő-testület egyúttal dönt arra vonatkozólag, hogy a földterület tulajdonba adásának 
időpontjáig, az ingatlant nem terheli meg, illetve nem idegeníti el, és a Kft. számára történő 
tulajdoni átadás feltételeként is az elidegenítési és terhelési tilalmat kiköti.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2008. december 31. 
 

 
 
* * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a nyilatkozatokról nem kell szavazni, ez csak 
tájékoztatás jellegű. Megállapítja, hogy a társasági szerződést elfogadta a képviselő-testület.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, egyik határozati javaslathoz sem kellett minősített többség?  
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem, csak a rendelethez.  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: cégalapításhoz, hogy minősített többség kell-e most 
nem tudná megmondani, utána néznek. 
 
Füri Mihály képviselő: esetleg meg kell nézni és visszatérhetnek rá.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri Szelei Andrea aljegyzőt nézzen utána, addig ennek 
a napirendnek a tárgyalását felfüggeszti.  
 
 
 
Napirend: 5./ Egyebek: d.) Autó Néró Velence Bt elővásárlási jog gyakorlására felhívás                                              
                                            (Előterjesztés 10-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő: tereprendezés folyik a területen.  
 
 
Füri Mihály képviselő távozik a teremből.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, a képviselő-testület ne éljen az elővásárlási 
joggal. Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei 2211 hrsz-ú ingatlanon biztosított elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2211 hrsz-ú földrészletben a törvény által 
biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatot bocsássa ki.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 

 
 

*  * * 
 
 
Füri Mihály képviselő megérkezett.  
 
 
 
 
 
 



 

Napirend: 5./ Egyebek: e.) Úszásoktatás az oktatási intézményben                                               
                                            (Előterjesztés 11-es számú mellékletben) 
 
 
Füri Mihály képviselő: ha jól értelmezi az anyagot, a gyermekek a wellness-ben fognak úszni 
tanulni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem is wellness, nem is tanuszoda.  
 
Füri Mihály képviselő: wellness spa a honlap szerint. Minőségi turizmus a családi 
termálfürdőben sem folytatnak ilyet, illetve van egy gyógyvíz, nem tanuszoda, viszont ha a 
tulajdonos beengedi, akkor miért ne és ha megfelel azoknak az elvárásoknak amit egy 
tanuszoda igényel. Olyan sarokponti kérdéshez jutottak, amiről már több alkalommal 
beszéltek. Ő nem tudja hogy ez milyen előírás, hogy mekkora az igény az úszátanulásra, vagy 
milyen megállapodás alapján születik ez a határozat, mérlegelik e azt, hogy mit nyernek vele 
a gyerekek, megtanulnak úszni, de mit veszítenek vele, nem rontanak-e vele azt hangoztatva, 
hogy ez egy magasabb színvonalú kiszolgáló létesítmény lesz, mint ami a környezetben 
megtalálható. Ugyanakkor beviszik a gyerekeket. Egyértelműen arra utaltak, nem tudják 
ezeket a gyermekeket beengedni, pontosan a szolgáltatások miatt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a beruházó, illetve az Önkormányzat részéről nem 
hangzott el ilyen, pletykaszinten igen. Szabó Gábor úr jelen van, a témával kapcsolatban 
átadja a szót.  
 
