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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja a képviselő-
testület határozatképes, jelen van 11 fő. Cserny Vilmos jelezte, hogy az ülésen nem tud részt 
venni. Elmondja, a mai napirendi pont szerint tájékoztatót adnak a Zöldliget Általános Iskola 
bővítése, rekonstrukció pályázat időarányos helyzetéről. Ismereti a napirendeket.  
 
Napirend:  
 

1. Zöldliget Általános Iskola felújítása és rekonstrukciójáról szóló pályázat időarányos 
helyzetéről tájékoztató 

2. Zöldliget Általános Iskola felújítása és rekonstrukciójáról szóló pályázat kivitelezői 
ajánlattételi felhívás kibocsátása 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a napirendekkel egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2008. (IX.15.)  
h a t á r o z a t a 

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

1. Zöldliget Általános Iskola felújítása és rekonstrukciójáról szóló pályázat időarányos 
helyzetéről tájékoztató 

2. Zöldliget Általános Iskola felújítása és rekonstrukciójáról szóló pályázat kivitelezői 
ajánlattételi felhívás kibocsátása 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egy témában szeretne tájékoztatást adni a két ülés között 
eltelt időszakról:  

- az előző testületi ülésen elfogadásra került a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
üzemeltetésére létrejött nonprofit Kft. szerződése, majd utána a rendkívüli ülésen a 
korrekció is megtörtént. Határidőre benyújtásra kerültek a szükséges dokumentumok.  

 
Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a tájékoztatót.  
 
 
Napirend: 1./ Zöldliget Általános Iskola felújítása és rekonstrukciójáról szóló pályázat 
időarányos helyzetéről tájékoztató 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatásul elmondja, a szülői értekezleteken és a 
nevelő-testületi ülésen, valamint a tanévnyitón megtörténtek a tájékoztatások az 
iskolaigazgató úr is részletesen ismertette az iskolapályázat jelenlegi helyzetét. Az 
engedélyezési dokumentáció olyan szintjén áll a tervező, hogy pontosan meg tudják mutatni 
milyen tantermek kerülnek kialakításra. A működési költségek csökkentésére milyen formában 
van lehetőség, ez különösen a fűtési rendszer korszerűbb megoldását jelenti a geotermikus 
energiával. Már ezzel készültek a kiviteli tervek. A másik nagyon fontos kérdés, hogy a 
beruházás időszaka alatt hol és milyen feltételekkel tudják megoldani a gyermekek 
elhelyezését. Gondoltak arra is, hogy az udvaron úgynevezett konténer iskolát hoznak létre, 
ami szabályszerű lenne. A második megoldási javaslat általuk is támogatott, a jelenleg üresen 
álló verebi általános iskolában való elhelyezése a gyerekeknek. Három éve épült új iskola, 
jelenleg összesen 16 tanulóval működik, tehát nagy részében teljesen üresen áll. Így itt 
lehetőség van rá, hogy a 167 tanulót elhelyezzék, ahol bent az étkezésüket is meg lehet oldani 
melegítős konyhával. Az alsó osztályosokat pedig a Bethlen Gábor utcai iskolában lehetne 
elhelyezni. Ehhez az utaztatást olyan szervezett módon kell megoldani, hogy a szülőknek ne 
jelentsen plusz feladatot és a gyermekeknek is biztonságos legyen. Javasolja, hallgassák meg 
az iskolaigazgató úr rövid tájékoztatóját.  
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Czuppon István iskolaigazgató: tájékoztatásul elmondja, a nyár folyamán a tervezővel és a 
tantestület két tagjával, Sajkás Balázsné igazgató helyettessel és Elbert Tamás informatikus 
pedagógussal történt a tervezés. A helyszínen rajzokon mutatja be a földszint plusz a 
háromszintes épületrész részletes elrendezését.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: biztosan érzékelhették a beszámolóból, hogy a teljes 
gépészet, biztonságtechnika, sportpálya feltételek is benne vannak, továbbá térfigyelő 
kamerák, beléptető rendszer, bútorzat, számítógépek, egyéb berendezések is. Természetesen ez 
azt jelenti, hogy azokra külön közbeszerzést kell kiírni. Jelen pillanatban az építés és ami a 
falban van, továbbá az informatikával együtt Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központnál az 
orvosi műszerekre külön közbeszerzési eljárást fognak kiírni. Az érdekeltek felé elhangzott 
minden tájékoztatás, melyből észlelhető volt a pedagógusok és a szülők részéről is nagyon 
pozitív volt a fogadtatás. Optimális esetben 2009. szeptemberében kezdődhet az új iskolában a 
tanítás. Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
 
