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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 9-én 
              megtartott üléséről. 
 
Helye: Velence Kastély 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes  polgármester 
 Galambos György  alpolgármester 
 Benkő Istvánné képviselő 
 Cserny Vilmos képviselő 
 Csizmadia Attila képviselő 
 Füri Mihály képviselő 
 Gránitz Gáspár Istvánné 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 
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Czuppon István 
iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas 
Klub vezetője, Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület a jelenlévő 12 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy Juhász Gyula 
képviselő külföldön tartózkodik, Fehér Györgyné képviselő pedig beteg, ezért a mai testületi 
ülésen nem tudnak résztvenni. 
Javasolja, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” szóló 
napirendi pont után az „Egyebek” napirendi ponton belül a „g.) Raiffeinsen Bank – 
pénzlekötés” napirendi pontot vegyék előre, mivel a döntés alapján a bank felé még a mai 
napon lehet intézkedni. 
Kéri, hogy aki a fenti módosítással együtt a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2009.(II.9.) 

h a t á r o z a t a 
napirendek elfogadásáról 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
5./ Egyebek: 
 g.) Raiffeinsen Bank – pénzlekötés  
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2./ Munkaterv elfogadása 
3./ 2009. évi költségvetés (első olvasat) 
4./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
5.) Egyebek: 

a.) 2009. évi intézményi élelmezési díjak 
b.) 2009. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról rendelet – tervezet 
c.) Engedményezési szerződés + Megállapodás (Járóbeteg Szakellátó Központ) 
d.) Projektmenedzsment bírálata 
e.) HPV – oltásról döntés 
f.) Házasságkötési helyszín kijelölése 
h.) Luxusadó rendelet visszavonása 
i.) Önkormányzati bérlakások díja 
j.) Termőföld bérleti díjak megállapítása 
k.) Gárdony-Velence-tavi Horgász Egyesület kikötőbérleti kérelme 
l.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
m.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
n.) Szociális Bizottsági vitanap kezdeményezése 
o.) Felkérés Képviselő-testületi állásfoglalásra 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A két ülés közötti munkáról ad rövid tájékoztatást: 
- Az Iskola utcai épület felújítására beadott pályázat eredményes volt, de forráshiány miatt 

pénzt nem kapott az Önkormányzat. 
- 2009. január 13-án jelent meg hivatalosan, hogy a kerékpárúttal kapcsolatos 

önkormányzati pályázat nyert, itt az Önkormányzat Pákozddal együtt pályázott, Velencén 
kb. 1,5 km-nyi útszakasz épül meg, ennek az önrésze beépül a költségvetésbe. Nem tudni a 
kivitelezési dátumot, összehangolásra került Pákozd Község Önkormányzatával.  

Ennyit kívánt elmondani a két ülés közötti munkáról és kérdezi van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. 
 
Füri Mihály képviselő: Jelzi, hogy túl gyorsan áthaladt a testület a meghívón, minden év 
elején visszatérő probléma, hogy az év eleji első testületi ülés nem soron következő ülés, 
hanem soron kívüli ülés, továbbá az átadott anyag oldalai nincsenek jelölve. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a hozzászólást, a 2009. évi munkatervben 
ez a felvetés már megoldásra került. Megkérdezi, van-e valakinek még észrevétele? Mivel 
több hozzászólás nincs, kéri, a képviselőket, hogy aki elfogadja a két ülés közötti munkáról a 
tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással a két ülés 
közötti munkáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