Szabó Gábor termálfürdő menedzsere: az eredeti tervek szerint 25 m-es medence van, ami 
kimondottan az úszás céljára létesült. Három medence gyógyvízzel működik, az úszómedence 
sem melegített vízzel fog működni. Mások a szabályok is, az eredeti tervekben nem volt a 
lefedése tervezve. Polgármester asszony kérésére elkészítették ezeket, de elképzelhető, kicsit 
később fog elkészülni. A víz partja körben padlófűtéses, nem igényel külön fűtést, majd lefedés 
után. Már úgy lett kiépítve, hogy a világítást lehessen hozzá korrigálni. Az eredeti 
megállapodás kezdetekor volt néhány kikötése a képviselő-testületnek. Része volt, hogy 
tudjanak helyet biztosítani az úszásoktatásnak. Kb. egy hónappal ezelőtt a fürdő és 
gyógyászatvezető, szállodavezető abban állapodtak meg, az óraszámok tömbösítve lesznek, 
hogy ne zavarják a szálloda vendégeket. Bekerül a nyitvatartási rendbe, egy blokként fog 
megjelenni. Várhatóan novembertől próbaüzemet indítanak. Ennek a szerződésnek az 
egyeztetése a napokban folyik. Azt vállalják, hogy az Önkormányzatnak nem fog többe kerülni 
mint a jelenlegi úszásoktatás. Tehát itt is kifizetésre kerül, de nem lesz útiköltség.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  a minőségi turizmust nem zavarja. Hétfőn és szerdán 
8.00 – 12.00 óra között zajlik majd az úszásoktatás. Nem gyógyfürdő, nem keverhető össze az 
agárdi termálfürdővel. Gyógyvíz abban a három medencében lesz, amelyet Szabó Gábor úr 
elmondott.  
 
Füri Mihály képviselő: tehát 12 óra/hét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ugyanazt az óradíjat veszik alapul, melyet 
Székesfehérváron fizettek eddig is. Véleménye szerint a gyermekek többszöröse fog járni, 
mivel helyben lesz rá lehetőség.  
 



 

Füri Mihály képviselő: ez jó, ennek örül. Fizikailag hogyan lesz megoldva a gyermekek 
öltözése, lesz-e tető, hol fognak öltözni?  
 
Szabó Gábor termálfürdő menedszere: ez a hét elejei 8.00 – 12.00 órai időszak azért nem 
zavaró a vendégek számára, mert általában az emberek vagy reggel úsznak, vagy majd nem a 
délelőtti órákat veszik igénybe. Egy ötöző zsilipen tud keresztül menni mindenki, ugyanott 
fognak öltözni mint bárki más, csak ők pedagógusok kíséretében, szervezett formában, 
folyosón keresztül közlekednek.  
 
Füri Mihály képviselő: hogyan fogják megközelíteni a fürdőt az iskolából? Van erre 
kapacitás?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ahogy eddig. Ha szükséges autóbusszal. Véleménye 
szerint a Liget Iskolából átsétálhatnak, az óvodásoknak, illetve a Zöldliget Iskolából jövő 
gyermekeknek pedig autóbusszal megoldható lesz.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: megköszöni a hozzászólás lehetőségét. Hogy ki mikor és 
hogyan megy, hogy egyáltalán ússzon-e a gyermek, ezt a szülők döntik el. Meg lesznek kínálva 
a lehetőséggel, tehát ők döntik el. Nyilván ha nem kívánnak élni vele akkor nem, de 
amennyiben igen, a felügyelet biztosítani kell. Tehát ez a szülő és az iskola közötti 
megállapodás. A felső tagozatban két fő olyan testnevelő tanár van, akik úszó-edzői 
végzettséggel rendelkeznek. A pedagógus kollégákkal kell megoldani a kíséretet, tehát amíg 
belép és ki nem lép az iskolából a gyermek, addig az iskola a felelős.  
 
Füri Mihály képviselő:  vannak tantervi előírások, minek kell megfeleljen, a testnevelést, az 
úszástudást úgy osztályozzák. Kinyitnak lehetőséget, szabad akaratból vagy csinálja vagy 
nem. Van-e lehetőség arra, hogy az úszásoktatás a testnevelési órákba be legyen építve? Ez a 
hatásköre vagy jogköre hogy ússzon a gyerek vagy nem. Mérlegelni kell, biztosan kellenek 
segédanyagok, kell erre pénzt biztosítani.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: nem olyan nagy dolgok ezek. Az eszközt akár az iskola 
költségvetéséből a jelenlegi átcsoportosítással is meg tudja oldani. A Pedagógiai 
Programban konkrétan az van leírva, minden Velencei-tó partján élő gyermek tanuljon meg 
úszni. Ezeket a követelményeket az élet fogja kihozni, ezért jó hogy az alsó tagozatban nincs 
osztályozás csak szöveges értékelés, saját magához képest hogyan teljesít.  
 
