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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 20-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, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Bicskei 
Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője, Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető 
igazgatója, Szabó Gábor termálfürdő menedzsere 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, jelen van 12 képviselő. Javasolja, hogy a kiküldött 
napirendek sorrendjét módosítsák úgy, hogy előbb a Pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót, 
majd azt követően a pénzügyi tanácsadói megbízási szerződés kötése legyen tárgyalva.  
Kéri, aki ezzel a változtatással egyetért, tegye fel a kezét.  
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal támogatta a napirend sorrendiségének 
megváltoztatását és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

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

1. Település vagyoni helyzetéről tájékoztató 
2. Pénzügyi tanácsadói megbízási szerződés kötése 
3. Fürdővel szembeni parkoló használatának kérdése 
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4. Az általános iskolai és óvodai úszásoktatás 
5. Tájékoztató a fürdőszolgáltatási díjakról 
6. Egyebek:  

a.) Hulladék udvar területének megvásárlása (018 hrsz.) 
b.) TÁMOP 3.1.4.2 pályázat kompetencia alapú oktatás tevékenység támogatására 
c.) Tájékoztató a termálfürdő működéséhez köthető önkormányzati bevételi 

tervekről 
 

Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
• * * 

 
 
Napirend: 1./ Település vagyoni helyzetéről tájékoztató 
                       (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő: véleménye szerint hiányzik a takarékosságra, illetve a 
tartalékképzésre vonatkozó utalás.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: egyetért az előtte szólóval, hogy a takarékosság feltétlenül 
fontos. Naponta változik a gazdasági helyzet. Érdekes, hogy Velencén ilyen megnyugtató a 
helyzet. Minden döntésben újabb kiadást tesznek. Tavalyi évben hoztak egy gazdasági 
programot, amihez képest nagyon sok változás van. Javasolja a gazdasági program 
átalakítását és újrafogalmazását. Minden gyűlésen elmondja, hogy az utókor fogja a 
visszafizetést megörökölni. Az utókornak tették ezt a szép gesztust.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a gazdasági program áttekintésének semmi akadálya 
nincsen. A kötvénykibocsátással kapcsolatban mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy 
helyes döntése volt az Önkormányzatnak azon részének, akik ezt el is fogadták. Ha ez nem 
lenne, akkor most nem lehetne fejleszteni. Az Önkormányzat gazdálkodása igen stabil.  
 
Füri Mihály képviselő: nagyon örül neki, hogy a település pénzügyi helyzetéről tájékoztatást 
kapnak. Mivel a múlt héten eléggé kiforrott volt az a helyzet ami a környezetben előfordult, 
már ott elvárható lett volna az a napirendi pont. Takarékossági és egyéb intézkedéseket kell 
behozni. Óva int mindenkit attól, hogy most folyamatban lévő eseményeknél végső 
következtetéseket vonjanak le. A pozitív értékeket is látják, hogy a jelenlegi helyzetben milyen 
előnyökkel járnak azok az állapotok amiben benne vannak, de ezt úgy kell eljárni, hogy a 
végén is ki tudják mondani azokat a végítéleteket. Takarékosság is fog kelleni. Nagyon sok 
mindenben b-c terveket is kell majd felállítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egy mondattal az összegzést javasolja kiegészíteni. 
Továbbra is a takarékosság elve működik, aminek alapján gazdálkodnak. Jelzi, hogy a testület 
és a település pénzügyi helyzetét a képviselő-testület folyamatosan látja. Most időszakos 
áttekintésről van szó.  
 
Fehér Györgyné képviselő: nagyon nehezen tudja megtanulni a pénzügyi gazdaság rovatait, a 
likviditást és annak szellemében élni. Mióta a helyén volt csak így dolgoztak. Forintokkal 
számoltak, nagyon keményen takarékoskodtak mindig. A három nagy beruházási időszakban 
nem hiszi, hogy valakinek jobb rálátása volna a pénzügyi dolgokra, mint nekik. Azt gondolja 
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közülük vannak akik a vállalkozásaikban benne vannak, de ez attól sokkal több. Fontosnak 
tartja a könyvvizsgáló munkáját.  
 
Füri Mihály képviselő: javasolja, együtt tárgyalják a napirendet az egyebek napirendek c. 
napirendjével.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem tudják együtt tárgyalni. Csak Juhász Gyulának volt 
észrevétele, amiből indult el a kérdés.  
 
Göndör Gábor ügyvezető igazgató: köszöni a bizalmat. Akkor lesz jól megfizetve, ha jól 
dolgozik. Ő a pluszból részesül.  
 