*  * * 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 (Előterjesztés 1. sz. mellékletben) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Elmondja, hogy jó lenne tudni, a határidő halasztásoknál a 
halasztás miért történik. Az első oldal alján a 45/2008. (II.25.) számú határozatnál a 
„jelenegés” szó valószínű helyesen ”jelentés”. A határidő módosításoknál, pl. a Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátás Központ megvalósításához pályázati önrészről rendelkezés 2010. 
december 31-i lett, nem érti miért? Az ingatlan biztosításánál a határidő folyamatos, ez mit 
jelent?  
A Pannon GSM Távközlési Zrt. bérleti szerződése ügyében határidő hosszabbítás van, 
miért? 
A határozati javaslat a végén nem helyes, módosítani kellene. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, hogy a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Központ megvalósításához szükséges pályázati önrészről való rendelkezés azt jelenti, hogy 
az önrész asszerint kerül folyamatosan átutalásra, ahogy szükséges. A határidőt valószínű 
az elszámolás végéig hosszabbítani kell. Az ingatlan biztosításával kapcsolatban a Címzetes 
főjegyző úr tájékoztatását kéri. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem tud új határnapot kitűzni, nem tud optimális 
határnapot megadni, lehet, hogy 4-5 hónapra lesz szükség. Összevont szerződés van, 
tulajdonközösség van a Kistérséggel. A döntés megszületett, gyakorlatban a szerződés 
előkészítése folyamatban van. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja, hogy legyen a határidő 2009. június 1-e. 
Kérdezi a Címzetes főjegyző urat, így jó lesz-e. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Egyetért vele. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Akkor javasolja ezzel a módosítással elfogadni. Kéri 
a Címzetes főjegyző urat, hogy a Pannon GSM Zrt. bérleti szerződésének határidő 
hosszabbításával kapcsolatban adjon tájékoztatást. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A Pannon GSM-nél a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság igen komoly feltételeket szabott, ezt a Pannon GSM bizonyos 
ütemmel próbálja bevizsgálni. Megvizsgálják a volt laktanya területét, hogy alkalmas-e, 
várja tőlük a visszajelzést. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszöni a kérdéseket és észrevételeket, javasolja, 
hogy határozati javaslatban a 168-as határozat mellett a 169-es határozat, valamint a 227-
es határozat hosszabbítása is szerepeljen, tehát ez a kiegészítő indítványa. Kérdezi, van-e 
valakinek még kérdése, vagy észrevétele a lejárt határozatokkal kapcsolatban.  
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot ezekkel a kiegészítésekkel elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű 1/2009. (I.19.), 
2/2009. (I.19.), 3/2009. (I.19.), 4/2009. (I.19.), 5/2009. (I.19.), 6/2009. (I.19.), 45/2008. 
(II.25.), 78/2008. (IV.14.), 148/2008. (VIII.4.), 167/2008. (IX.8.), 169/2008. (IX.8.), 
177/2008. (IX.8.), 206/2008. (X.20.), 207/2008. (X.20.), 217/2008. (XI.10.), 224/2008. 
(XI.13.), 225/2008. (XI.13.), 226/2008. (XI.13.), 227/2008. (XI.13.), 228/2008. (XII.8.), 
229/2008. (XII.8.), 230/2008. (XII.8.), 233/2008. (XII.8.), 234/2008. (XII.8.), 235/2008. 
(XII.8.), 236/2008. (XII.8.), 237/2008. (XII.8.), 238/2008. (XII.8.), 239/2008. (XII.8.), 
241/2008. (XII.8.), 243/2008. (XII.8.), 244/2008. (XII.8.), 245/2008. (XII.8.), 246/2008. 
(XII.8.), 247/2008. (XII.11.), 248/2008. (XII.11.), 249/2008. (XII.11.), 250/2008. (XII.11.), 
251/2008. (XII.20.), 252/2008. (XII.20.), 253/2008. (XII.20.), 254/2008. (XII.20.), 255/2008. 
(XII.20.), 256/2008. (XII.30.), 257/2008. (XII.30.), 258/2008. (XII.30.), 260/2008. (XII.30.) 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag elfogadja. 
 