Fehér Györgyné képviselő: amikor a szülők nem velencei iskolába íratták be gyermekeiket, a 
fő ok az volt, hogy Velencén nincs helyben úszásoktatás, tehát nem visszafejlődött, hanem 
előre. Nem hiszi hogy a szülők kifogásolnák ezt a lehetőséget.  
 
Juhász Gyula képviselő: 350.000.- Ft/hó korrekt indulási pénz. Ezt az Önkormányzatnak kell 
biztosítania?  
 
Füri Mihály képviselő: van egy olyan függvény, amiben az egyik tényező ismeretlen. Hány 
gyermekre vonatkozik ez?  
 
Czuppon István iskolaigazgató: óránként 60 fő.  
 
Füri Mihály képviselő: minden gyermeknek lehetősége van, a szülő azt dönti el hozzájárul-e.  
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

iskolai és óvodai úszásoktatás költségkeretének biztosítása a 2008/2009-es tanévre 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008/2009-es tanévre is biztosítani 
kívánja az iskolai és óvodai úszásoktatás költségkeretét, amelyet nettó 3 millió forintban jelölt 
meg. 2008. november 1-től értelemszerűen év végéig a töredék év arányos költségét kell 
figyelembe venni.  
Felhatalmazza a Polgármestert, illetve az intézményvezetőket a költségkeretnek megfelelő 
szolgáltatási szerződésekben kötelezettségvállalásra.  
Felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a 2008. évi költségvetés módosításánál, illetve a 2009. évi 
költségvetés tervezésénél a döntést vegye figyelembe.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 

*  * * 
 
 
 
Galambos György alpolgármester, Füri Mihály és Csizmadia Attila képviselők távoztak az 
ülésről.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 10 perc szünetet rendel el. A szünet után javasolja az 
ülés folytatását.  
Bejelenti, felfüggeszti a képviselő-testületi ülést addig, amíg a képviselő-testület ismételten 
határozatképes lesz.  
Kérdezi, közérdekű témában van-e valakinek bejelentése testületi ülésen kívül?  
 
Juhász Gyula képviselő:  a Szabolcsi út elején van egy gödör, ahova beleesett egy lakos.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  jogos az észrevétel, Ő is megnézte. Furcsa eset, de 
valóban beleeset, de nem a korlát hiánya miatt történt.  
 
Martinovszky József képviselő: elmondja, szintén ugyanott egy jegenye fa ága az út fölé 
nyúlik, amit el kellene távolíttatni, mielőtt leszakad a Szabolcsi útra. A telefonvezetékek körüli 
gallyazás kinek a feladata?  
 
Benkő Istvánné képviselő: az ősz folyamán lesznek fakivágások, akkor mindenképpen 
levágatják. Van ott egy szép nyírfa is ami kiszáradt.  
 



 

Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: az ABC előtt is kell még fát kivágni. Felhívja a Hivatal 
figyelmét arra, hogy amikor rendezvényekre engedélyt adnak (pl. a hétvégi északi strandi) 
írják bele, hogy a hangszórókat ne a lakóterület felé fordítsák.  
 
 
Sénik István, Cserny Vilmos képviselők megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, folytassák a napirendek tárgyalását, mivel a 
képviselő-testület határozatképes.  
 
