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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 13-án                 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Fehér Györgyné   képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András   képviselő (később érkezik) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Török Ágnes 
intézményvezető, Balláné Csincsi Éva Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Bicskei 
Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Hajdú Éva Emese SZDSZ képviselője, Szabó 
Gábor termálfürdő menedzsere, Kelemen Szabolcs Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás irodavezetője, Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója, Ferenc Péter VHG Kft. 
igazgatója, továbbá 3 fő velencei lakos 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Javasolja, kezdjék meg a 
munkát. A Képviselő-testület határozatképes, jelen van 12 fő. Javasolja a kiküldött napirendi 
pontokat fogadják el úgy, ahogy a meghívóban szerepel. Az egyebek napirendi pontokat 
javasolja kiegészíteni. Az iskola kiköltöztetésének lehetőségéről szeretne tájékoztatást adni. 
Erről kell közösen gondolkodni. A fürdőnyitásra szeretnének ajándékot vinni, erről is kell 
beszélni, valamint tájékoztatást fog adni Jegyző úr a fürdő üzemből várható önkormányzati 
bevételekről. Javasolja az egyebek napirendi pontokat ezekkel a témákkal kiegészíteni.  
Kéri, aki a kiegészített napirendi pontokat elfogadja, valamint egyetért az első napirendi pont 
levételével, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

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

1. 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
2. Október 23-i ünnepség előkészítése 
3. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás működéséről beszámoló 
4. Egybek:  

a. „Velencei-tó Kapuja” és a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli 
tervének közbeszerzési eljárása 

b. Velence Termál Kft. parkolási terület igénylési kérelme 
c. 1610 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata 
d. Zöldliget Általános Iskola elhelyezése 
e. Fürdő nyitással kapcsolatos ajándék 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tájékoztatást ad a két ülés között eltelt időszak 
eseményeiről:  

- Egyrészt a pályázatokkal kapcsolatban kíván tájékoztatást adni. A Velencei-tó Kapuja 
projekt továbbegyeztetett anyagának beadási határideje október 15. Semmi akadálya 
nincs a határidő tartásának, semmi változás nincs, nem merültek fel új tényezők.  

- Az iskola pályázatának megtörténtek az egyeztetések, hogy milyen feladatokat kell 
elvégezni ahhoz, hogy a támogatási szerződés megköthető legyen. Az első mérföldkő 
október 20. lesz. Semmi akadálya nincs annak, hogy a szerződéskötésnek meg 
tudjanak felelni.  

- A Járóbeteg Szakellátó Központra vonatkozó további anyagokat a múlt hét 
csütörtökön kellett beadni. Nagyon sok munkával minden akadályt meg tudtak oldani.  

- A pályázatoknál folyamatban vannak a szakértők kiválasztása. Egy szakértővel a 
szerződés is megkötésre került, ez a cég a ProjectMine Kft., ügyvezető igazgatója 
Semperger Kinga. Az iskola pályázatot is az Ő tanácsadó cégük készítette. A két 
tevékenység nem ellentétes egymással. A másik szakértő a TÉT’91 Kft. Ez a Kft. a 
műszaki tartalom előkészítésében vesz részt. A marketing és az üzemeltetési eljárás 
kiírásához a szakértők egyeztetése folyamatban van. A GFK aki a feladatot felvállalta, 
de erről a következő testületi ülésen tájékoztatást fognak adni. A szakértő díjazása a 
tevékenység nagyságától függ. A műszaki szakértő díjazása 2,5 millió forint. 
Mindhárom projektnél végzi a feladatot. A ProjectMine Kft. díjazása nettó 700.000.- 
Ft.  

- Elmondja, kistérségi ülés volt a múlt hét pénteken, ahol több aktuális dologról esett 
szó. Az ülésen tájékoztatást adott a Velencei-tó Kapuja projektről. Kérte, hogy 
működjenek együtt és alakítsanak ki partnerségi szerződést, amit nagyon pozitívan 
fogadtak a polgármester kollégák.  
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- Gárdony városa is több pályázatot nyert. Gratuláló levelet küldött Gárdonynak. Örül 
annak, hogy a tó környéke gazdagodni fog még egy létesítménnyel.  

- A TDM pályázat regisztrációjára volt határidő. Erre a regisztrációra Velence Városa 
bejelentkezett egyesületi formában elképzelve a dolgot. Itt csak jelzési kötelezettség 
van. A Tourinform Iroda rendszerének továbbfejlesztett változata európai uniós 
rendszerbe illesztve. Csak azok a települések léphetnek be, ahol működnek tourinform 
irodák és meghatározott mértékű napidíj bevétel van. A Velencei-tó környékén 
Gárdony és Velence jogosult a regisztrációra. Előzetes vélemények szerint az 
egyesületi forma lesz a legkedvezőbb. Természetesen a pályázat beadásánál a 
képviselő-testület a későbbiekben dönteni fog. 

- A szelektív hulladékgyűjtés kísérletéről is tájékoztatást ad. A maga részéről nagyon 
örül annak, hogy az állandó lakosokat bevonva viszik el a szelektív hulladékot. A 
Szabolcsi úton vezették ezt be. Nagyon pozitív a fogadtatás. Jó lenne, ha a jövőben 
továbbfejlesztenék ezt a változatot. A város összképének szempontjából is nagyon 
fontos ez.  

- A mostani fürdő megtekintésére Rábaközi István a fürdő tulajdonosa hívta meg a 
Képviselő-testületet. Sajnálja azt aki nem tudott részt venni. Várhatóan 2008. 
november 7-én lesz a nyitás. Azért ebben az időpontban, mert Rábaközi István úr cége, 
a Metal Holding Zrt. ekkor lesz 15 éves. Úgy gondolta a befektető, a két eseményt 
egybeköti.  

Kéri, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal a tájékoztatót elfogadta.  
 
 
Napirend: 1./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
                      (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:   a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
is elmondta, túl az egyéb automatizmusokon szembe kerültek egy olyan problémával, amit ha 
időben intézkednek, meg tudnának oldani. Az ÁSZ korábbi vizsgálata során jelezte, hogy 
fejlesztési forrásokat él fel az Önkormányzat működési célokra. Elfogadták a magyarázatot, 
de a saját vizsgálati megállapításukat nem tudták módosítani. Egy fejlesztésen belül is vannak 
olyan kiadások amelyek a működéshez tartoznak. Ebből adódóan ha a fejlesztési forrásokhoz 
nem nyúlnának hozzá, akkor a működési tartalékot felélnék a könyvelési adatok 
végkövetkeztetéséből adódóan. Az egyensúly szempontjából fejlesztési tartalékot kell 
felhasználni. Mivel a költségvetési rendeletbe ezen változásokat nem foglalták be, azért van ez 
a kialakult helyzet. Kimutatható, hogy sok millió forint működési költség kifizetéseket kellett 
megelőlegezni. Ebből adódóan a negatív végkövetkeztetés nem születhet meg. Ahogy a 
kifizetések megtörténtek, akkor mindig igyekeznek a költségvetési rendelet módosítására 
javaslatot tenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: minden egyes módosításnál pontosan levezetik, hogyan 
állnak a pályázatok. Jelen pillanatban 13.1000.000.- Ft számlakifizetés terheli a fejlesztési 
pénzeket. 
 