A 168/2008. (IX.8.) határozat határidejét 2010. december 31-ig meghosszabbítja. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 

 
 

*  * * 
 
 
5./ Egyebek: 
 g.) Raiffeinsen Bank – pénzlekötés  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kiegészíti azzal, hogy a 3 hónapra lekötött összeget 
javasolja felemelni, így a végösszeget is, mert a kamatok összege 7.297.770,- Ft-al több, 
mint ami az anyagban szerepel, tehát javasolja 3 hónapra 87.297.770,- Ft, 5 hónapra 
100.000.000 Ft,  6 hónapra 200.000.000,- Ft, tehát összesen 387.297.770,- Ft lekötését, ezt 
azt jelenti, hogy tőkésítve lesz teljes egészében a kamat is. Azért kéri, hogy a Testület előbb 
tárgyalja ezt a napirendi pontot, mivel itt van Göndör úr és a döntés után a lekötéseket még 
a mai nap azonnal megteszi, tehát az önkormányzat egy napot sem veszít. Érdeklődik, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, véleménye? A kamatokkal kapcsolatban Göndör úr ad 
tájékoztatást. 
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója:  Négy pénzintézettől kért adatokat, 
köztük az OTP-től is, mert ez igényként merült fel. Visszajelzést a Raiffeinsen, OTP és Erste 
Banktól kapott, melyek az alábbi kamatokat ajánlották: 
                                             2 hetes lekötésre      1 hónapos lekötésre       6 hónapos 
lekötésre 
OTP Bank 9,4 % 9,79 % 11,62 % 
Erste Bank 10,7 % 10,43 % 10,747 % 
Raiffeinsen Bank 10,1 % 10,45 % 10,81 % 
 
Ami elgondolkodtató ezekben az ajánlatokban, az az OTP Banknak 6 hónapra adott 
javaslata, de nem lehet szemet hunyni azzal kapcsolatban sem, hogy ez egy indikatív ajánlat, 
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amit azt jelenti, ez reklám ajánlat, olyan feltételeket támaszt majd utólagosan az 
ajánlattevő, amit ő úgy gondolt, ezekkel a feltételekkel megvalósulhat a lekötés, tehát ezt az 
indikatív ajánlatot nem javasolja figyelembe venni.  Előzőeket figyelembe véve a legjobb 
befektetési ajánlatot a Raiffeinsen Bank adta, kéri a Képviselő-testület döntését a 
387.297.770,- Ft mai nappal történő lekötésével kapcsolatban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, két határozatot kell hozni, egyet a jelenleg 
lejártról, a másodikat pedig a február 14-én lejáróról, azért, hogy ne kelljen rendkívüli ülést 
tartani. Kérdezi, van-e valakinek az első lekötéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
Kéri, hogy mivel önkormányzati vagyonról van szó, így a 387.297.770,- Ft Raiffeinsen 
Banknál történő lekötéséről név szerint szavazzon a Képviselő-testület. Kéri, amennyiben a 
név szerinti szavazással egyetértenek, kézfeltartással jelezzék. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem 
szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2009 (II.9.) 

h a t á r o z a t a 
a névszerinti szavazásról 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felszabadult 387 millió forint, 
továbbá a 2009. február 14-én felszabaduló 200 millió forint fejlesztési tartalék ismételt 
lekötésével kapcsolatos döntését név szerinti szavazással kívánja meghozni. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Név szerinti szavazást kér a Képviselő-testület  
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Galambos György igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Csizmadia Attila tartózkodik 
Füri Mihály igen 
Gránitz Gáspár Istvánné igen 
Martinoviszky József igen 
Serhók György igen 
Sénik István igen 
Dr. Sirák Andrásné tartózkodik 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület  névszerinti 9 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2009.(II.09.) 
h a t á r o z a t a 

Raiffeinsen Banknál történő pénzlekötésről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 9-én felszabaduló 
387.293.644,- Ft-ot következő megosztásban köti le: 