 
Napirend: 5./ Egyebek: f.) Hivatali tevékenység fejlesztésére ÁROP 1.Á.2 pályázat                                              
                                            (Előterjesztés 12-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  ez egy pályázati lehetőség. Javaslatot tesz arra, 
milyen területen célszerű a hivatali munka korszerűsítése, arra szisztémákat kell kidolgozni. 
Rendkívül jó támogatottságot jelent az Állam részéről belépő jövő évi hardver fejlesztésekhez 
most csak elméleti, szervezési a pályázati anyag 30%-áig, de amennyiben elnyeri az 
Önkormányzat, a következő évtől kezdve uniós pályázati lehetőségekre ad lehetőséget 100 
milliós nagyságrendben plusz pontrendszert jelent. Közismerten több feladatot nem akar a 
Hivatalra terhelni, ezért nagyon kevés hivatali közreműködéssel, szakértő cég bevonásával 
lehet a pályázatot benyújtani, így a jövőt is építik ezúttal. Ezért is kéri a Tisztelt Képviselő-
testület támogatását.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, az előterjesztés alapján melyik menüpontokat 
kívánja a Hivatal megvalósítani?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: itt van egy lista, amennyiben megkapják a 
lehetőséget, elkezdik az egyeztetést arról, hogy egyáltalán miben érdemes gondolkodni.  
 
Juhász Gyula képviselő: véleménye szerint területfejlesztésben lehetne gondolkodni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ügyfélkapu, azonos folyamatokat akár a 
rendeletalkotás vagy akár az egyéb társadalmi kapcsolatokra lehet gondolni, sokmindenre 
van lehetőség.  
 
Serhók György képviselő: a pályázati önrészre megvan a fedezet a költségvetésben, így 
mindenképpen javasolja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Hivatali tevékenység fejlesztésére ÁROP 1.Á.2 pályázat benyújtása                                               
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP 1.A.2. pályázati körben, a 
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére irányuló pályázatban részt kíván venni. 
A program megvalósítás teljes összegének előirányzata bruttó 20 millió Ft, amelyhez az 
Önkormányzat Képviselő-testülete 1,6 millió Ft önrészt a működési megtakarításokból 
biztosít.  
Felhatalmazza a Jegyzőt a pályázat elkészíttetésére és benyújtására, illetve a Polgármestert a 
szükséges nyilatkozatok és megállapodások aláírására.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5./ Egyebek: g.) Fő utcai rendelőépületben szemész szakorvos bérletének kérelme                                              
                                            (Előterjesztés 13-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  javasolja, mivel az állampolgárok fogja javítani.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Fő utcai rendelőépület bérlete szemész szakorvosi tevékenységre 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelő 
megosztott használatát biztosító bérletet szemész szakorvosi tevékenységre biztosítani kívánja.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Dr. Stefanovszky Elisabeta szakorvossal a bérleti 
szerződést nettó 9.532.- Ft/hó bérleti díjért kösse meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 15.  
 

 
*  * * 

 
 
 



 

 
 
Napirend: 5./ Egyebek: h.) Három projekthez szakértői felkéréshez költségkeret  
                                             meghatározása                                               
                                            (Előterjesztés 14-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egyetlen-egy hiba van az előterjesztésben, mert mindig 
bruttóban gondolkodnak, de ez nyilván nettó összeg, mert ők abban beszélnek, ezt kell 
kijavítani értelemszerűen, tehát nettó 5 millió forintról van szó.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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 
174/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

nagyprojektekhez kapcsolódó szakértői tevékenységre felhatalmazás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Kapuja, a Járóbeteg 
Szakellátó Központ létesítése, valamint a Zöldliget Általános Iskola bővítése, felújítása 
tárgyában megindított projektek közbeszerzési eljárásainak pályázati kiírásához, majd a 
pályázat bírálatához szükséges szakértői megbízásra nettó 5 millió forint megbízási díj 
keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére. 
Szakértők kiemelten az építés kivitelezésben, a marketing feladatok tekintetében, a 
projektmenedzsmenti feladatok, valamint ingatlan forgalom és létesítmény üzemeltetés 
tekintetében fejtik ki tevékenységüket.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges megbízások aláírására.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 15.  
 
