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  Juhász Gyula    képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Dr. Tóth Károly 
ügyvéd.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: köszönti a megjelenteket, külön köszönti Dr. Tóth 
Károly ügyvéd urat. Javasolja kezdjék meg a munkát rögtön azzal, hogy a rendkívüli ülés 
napirendi pontjait fogadják el. Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, jelen van 10 
fő.  
Kéri, aki a rendkívüli testületi ülés napirendi pontjaival egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirendi pontokkal egyetért, és a következő 
határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2008. (XI.14.)  
h a t á r o z a t a 

Napirendi pontok elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli testületi 
ülést tart.  

 
1. Velencei 1610 hrsz-ú ingatlan (Árok u. 11.) vételi ügye 
2. PANNON GSM adótorony bérleti szerződés módosítása 

 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

 
*  * * 
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Napirend: 1. Velencei 1610 hrsz-ú ingatlan (Árok u. 11.) vételi ügye 
                      (Előterjesztés 1-es számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: úgy gondolja különösebb bevezető ehhez a napirendhez 
nem szükséges. Annyit tudni kell, hogy Csizmadia Attilát megkereste az ingatlan tulajdonosai. 
A tulajdonosok bent jártak az Önkormányzatnál is, jelezték, hogy 28 millió forintért az 
ingatlant nagyon szívesen eladják, de természetesen meg van még a vevőjük, aki ennyiért 
megvenné az ingatlant. 25 millió forintnál jár most az Önkormányzat, mert a tulajdonosok 
nem hajlandók többet engedni. Gazsi Alíz a tulajdonos, 9 testvér fog osztozni.  
 
Dr. Tóth Károly ügyvéd: a jelenlegi állás szerint Gazsi Alíz a tulajdonos és végrehajtási 
kérelme van egy cégnek. Felvette a kapcsolatot a Földhivatallal, 142.800.- Ft a végrehajtási 
ügyérték és kiderült, hogy nem Gazsi Alíz az adós, hanem a tulajdoni lap szerint az előző 
tulajdonos. Onnantól kezdve, hogy Gazsi Alíznak bejegyezték a tulajdonjogát, a többiek 
lemondtak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a vételár csak a fejlesztési tartalék terhére 
valósítható meg, vagyis a kötvény részéből tudják fedezni. Javasolja, értékesítésre vegyék 
meg. A telek alkalmas arra, hogy négylakásos sorházat építsenek rá. Ez az egyik 
alapvariáció. A másik, miután tudomásul vették, hogy Szenczy Sándorék vagyis a Baptista 
Gyülekezet nem állapodott meg Sántáékkal, ezért felhívta Szenczy urat telefonon és 
megkérdezte, hogy a feleségének áll-e még a szándéka. Azt mondta, hogy igen, továbbra is 
igaz az, hogy bölcsődét és sportóvodát szeretnének létrehozni. Szency úr írt egy 
szándéknyilatkozatot a Szeretetszolgálat nevében. A nyilatkozatot ismerteti a jelenlévőkkel. 
(Nyilatkozat 2-es számú mellékletben) 
Nyilvánvaló, hogy a bölcsőde az Önkormányzat számára is fontos. Ha a képviselő-testület a 
véleményét nyilvánítja, az a kérése, hogy a két variáció közül a szándéknyilatkozatot tekintsék 
elsődlegesnek, de az alapkitétel az legyen, hogy a fejlesztési tartalékból kivett összeget később 
tegyék vissza. A képviselő-testületnek kell dönteni. Nem látja esélyét annak, hogy a 
tulajdonosokkal további egyezségre, alkura kerülhessen sor. Nem lehet tovább húzni az időt. 
Ha továbbra is alkudni akarnak, akkor felhatalmazást kell megfogalmazni, hogy meddig 
mehetnek.  
 
Martinovszky József képviselő: a tegnapi nap őt is megkeresték. Most semmi másról nem 
beszélnek, csak a vételről. Arról nem esik szó amit a településen beszélnek, hogy 40 fő 
költözne Velencére, és ittjártukkor első alkalommal egy kislányt lelöktek a bicikliről 
gyerekestől, leállították a kukás autót, szét akarták szedni. Beszélni kell arról mi ebből a 
valóság, mi ebből a pletyka.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csizmadia Attila képviselő társuk ezt látta. Három 
család egyesítéséről van szó.  
 
Martinovszky József képviselő: ha Velencére költöznének a családok, lehet hogy két év alatt 
szociális segélyként kifizetnék a 25 millió forintot.  
 
Dr. Tóth Károly ügyvéd: nem hiszi, hogy a három család 28 millió forintot ki tud fizetni.  
 