Cserny Vilmos képviselő: akkor járnak jól, ha ez kidobott pénz lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: lezárja a hozzászólásokat, hiszen vita nem volt. 
Kéri, aki a kiküldött helyzetáttekintéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2008. (X.20.) 
h a t á r o z a t a 

Önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a romló gazdasági és pénzügyi helyzetre 
tekintettel elkészített, az Önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: értelemszerű 
 

*  * * 
 
 
Napirend: c.) Pénzügyi tanácsadói megbízási szerződés kötése 
                       (Előterjesztés 2-es számú mellékletben) 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, a 
Gesztorház Bt. profiltisztításának eredményeként alakult egy új cég. Kéri Göndör Gábor a 
Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója, hogy ugyanezzel a tartalommal és ugyanezzel a 
természetes személy részvételével a másik cég nevével kötődjék a gazdasági szerződés.  
 
Galambos György alpolgármester: az Önkormányzat jogásza látta szerződést? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem látta. Nem is érezték szükségesnek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  meg lehet nézetni, semmi akadálya.  
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Füri Mihály képviselő: a Polgármester és a Képviselő-testület elég hamar ellentmondásba 
került saját magával. 11 nappal ezelőtt arról volt szó, hogy a jelenleg tárgyalt cég felkínálta a 
további pénzügyi szolgáltatásait, amire nem tartanak igényt. Ehhez képest egy elég erőset 
változtak. Most az ellenkezőjét kívánják. A szerződés tervezetben vannak olyan kérdések, ma 
már oda fog jutni a testület, hogy megszavazza. A 8. pontban is az új lekötés fog szerepet 
játszani. Az új lekötéseket feltételes módba tenné, mert lehet, hogy valaki az új szolgáltatóval 
az új csomagot köthet. Bárkivel új csomagot köthet. A bruttó 25% csak az eredményre 
vonatkozik. Bármilyen jó tudással rendelkező szakember áll itt, akkor is előfordulhat a 
negatív eredmény, aminek kockázata teljes mértékben az Önkormányzaté.  
A 10-es pontban a 2008. október-decemberig történő időszak miért pont ez az időszak? 
Felhívja a figyelmet az utolsó mondatra. „Amennyiben a szerződés a lejártát megelőzően 30 
nappal Megbízó a szerződést nem mondja fel, abban az esetben a szerződés hatálya további 1 
évvel meghosszabbodik”. Lehet, hogy 2010-ben már nem ők lesznek a képviselők. Ezt a 
lehetőséget nem tenné bele a jövő ciklusra, nem biztos hogy szükség lesz rá.  
A 12-es pontban Dabas várost csak közelebb hozná a vonzáskörzetébe. Tőle nem szokatlan, 
hogy a dolgokat máshogy fogalmazza és értelmezi. Láttak már önkormányzati sikerdíjat nagy 
hibával. Ha ma nem döntenek, véleménye szerint akkor sincs semmi baj. Még sok mindent át 
kell beszélni. Leginkább a negatív eredményt vagy a nullát.  
 
Göndör Gábor ügyvezető igazgató: küzdöttek azért, hogy a kötvénykibocsátás 
megtörténhessen. Velencének olyan kötvénykibocsátása valósult meg, ami igen ritka, hogy a 
pénzzel szabadon rendelkezhetnek. Ha az Önkormányzat kap egy jobb ajánlatot, akár az 
egészet elviheti. Olyan lehetőség, amivel élni kell. Jelen világgazdasági válság egyelőre még 
pénzügyi válság. A hitelezési szabályok meg fognak változni. Az fog tudni élni az új 
lehetőségekkel, aki naprakészen a pénzügyi változásokkal tisztában van. Mindenképpen fontos 
szemmel tartani a változásokat. Nagyon helyesen hangzott el az, hogy 20 év múlva lehet 
egyenletet vonni, hogy negatív vagy pozitív a kötvénykibocsátás. október 3-i a kibocsátások 
kedvezőek voltak. Október 3-át követően kedvezőtlenek. Ezt kezelni kell. Az 
árfolyamváltozásokból a kockázat előre nem látható. Valakinek a pénzügyekkel foglalkozni 
kell. A másik két dologra azt tudja mondani, hogy a cég nevében kellett módosítani, ebben van 
a változás. Az egy évvel való meghosszabbításának, kivételének semmi akadályát nem látja és 
Dabas városához sem ragaszkodik.  
 
Füri Mihály képviselő: a pénzügyi műveleteknél az Önkormányzaton belül is van tanácsadás? 
A jelenlegi időszak és a nem meghatározható rövid, közép vagy hosszú távú időszakban lesz 
egy olyan időszak, aminek sokkal nagyobb a kockázata, mint ami eddig volt. 
Visszafogottabbak lesznek a pénzintézetek, sokkal jobban le fognak tisztulni ezek a dolgok. A 
2010-et sem látja jónak. Reális kezdési időpont amikor a következő fordulónap lesz bármelyik 
lekötés határidejében.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: módosító indítványként kezelendő.  
 