Juhász Gyula képviselő: Jegyző úr okfejtéséről azt gondolja, ha a beruházás megvalósul, 
akkor realizálódnak ezek az összegek. Előfinanszírozást jelent az Önkormányzat részéről.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:   a saját működési rendszerben előfinanszírozzák.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az önrész egy bizonyos részét felhasználják.  
 
Juhász Gyula képviselő: a kamatokkal kapcsolatban a tételek száma ugyanaz. Egy tételen 
belül kaptak kamatot is.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a pénzügyi osztályvezető tájékoztatása szerint, 
eredetileg 10 millió forint kamatbevétel lett tervezve az éves költségvetésben. Amikor az 
előterjesztés készült már, akkor 20 millió forint kamatbevétele volt az Önkormányzatnak. Így 
a 10 millió kamatbevételt minuszolta és a módosított előirányzatot 20 millió forintban 
irányozta elő.  
 
Juhász Gyula képviselő: az 5. oldalon van a működési kiadások között az energia, a gáz és a 
villany. Ezek mindegyike emelkedett. Lassan vége van az évnek és várja az Önkormányzat a 
kompenzációt. Ha nem kapnak, akkor az Önkormányzatnak kell kigazdálkodni a bevételeket, 
vagyis 5 millió forintot? Ezeket hogyan fogják finanszírozni? Mi az elképzelés erre?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem kapnak kompenzációt. A tényleges energiai 
felhasználást még nem látják. Még mindig a tervezett kereten belül vannak. Egyenlőre még 
nem látják a végét, időjárás függő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem is gyakorlat az, hogy a közüzemi árakat 
utánemelnék. Ezért képeznek működési tartalékot, hogy elvigye azokat az áremelkedéseket 
amik minden évben felvetődnek. Nincs olyan helyzetben az Önkormányzat, hogy problémát 
okozhatna számára az energiai árának emelkedése.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  nincsenek olyan információk, amik indokolnák, 
hogy változtassanak. Még nem látnak ilyen adatokat.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: amit Jegyző úr elmondott, hogy a pénzügyi, könyvelési dolog a 
megoldás. Akkor ezt az ÁSZ elfogadja?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az Önkormányzat a szennyvíz beruházásnál nem 
gondolkodott előre. Kiderült, hogy a könyvelés szerint működésre elköltöttek 700 millió 
forintot, de csak 650 millió forint forrás volt. Az egyenlegnél a fejlesztési források csökkentek. 
A megállapítás során nem vizsgálták meg, hogy a fejlesztéshez szükséges összegről van szó. 
Semmi újszerű nincs ebben. Ezeket a költségeket csak működéshez lehet elkönyvelni, de a 
fejlesztés része.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: ezt egyszer elkövették. Ebben a költségvetési rendeletben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: akkor a fejlesztési tartalékból 14.157.000.- Ft-ot 
költöttek a KIOP projektre. Semmit nem követtek el, hanem így várták el. Az egész 
költségvetésben így teszik. Ezzel együtt is ha elszámolna az állampolgárok felé a fejlesztési 
feladatból csak fejlesztési feladatot látnak el. Az iskola pályázathoz tervek is kellenek. Nem 
követtek el hibát.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem mertek elé menni a dolgoknak. Ebből adódóan 
amikor le lett zárva a könyvelés, rossz helyen jelentek meg a számok.   
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: a táblázatból nem tudja kivenni konkrétan, hogy pályázati 
pénzből mi jött be és mi ment ki? A bevételt és a kiadási oldalt kérdezi. Kimutatást szeretne 
kapni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a pályázati pénz még nem jött be és a rendszer 
szerint az Önkormányzathoz nem is utal a támogató szerv. Amikor a támogatási szerződés 
megkötésre kerül, azután lehet a számlákat is benyújtani elszámolásra.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: be nem jött, csak fizettek? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igen, ez még így lesz pár hónapig. 
Utófinanszírozásról van szó, a támogatási szerződés szerint. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: amikor a pályázatokat beadták, úgy döntött a képviselő-
testület, a fejlesztési forrásokat megteremti. Úgy gondolja, semmi realitása nincs annak, hogy 
fél év előtt a pályázati pénzek befolynak. Aki ma Magyarországon pályázik, annak a 
tudatában pályázik, és ez Velencének biztosított. Felvállalták az előkészítést. Az önrész is az 
elszámolás része, ezt is végig le kell vezetni.  
 
Galambos György alpolgármester: a pályázat elkészítése és elnyerése a bonyolult.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: minden egyes testületi ülésen tájékoztatást fog továbbra 
is adni a pályázatokról. Köszöni a kérdéseket és észrevételeket. 
Kéri, aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és a következő 
rendeletet alkotta.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2008. (X.27.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(III.10.) 
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 2-es számú mellékletben. 

 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 2./ Október 23-i ünnepség előkészítése 
 
Fehér Györgyné képviselő: elmondja, az október 23-i ünnepség a hagyományoknak 
megfelelően a napján, a Hősök parkjában kerül megrendezésre 10.00 órakor. A műsort a Dr. 
Entz Ferenc Szakmunkásképző Iskola diákja adják. Az ünnepi beszédet Juhász Gyula 
képviselő társa mondja. Mindenkit szeretett vár az ünnepségre.  
 



6 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Nem volt 
kérdés, észrevétel.  
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.    
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal az október 23-i ünnepségről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette.  
 
 
Napirend: 3./ Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás működéséről beszámoló 
                      (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Kelemen Szabolcs irodavezető: üdvözli a jelenlévőket. Az előterjesztéssel kapcsolatban két, 
három gondolatot emel ki. Az egyik a közoktatás területe. A tavalyi év augusztus-
szeptemberében közoktatási intézményeket vettek át. Most zárult le egy folyamat. Eleget téve 
jogszabályi kötelezettségeknek pedagógiai programot, SZMSZ-t és sok okiratot sikerült 
elkészíteni. A kistérségi iroda létszáma is változott. Kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy egy 
jelentős kistérségi pályázatot emel ki, ami Pákozdot és Sukorót érinti. A kerékpárút végig fog 
érni a tó körül. Az elmúlt hét pénteken befogadásra került a pályázat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: minden két ülés közötti tájékoztatójában elmondja 
azokat a történéseket, ami a legutolsó ülés óta történt. Nagyon jó, hogy az újságban 
rendszeresen tájékoztatást kapnak a kistérségi tevékenységről. Ez egy új formáció az 
állampolgárok felé. Egy nagyon korrekt és jó munkakapcsolat alakult ki a szervezet vezetői és 
a Hivatal dolgozói között.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a Társulat elégedett és az érintett települések elégedettek? 
 