Napirend: 2./ Zöldliget Általános Iskola felújítása és rekonstrukciójáról szóló pályázat  
                       kivitelezői ajánlattételi felhívás kibocsátása 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az előterjesztés az ülésen került kiosztásra.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: elmondja, elég nehezen áttekinthetőek ezek a 
formanyomtatványok. Tartalmazza, hogy milyen szolgáltató tevékenységre szól a pályázati 
felhívás, meg van határozva konkrétan, hogy mi az építés helyszíne, milyen építési munkákat 
kell elvégezni nagyjából és a nagyságrendet tudja érzékelni aki a pályázati felhívást 
elolvassa. Két részre van bontva, a Kis utcai iskola építése, bővítése, valamint a Bethlen 
Gábor utcai iskolának egy minimális felújítása is szükséges. Ez pályázati feltétel is volt. A 
befejezés időpontja 2009. november 1. Lehetőség szerint az lenne jó, ha január 15-én a 
szerződést megköthetnék és átadhatnák a munkaterületet. Főként szakmai, gazdasági, 
pénzügyi kritériumok vannak meghatározva, majd a pontrendszer, a bírálati szempontok. 
Összességében a lényeg, hogy legyen meg, melyik ajánlatot kívánja elfogadni az 
Önkormányzat. Semmire nincs garancia, de ezek a javaslatok lehetőséget adnak arra, hogy 
jól tudják majd szűrni a pályázókat. A határidők és az eljárási szabályok feltételei kerülnek 
ismétlésre az anyagban.  
 
Sénik István képviselő: neki a verebi megoldás jobban tetszik, mint a konténeres elhelyezés. 
Kérdezi, eredetileg amikor elindult ennek az építkezésnek az ötlete, ugyanezekkel a tervekkel, 
amelyek be lettek mutatva? Akkor úgy számolták, ha nem kapnak állami támogatást, 900 
millió forint lesz a beruházás. Mi a változás ebben? A mostani helyzet szerint kapnak 500 
millió forintot, tehát ebben nincs változás, nagyjából így fog beállni a költség?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: eddig előzetesen kalkulált számokról beszéltek. Nagy 
eltérés nem lehet véletlenül sem. Többlet a fűtés és a működtetés költségénél lehet. Az iskola 
padlófűtéssel van tervezve jelenleg is.  
 
Juhász Gyula képviselő: 10% eltérés már 50 millió forint, illetve 80 millió forint lehet.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem mondott ilyet, majd kiderül. A szükséges pénzforrás 
biztosított. Ezekben a pályázatokban ez a kockázat benne van, hiszen két év alatt kell 
megvalósuljon.  
 
Sénik István képviselő: kérdezi, konténer házak felépítésével vagy a buszköltséggel, melyikkel 
járnak jobban?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelenleg becsült számok vannak, de a verebi iskola 
teljesen kész, berendezett és minimális, jelképes összeget kellene fizetni érte. Itt a szállítási 
költség lesz jelentősebb. De akár konténer, akár megépült iskola, mindegyik költségbe kerül.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: durva becslés szerint legalább 20 millió forint lett 
volna a konténer iskola. Fel kell építeni, be kell csatlakoztatni a közművekbe. El kell 
fogadtatni az ÁNTSZ-szel, tehát a vizesblokkok kialakítása, majd utána a teljes bontás, ez sem 
lett volna egyszerűbb. Arról is volt szó, hogy 4-5 helyre szétosztják a tanulókat, de szervezési, 
működtetési szempontból ellehetetlenítette volna az iskolát. Sokkal költségesebb lett volna a 
konténerházas megoldás, az egészen biztos.  
 
Galambos György alpolgármester: látott már működő konténeriskolát és a verebi iskolát is 
látta. Ha ez utóbbi olcsóbb, mindenképpen emellett kell dönteni, de ha nem lenne más 
megoldás, csak a konténer, az is rövid idő alatt kialakítható és elbontható, ettől nem kell félni.  
 