Göndör Gábor ügyvezető igazgató: 2010-re nem válaszolt az előbb. Teljesen jogos a felvetés. 
Sikerdíjról van szó. Egyéb önkormányzatoknál ahol szintén tanácsadó, október 1-jével 
sikerdíjakról tudott számlát kiállítani. Velence Várostól megkapta a felkérést. Ma senki nem 
tudja megmondani, hogy jövő év áprilisában plusszal vagy mínusszal tudnak majd számolni. 
2010-ig plusszal számol.  
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Füri Mihály képviselő: ez így lenne egy teljesen normális időpontnál és abban az esetben, ha 
a nulla eredmény kockázati eredményként lépne fel. Mivel csak pozitív eredménynél van 25%-
os sikerdíjról szó, ne gondolják.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni az észrevételt. Véleménye szerint a 
kötvénykibocsátás helyességét már most meg lehet állapítani, hiszen a sok pályázatnak 
megvan az önrésze. A kötvénykibocsátásnál szakértővel dolgoztak. Itt is szükség van a 
szakértő tevékenységére. A két módosító indítványt Göndör Gábor elfogadta.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: amikor a kötvényt kibocsátották, a Gesztorház Bt-vel volt egy 
szerződés, ez már nem él?  
 
Göndör Gábor ügyvezető igazgató: a Gesztorház Bt. még él. Nem látja helyesnek a 2010. 
decembert. Legalább a cikluson túl ne vállaljanak. Ha a költségvetés meg lesz, akkor fogják 
látni, tudnak-e tanácsadóra költeni. Van egy pénzügyi bizottság csupa szakértőkkel, akiket 
alkalmazhatnának mint külső szakértőket.  
 
Galambos György alpolgármester: minden szakmában szakértőt kell alkalmazni. Nem érti a 
kérdéseket. Ez egy természetes dolog, hogy a szakmában jártas profi szakértőt kell 
alkalmazni.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, zárják le a hozzászólásokat. 2010. december 
a megbízás határideje. 
 
Füri Mihály képviselő: induló időpont 2008. november 1., 25% sikerdíj abban az esetben, ha 
negatív, következő 6 hónapra az értéket újratárgyalásra vissza kell küldeni a Pénzügyi 
Bizottság elé.  
 
Göndör Gábor ügyvezető igazgató: az induló időpontot azért most határozzák meg, mert újra 
kell tárgyalni a bankokkal a lekötéseket. Van-e rá lehetőség, hogy a kamatot feljebb 
tornásszák. A mostani lekötések ne képezzék a hozamdíj alapját. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, mi a végső időpont? 
 
Göndör Gábor ügyvezető igazgató: természetesen a lekötés módosításának lehetséges 
időpontja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, 5 módosító indítványa volt Füri Mihálynak. 
Ebből kettőt alaphelyzetben támogatásra javasol. Külön fogja mindegyiket szavazásra 
bocsátani. Nem javasolja elfogadásra az induló időpont változtatását. Kéri, aki az időpont 
változtatásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 3 igen, 9 nem, 1 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem 
fogadta el.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a szerződés végső időpontjának 
megváltoztatására irányuló módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 9 nem szavazattal a módosító indítványt nem támogatta.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  kéri, aki azzal a módosító indítvánnyal, hogy a sikerdíj 
legyen kevesebb egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 4 igen, 9 nem szavazattal a módosító indítványt nem támogatta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki azzal a módosító indítvánnyal egyetért, hogy 
automatikusan ne hosszabbodjék meg a szerződés, tegye fel a kezét.  
 
A módosító indítványt a Képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy az eljáró bíróság Dabas 
helyett Székesfehérvár legyen, kézfeltartással jelezze.  
 
A módosító indítványt a Képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatta.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: végezetül kéri a Képviselő-testületet, hogy a fent 
elfogadott két módosítással a pénzügyi tanácsadói szerződés aláírását támogatja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 4 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi tanácsadó megbízása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a pénzügyi, 
tanácsadói feladatok ellátására a Globál-Gesztor Kft-vel (5085 Rákóczifalva, Petőfi u. 2/J.) 
az előterjesztésben foglalt szerződéstervezetnek megfelelően azzal az eltéréssel, hogy az eljáró 
bíróság Székesfehérvár és a szerződés határozott idő leteltével automatikusan nem 
hosszabbodik meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy fentieknek megfelelő szerződést nevében eljárva írja 
alá.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 10. 
 