 

*  * * 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Füri Mihály képviselő úr segítő szándéka volt a 
minőségi többségre vonatkozó észrevétel. Törvényességi szempontból cégalapítás esetén a GT 
jóváhagyásakor rendben van minden, a 7 igen szavazat megfelelő, a jelenlévők többsége 
szükséges, nem kell minősített többség, az Ötv. ugyanis nem nevesíti.  
 
 
Napirend: 5./ Egyebek: i.) Parkolóhelyek bérletének biztosítása a 4413/6 hrsz-ú területre                                              
                                            (Előterjesztés 15-ös számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  



 

 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2008. (IX.08.))  

h a t á r o z a t a 
Parkolóhelyek bérletének biztosítása a 4413/6 hrsz-ú területre                                               

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 1367/2 hrsz-ú ingatlanból 
hatósági lejegyzéssel igénybevételre kerülő 117 m2 nagyságú közút, járda terület 
ellenértékeként a 4413/6 hrsz-ú saját tulajdonát képező parkoló területéből 117 m2 nagyságú 
területre használati jogot biztosít az 1367/2 hrsz-ú ingatlan számára.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy jogi képviselő által elkészített ellenhatározatban foglalt 
használati jogra vonatkozó szerződést nevében eljárva írja alá.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 15.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5./ Egyebek: j.) Építési, igazgatási előadó alkalmazása                                               
                                            (Előterjesztés 16-os számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Építési, igazgatási előadó álláshely hirdetése                                         
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy plusz 1 fő építéshatósági 
ügyintéző bér és alkalmazási feltételeinek költségét a 2009. évi költségvetésében biztosítja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2009. február 28.  
 

 
 

*  * * 
 
 
 



 

 
 
Napirend: 5./ Egyebek: k.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ projekthez előkészületi  
                                            munkák közbeszerzési felhívása  
                                            (tervezés, projekt további fejlesztése)                                               
                                            (Előterjesztés 17-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a I. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ tervhez felhasználási jog megvásárlása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ engedélyezési tervdokumentációjának továbbfejlesztési – tervezési jogát a 
TUS Építész Tervező Kft-től (1025 Budapest, Törökvész út 88/A) bruttó 250 ezer Ft-ért. 
A vételár forrásául a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adás – vételi szerződést nevében eljárva kösse meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. december 15.  
 

 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 5./ Egyebek: l.) Pályázati eredmény megállapítása műszaki ellenőri  
                                            tevékenységre 
                                           (Előterjesztés 18-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: eredménytelen az eljárás, annak kell kimondani a 
műszaki ellenőrzést. 4/b. pont 1. oldalán indoka az, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatokat 
nyújtottak be. Formai hibás volt mindkettő. Két becsatolandó dokumentumot nem csatoltak 
be.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ilyen esetben kötelező az érvénytelenség 
megállapítása.  
 
Serhók György képviselő: sajnálatos dolog, mert 52 nappal megnöveli az időtartamot, újat 
kell kiírni.  
 



 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy eredménytelen a műszaki 
feladatokra vonatkozó határozati javaslat, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

műszaki ellenőri tevékenységre kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a három nagy projekt tekintetében kiírt 
műszaki ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja és lezárja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ismételten dönteni kell arról, hogy ismételten ki kell írni 
a műszaki ellenőrzésre a közbeszerzési eljárást ugyanezen tartalommal a mai döntés alapján. 
Kéri, aki ismételten egyetért az ajánlattételei felhívás kiírásával, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

műszaki ellenőri tevékenységre (három nagy projektre) pályázati felhívás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati támogatást nyert három nagy 
projekt tekintetében műszaki ellenőri feladatok ellátására keretszerződés megkötésére 
pályázati felhívást bocsát ki az eredménytelen pályázati kiírás tartalmával megegyező 
tartalommal.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 15.  

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5./ Egyebek: l.) Pályázati eredmény megállapítása könyvvizsgálói tevékenységre 
           (Előterjesztés 19-es számú mellékletben)         
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a közbeszerzési tanácsadók által ma 13.00 órakor 
érkezett meg az anyag, ezért ez most került kiosztásra a könyvvizsgálói feladatokra 
vonatkozóan.  
 