Kelemen Szabolcs irodavezető: volt már pár helyen testületi ülésen. Sok esetben pénzügyi 
okai voltak a társulási intézmény átadásának. Az oktatási intézmények és a települések is 
kezdik megérteni, hogy az átvételnek szakmai problémái is voltak. Velence esetében is 
ugyanúgy működik az oktatási referens, mint az igazgatónak is. A napi kapcsolat is elég jó a 
vezetőkkel. Ahol eddig volt testületi ülésen, ott a testületek is elfogadhatónak tartják. Minden 
településen fájó pont, hogy az üzemeltetést társulásban kell végezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem egyszerű dolog a munkaszervezeteket fenntartani. 
Örül annak, hogy minden egyes intézmény segíteni is tud a saját településén.  
 
Füri Mihály képviselő: említették már a kerékpár utakat. Látni kell, hogy a régebbi 
kerékpárutak járhatatlanok. A gárdonyi szakasz járhatatlan. Lesz egy szép új szakasz és egy 
olyan szakasz, ami ideje korán járhatatlan. Ezzel kapcsolatban tudnak valamit? Annak idején 
ez is pályázatból létesült. A fejlesztéseknek a megléte idővel még karbantartást is igényel. 
Velence-fürdőtől a Gárdony-Agárdi szakaszon mikor lesz kész a kerékpárút? 
 
Kelemen Szabolcs irodavezető: a tanácsi ülésen is téma volt. A gárdonyi alpolgármester 
jelezte, hogy a régi kerékpárutakkal gond van, de mivel az Állami Közútkezelő tulajdonában 
van, jelezték a Közútkezelőnek és a következő évben felújításra kerül.  
 
Juhász Gyula képviselő: a Velencei-tó vízminőségére nincs ráhatása a Kistérségnek?  
 
Kelemen Szabolcs irodavezető: nincs.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Magyar Állam tulajdona az idők kezdete óta. A 
Vízügyi Igazgatóság a kezelője.  
 
Cserny Vilmos képviselő: a civil szervezeteknek lehetne ráhatása.  
 
Füri Mihály képviselő: régebben is akarta kérdezni, de nem kötődött semmihez a szigetnek a 
kérdése. Mi a szigetnek a jogállása? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Magyar Állam tulajdona.  
 
Füri Mihály képviselő: ez valamennyire speciális. A szigetekre ez nem jellemző.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a velencei sziget keletkezését nem ismeri, de ez 
zagyterület és munkaterület. Ilyen értelemben a Magyar Államnak is köze van hozzá. Régóta 
próbálták kezdeményezni, hogy visszakerüljön, de nem tudják körbejárni úgy a dolgot, hogy 
érdemben tárgyaljanak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: valószínűleg nem is áll az Önkormányzatnak érdekében, 
hogy ma ezt visszaadják. A partfalakat visszakapta Velence úgy, hogy nem voltak 
dokumentációk. Ugyanezt mondhatja el a kikötőkről is. Innentől kezdve rögtön 
megcserélődnek a tulajdonosok és a kötelezettségek. 
 
Füri Mihály képviselő: gyakorlatilag Gárdonynak van egy szigete, ami konkrétan beépíthető. 
Ezért egy misét megérne, ma már régen nem zagyterület. Egy növényzettel és talajjal létező 
sziget. Viszont hosszú távon nem elfogadható az állapota. Javasolja, járják be ezt a területet 
és nézzék meg milyen állapotban van.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: az Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta.  
 
Galambos György alpolgármester: jó lenne a rekultivációs pénzt megszerezni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem tudja a funkcióját a gárdonyi szigetnek, meg fogja 
kérdezni a gárdonyi polgármestert. Utána fog érdeklődni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: a Társulat kistérségi fejlesztési tanácsán a tagok ugyanazokat 
a tagokat jelentik? Ugyanazok a tagok egyúttal a Fejlesztési Tanács?  
 
Kelemen Szabolcs irodavezető: igen ugyanazt jelenti a tagság. Ugyanaz a 9 település.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: pályázati pénz szintén nem jött még az épülő szakrendelőre?  
 
Kelemen Szabolcs irodavezető: nem jött még. Velence városa a projekt gazdája, az 
Önkormányzathoz fognak a pénzek befolyni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, a hozzászólásokat zárják le. Köszöni a 
beszámolót és a korrekt partneri együttműködést. Javasolja, fogadják el a beszámolót. 
Kéri, aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  



8 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
beszámolójának elfogadásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 4./ Egyebek: a.) „Velencei-tó Kapuja” és a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó  
                                              Központ kiviteli tervének közbeszerzési eljárása 
                                             (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester megállapítja, a napirenddel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki az I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Kapuja projekt kiviteli tervdokumentációjának 
 elkészíttetéséhez ajánlati felhívás kibocsátása 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” létesítéséhez 
szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése tárgyában ajánlati felhívást bocsát ki. 
Felhatalmazza a New-Line Közbeszerzési Tanácsadó Kft-t (1133 Budapest, Kresz Géza utca 
44-46.), hogy az eljárást folytassa le.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 30.  

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a II. számú határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli tervdokumentációjának 
 elkészíttetéséhez ajánlati felhívás kibocsátása 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészíttetése tárgyában ajánlati felhívást 
bocsát ki. 
Felhatalmazza a New-Line Közbeszerzési Tanácsadó Kft-t (1133 Budapest, Kresz Géza utca 
44-46.), hogy az eljárást folytassa le.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 30.  
 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4./Egyebek: b.) Velence Termál Kft. parkolási terület igénylési kérelme 
                                           (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Martinovszky József képviselő: A befektetővel nem tudtak megegyezni a gyerekek 
úszásoktatásának összegében. Az árkülönbözetet nem lehetne bérleti díjba fordítani? Az 
Önkormányzat 3 millió forintot ajánlott, de a termálfürdő ügyvezetője 6 millió forintot 
szeretne. Nagyon kellemetlen lenne a gyerekeket máshova vinni úszni, amikor Velencén 
helyben megépül a fürdő. Teljes támogatást biztosítottak végig a fürdő építésénél. Nagyon 
szép a fürdő. Sajnálatos, hogy egy ilyen pitiáner dologban nem tudnak megegyezni. Az 
Önkormányzat ingyenesen odaadja a területet, ezért nem kaphatnak 3 millió forintért úszást?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: van egy előzetes megállapodása a Képviselő-testületnek 
a tulajdonossal, volt egy egyezség. Továbbra is biztosított az úszásoktatás, de az ár jelentősen 
megemelkedett, közben pedig itt van a parkolási területre az igény. Azoknak akik a mai napon 
nem voltak ott a fürdő helyszíni bejárásán, elhangzott ott Rábaközi úr szájából, hogy csak 
üzleti alapon tudnak együttműködni. Ezért aztán a parkoló is csak üzleti alapon mehet.  
 