 
 

*  * * 
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Napirend: 3. Fürdővel szembeni parkoló használatának kérdése 
                      (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
           
Szabó Gábor menedzser: elmondja, ma Rábaközi úr képviseletében jelent meg a testületi 
ülésen.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 
pénteki ülésen tárgyalta a szerződés tervezetet, amit a Velence Termál Kft. elkészített. Ezt a 
tervezetet véleményezni kellett, az előterjesztés ezt tartalmazza. A döntési helyzetet a most 
kiosztott határozati javaslat tartalmazza. Az anyag mellé térképet is mellékeltek. Dr. Tóth 
Károly ügyvéd lehívta a helyrajzi számok alapján a telek adatait. Ez egy teljes terület és nem 
veszi figyelembe a gyalogos járda útját.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az előző testületi ülés óta kiforrottabb lett az álláspont.  
 
Szabó Gábor menedzser: a beruházó továbbra is jelzi az együttműködési szándékot. Kéri a 
testületet az együttműködési megállapodás tervezetet is így értelmezzék. Az itteni határozati 
javaslat válaszként alkalmas lehet a továbbtárgyalásra. Megerősíti ami Jegyző úr elmondott.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, amikor szavaznak és elfogadásra kerül a 
határozati javaslat, továbbítsák az ügyvéd úr felé. 22-e a végső határidő. A szerződést 
másodszor látták. Akik jelen voltak az ülésen, végig vitatták.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a második részt hogyan kell érteni? Kell fizetni vagy nem kell 
fizetni?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a szerződés tervezetben egyfajta szempont 
tartalmazza a két kitétel alapját. A területért bérleti díjat kell fizetni vagy nem. Fizetős 
parkoló legyen, azt is kizárta a szerződés tervezet. Teljesen felesleges ilyen korlátozást 
kivetni, hiszen amennyiben ez egy ingyenes parkoló lesz, ugyanakkor a saját sokkal 
költségesebb, kiépített, jó minőségű parkoló fog először megjelenni díjazással, akkor annak 
használatát ez a kedvezmény jelentősen korlátozná.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  ez kizárólagos lesz vagy mindenki parkolhat? 
 
Cserny Vilmos képviselő: meghatározottan mindig ingyenes.  
 
Füri Mihály képviselő: gratulál, mert gazdaságilag az Önkormányzat nagyon jó elgondolású. 
Biztos, hogy ez is számszerűleg kifejezhető.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: a sikerdíj erre a különbözeti értékre vonatkozik, 
amik a fizetendő kamatok és az általuk az adókból, leköthető pénzeszközökből befolyt kamatok 
közötti különbség.    
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, van-e valakinek az eredeti határozati 
javaslathoz tartozóan kérdése?  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: van az Önkormányzatnak parkolóra vonatkozó rendelete? Ez 
abba beleilleszkedik-e?  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: nincs ilyen rendelet. Van egy olyan, ami a 
létesítményekhez a vonatkozó szabályok szerint kötelező. Annak ehhez semmi köze. A 
létesítménynek meg van az előírt kötelező parkoló száma, amit meg tudnak építeni a saját és 
korábban biztosított területen. Fürdőnyitásra nem ártana, ha valamilyen szinten kezelésre 
kerülne. Összhangot kell teremteni. Biztonságosan közel vannak a területek egymáshoz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szabályosan folyik minden.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: 4473 hrsz-ú területről nem esik szó.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az egy sáv párhuzamosan a vasúttal. Ez alkalmas 
további parkoló építésre.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: ha nem jön létre megállapodás, a terület ugyanúgy 
marad? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: igen. 
 
Galambos György alpolgármester: a 22-i időpont tartható-e?  
 
Szabó Gábor menedzser: ugyancsak utaló jelleggel az ideiglenes megoldás. Egy olyan 
minőségi parkolót nem lehet kialakítani, amire jogosan lehetne parkoló díjat szedni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: miután a jogász a szerződést elkészítette a határozati 
javaslat ismeretében nem lehet akadálya a 22-i időpontnak.  
 
Szabó Gábor menedzser: amennyiben megszavazza a képviselő-testület. Digitális változatot 
kér. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Dr. Tóth Károly ügyvéd szignója nincs az anyagban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: addig amíg ilyen gyors ütemben jönnek a szerződések, 
nincs is mód rá. Egyébként az észrevétel jogos. Több észrevétel nem hangzott el.  
Kéri, aki az előterjesztést és a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

Fürdővel szembeni parkolóra  
ideiglenes használati szerződés kötése 

 
1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 4473 hrsz-ú, 5905 m2 

nagyságú, valamint a 4487/1 hrsz-ú ingatlanon cca. 7200 m2 földterületre együttműködési 
megállapodás keretén belül ideiglenes használati szerződést kíván kötni az 
előterjesztésben szereplő együttműködési megállapodás tervezet szerint a következő 
módosítási feltételekkel:  
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- a szerződés időtartama 2009. szeptember 30. határozott időre szóljon. 
- A szerződés rendelkezzen a parkoló hasznosításának megfelelő forgalmi rend 

kialakítás kötelezettségről, melyet előzetesen az Önkormányzattal egyeztetni kell a 
Velence Termál Kft-nek. 