Serhók György képviselő:  nagy lépés lenne, ha ilyen formában megépülne az iskola jövő év 
augusztus 19-re. A műfüves pálya is körülbelül akkorra lett tervezve. Jó lenne, ha akkorra 
megépülne a Bethlen Gábor utcában is. Gondolja, az új épület megfelel a leendő 
gyermeklétszámnak, ami várhatóan emelkedni fog, hiszen elég sok lakópark épül a 
településen és ezzel együtt várhatóan a gyermeklétszám is emelkedni fog.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: minden évfolyamban 10-10 gyermekkel több van. Nagyobb 
problémát abban látja, hogy a Zöld Iskolában nagyobb volt a jelentkezés, ezért 
elképzelhetőnek tartja, hogy előbb-utóbb be kell határolni a körzethatárokat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nyilvánvalóan a velencei gyerekek jelentkezhetnek 
elsősorban. Az úszásoktatás lesz még a döntő és hogy az iskola zavartalanul és biztonságosan 
tudjon működni januártól, illetve akkoriban kell erről még beszélni.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: megoldható lesz az úszásoktatás, ha novembertől a 
termálfürdő fogadja a gyermekeket. A felső tagozat marad, majd utána az alsósok költöznek. 
Addig a felsősök járnak úszni, a többiek pedig a következő tanévben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nyilván figyelni kell rá, hogyan viszi mindez a 
költségeket, ezeket majd akkor folyamatosan egyeztetik.  
 
Fehér Györgyné képviselő: nézve a képeket és a rajzokat, összehasonlítva a mostanival, látja 
maga előtt, mennyivel tetszetősebb, tagolt, nem lesz levegőtlen, nem zsúfolt, biztos benne, 
hogy módszertanilag megoldják az előttük álló problémákat. A verebi iskolát tekintve nagy 
baj a verebieknek, hogy üres az iskolájuk és biztosan jól jön nekik, hogy bérbe tudják adni 
Velencének.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy tervezték az iskolát, hogy plussz egy teremmel 
bővíteni lehessen, tehát ehhez a lehetőségek adottak lesznek.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: dátumokat hiányol az anyagból. Például eredményhirdetés, 
szerződéskötés  időpontja nincs még megjelölve.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az első időpont kérdéses, nem volt biztos az induló 
dátum. A hirdetés feladása mindig attól függ, mikor hajlandóak megjelentetni a Közbeszerzési 
Értesítőben, a további mindig attól függ.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: ha ma elfogadják, akkor mik lesznek az időpontok?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: teljesen át kell még nézni, a szakértők is átnézik, 
mert nem mindegy, hogy a felhívásba bekerülnek-e azok az érdekek, amikkel az 
Önkormányzatot lehet védeni. A szerződéskötéseket és az ajánlatokat is figyelembe véve, 
amikor ez megvan, elkészülhet kb. egy, másfél hét alatt az anyag. A közbeszerzési tanácsadó 
megkeresi a Közbeszerzési Értesítő kiadóját és a kiadó mondja meg, ha ma feladja, ezen a 
héten vagy a jövő héten tudja-e megjelentetni. Akkor tudja csak a határnapokat kiszámolni. 
Várhatóan két-három héten belül bekerül és onnantól számítódnak az összes törvényes 
határnapok. Ezeket a jogszabály írja elő.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, ki ad ebben szakmai tanácsot?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az előző két ülésen a Polgármester lehetőséget kapott, 
hogy szakértővel állapodjanak meg. A szerződés megkötésre még nem került.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, az iskolatervet ki készítette?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Horizont 4 Kft.  
 
Dr. Sirák Andránés képviselő: kérdezi, a Bíráló Bizottság tagjai mindig ugyanazok vagy 
adhoc jön létre?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: általában adhoc jelleggel, de ha a képviselő 
asszony azt mondja, ebben részt vesznek szívesen veszi, mivel Ő ad javaslatot mindig a 
Polgármester számára. A közbeszerzési tanácsadó maximálisan előkészít minden anyagot. 
Mindenki megkapja a saját anyagát és a saját lapján értékeli, hogy az anyag tartalmazza-e a 
szükséges adatokat. Igazából nem szakmailag, hanem tartalmilag.  
 