 



 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:     három ajánlat érkezett, mindhárom érvényes volt. 
Az értékelés során a díjtételek különbözősége adta meg a sorrendet. A legjobb, illetve 
legalacsonyabb értéket vállaló Garami Júlia egyéni vállalkozót javasolják 
pályázatnyertesnek.  
 
Juhász Gyula képviselő: kérdezi, nincs-e összeférhetetlenség, mivel ugyanez a személy az 
Önkormányzat könyvvizsgálója is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megkérdezték a kiíráskor, de az volt a válasz rá, hogy 
nincs összeférhetetlenség.  
 
Juhász Gyula képviselő: 8.600.000.- Ft-ért kell vállalnia két évig, amíg fennáll a projekt 
mindhárom esetében ennyi pénzt kap?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  szerződést kell kötni vele, végig kell vigye az utolsó 
elszámolásig.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem két évre, hanem a legutolsó elszámolásig.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: így igaz. Lehet elhúzódás, az is lehet hogy még 
decemberben is vagy későbbre is áthúzódik az elszámolás, de amennyiben lesz egy későbbi 
vizsgálat, ott is jelen kell legyen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozóan a 
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

összevont könyvvizsgálói tevékenységre pályázatnyertes megállapítása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a három kiemelt projekt könyvvizsgálói 
feladataira kiírt közbeszerzési pályázati nyertesének Garami Júlia egyéni vállalkozót jelöli 
meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projektek tekintetében keretszerződést kössön nettó 
8.600.000.- Ft vállalkozási díj figyelembe vételével. A kötelezettségvállalás forrásául a 
fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 15.  

 
*  * * 

 
 
 
 



 

 
Napirend: 5./ Egyebek: n.) Polgármester jutalma 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: bejelenti érintettségét.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:    mivel Galambos György alpolgármester nincs 
jelen az ülésen, a napirend levezetésére felkéri Serhók Györgyöt a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökét.  
 
Serhók György képviselő, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a 2008. évi 
költségvetésben meghatározták a Polgármester jutalmazási keretét. A testület tagjai számára 
ismert, hogy több olyan pályázat nyert, ami elsősorban a Polgármester asszony érdemi 
munkáját dicséri.  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a napirendet tárgyalta és teljes 
mértékben támogatta, melynek alapján javasolja a jutalomkeretet háromhavi bérének 
megfelelően biztosítani. Három olyan nagy projektről van szó, amely 10-20 évre 
meghatározza Velence fejlődését. Ezek olyan horderejűek, hogy országosan elismerést 
váltottak ki, hiszen közel három milliárdos együtt a pályázati összeg és mindháromnak két 
éven belül meg kell valósulnia. Személy szerint mint a Bizottság elnöke is javasolja a jutalom 
megszavazását. Megállapítja, kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nincs.  
Kéri, aki a jutalom kifizetésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Polgármester jutalma 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesternek a pályázatok terén végzett 
eredményes és kiemelkedő munkájáért háromhavi bérének megfelelő, azaz 1.449.300.- Ft 
jutalmat állapít meg.  
Felhatalmazza a pénzügyi osztályvezetőt a fizetés teljesítésére.  
 
  Felelős: Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
     Serhók György Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
  Határidő: 2008. szeptember 30.  
 

 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a személyét 
érintő döntést, amely a költségvetésben szereplő betervezett jutalmának kifizetésére 
vonatkozik. Jelzi, nem emiatt volt fontos a határozatképesség, hanem azért, mert zárt ülés 
keretében Velence Rózsája Díjról a mai napon dönteni kell.  
 