- A Képviselő-testület nem kívánja a szerződésben a parkoló díj mentességet kikötni, 
továbbá a megállapodásban nem szerepelhet településfejlesztési elképzeléseinek 
megvalósítását biztosító azon tulajdonosi jogosítvány korlátozása, amely a 
fejlesztéseket megakadályozhatja.  

 
2. Tekintettel a termálfürdő 2008. november 7-re tervezett nyitásának közeli időpontjára, a 

Képviselő-testület a szükséges környezeti állapot kialakításának biztosítása érdekében 
fenti módosításokkal történő együttműködési megállapodás megkötését 2008. október 22. 
napjáig tartja ésszerűnek.  
Amennyiben ezen napig nem sikerül az együttműködési megállapodást megkötni, ez 
esetben az Önkormányzat a területeket, kiemelten a 4487/1 hrsz-ú parkolót a fürdőnyitás 
fontosságát szem előtt tartva igyekszik saját költségén kultúrált módon parkolási célra 
alkalmassá tenni.  

 
3. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a képviselői 

indítvánnyal, amely a kápolnásnyéki tanuszoda 3-4 millió forintos lehetőségét vetítette 
előre. Várja az arra jogosult ajánlatot és annak függvényében mérlegeli a szerződéskötés 
lehetőségét.  

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. október 22.  
 

*  * * 
 
 
Napirend: 4./ Az általános iskolai és óvodai úszásoktatás 
                       (Előterjesztés 4-es számú mellékletben) 
 
Juhász Gyula képviselő: korábban, még a szerződés elején arról volt szó, hogy a fürdőnél lesz 
egy külső medence, amiről most nincs szó. Nincs téliesítve.  
 
Szabó Gábor menedzser: a teljes megnyitással egy időben megnyílik a külső medence.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből.  
 
 
Szabó Gábor menedzser: rendelkezésre fog állni a külső medence. Az idén még nem lesz 
befedve. Az úszásoktatást a jövő évtől lehet ott megkezdeni. A bejáráson elhangzott, hogy a 
tervek készen vannak, de nyitás után fogják beadni engedélyeztetésre. Már úgy alakították ki a 
pilléreket, a padlóburkolást, hogy a világítást hozzá lehessen kötni. Elő van készítve a 
folytatásra. Törekedni kell arra, hogy a velencei gyerekek ott fürödhessenek és legyen meg a 
megfelelő körülmény is. A fürdőnek negatív reklám lenne, ha a velencei gyerekek nem 
úszhatnának itt.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megerősítette azt, amit a pénzügyi bizottság is 
elmondott.  
 
Füri Mihály képviselő: ebben most kettő alternatíva van. Történt-e valami előrelépés a múlt 
héthez képest a fürdővel?  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az igazgatói aláírással együtt kéri a tájékoztatót holnap 
reggel 8.00 órára a Polgármesteri Hivatalba.  
 
Galambos György alpolgármester: jó lenne, ha a velencei gyerekek a fürdőben végezhetnék 
az úszásoktatást, de nem minden áron. Jóval többet nem tudnak fizetni a fürdőnek, pont a 
takarékosság jegyében. Egy ilyen jó minőségű fürdőnél belefér az iskolai úszásoktatás? A 
nagyobb szám azért hangzott el véleménye szerint, mert nem kell az iskolai úszásoktatás a 
fürdőnek. 
Kérdezi, az öltöző kérdését hogyan látja?  
 
Szabó Gábor menedzser: a jelenlegi árak számítását befolyásolja, hogy a medencék egy 
légtérben vannak. Jelenleg mivel még nem megy a kinti medence lefedése, ezért a teljes 
területet kell leosztani. Ilyen alapon van kiszámítva az önköltség.  
 
Serhók György képviselő: amikor annak idején a szerződést megkötötték a termálfürdőre, az 
alapvető kitétel az úszásoktatás volt. A velencei gyerekek folyamatosan Székesfehérvárra 
járnak úszni, szükséges volt kikötni, ha megépül a fürdő, a gyerekek ide járjanak. Az összeg 
akkor nem lehetett benne, most egy új tárgyalási alapot képez. Azon kell lenni, hogy a 
gyerekek ide kerülhessenek. Vitatott téma, hogy milyen összegért. Nagyon kellemetlen lenne, 
ha a gyerekek továbbra is Székesfehérvárra kellene menjenek úszni, holott Velencén is van 
lehetőség rá. Célszerű lenne a velencei oktatás. A cél a megállapodás.  
 
Dr. Sirák András képviselő: a hetente odautaztatás sem kis pénz. Az összeg közel a duplája a 
székesfehérvári árakhoz képest.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tanterv szerinti úszásoktatás a cél.  
 