Juhász Gyula képviselő: a Kis utcai iskolát részletesen megtárgyalták. Van terv és konkrét 
m2-ek. A Bethlen Gábor utcai iskolánál 1000 m2 átalakítása van, ezt egy kicsit részletesebben 
lehet-e tudni, van-e erről leírás?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: még ezután kerül összeállításra a részletes anyag. 
Elég sok avulás történt már. A belső burkolatokat célszerű felújítani. A szakemberek 
véleménye szerint át kell alakítani a wc blokkokat. A tetőtérben meg lesz szüntetve a tanterem, 
néhány nyílászáró cseréje is szükséges, valamint a tornateremnél a beázások megszüntetése, 
akadálymentesítés, stb.  
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Füri Mihály képviselő: kérdezi, az iskola elkészülési idejére a 7 hónap mennyire reális? A 
lakosság tisztában van-e a verebi felvetéssel? Ez a verebi iskolába járás egy bizonyos 
határnappal az egész iskolára teljes hányadában érvényes lesz vagy csak részben mindig 
ahogy az építési folyamat igényli? Ugyanennyi gyermek fog egyből verebre járni vagy mi az a 
fordulónap, amikortól minden gyermeknek kell iskolába járnia?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: optimális körülmények között februártól. Nem kell hogy 
a lakosság tudjon róla, hanem a szülőknek kell ezt tudniuk. A szülők felé már elhangzott, 
tudják, hogy az építési terület közelében a gyermekek nem tartózkodhatnak. Erről a szülői 
értekezleten tájékoztatva lettek. Részkérdésekről még nem. Nyilvánvalóan először csak a 
képviselő-testület, majd utána elkezdődnek a tárgyalások és az előkészületek, mint például 
Alba Volán, stb., tárgyalni kell és azután a konkrét adatokkal a szülők is tájékoztatást kapnak. 
Addig szervezetten meg is tekintik velük az iskolát, hogy megnyugtató módon lássák, éljék át 
milyen körülmények közé kerülnek a gyermekek. Jelenlegi gondolkodásuk szerint egyszerre, 
egy fordulónappal költözne az iskola és nem szakaszosan.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: pedagógusok miatt sem lehet szakaszosan, mert nem 
tudnának Velence és Vereb között ingázni. Valamelyik szünet ideje alatt, akár a téliszünetben 
is le lehetne bonyolítani, erről Ő már tájékoztatta is a kollégákat, hogy lehetőleg ne 
tervezzenek semmit erre az időszakra. Szeretnék úgy kiüríteni az iskolát, hogy teljesen 
átadható legyen az építkezésnek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Zöld Iskolarész nem kerül építés alá januárban. 
Várhatóan a nyári szünetben kezdődik majd ott a felújítás, így őket nem kell szállítatni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az összes felső tagozatos gyermek menne Verebre, így 
az alsó tagozatosokat a Zöld Iskolában tudnák elhelyezni.  
 
Juhász Gyula képviselő: nagyon veszélyesnek tartja Pázmándon keresztül Verebre a 
gyermekek szállítását.  
 
Füri Mihály képviselő: tehát a téli szünetben a teljes felső tagozatosok kiköltöznének és 2009. 
szeptemberétől tudna visszaköltözni az iskola. Míg az alsó tagozatosok a Zöld Iskolába 
költöznének. Véleménye szerint erről mégis időben kellene a lakosságot tájékoztatni, mert aki 
most íratja be a gyermekét, annak ezt tudnia kell.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: ezek a gyermekek már be vannak íratva, már elkezdték a 
tanévet.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi, a 2009. szeptemberében induló tanévre hova íratják be a 
gyermekeket? Erről tájékoztatni kellene a szülőket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindent a maga idejében. Erről már tanévzáráskor és a 
tanévnyitón is – beleértve az óvodás korú gyermekek szüleit is – tájékoztatást adtak.  
 
Füri Mihály képviselő: nem egyszerű dolog 160 gyermeket utaztatni. Az iskolavezetésnek, a 
településvezetésnek, a Polgármesternek, a Hivatalnak és a képviselőknek megemelkedik a 
rizikó faktora a felelősséggel együtt. A közlekedést úgy kellene megoldani és kiválasztani, 
hogy azt javasolja, akár a szülők közül is kellenek ebbe a döntéshozatalba beemelni 
személyeket, mert nagy a felelőssége ennek, hogy oda utaztassák a gyermekeket. Személy 
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szerint Ő fél ettől, ismerve a mai buszokat. Körültekintően kell eljárni abban a kérdésben, 
hogy milyen buszok, milyen rendszerben szállítják a gyerekeket a gyülekező és lerakóhelyeket 
meg kell határozni, le kell rögzíteni, mert nagyon egyedi ami most itt fog történni.  
 