Galambos György alpolgármester: Velence területén rengeteg ház van eladó jóval olcsóbban. 
Nem érti miért pont ezt a házat akarják megvenni 28 millió forintért és miért nem egy 17 
millió forintosat.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  erre ő is rákérdezett, mert aggasztotta. Azt a 
választ kapta, hogy nem adják el a magyarok nekik a házukat. 
 
Cserny Vilmos képviselő: kérdezi, telekként mennyit ér ez a telek? Lánya Seregélyesen lakik. 
Az ottani bölcsödébe 7 gyerek jár, köztük unokája is. El nem tudja képzelni, ha Velencén 
lenne bölcsőde akármilyen működtetésben, hogy ne lenne 15-25 vagy akárhány olyan anyuka 
aki szívesen hordaná oda gyerekét egyrészt azért mert megengedheti magának, másrészt 
azért, mert meg kell hogy tegye, mert az állása kényszeríti. Ha a telekkel hozzá tudnának 
járulni, hogy ott bölcsőde létesüljön, véleménye szerint jót tesznek Velencének.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nincs rá garancia hogy megvalósul.  
 
Cserny Vilmos képviselő: nincs garancia, de van rá lehetőség.  
 
Galambos György alpolgármester: javasolja, zárják rövidre, bízzák meg Jegyző urat és 
Polgármester asszonyt az egyezkedésre.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: szavazni kell a vételi szándékról, és mi legyen az a tól-ig 
határ amivel felhatalmazzák Jegyző urat és személyét az alkura. Ennél tovább nem mehetnek, 
mert a lehetőségek adottak. Biztos abban, hogy meg fognak egyezni.  
 
Csizmadia Attila képviselő: megkereste személyesen a jelenlegi családot. Különösebb 
konfliktusa nem volt a családdal személy szerint. A család elmondása szerint 9 testvér van. 
Biztos abban, hogy léteznek a vevők, 3 családról van szó, körülbelül 25 főről van szó, ebből 
10 gyerek. Ercsiről jönnének. A család érdeke, hogy minél több pénzt kapjanak, ezért 
megpróbálják a két félt versenyeztetni, viszont nézni kell a másik oldalát, hogy mit 
veszíthetnek és mit nyerhetnek. Martinovszky úr által említett konfliktusok valóban igazak, 
személyesen is látta. Fél óra alatt történtek ezek az események. Nagyon jó hogy vannak 
lehetőségek. A telek nagy és központi helyen van. Végig kell gondolni mennyit fog érni az 
iskola, az óvoda az Önkormányzatnak, mennyi segélybe fog kerülni később, mennyi 
zaklatásnak lesznek kitéve ha nem veszik meg az ingatlant. Számos közvetett következménye is 
lehet, ami szintén nyilvánosságra fog kerülni. A Rendőrség, a Polgárőrség munkája is meg 
fog sokszorozódni.  
 
Galambos György alpolgármester: eddig még nem szólt róla, de a jelenlegi család Velencén 
érdeklődött másik eladó ingatlan felől vételi szándékkal.  
 
Dr. Tóth Károly ügyvéd: szerződéssel kell bebiztosítani magukat. Gyakorlatilag kifizetnek egy 
meghatározott összeget, ha nem tudnak kiköltözni, megállapítanak egy használati díjat, 
másfél év alatt lehet egy jogerős kiköltözési per. A pénzt akkor fogják megkapni, ha 
kikötöznek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: jelzi, a jelenlegi család nem volt mindig ilyen 
problémamentes. Néhány év kellett az „elfogadható életvitelben” a Rendőrség, a Polgárőrség 
és főleg a szomszédok közreműködésével. Itt azt kell eldönteni, akarnak-e ilyen kockázatot 
vállalni vagy nem. A fejlesztési tartalékból lehet fedezni a vételárat. Ha a bölcsőde nem jön 
össze, akkor a telket értékesíteni kell.  
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Galambos György alpolgármester: javasolja, szavazzanak az előbb elhangzottakról. Ha lehet 
alkudni, alkudjanak, Ő nem szeretne a környékükön lakni.  
 
Serhók György képviselő: javasolja a megvételt.  
 
Csizmadia Attila képviselő: vegyék figyelembe, hogy széles körzetben a lakók 80%-ában nagy 
a félelem.  
 
Juhász Gyula képviselő: a 142.000 forintról most hallott először, de véleménye szerint ez 
nagyon kis összeg.  
 