Szabó Gábor menedzser: úgy gondolja bartel jelleggel a két dolog összeköthető. El tudja 
képzelni a befektetővel a megállapodást. A 6 millió forint díjon a befektetőnek semmi 
nyeresége nincsen, a medence működésének költsége visszaosztással ennyire jön ki. Ha 
további engedményt akar adni a cég, akkor azt saját terhére teszi meg. Nem számolnak rá 
haszonkulcsot. Az árat egy kalkulált árnak kell tekinteni. Elsősorban visszafelé számolva, 
hiszen banki hitellel fejeződik be a beruházás. Kiszámolták, hogy 1 órának a rezsije kb. 
mennyibe kerülne és azt osztották. Véleménye szerint külön kell tárgyalni. Lehet a parkoló 
ügyével is összekapcsolni, de véleménye szerint a két dolog különböző. Egyelőre a beruházás 
oldaláról van egy olyan határozott álláspont, hogy Velence Városának nyereséget hoz a 
beruházás, ilyen az iparűzési adó 14 millió forinttal, az idegenforgalmi adó 18-19 millió 
forinttal, valamint az építményadó és ott van még a bérleti díj. Maga a létesítmény ezeket a 
bevételeket garantálja és volt szó a lakossági kedvezményekről is. Ugyanez jellemző a 
diákúszásra is. Székesfehérváron önkormányzati fürdőről van szó, nem úgy mint az itteni 
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magánérdekeltségű. Lehet a parkolóban is gondolkodni, de úgy gondolja ezt az összeget 
ajánlatnak kell tekinteni és tárgyalni kellene újra.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  egyetért azzal, hogy külön kell kezelni a dolgokat. 
Még nem látja milyen bevételt fog jelenteni az Önkormányzatnak a működő termálfürdő. A 
2009-es év nem lesz teljes év, csak a számítás negyedét lehet figyelembe venni. Nem jó az 
összehasonlítás. Érzékenyen érintette a testületet az, hogy Rábaközi úr milyen 
üzemköltségekkel számol. Messze nem veszi figyelembe azt a körülményt, hogy az eredeti 
szerződés helyett 60 fokos vizet adnak a 40 fokos helyett. Most nem rendelkeznek annyi 
ismerettel, hogy ezt a dolgot itt el lehessen dönteni.  
 
Szabó Gábor menedzser: számított forgalomról van szó, ha nem jön be a forgalom, drágább 
lesz az úszás is. Évente változhat a forgalom. A banki hitelből számoltak és indultak ki.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: két önálló dologról van szó. Egy órás különbséggel érte 
a képviselő-testület olyan hatás, hogy előzetesen megkalkulált árak az ikszeresére emelkedtek. 
Üzleti alapon kell gondokodni. Önálló, letisztult szerződések voltak eddig is és lesznek ezután 
is.  
 
Galambos György alpolgármester: a helyszínen több mindenről szó volt. Többek között az 
áremelkedésekre fogta a dolgot Rábaközi úr. A parkolási rend ideiglenes, hosszú távú 
megoldás egy parkolóház vagy állandó parkoló kialakítása. Ha parkolóházak lesznek ezen a 
területen, az Önkormányzatnak és a befektetőnek együtt kell dolgozni. Ha parkolóházat 
akarnak létrehozni – amit úgy gondol csak pályázat útján lehetséges – nem várhatja el a 
befektető, hogy a területet ingyenes adja az Önkormányzat. A hosszú távú beruházással jó 
lenne átgondolni, hogyan lesz a későbbiekben. Ahhoz, hogy a fürdő üzemeljen, valamilyen 
döntést kell hozni, de ez csak ideiglenes megoldás.  
 
Szabó Gábor menedzser: lehetne Gárdony felé is nyitni, de jobb lenne egy parkolóház, nem 
pedig egy elnyújtott parkoló. Tudni kell a városi terveket, az elképzeléseket és úgy gondolja a 
városnak is kelleni fog a jövőben a parkolóházas megoldás.  
 
Füri Mihály képviselő: az úszásoktatás nincs is benne a napirendben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  érvényes döntése van a képviselő-testületnek erre és 
egy előkészített megállapodás is van.  
 
Füri Mihály képviselő: az áregyezségről van szó. Még hivatalosan ezt nem látják. Itt most a 
parkolót látja. Reálisan hány éve nincsen a velencei önkormányzatnak bevétele. Mindenki 
látja, hogy a tisztasági állapota alulról sem súrolja ezeket az elveket. A beruházó saját 
költségén rendbe rakná a parkolót a létesítménnyel azonos színvonalon. Azt látja a jelenlegi 
helyzetben, hogy volt már Velence Önkormányzata ilyen helyzetben, ahol szintén elmentek a 
szálak ilyen kérdésekben. Úgy gondolja, igenis örüljenek annak, ha már egy beruházás ilyen 
szintig eljutott, akkor a területnek pénzügyileg egy áttételes bevétel garanciát nyújt arra, hogy 
megtudnak állni ott még többen. Azt a parkolót engedni kell, hogy megcsinálják. Név szerinti 
szavazást javasol, valamint egy időintervallumos megállapodást erről. Lássa a beruházó azt, 
hogy milyen beruházást tesz saját költségen. Legyen ott neki is biztos támpontja. Nem kellene 
az Önkormányzatnak olyan részletekbe belekeveredni, ami ennek vagy más hasonló 
beruházásnak a gondolatában kételyeket adna. Ha ez az Önkormányzatnak is pénzbe kerül, 
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akkor maradni kell, hadd csinálja a gondolatot. Ebből az Önkormányzatnak többszörös 
haszna lesz.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Ő is úgy gondolja, ez két különböző dolog. Ahhoz, hogy ezt kultúrált 
parkolóként üzemeltesse, elég komoly munkát igényel. A beruházó is úgy gondolja, ha 
parkolóházat épít. A nyitásig nem tudja akar-e a parkolóval valamit kezdeni, lehetővé tenné Ő 
maga is. Egy átmeneti bérleti díjjal lehetne ezt megoldani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az együttműködés minden egyes eleme eddig is 
szerződésben rögzített volt, továbbra is ez a szándék. Nyilvánvalóan nekik ugyanez az 
érdekük, mint korábban is, hogy a fürdő megfelelő színvonalon működjön és a parkolási 
lehetőség biztosított legyen. A szerződési feltételek nincsenek letisztázva, hogy mit milyen 
mértékben és milyen feladattal akarja alkalmassá tenni. Mikorra mennyi a határidő, amit 
Füri Mihály képviselő javasolt. Ezekben a kérdésekben nem volt tárgyalás. A parkolóra 
vonatkozó levelet  Rábaközi úr hozta. Ma a fürdőben tájékoztatást kaptak a belépő árakról is. 
Tudni kell, hogy a velencei állampolgárok és a tó környéki állampolgárok kedvezményezett 
helyzetben vannak. A képviselő-testületnek arról is kell dönteni, hogy akarnak-e a velencei 
állampolgároknak további kedvezményt biztosítani. Ez nem várható el a befektetőtől. Kérdés 
az is, hogy mások a számított adatok Rábaközi úrnál, mint amivel a képviselő-testület a 
költségvetésében számolt. Ha elfogadják, akkor túl azon, hogy a szándékot tartják azt is 
megfogalmazhatják, hogy november 7-ére konkrét szerződést készítsenek elő és a többi 
részkérdésben soron kívül testületi ülésen tárgyaljanak. Az összes kérdésről külön-külön, de 
átlátva ez a helyzetet. November 7-én nyílik a fürdő. Szó szerint megfogalmazott szerződés 
kell.  
 