Martinovszky József képviselő: a Közúti Igazgatósággal is fel kell venni a kapcsolatot, hogy 
kiemelten tekintsenek erre a területre és nagyobb felügyelettel ügyeljenek ezekre az utakra, 
ugyanígy a Rendőrség is. Gondol itt az esős, havas időszakra is, mivel nem egy jó útszakasz.  
 
Füri Mihály képviselő:  megvannak a feltételei ennek a mai hivatalos szabályok szerint a 
távolsági autóbuszokban biztonsági öv kell legyen, állva nem közlekedhetnek ezeken a 
járműveken. Kellő fűtése legyen a busznak, stb. Javasolja, hogy a tanári karral együtt a 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság együtt tárgyalja ezt a kérdést.  
 
Galambos György alpolgármester: amennyiben január 15-én kezdődik az építkezés, 
akármilyen téli időben, a bontási munkálatokat megkezdik. Fontosnak tartja odafigyelni, hogy 
aki megnyeri a pályázatot, a kiviteli határidőket teljesítse, tarthatóak legyenek a határidők. 
Ehhez megfelelő szakmai háttérrel kell rendelkezni.  
 
Sénik István képviselő: erre lesz a kötbérezés.  
 
Martinovszky József képviselő: nem az a cél, de ha csúszás lesz, nyilván szükséges.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nyilván ezért kell a műszaki tanácsadó is. Messze 
egyetért az itt elhangzottakkal. Legfontosabb, hogy az építési területen a gyermekek épsége 
érdekében ne folyjon tanítás. A kellő körültekintés és a gyermekek biztonsága az elsődleges. 
Nem biztos, hogy ebben a kérdésben a pénz dönt, hanem a gyermekek biztonsága a döntő 
abból a szempontból, hogy konténer legyen vagy a verebi iskola. Nyilván a buszra is ez 
vonatkozik. A Volánnal megkezdik a tárgyalást, majd maikor konkrét számokat tudnak 
mondani, akkor minden egyes alternatíva meglesz és elmondhatóvá válik.  
 
Füri Mihály képviselő:  le kell szabályozni a szülőkkel azt is, hogy ha az iskola átveszi a 
gyermeket és busszal szállítja, azzal is érkezzen meg.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  amióta Ő az igazgató, év elején le van szabályozva a szülők 
által alá van íratva a gyermek hogyan közlekedik az iskolába, illetve az iskolából. Köszöni az 
észrevételt, jogos, együtt gondolkodnak ebben.  
 
Füri Mihály képviselő: a Verebbel kötendő szerződésbe is javasolja a mai kiviteli határidők 
figyelembe vételénél a kötbérrel megerősítve, bár ez csak elvi kérdés, e cégek úgy szűnnek 
meg, hogy már a kötbérről szóló levelet sem veszik át. Véleménye szerint plusz egy éves 
keretet szerződni kellene Verebbel, nem tudni milyen helyzetek adódnak még.  
 
Martinovszky József képviselő: plusz fél év biztosítását javasolja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: gondoltak erre, így is tárgyaltak a verebi polgármester 
asszonnyal. Amennyiben valami folytán nem készülne el az iskola, folytatni kell természetesen 
a tanévet. Fognak még erről beszélni.  
Most kéri, aki elfogadja az ajánlati kiírást, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2008. (IX.15.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskola kivitelezésére pályázati felhívás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola bővítése és 
felújítása munkáira kivitelező kiválasztása érdekében pályázati felhívást bocsát ki. 
Felhatalmazza a Polgármestert és a New-Line Kft. közbeszerzési tanácsadót, hogy a vitában 
elhangzottakat figyelembe véve a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 15.  

 
 
 

*  * * 
 
 
Füri Mihály képviselő: javasolja, mivel olyan mértékben felhalmozódtak a testületi ülések, 
rendkívüli ülések, legyenek egyebek napirendi pontok a rendkívüli üléseken is. Kérdezi 
tájékoztatásképpen, hogy „Az egészséges életmód a Velencei-tónál” rendezvényről ki és mit 
tudott? Különböző szórólapokon létezett és a HVG egyik számában összehozták a Velencei-
tónál a nyertes pályázatokkal.  
 