Dr. Tóth Károly ügyvéd: a Földhivatali döntés nála van. Ez a teher nem Gazsi Alízt terhelte, 
hanem valamelyik tulajdonost a korábbiak közül. Az októberi tulajdoni lapon még Alíz volt a 
legelső helyen, második helyen volt az APEH, harmadik helyen pedig a cég. Miután Alízt 
bejegyezték, azután a többi lebukik, mert csak tulajdonos ellen lehet végrehajtást 
kezdeményezni, márpedig az Alíz nem volt adósa egyiknek sem. El kell utasítani még a 
végrehajtási jog bejegyzését is. A család között lesz elszámolás.  
 
Juhász Gyula képviselő: javasolja, legyen egy cél a megvételre. Azt is ki kellene kötni, hogy a 
25 millió forint ne kerüljön vissza Velencére, nehogy a másik utcában vegyenek ingatlant.  
 
Martinovszky József képviselő: ha elosztják 9 felé a vételárat, nem marad annyi, hogy 
ingatlant vegyenek.  
 
Dr. Tóth Károly ügyvéd: nincs ellene eljárási kötelezettség. Van hol lakniuk.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kérdezi, olyan szerződést köthetnek, amiben 
nyilatkozatják az Eladót az elhelyezési kötelezettségről? 
 
Dr. Tóth Károly ügyvéd: a velencei árak nem alacsonyak. Kb. a jelenlegi vételár 5 millió 
forinttal több mint a reális ár. Jó helyen van a telek, mégis csak van rajta egy épület 5 
szobával. Nagyon kultúrált lakást lehetne kialakítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem kell az állampolgárok előtt semmit sem takargatni, 
mindenki tudja, hogy az Önkormányzatnak felajánlották az ingatlant megvételre. Az 
Önkormányzat egy saját igény szerinti megoldást választott és kapóra jött az, hogy a Baptista 
Szeretet Szolgáltat jelenleg szándéknyilatkozatot bocsátott ki, de nem biztos hogy abból lesz 
valami. Ha nem lesz bölcsőde, akkor értékesíteni fogja az Önkormányzat az ingatlant. Úgy 
gondolja a vitát lezárhatják. Úgy látszik mindenkinek egyforma a véleménye. Először 
összevont, majd név szerinti szavazást kér. Az első az, ha a képviselő-testület úgy ítéli meg, 
van elég információja ahhoz, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése nélkül 
tudjon dönteni, kézfeltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2008. (XI.13.)  
h a t á r o z a t a 

eltekintés adásvétel tárgyú napirendnél bizottsági előkészítéstől 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 1610 hrsz-ú lakóingatlan vételi 
ajánlatával kapcsolatos döntését elegendő információ birtokában pénzügyi bizottsági 
előkészítés és javaslat nélkül kívánja meghozni.  
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: azonnal 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: név szerinti szavazást kér az SZMSZ szeirnt arra, hogy a 
Velence, Árok u. 11. szám alatti ingatlant max. 25 millió forintért megvásárolja az 
Önkormányzat  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: előolvassa a képviselő-testület névsorát.  
 

Oláhné Surányi Ágnes    igen  
  Galambos György     igen 
  Benkő Istvánné    igen 
  Cserny Vilmos     igen 
  Csizmadia Attila    igen 
  Fehér Györgyné    igen 
  Gránitz Gáspár Istvánné   igen 
  Juhász Gyula     igen 
  Martinovszky József    igen 
  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 
226/2008. (XI.13.)  
h a t á r o z a t a 

Velencei 1610 hrsz-ú lakóingatlan megvásárlása 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete él Gazsi Alíz, Velence Árok u. 11. szám 
alatti lakos eladási ajánlatával és ez alapján megvásárolja fenti cím alatt lévő 1610 hrsz-ú 
beépített lakótelket 24.200.000.- Ft, azaz huszonnégymillió-kétszázezer forint vételárért. 
Felhatalmazza a Polgármester, hogy a jogi képviselő által előkészített és ellenjegyzett 
adásvételi szerződést írja alá és intézkedjen az ingatlan birtokba vételéről. Az ingatlan 
hasznosítás közvetlen célja közösségi jellegű használat.  
A képviselő-testület a vételár forrásául a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2008. november 30.  
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Napirend: 2./ PANNON GSM adótorony bérleti szerződés módosítása 
                       (Előterjesztés 3-as számú mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jegyző úr a következő napirendről szóban kíván 
tájékoztatást adni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  van a Bence-hegyen egy adótorony, amire régóta 
van bérleti szerződés, ami módosításra kerül. Felkerült egy adóegység ami egy másik 
kérelmező szerelt fel. A határidő lejárt, azt kell meghosszabbítani. A Polgármesternek volt 
hatásköre a szerződés aláírására amit meg is tett, de képviselő-testületi felhatalmazás is kell. 
Kéri, szavazzák meg a bérlet hosszabbítást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: elmondja, a szerződés megszüntetésére nincs lehetőség. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  a tulajdonos a Pannon, akinek joga van felengedni 
más cég antennáját is egy meghatározott összegért. Ezért van az, hogy az adóegységet 
leszerelték és újak jelentkeztek be.  
 