Füri Mihály képviselő: nincs szükség rendkívüli testületi ülésre. A Hivatal meg fogja csinálni. 
Az időpontot kell leegyeztetni. A parkolással összefüggésben három hete látta egy 
újságcikkben, hogy Velence Város az első helyen  áll az autólopások tekintetében. Ha ilyen 
jellegű parkoló épülne a termálnál, kiszorítanák az olyan dolog lehetőségét, hogy autókat 
vigyenek el. Az idő szorítja a beruházót, így nincs szükség a rendkívüli testületi ülés 
összehívására.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: képviselő-testületi hatáskör, ez a jogosítványa, ezért kell 
a testületi ülés. De a Hivatal valóban képes rá. Nem kérték a rendőrségi beszámolót még 
ebben az évben, de javasolja kérjék meg..  
 
Fehér Györgyné képviselő: amikor annak idején a fürdő létesítéséről szó esett, leginkább az 
úszásoktatás érintette meg. Az úszás helyben valósulhatna meg, nem kellene a gyerekeket 
utaztatni. Végeztek-e arra számítást, hogy a fürdő fajlagos költsége mennyi?  
 
Füri Mihály képviselő: a parkoló nem képes arra, hogy az autóbuszokat leparkoltassa.  
 
Fehér Györgyné képviselő: végeztek-e számítást, csak ennyi volt a kérdése? 
 
Szabó Gábor menedzser: visszafelé számoltak, tegnapi számok nincsenek. Ahogyan változnak 
a számok, azokat az árakat átszámították a mai költségekre. Ennyit változott az árfolyam a 
jelenlegi helyzetben. Kiszámíthatatlan az árváltozás. Azt az egyezséget is elfogadták, hogy az 
iskola saját úszásoktatókkal jöjjön. Úgy gondolja a két kérdést külön kell kezelni. Próbáljon 
meg az Önkormányzat vezetése az úszásoktatásnál továbbegyeztetni.  
 



12 

Galambos György alpolgármester: úgy gondolja mindenkinek által elmondottakban van egy 
kis igazság. Más számok állnak rendelkezésre. Most ideiglenesen a parkoló lehetőséget meg 
kell szavazni ahhoz, hogy a fürdő megindulhasson. Üzleti alapokra kell helyezni azért, mert a 
szóbeli egyezség nem megoldás. Mindenkinek az az érdeke, hogy a fürdő megnyíljon és jól 
működjön.  
 
Sénik István képviselő: Már akkor nem értett egyet a kedvezményekkel. Tudatosan a 
bankoknak kell egy számítást készíteni. Ezek a számok nem azt fogják hozni. Nem ért egyet 
azzal, hogy a fürdő nem mindig lesz nyitva, rossz lesz a híre. Ne engedjék azt, hogy a 
gyerekek Székesfehérvárra járjanak továbbra is úszni, amikor Velencén a termálfürdőben 
lehetőség van rá, rossz híre lenne. Nagyon keményen keresni kell a kompromisszumokat.  
 
Juhász Gyula képviselő: a képviselő-testületnek ilyen fürdő létrehozása után a parkolót 
biztosítani kell. Azt, hogy milyen feltételek mellett adják oda, bérleti díjjal vagy ideiglenesen, 
most kell meghatározni. Fel lehetett volna készülni. Tisztázni kell miket fog beleinvesztálni.  
 
Serhók György képviselő: két-három évben sikerült megegyezni a vállalkozóval. Oda-vissza 
alapon kialakult egy jó partneri viszony. Döntöttek a múltkor egy összegről. Bízik benne lesz 
egy olyan kompromisszum, hogy meg lesz az egyezség a szerződés keretében. Véleménye 
szerint a parkolót oda kell adni ideiglenes módon fél évre. Miért ne lehetne kérni a 
vállalkozónak díjat a parkolásért. Erről lehetett volna többet beszélni. Nem zárkózna el attól 
sem, ha a vállalkozó áldozna a parkolóra és az Önkormányzat nem kapna díjat a 
használatért. Valamilyen módon kellemetlen lenne, ha a velencei gyerekeknek továbbra is 
Székesfehérvárra kellene menni úszásoktatásra. Egy megállapodás kell az üzleti viszonyokat 
figyelembe véve. A megfelelő illetékeseknek erre pontot kell tenni. Úgy érzi ez nem az a hely 
ahol véleményt kell alkotni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  egyetértenek abban, hogy azon a helyen legyen egy parkoló és 
fejlesztve legyen. Az üzleti dolgokat külön kell választani, vegyék külön ne legyen szívesség 
semmiből. Az ideiglenességnél szabjanak határidőt. Szükséges lesz Rábaközi úrral a 
különböző szerződések, üzleti dolgok felöl vizsgálódni. Kéri az ezzel kapcsolatos 
szerződéseket, határozatokat kigyűjteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: bármikor, bármilyen formában a Jegyző úr irodájában 
minden szerződés megtekinthető. Semmi akadálya nincsen. A szerződések a vállalkozó é az 
Önkormányzat érdekeit is szolgálják. Szeretné lezárni a vitát.  
 
Benkő Istvánné képviselő: a helyrajzi számok alapján a nagy parkoló vetődött fel. A fürdővel 
szembeni nádas részt is parkolónak fogják kialakítani az út másik oldalán?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  ideiglenes megoldás. Az a terület olyan állapotban 
nem tartható fenn. Némileg rendbe fogják tenni. 20-30 cm mélyen az iszapot kiveszik és 
megtöltik kővel a 4473 hrsz-ú terület. Az út olyan széles, hogy az belefér a területbe. 4486 
hrsz helyett 4487/1 hrsz-ú területet kéri beírni számelírás végett.  
 