Galambos György alpolgármester: tudomása szerint Gárdonyban a Sport Beach-en Bálint 
György szervezésében volt ez a rendezvény.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi továbbá, hogy az idei évben megjelent 5 különszám ami főleg 
a három pályázatról szólt, mindenhol a Polgármester beszél ezekről, tolja maga előtt a 
képviselő-testület mint egy akaratát kifejező testületet ami részben így is van, csak azt nem 
érti miért nem szerepel ebben a különszámban egy fél szóval sem, legalább azon része, aki 
támogatja is, mert így olyan mintha magán különszám lenne, mert csak a Polgármester 
eredményeként tűnik fel a lakosság felé. Nem tudja, csak gondolja, a Polgármester adta ki a 
saját propagandájára vagy a településen adózók pénzéből?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem a Polgármester újsága, hanem rajta van, hogy a 
Velencei Híradó különszáma. Benne van a költségvetési rendeletben is, folyamatosan jelenik 
meg.  
 
Füri Mihály képviselő: egyszerű tájékoztatás, belefér a velencei rendszeres újságba.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Füri képviselő úrnak volt már egy ilyen javaslata, hogy 
gyorsabb, pontosabb legyen a kommunikáció. Ezt teljesen osztották is, azután a költségvetési 
rendeletbe bele is került. Ez valóban javítani való volt a kommunikáció gyorsasága miatt.  
 
Galambos György alpolgármester: aggasztja, hogy nem tudnak kellően együtt örülni a 
település sikereinek. Először el volt keseredve, utána örült, hogy itt az embereknek jó a 
kedvük, jó itt élni, látják a fiatalok is ezt a fejlődést.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nagyon sokan örülnek velük együtt. Nagyon büszkék 
arra, hogy Velence három pályázatot nyert el. Attól függően melyik szférába tartozó, így 
kisgyermekes, iskolás korú gyermekek szülei, esetleg beteg-e. A szerint lehet ezt is 
csoportosítani, hogy ki melyik beruházásnak örül jobban. Nagyon sok felelősséggel jár a 
három nyertes pályázat, de kéri mindenki legyen büszke rá, hogy Velencének ez sikerült és 
valósuljanak is meg, ez a település érdeke, itt csak egy irányba lehet húzni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: hiányolja, hogy a két ülés közötti beszámolónál fel sem merült 
a kérdés, hogy valaki akar-e szót kérni vagy kapni? Az iskolai beszámoló után sem merült fel 
a kérdés. Az SZMSZ szerint nem szabályos, hogy nem kapnak a képviselők szót. Füri Mihály 
képviselő úr is csak úgy kapott szó, hogy elég erélyes volt. Egyáltalán hol kap a lakosság 
erről tájékoztatást? A mai ülés meghívója sincs sehol a hirdetőtáblán, egy hete eldöntötte a 
testület az időpontot, mégis miért csak pénteken kaptak rá meghívót?  
 
Füri Mihály képviselő: ha céltudatosak akarnak lenni ebben, azért szavazzanak erről, hogy 
mindenki időben tájékoztatást kapjon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott ez az 
időpont, ezért tud mindenki jelen lenni, mert tudták. A rendkívüli ülésre nem lehetett előbb 
kiküldeni vagy szólni. Nyilván aki itt volt az ülésen, az tudta ütemezni a napját. Már most 
jelzi, biztosan lesznek még rendkívüli és soron kívüli ülések is, a közbeszerzési eljárások miatt 
ezek elkerülhetetlenek lesznek. Kéri, próbálják a hétfői napokat úgy ütemezni és általában ők 
is hétfőre ütemezve próbálják tartani az üléseket. Ennyi rugalmasság és megértés legyen 
mindenkiben.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a kritikát elfogadja, azt azért látni lehet, hogy a 
Hivatalnak nem csak a testület kiszolgálása a feladata, hanem hatósági munka is folyik és a 
lakosság kiszolgálása is. Nagyon nagy a rohanás és a feszültség is, a hibákat ezért követik el, 
jó néhány dologban nagyon sok feladat van, ezzel együtt nem győzik a szakemberek 
bevonását, hogy minél kevesebb legyen a teher, de ez csak a szakmai rész, az anyagok 
átadása, a szakemberek kiszolgálása a hivatali dolgozókra hárul. Köszöni Dr. Sirák Andrásné 
képviselő jelzését a meghívóval kapcsolatban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, több kérdés, napirend nem volt, az ülést 
bezárja 16.25 órakor.  
 
 

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