Cserny Vilmos képviselő: az lett volna a kérdése a kilátóügy kapcsán, szép lassan elfogynak 
róla a szolgáltatók. Érdemes-e az új bejelentkezőket fogadni? 
 
Galambos György alpolgármester: már nem lehet mit kezdeni vele, ha most kellene szavazni, 
biztos nem szavazná meg. A szerződéssel kapcsolatban azt javasolja, a szerződés ideje 5 év 
legyen. Van egy gondja a szerződésnek, ha pár hónappal előtte nem hosszabbítják meg, akkor 
automatikusan meghosszabbodik. Ezt soha nem engedte volna. Ha csak ez a gond, a 
szerződést megszavazza, de nem ért vele egyet.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  fél évig tárgyaltak erről, nincs más megoldás.   
 
Galambos György alpolgármester: bele kellene a szerződésbe rakni, minden ötödik év elején 
egy pártatlan, korrekt vizsgálat legyen, hogy egészségre ártalmas-e vagy nem, aminek 
költsége a bérlő költsége kell legyen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: nem javasolja, kétségeik, félelmeik lehetnek. Végig kell 
gondolni azt, mi a következménye. Ő nem hozzá értő.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ő sem hozzáértő, de mivel a Dr. Entz Ferenc Szakiskolától 50 m-re 
is van egy ilyen torony, ott is beszereztek független szakértőtől nyilatkozatot. A telefon sokkal 
károsabb mint az adótorony. Figyelembe véve a technikai fejlődést, nem biztos abban, hogy a 
toronyra 25 évig szükség lesz. Próbálják megrövidíteni az időt.  
 
Dr. Tóth Károly ügyvéd: kérdezi, nem léphetnek vissza?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: a képviselő-testület a napirendet már tárgyalta, 
felhatalmazást adott. Nyugodtan azt lehet mondani, visszahozták testület elé, és az a felvetés 
fogalmazódott meg, hogy menjenek ki a laktanyába. Csak áthidaló megoldásként mondta el.  
 
Cserny Vilmos képviselő: meddig szól a szerződés, mikor jár le?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 2009. évben.  
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Galambos György alpolgármester: nem véletlenül javasolta a vizsgálatot, ezzel a többi 
embert is meg tudnák győzni. Az adótorony úgy sem fog átmenni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: ne kössenek 25 évre szerződést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: javasolja a vita alapján a következőket. Két variáció 
van. Kérjenek egy pártatlan szakértői véleményt arról, hogy egészségre káros-e vagy sem. A 
másik pedig az, hogy csere területként ajánlják fel a laktanyát, illetve a harmadik része a 
határozatnak az, hogy előre jelezzék, 25 évre előre nem kívánnak szerződni. Mérlegeljék és 
december 8-án hozzák vissza testület elé.  
 
Martinovszky József képviselő: tiltakozik a laktanya ellen, mert a laktanyában is van egy 
torony a Bekötő út sarkán. Tiltakozik a Bekötő utcaiak nevében.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2008. (XI.13.)  
h a t á r o z a t a 

a Pannon GSM Távközlési Zrt. bérleti szerződésére vonatkozóan 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencei 9 hrsz-ú földterületre telepített 
adótorony bérleti szerződésének 4. számú módosításának változatát nem támogatja.  
Az adótorony bérleti szerződésének meghosszabbítása jelen formában nem áll a város 
érdekében. Erre tekintettel felkéri a Pannon Zrt-t, hogy az adótorony egészségre nem káros 
hatását független szakértővel igazolja, továbbá vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az 
adótorony a volt laktanya területére áthelyezésre kerüljön. 
A Képviselő-testület 5 évnél hosszabb időtartamra nem szándékozik szerződést kötni. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2009. január 31. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: megállapítja, több napirend, hozzászólás nem volt, az 
ülést bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes     dr. Papp Gyula Gábor 
                polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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2008. november 13-i jegyzőkönyvben szereplő határozatok: 
 
1. o. 224/2008. (XI.14.) Napirendi pontok elfogadásáról 
 
5. o. 225/2008. (XI.13.) Eltekintés adásvétel tárgyú napirendnél bizottsági előkészítéstől 
 
5. o. 226/2008. (XI.13.) Velencei 1610 hrsz-ú lakóingatlan megvásárlása 
 
8. o. 227/2008. (XI.13.) Pannon GSM Távközlési Zrt. bérleti szerződésére vonatkozóan 
 
 