Cserny Vilmos képviselő: az idő rövidsége miatt ma mindenképpen kell határozni. Ha a 
Velencei-tó Kapuja beruházás megkezdődik, érinti a parkolási lehetőséget.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egy pontosítás van a határozati javaslatban, a helyrajzi 
szám. A parkoló biztosítása alapvető érdek, ezért a határozati javaslat szövegét annyival 
egészíti ki, hogy szükséges egy megoldás kidolgozása, ami tartalmazza a megvalósítás 
határidejét, hogy mi kerül be oda, illetve mindkét helyrajzi számot külön-külön pontosítani 
kell. Rábaközi úr csütörtökön leadott leveléből ez volt a legfőbb előkészítés ami megtehető 
volt. ez egy módosító indítvány, adjanak egy hetet az előkészítésre. Ha elfogadják a határozati 
javaslatot, akkor megerősítik a képviselő-testület hozzájárulását. Egy szerződéses kapcsolat 
jöhet létre.  
Egy indítványa hangzott el Füri Mihálynak, ha azt fenntartja, név szerinti szavazás kell. Maga 
részéről semmi akadályát nem látja. Abban kéri az együttműködést, hogy egy hét múlva el kell 
fogadják az úszásoktatásra vonatkozó szerződést. Önálló, teljesen külön szavazásról van szó. 
Kérjenek tájékoztatást a belépő díjakról abból a szempontból, hogy a velenceieknek tudnak-e 
további kedvezményt nyújtani. Kéri azokról az Önkormányzatot érintő bevételekről egy 
egyeztetés történjen, megkönnyítve a további számításokat.  
 
Szabó Gábor mendzser: sokkal több minden elhangzott mint ami az előterjesztésből adódott. 
Köszöni a parkolóval kapcsolatos egyeztetést. A területek mostani helyzete ront a minőségen. 
Mindenkinek az az érdeke, hogy a területbe beruházzanak. Célszerű lenne ez már úgy 
megtenni, hogy a későbbi fejlesztések során rá lehessen építeni. Egyetért azzal az 
elmondással, ha megvalósul a Velencei-tó Kapuja beruházás, akkor kölcsönös érdekek 
lesznek. Az ideiglenes mértékeket meg kell fogalmazni. Az egy hetet elégnek tartja. Ha minden 
kritériumot ma megfogalmaz a testület, akkor már csak a szerződés szöveges megfogalmazása 
lesz a feladat. Jegyző úr a tanúja rá, hogy amikor elindultak Rábaközi úr feladatul adtak ki 
számára, hogy ismertesse a bevételi oldalakat. Legalább a fő számokból tudjanak 
gondolkodni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindig hétfőn van testületi ülés. 20-a a következő 
testületi ülés.  
 
Füri Mihály képviselő: visszavonja a név szerinti szavazásra vonatkozó indítványát.  
 
Martinovszky József képviselő: egyetlen egy dátum hiányzik a szerződésből. Úgy gondolja 
nem kell visszahozni a következő testületi ülésre a napirendet.  
 
Cserny Vilmos képviselő: biztos benne, hogy a beruházás egy év alatt nem térül meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: fogalmazza meg Rábaközi úr mit ért ideiglenes idő 
alatt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: ha megindul a vasút felújítás részben 
munkaterületként igénybe fogják venni, érinteni fogja a parkoló területet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tegyen erre Rábaközi úr javaslatot, hogy mit gondol, a 
következő év szeptemberére kössék ki.  
 
Galambos György alpolgármester: Rábaközi úr kell nyilatkozzon, hogy a jövőben hogyan 
látja a területet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: ettől nem kell félni. Tudják, hogy van parkolóház építési 
szándék. Ha belevonják nem tudnak november 7-ére parkolót biztosítani.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  akkor majd be fogja adni az elképzelését.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 2009. szeptember, mint kiindulási alap. Abban tárgyalni 
kész az Önkormányzat. A kiegészítése a határozati javaslatnak úgy szól, hogy elfogadják, 
támogatják, hogy 2008. november 7-ére a parkoló megvalósulhasson. A szerződés tervezetet 
ami tartalmazza az ideiglenes jelleget, 2009. szeptemberig és mik azok a munkálatok, 
amelyeket elvégeznek és a Vasút mellett egy szerződéstervezetet kérnek kölcsönös 
megállapodás alapján. Ha ezt elfogadják, ez lesz a módosítás.  
Kéri, aki a módosítás részével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az eredeti határozati javaslatot a 
módosításokkal együtt elfogadja a határidővel kiegészítve, bele értve a területet is, 
kézfeltartással jelezze.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a képviselő-testületi hatáskör a szerződéskötésre terjed 
ki. Most van egy érvényes határozat amiben a szándékot pontosan lerögzítették. Az egész 
határozat lényege, hogy szándékukat és döntésüket is kifejezték. Ez egy kötelezettségvállalás 
az Önkormányzat részéről aminek a pontos feltételeit szerződésbe kívánják rögzíteni.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

Személygépkocsi parkolás céljára parkoló terület megvalósítása  
a velencei termálfürdőnél 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 4473 és 4487/1 hrsz-ú 
földrészletek tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Velence Termál Kft. 2008. október 15. 
napját követően a fürdő üzemeltetéshez kapcsolódóan a földterületeket személygépkocsi 
parkolás céljára alkalmassá tegye és díjmentesen ideiglenes jelleggel parkolóként 
üzemeltesse a területet érintő végleges megoldás jóváhagyásáig az alábbi feltételekkel: 
Velence Termál Kft. készítsen 2008. október 20-i testületi ülésig megállapodás tervezetet, 
melyben szerepeljen 2009. szeptember 30-i határozott idejű használati jog, az ideiglenes 
jellegű hasznosítás, a bérleti díj mentesség, valamint az a kitétel, hogy települési érdek 
jelentkezésekor a használat részben vagy teljesen korlátozható vagy megszüntethető. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 

 
 

*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, hogy október 20-ára 15.00 órára soron kívüli 
ülést hívjanak össze, aminek napirendi pontja egyrészt a parkoló témája, másrészt az 
úszásoktatásról megkötendő szerződés tervezet. A tájékoztatót kérjék írásban Rábaközi úrtól a 
várható belépőjegy árakról, illetve előtte kérjenek egy egyeztetést a Hivatallal a várható 
bevételek alakulásáról.  
 
Füri Mihály képviselő: úgy gondolja vagy nem következetesek, ha a soron kívüli testületi 
ülésre az úszásoktatási kérdést beleteszik. Úgy gondolja az nem olyan súlyponti kérdés, mint a 
parkoló kérdése. Erről ráérnek a következő testületi ülésen is foglalkozni. Ha mégis a testület 
úgy dönt, hogy a Polgármester javaslatát elfogadja, akkor kell a parkolót megelőző napirend 
legyen. Az október 20-i ülésen az egyebek napirendeknél akarta jelezni, néhány pontot 
konkrétan a Velence helyzetelemzéséről szeretne tájékoztatást kérni, hogy volt-e a múlt 
hónapokban az Önkormányzat részéről pénzügyi válság részéről, illetve ne hagyják ki egy 
általános áttekintést a település helyzetére nézve. 10 napja soha nem látott pénzek szárnyaltak 
el Velencén, amik bizonyos költségekkel jártak. Erről valamilyen szinten tárgyaljanak. Amit 
elképzeltek, összességében nehogy megtorpanjon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil.  
 
Cserny Vilmos képviselő: nem akarja a világválságot megoldani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a tájékoztatásnak semmi akadályát nem látja, a 
képviselő-testületet tájékoztatni fogják. Egy előre nem számított gazdasági helyzet van az 
országban, de csak Velencét érintő kérdésben fog tájékoztatást adni, de jelen pillanatban nem 
tud.  
 