 
 
 
 



 

 
Napirend: Egyebek: o.) Soron kívüli testületi ülés időpontjának meghatározása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Következő hét hétfőjére 15.00 órára soron kívüli 
testületi ülés összehívását javasolja a Zöldliget Általános Iskola kivitelezési eljárása 
napirendi pont tárgyában.  
Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Soron kívüli ülés megtartásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 15-én 15.00 órakor soron 
kívüli ülést tart az alábbi napirendben:  
 

1. Zöldliget Általános Iskola kivitelezésére ajánlati felhívás kibocsátása 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2008. (IX.08.)  
h a t á r o z a t a 

Zárt ülés megtartásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyiségi jogok védelme érdekében zárt 
ülést tart.  
 
  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 



 

2008. szeptember 8-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
1. o. 158/2008. (IX.08.) Napirendek elfogadásáról 
 
4. o. 159/2008. (IX.08.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
7. o. 160/2008. (IX.08.) 2008. I. félévi mérlegbeszámoló elfogadása 
 
9. o. 161/2008. (IX.8.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz  
                                        való csatlakozásról és keretösszeg megállapításról 
 
9. o. 162/2008. (IX.8.) Zöldliget Általános Iskola 2008/2009. évi létszám és óraszám  
                                        szükségletéről 
 
13. o. 163/2008. (IX.08.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ pályázatának  
                                         megerősítése 
 
14. o. 164/2008. (IX.08.) Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. társasági szerződés  
                                          jóváhagyása 
 
14. o. 165/2008. (IX.08.) Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. alakításával kapcsolatos  
                                          név szerinti szavazás 
 
16. o. 166/2008. (IX.08.) Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és  
                                           bizottsági tagjainak megválasztása 
 
16. o. 167/2008. (IX.08.) Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. törzstőkéjének biztosítása 
 
16. o. 168/2008. (IX.08.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ megvalósításához   
                                          pályázati önrészről rendelkezés 
 
17. o. 167/2008. (IX.08.) Velencei-tavi Non-profit Közhasznú Kft. törzstőkéjének biztosítása 
 
17. o. 168/2008. (IX.08.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ megvalósításához       
                                           pályázati önrészről rendelkezés 
 
18. o. 169/2008. (IX.08.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítéséhez  
                                           önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítása 
 
19. o. 170/2008. (IX.08.) Velencei 2211 hrsz-ú ingatlanon biztosított elővásárlási jog  
                                          gyakorlásáról való lemondás 
 
22. o. 171/2008. (IX.08.) Iskolai és óvodai úszásoktatás költségkeretének biztosítása a  
                                          2008/2009-es tanévre 
 
24. o. 172/2008. (IX.08.) Hivatali tevékenység fejlesztésére ÁROP 1.Á.2 pályázat benyújtása                   
 
24. o. 173/2008. (IX.08.) Fő utcai rendelőépület bérlete szemész szakorvosi tevékenységre 
 
 



 

25. o. 174/2008. (IX.08.) Nagyprojektekhez kapcsolódó szakértői tevékenységre  
                                          felhatalmazás 
 
26. o. 175/2008. (IX.08.) Parkolóhelyek bérletének biztosítása a 4413/6 hrsz-ú területre      
 
26. o. 176/2008. (IX.08.) Építési, igazgatási előadó álláshely hirdetése                                         
 
27. o. 177/2008. (IX.08.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ tervhez felhasználási jog  
                                           megvásárlása 
 
28. o. 178/2008. (IX.08.) Műszaki ellenőri tevékenységre kiírt pályázat  
                                          eredménytelenségének megállapítása 
 
28. o. 179/2008. (IX.08.) Műszaki ellenőri tevékenységre (három nagy projektre) 
                                           pályázati felhívás 
 
29. o. 180/2008. (IX.08.) Összevont könyvvizsgálói tevékenységre pályázatnyertes  
                                          megállapítása 
 
30. o. 181/2008. (IX.08.) Polgármester jutalma 
 
31. o. 182/2008. (IX.08.) Soron kívüli ülés megtartásáról 
 
31. o. 183/2008. (IX.08.) Zárt ülés megtartásáról 
                               
 