Galambos György alpolgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatában 
név szerinti szavazást kér.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: üzleti alapon fog működni ez az egész dolog. 
Továbbgondolásra ajánlja fel. Ha most nem tudnak kialkudni egy megfelelő árat, 
gondolkodjanak másban. 
Azt gondolja, ha egyszer valakit valahonnan kitesznek, oda már ne menjen vissza.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: miért 70 főről van szó a határozati javaslatban?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a táblázat 7. pontja szerint. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: kérdezi, kapnak normatív támogatást úszásra vagy 
gyógyúszásra?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem kapnak.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  ezek között a gyerekek között van olyan aki gyógyúszásra jár?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: már nincs ilyen. Tanóra lesz.  
 
Fehér Györgyné képviselő: szívén viseli a gyerekek úszásoktatását. A felsős évfolyamokat 
megkérdezné. Várják ki azt, amíg megépül a külső medence.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: most sincs rá lehetőség.  
 
Füri Mihály képviselő: azért többszínű a testület összetétele, hogy kiegészítsék egymást. 
Nagyon nagyra értékeli az érzelmi hozzáállást, például ehhez a témakörhöz is. Ne nagyon 
ígérjenek semmit előre, hogy ne érje őket megrázkódtatás a jövőre nézve. Még a Hivatal nem 
kezdett európai uniós támogatás visszavonása is szóba jött. Teljesen más információja van a 
Polgármester asszonynak. 
Módosító indítványként kéri, szavazzanak róla, hogy Kápolnásnyékkel is tárgyaljanak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a módosító indítványt szavazásra fogja bocsátani. Nem 
javasolja ezt a lehetőséget, légből kapott ötleteknek nincsen sok értelme. 
 
Füri Mihály képviselő: nagyra értékeli az igazgató hatáskörét. Nem az ő teljes hatásköre ez. 
Nem légből kapott ötlet, ha így söpör le minden egyes gondolatot, akkor léggömböket fog 
eregetni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az intézmény fenntartója a kistérség, kistérségi szintű  
döntés szükséges. A kistérség vezetője kell támogassa. 
 
Sénik István képviselő: nem szavazás, ha az új termálfürdő nem fogadja a velencei 
gyerekeket. 
 
 
Cserny Vilmos képviselő távozott a teremből.  
 
 
Sénik István képviselő: túl merevek, tovább kell tárgyalni. 
 
 
Cserny Vilmos képviselő megérkezett. Füri Mihály képviselő távozott a teremből.  
 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: a kápolnásnyéki iskolában 14.30-ig oktatás folyik, csak a 
kora esti óráktól kezdve kerülhetnek be.  
 
 
Cserny Vilmos képviselő távozott a teremből.  
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Dr. Sirák András képviselő: az úszásoktatásnál a tanárokat ki fizeti?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: az Önkormányzat fizeti és az iskola biztosítja.  
 
Szabó Gábor menedzser: szavazás előtt kérte a hozzászólást. Rábaközi úr úgy nyilatkozott, 
hogy csak a beadott változatot fogadja el. Nem alkuképes.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: név szerinti szavazást kér. 
Kéri, aki egyetért a név szerinti szavazással, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal a név szerinti szavazással egyetért és az alábbi 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

név szerinti szavazásról döntés 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008-2009-es tanévi úszásoktatás 
helyszínét illető döntését név szerinti szavazással kívánja meghozni.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, a módosító indítványról szavazzanak. Kéri, aki 
egyetért azzal, hogy a kápolnásnyéki iskola lehetősége az úszásoktatás helyszínéül 
felmerülhessen, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal elfogadta. 
 
 
Juhász Gyula képviselő: Rábaközi úr nem hajlandó változtatni? Az Önkormányzat nem 
vállalja ezt a költséget?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a határozat tartalmáról fognak szavazni. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: tartalmazza az iskola és az óvodavezetőt. Székesfehérvári 
vagy kápolnásnyéki iskolával.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: tehát kéri szavazzanak az előterjesztésben foglaltak 
szerinti határozati javaslatról azzal, hogy a megoldási változatok között első helyen a 
velencei, második helyen székesfehérvári, harmadik helyen pedig kápolnásnyéki helyszín 
szerepel.   
Név szerinti szavazást kér.  
 
 



13 

dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  előolvassa  képviselő-testület névsorát. 
 

Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen   
  Benkő Istvánné    igen 
  Fehér Györgyné    igen 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     igen 
  Martinovszky József    igen 
  Sénik István     igen 
  Serhók György    igen 
  Dr. Sirák András     nem 
  Dr. Sirák Andrásné    nem 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen, 2 nem 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

iskolai és óvodai úszásoktatás biztosítására szerződéskötés 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 70 fő iskolás, valamint a nagycsoportos 
óvodások úszásoktatásának biztosítására szerződést kíván kötni elsősorban és kiemelten a 
velencei termálfürdővel. 
A 37 hetet magába foglaló egy szorgalmi év 2008. november 1-től 2009. június 10-ig 
időszakra vonatkozó fürdőbérlet költségére bruttó 2.379.655.- Ft-ot irányoz elő. Az 
úszásoktatáshoz egy időben két medence igénybevétele szükséges. Az egyéb bérlettel 
kapcsolatos szolgáltatási szerződés tervezet feltételeket változatlan formában jóváhagyja.  
Amennyiben a Velence Termál Kft-vel a szerződést nem sikerül megkötni, felhatalmazza az 
iskolaigazgatót és az óvoda vezetőjét, hogy a székesfehérvári uszodával kösse meg ugyanezen 
kondíciók mellett a szerződést azzal, hogy az előirányzott keretösszeg az utaztatás költségét is 
magába foglalja.  
Felhatalmazza továbbra is, hogy a kápolnásnyéki iskolai uszodában történő úszásoktatás 
lehetősége tárgyában is egyeztessen. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. október 28.  

 
 

*  * * 
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő távozott a teremből.  
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Napirend: 5.) Tájékoztató a fürdőszolgáltatási díjakról 
                           (Előterjesztés 5-ös számú mellékletben) 
 
Martinovszky József képviselő: 2-3 órás beléptető rendszert javasol, amit Rábaközi úr is 
jónak tartott. A szerződésben a gyógyászat is szerepel. Arra kaphatnak-e választ, hogy mikor 
indul meg, és a lakosság igénybe veheti-e egyáltalán? Javasolja a velencei lakosok 300.- Ft-
os támogatását.  
 
Dr. Sirák András képviselő: kedves gesztus a 300.- Ft. A velencei lakosoknak a fürdő is adjon 
300.- Ft támogatást.  
 
Serhók György képviselő: elhangzott a bejáráson Szabó Gábor szájából, hogy három órás 
intervallumban a velencei lakosok részére az ár felének összegét határozzák meg. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: miért nem a nyitó napon számít a megállapodás? Akkor 
lesz a nyitás?  
 
Szabó Gábor menedzser: köszöni az észrevételeket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: összefoglalja a képviselő-testület változtatási 
javaslatait. 

- szaunához önálló belépési lehetőség legyen. 
- legyen lehetőség arra, hogy az emeleten lévő szolgáltatások önállóan is igénybe 

vehetőek lehessenek. 
- Bérlet lehetőség, a helyi vállalkozók és a tulajdonos közötti egyezség. 

 
Szabó Gábor menedzser: jelen pillanatban a rendszer nem tudja az önálló egészségügyi 
szolgáltatást biztosítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: egy kiegészítés hangzott el. Ha az Önkormányzat ad 
300.- Ft támogatást a velencei lakosok számára, javasolja a fürdő tulajdonosa is adjon. 
Kéri, aki a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

tájékoztatás a termálfürdő szolgáltatási díjairól 
 
1. Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a termálfürdő által tájékoztatásul 

benyújtott szolgáltatási díj táblázattal kapcsolatban az alábbi álláspontot alakította ki.  
Tudomásul veszi a kalkulált szolgáltatási díjakat, de a fürdő üzemeltetésének 
gazdaságosabbá tétele érdekében javasolja:  

o egész napos nyitva tartást 
o két órás sávos belépési lehetőséget 
o nyugdíjas belépőjegyet 
o önálló csak a strand igénybevételére szóló nyári időszakos belépési lehetőséget 
o fürdő részéről 300.- Ft/állandó lakos kedvezmény nyújtása 
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o szauna önálló használatának lehetősége 
o kora reggeli úszás igénybevételéhez bérletvételi lehetőség 

 
2. Egyben a Képviselő-testület elengedhetetlennek tartja, hogy a 2004. évben megkötött 

bérleti és együttműködési szerződésben foglaltaknak megfelelően a velencei állandó 
lakosok részére a gyógyvíz felhasználáshoz kötött és az Egészségbiztosítási Pénztár által 
finanszírozott ellátás meginduljon a fürdő üzemeltetésével egy időben.  

 
3. A Képviselő-testület a költségvetés működési tartalék terhére a velencei állandó lakosok 

részére 300.- Ft/fő/alkalom belépődíj támogatást biztosít.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a korrekt igénybevételi regisztráció biztosítása 
mellett a támogatás átutalásáról a szolgáltatóval történt megállapodásnak megfelelően 
időközi elszámolások alapján intézkedjen. A megállapodás megkötésének határideje 2008. 
december 1., melynek alapja az utólagos tételes elszámolás.  

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 15.  