Füri Mihály képviselő: lehet fikciókat tenni egymás mellé.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az a kérése képviselő úrnak, hogy szeretné tisztán látni, 
hogy a pénzügyi helyzet mennyire megalapozott a jelen pillanatban. Napirendi pontként 
javasolja a következő testületi ülésre.  
 
Füri Mihály képviselő: egyet javasol levenni, az úszásoktatást. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a felvetést nem javasolja. Erre érvényes döntés van.  
 
Füri Mihály képviselő: a sorrendiségét javasolta a napirendi pontoknak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: először tárgyalnak a parkolóról, majd az 
úszásoktatásról, majd pedig a belépődíjakról a kedvezmény részről és a következő lesz a 
Velence Város jelenlegi pénzügyi helyzetének áttekintése a költségvetésben zajló pénzügyi 
folyamat figyelembevételével.  
Kéri, aki az október 20-i testületi ülés összehívásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 
 
 
 



16 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

soron kívüli ülés megtartásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron kívüli ülést tart a 2008. október 20-án 
15.00 órai kezdettel az alábbi napirendekkel.  
 

1. Fürdővel szembeni parkoló használatának kérdése 
2. Az általános iskolai és óvodai úszásoktatás 
3. Tájékoztató a fürdőszolgáltatási díjakról 
4. Település pénzügyi helyzetéről tájékoztató 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5./ Egyebek: c.) 1610 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata 
                                            (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
napirendet megtárgyalta, javaslatát a határozati javaslat tartalmazza.  
 
Fehér Györgyné képviselő: javasolja, fogadják el a határozati javaslatot.  
 
Juhász Gyula képviselő: örülne annak, ha Velencén minden állampolgár így tenne. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  mivel kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban 
nem hangzott el, kéri aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

az 1610 hrsz-ú ingatlan vételének megtagadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazsi Alíz és Kolompár József 2481 
Velence, Árok u. 11. sz. alatti lakosok által vételre felajánlott 1610 hrsz-ú 954 m2 nagyságú 
lakóingatlanát nem kívánja megvásárolni az Eladó által közölt vételáron. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. október 20. 
 

 
*  * * 
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Napirend: 5./ Egyebek: d.) Zöldliget Általános Iskola elhelyezése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: felvetődött, hogy a beruházás elkezdésének 
időpontjában az építési területen a gyerekek ne tartózkodjanak. Felvetődött a verebi általános 
iskola és a konténer iskola lehetősége. Felvetődött továbbá a verebi megoldással 
kapcsolatban a buszközlekedés veszélyessége. Új javaslat a velencei „Fehér ház”. Takács 
Péter úr, az épületet üzemeltető Kft. ügyvezetője lehetségesnek tartja az ideiglenes iskola 
kialakítását. Az egyeztetéseknél a lakó konténer elhelyezésének nincs akadálya, de az egyik 
legdrágább megoldás. Az ajánlatokat nem is kértek a konténerekre, mert ugyanannyiba kerül 
mint egy új iskola építése.  
A verebi megoldásnak semmi akadálya nincsen, csak az üzemeltetési költségeket kérik, nem 
kérnek bérleti díjat. Az Alba Volán Zrt. is küldött ajánlatot, de jelezték, az ajánlat nem 
tartozik az olcsó kategóriába. A verebi iskolát alkalmasnak tartja a tantestület, de az utazás 
veszélye felvetődött mindenkiben. A tantestület megtekintette a Fehér házat is, illetve az 
ÁNTSZ is jelen volt a külön bejárásnál. Az épületek téliesítettek. Némi átalakítással 
biztosítható a gyermekek elhelyezése. Az alsó tagozatosok a Zöldliget Általános Iskolában 
maradnának. A felső tagozatosokat költöztetnék az új helyre. A szülők felvetették, hogy az 
egész iskola költözzön át. Kialakítható az épületekből az iskola úgy, hogy a balesetveszélyt 
elkerüljék. Néhány közfalnak a kiszedésével alakíthatóak ki a tantermek. A felső szinten 
közfalazni kellene. Az étkeztetés is megoldható lenne. Radiátoroknak a beszerelése lenne a 
terv a tantermekbe. Nincsenek tapasztalati adatok a működéssel kapcsolatban. Nincsenek 
olyan adatok, amiből számításokat tudnának végezni. Az ÁNTSZ elfogadja a feltételeket, de 
kell némi burkolati javítás. Ezt határidőre el lehet végezni úgy, hogy a beruházás kezdetére, 
januárra a gyerekek átköltözhessenek.  
Ma olyan döntést kér, hogy a gyerekek elhelyezése a Fehér házban lenne a legjobb, mert a 
balesetveszély kockázata jobban kizárható. Kéri abban a két dologban legyen állásfoglalás és 
kapjon a Hivatal arra felhatalmazást, hogy tételesen számoljanak és szerződés tervezet is 
kerüljön a testület elé, ami a tulajdonos és az Önkormányzat teherviselésére vonatkozik.  
 
Füri Mihály képviselő: mindenképpen legyen benne az a pont, hogy abban az épületben folyó 
oktatás milyen kockázati tényezőkkel jár. Gondol itt a vízpart közelségére. A Szülői 
Munkaközösség látta az épületet és akarja ezt a megoldást? Gyakorlatilag a döntésben 1/3 
aránnyal a Szülői Munkaközösséget emeljék be. A számonkérhetőség szinte úgy oszlik meg.   
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a döntés felelőssége a Képviselő-testületé.  
 
Füri Mihály képviselő: a párhuzamos döntés felelősségére gondolt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a Szülői Munkaközösség mindkét megoldást elfogadja. 
A közlekedés kockázata miatt a Fehér ház a szülők számára megnyugtatóbb, vésztartaléknak 
ott kell tartani a verebi iskolát. Kiesett a konténer iskola lehetősége.  
 
Füri Mihály képviselő: kérdezi mi van abban az esetben, ha felmerül egy olyan helyzet, amely 
esetben 2009. nyári szünetben a tulajdonos vissza akarja alakítani az épületet a jelenlegi 
funkcióra?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nem kívánja visszaalakítani, mert így is tudja 
hasznosítani és több ideig is maradhatnak.  
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Füri Mihály képviselő: hogyan lesz az átalakíttatás? Minden bútort át tudnak vinni?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: igen. 
 
Dr. Sirák András képviselő: örül annak, hogy meg tudják oldani a kérdést. A verebi ötlet 
számára nem volt valami elfogadható, nem nagyon tetszett az állampolgároknak sem. A 
helyben történő megoldást támogatja. Kéri és jó lenne ha meg is valósítanák, hogy a tó felöli 
részt lekerítenék. Zajvédő fal és zebra is kellene. Nem szereti a fekvőrendőrt, de valamilyen 
formában technikai megoldást kell találni. 10-12 gépkocsi megállóhelyet kell biztosítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindenütt vannak járdák, de gyalogjárdát is kell 
hozzáépíteni. Össze kell kötni egy rövid szakaszt.  
 
Füri Mihály képviselő: most lenne aktualitása, hogy az épületen lévő rádióvevőket leszereljék, 
mivel sugárzásveszélyesek, de legalább erre az időszakra szüneteltessék.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a Bence hegyen lévő antennákról már korábban 
volt szó. Ott sincs sugárzásveszély. Itt szerződött dolgok vannak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egyfajta tájékoztatást fog kérni, hogy megnyugodjanak. 
Működési engedélye volt a Fehér háznak, meg tudják nézni.  
 
Martinovszky József képviselő: a Szülői Munkaközösség a velencei megoldást támogatja. Az 
épületben csak gipszkarton válaszfalakat kell elbontani és építeni. Tető felbontásáról nincsen 
szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem mennek emeletre a gyerekek kívülről, csak belülről 
a lépcsőn.  
 
Fehér Györgyné képviselő: örül a helybeli megoldásnak, mert nagyon veszély az utaztatás. A 
szülők is úgy gondolja jobban örülnek ennek a választásnak. A helybeli megoldást támogatja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nyilvánvalóan nem iskolának épült.  
 
 
Sénik István képviselő távozott a teremből.  
 
 
Czuppon István iskolaigazgató: a múlt heti bejárás alkalmával azt állapították meg, hogy az 
emeleti részben ablakokat kellene behelyezni, ami szellőztethető. A 8 földszinti részben 
elhelyezhetőek lennének a gyerekek. Az emeletre a belső udvaron keresztül kell felmenni, csak 
aulaként és tornateremként kell használni. Nem kell új mosdókat kialakítani a fenti részen. A 
lenti helyiségek külön mellék helységekkel bírnak. Lényegesen olcsóbb megoldás. Jelen 
pillanatban ez a legjobb megoldás. Nyitott bármilyen kérdést megválaszolni. A szülők 
egyhangúlag ebbe az irányba kívánnak menni.  
 
 
Sénik István képviselő megérkezett.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki ezzel a sorrendiséggel egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta.  
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő távozott a teremből.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki az előterjesztést elfogadja azzal, hogy 
november 15-éig a szerződéstervezet elkészüljön, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskolai oktatás ideiglenes elhelyezése az építési munkák idejére 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola építési, 
felújítási munkáinak időtartamára 2008. december 20-tól 2009. június 1-ig terjedő időszakra 
az iskolai oktatás biztosítására a Stevra Park Kft-től bérelni kívánja a Velence, Tópart u. 51. 
sz. alatti épületnek az előterjesztésben szereplő helyiségeit.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés tervezet előkészítésére folytasson 
egyeztetéseket és a következő soros ülésre azt jóváhagyásra terjessze elő.  
Végleges döntésig fenti döntésnek megfelelően képviselő-testület az ideiglenes iskola 
elhelyezést a képviselő-testület a Szülői Munkaközösséggel egyetértésben elsődlegesen a 
Fehér ház épületében, másodlagosan pedig Vereb település iskolájában kívánja biztosítani.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 10.  
 

 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 5./ Egyebek: e.) Fürdő nyitással kapcsolatos ajándék 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nyilvánvalóan illendő az Önkormányzat részéről 
ajándékot átadni a megnyitóra. Ő zászló átadását, Cserny képviselő társa pedig egy helyi 
művész fafaragását javasolja átadni. Az ajándék nettó 250.000.- Ft-ba kerül. 
Kéri, aki egyetért azzal a megoldással, hogy a zászló mellett helyi művész alkotását ajándék 
céljára megvásárolja az Önkormányzat és ezen célra nettó 250.000.- Ft-ot biztosítsa a 
működési tartalék terhére, tegye fel a kezét.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
198/2008. (X.13.)  
h a t á r o z a t a 

Fürdő nyitással kapcsolatos ajándék 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen megvalósult nagy értékű 
építésfejlesztés megvalósulására tekintettel a 2008. november 7-i nyitó ünnepségre, települési 
ajándékot kíván átnyújtani. Az ajándék egy helyi fafaragó művész által készített alkotás.  
Az ajándékra nettó 250.000.- Ft összeget kíván biztosítani a működési tartalék terhére. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyitó ünnepségen az ajándékot a település, illetve a 
képviselő-testület nevében adja át.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 7.  
 

*  * * 
 
 
Cserny Vilmos képviselő távozott a teremből.  
 
Füri Mihály képviselő: utána kell nézni annak a formai hibának, hogy Velence Polgármestere 
részéről többször elhangzott, hogy a velencei állampolgárok szerinte még mindig csak 
velencei polgárokról tudnak beszélni, velencei állampolgárokról nem tudnak beszélni. Ez 
tudatos? Hogyan kell érteni? 
  
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: természetesen velencei polgár. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  ez egy berögződött kifejezés.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Halottak napi megemlékezésre hívja fel a figyelmet.  
 
Fehér Györgyné képviselő: elmondja, pénteken 16.00 órakor lesz a megemlékezés, Imre atya 
fogja a beszédet mondani. A Szakmunkásképző Iskola egy tanulója verset fog mondani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: mindenkire számítanak az ünnepségen.  
 
Sénik István képviselő: meglepődve vette tudomásul, hogy közvetlen szomszédai a 
lakóingatlan teljesen átalakították, a belső falak pirosra vannak kifestve. Kérdezi, adtak-e 
kérvényt az Önkormányzathoz valamilyen tevékenységre?  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: még adtak be semmit. Nem ABC lesz, mint 
ahogy eddig volt, úgy hallotta Pub-ot szeretnének üzemeltetni, de ez az információ sem 
hivatalos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, több kérdés, észrevétel, napirend nem 
volt, az ülést bezárja.  

K. m. f. 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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2008. október 13-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok:  
 
2. o. 190/2008. (X.13.) Napirendek elfogadásáról 
 
8. o. 191/2008. (X.13.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
                                         beszámolójának elfogadásáról 
 
8. o. 192/2008. (X.13.) Velencei-tó Kapuja projekt kiviteli tervdokumentációjának 

   elkészíttetéséhez ajánlati felhívás kibocsátása 
 
9. o. 193/2008. (X.13.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kiviteli  
                                         tervdokumentációjának elkészíttetéséhez ajánlati felhívás  
                                         kibocsátása 
 
14. o. 194/2008. (X.13.) Személygépkocsi parkolás céljára parkoló terület megvalósítása  
                                         a velencei termálfürdőnél 
 
16. o. 195/2008. (X.13.) Soron kívüli ülés megtartásáról 
 
16. o. 196/2008. (X.13.) 1610 hrsz-ú ingatlan vételének megtagadásáról 
 
19. o. 197/2008. (X.13.) Zöldliget Általános Iskolai oktatás ideiglenes elhelyezése az építési  
                                         munkák idejére 
 
20. o. 198/2008. (X.13.) Fürdő nyitással kapcsolatos ajándék 
   