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja, kérjenek egyeztetést az egészségügyi 
szolgáltatásról. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből. Cserny Vilmos képviselő megérkezett. 
 
 
Napirend: 6./ a.) Hulladék udvar területének megvásárlása (018. hrsz.) 
                            (Előterjesztés 6-os számú mellékletben) 
                   
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  elmondja, a pályázatot november 3-ig kell beadni. 
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság olyan mértékű területvételt támogat, amely a 
pályázatban elszámolható lesz, hiszen akkor a bevételnek a költsége elszámolható. Kéri az 
előzetes felhatalmazást a DRV ZRt-vel egy adás-vételi előszerződés megkötésére.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: név szerint kér szavazást.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  előolvassa a képviselő-testület névsorát.  
 

Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen   
  Benkő Istvánné    igen 
  Cserny Vilmos     igen 
  Fehér Györgyné    igen 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     igen 
  Martinovszky József    igen 
  Sénik István     igen 
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  Serhók György    igen 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

Hulladékudvar területének adásvételi előszerződésére előzetes felhatalmazás 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a DRV 
ZRt. tulajdonát képező, a velencei 018 hrsz-ú földrészletből leválasztandó hulladékudvar 
területének megvásárlására kössön adásvételi előszerződést a hivatalos értékbecslés alapján 
meghatározott vételáron, melynek feltétele, hogy pályázati támogatás során költségként 
elszámolható legyen. Tényleges szerződésről végleges jóváhagyásra tájékoztatást kér a 
Polgármestertől. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. december 31. 

 
*  * *  

 
 
Napirend: 6./ b.) TÁMOP 3.1.4.2 pályázat kompetencia alapú oktatás  
                             tevékenység támogatására 
                             (Előterjesztés 7-es számú mellékletben) 
 
Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2008. (X.20.)  
h a t á r o z a t a 

TÁMOP 3.1.4.2 pályázat kompetencia alapú oktatás 
tevékenység támogatására 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia Alapú 
Oktatás, Egyenlő Hozzáférés – Innovatív Intézményekben elnevezésű pályázathoz csatlakozni 
kíván. Pályázat nyertesség esetén a feladat önrészt nem igényel. 
A pályázati részvételhez szükséges szakértői közreműködés biztosítása érdekében szerződést 
köt a ProjectMine Kft-vel, 250.000.- Ft+Áfa tanácsadói díjért.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. december 31. 
 

*  * * 
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Napirend: 6./ c.) Tájékoztató a termálfürdő működéséhez köthető önkormányzati  
                            bevételi tervekről  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: az elmúlt testületi ülést megelőző bejáráson 
elhangzott a befektető részéről, hogy számolnak egy bizonyos önkormányzati bevétellel. 
Áttekintették az anyagot. Komoly eltérést nem találtak ami miatt módosítani kellene a korábbi 
terveket. Sok sikert kívánnak a fürdő vezetésnek ahhoz, hogy a tervezett irányszámok 
megvalósuljanak.  
 
Szabó Gábor menedzser: elmondja, hogy az elmondott számok üzleti titok jellegűek, a 
beruházásnak a belső számai. Önkormányzati tapasztalatai révén egyetért Jegyző úr 
gondolataival. Ha ezeket tudják hozni, akkor jó, de ma még tervezetként kezelendő.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszöni a tájékoztatót. Erről szavazni nem kell.  
 
Juhász Gyula képviselő: a Református Egyház nevében november 2-ára 17.00 órára meghívót 
ad át a Képviselő-testület tagjainak.  
 
Szabó Gábor menedzser: tájékoztatja a jelenlévőket, a jelenlegi döntés szerint a technikai 
személyzet november 3-ával kezdi a munkát. Összesen 80 fővel indulnak. 1/3 velencei 
dolgozó, de legalább a fele tó környéki.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, több kérdés, 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 20-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok: 
 
 
1. o. 199/2008. (X.20.) Napirendek elfogadásáról 
 
3. o. 200/2008. (X.20.)Önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 
6. o. 201/2008. (X.20.) Pénzügyi tanácsadó megbízása 
 
8. o. 202/2008. (X.20.) Fürdővel szembeni parkolóra ideiglenes használati szerződés kötése 
 
12. o. 203/2008. (X.20.) Név szerinti szavazásról döntés 
 
13. o. 204/2008. (X.20.) Iskolai és óvodai úszásoktatás biztosítására szerződéskötés 
 
14. o. 205/2008. (X.20.) Tájékoztatás a termálfürdő szolgáltatási díjairól 
 
16. o. 206/2008. (X.20.) Hulladékudvar területének adásvételi előszerződésére előzetes  
                                         felhatalmazás 
 
16. o. 207/2008. (X.20.) TÁMOP 3.1.4.2 pályázat kompetencia alapú oktatás tevékenység  
                                         támogatására 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