• 200 millió forintot 2009. augusztus 10-ig 10,81 %-os kamattal, 
• 100 millió forintot 2009. június 9-ig 10,65 %-os kamattal, 
• 87.297.770 Ft-ot 2009. május 11-ig 10,6 %-os kamattal. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen döntésének megfelelő lekötések tárgyában a 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:   azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A második lekötéssel kapcsolatban még nem lehet 
dönteni, mert a lekötési %-okról nem tudtak még érdemben tárgyalni. Címzetes főjegyző 
úrtól kérdezi, hogy a kamattal együtt tőkésített összeg ez is? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem, itt csak az eredeti tőkét tartalmazza az 
összeg. Az a javaslat, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a 
bekért ajánlatok alapján a legkedvezőbb figyelembevételével intézkedjen a lekötésről. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő: Elmondja, volt már szavazás a lekötésekről és szerinte 
következetesen ugyan azt a sorrendet kellene folytatni, mint ami volt, tehát nem zárkózik el 
sem a név szerinti, sem a másik szavazástól, de ad hoc helyzetnek tartja, hogy egyszer van 
név szerinti szavazás, egyszer nincs. Szeretné kérni, hogy amennyiben mód és lehetőség van, 
a mostani erős forintingadozás miatt, valamint azért, mert láthatóan az Önkormányzatnak 
egy nagyobb pénzösszegre belátható időn belül nincs szüksége, javasolja megvizsgálni a 
lehetőségét annak, hogy mi van abban az esetben, ha a svájci frank alapú kötvényt az 
Önkormányzat visszaváltja, és majd akkor, ha szüksége lesz rá, újra él vele. Véleménye 
szerin, lehet, hogy ez pénzügyileg sokkal nyereségesebb tudna lenni a 9-10 %-os éves 
kamatokkal szemben. Ez nem azt jelenti, hogy a kötvény teljes mértékében elveszne, 
gyakorlatilag az akkori 1 milliárd forintért a mai nap 1,2-1,3 milliárd forintot tudna 
kiváltani az önkormányzat, tehát 20-30 %-os hozammal tudna élni. Biztos, hogy vannak 
benne olyan tényezők, amelyek a későbbi hitelhez hasonlók, de ez akkor is most egy fontos 
nyereségszerzési lehetőség lenne az Önkormányzatnak. Elmondja, hogy amennyiben ez 
érdekes tud lenni, akkor „egy misét megér”.  
 
Göndör Gábor Gesztorház Bt. ügyvezető igazgatója: A kötvény visszaváltásával 
kapcsolatban elmondja, hogy mivel svájci frankban adósodott el az Önkormányzat, és 
forintban van ez az összeg befektetve, így most nincs svájci frank készpénze az 
Önkormányzatnak, így ha forintból kellene ezt a svájci frankot megvásárolni, akkor ez 
árfolyamveszteséget jelentene, amit jelenleg nem javasol. Azt gondolja, a kötvényről azért 
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kell majd beszélni, mert svájci frank alapú és jó kondíciókkal lett felvéve, a mai gazdasági 
helyzet miatt a bankok előbb-utóbb meg fogják keresni az Önkormányzatot, hogy 
beszéljenek az újabb kondíciókról, ebbe beleférhet a visszaváltás is, az euróra történő váltás 
is, tehát meg lesz minden banknak az ajánlata arra, hogyan tudná a saját helyzetét 
megkönnyíteni, hogy a svájci frank forrást egyáltalán finanszírozni tudja saját magának. 
Véleménye szerint ez egy hónapon belül meg fog történni. Vállalni tudja, hogy február 
végére összegyűjti, melyik bank hogyan kezeli a kötvényeit és egy kötetlen beszélgetést 
lehetne folytatni a kötvények helyzetéről a mai piaci viszonyok között. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint Füri Mihály képviselő úr most 
szeretné a döntést látni. 
 
Füri Mihály képviselő: Azt kéri, hogy egy Pénzügyi Bizottsági ülésen kerüljön ez tisztázásra. 
Eddig úgy gondolta, hogy az önkormányzatnak svájci frankja van, de mint kiderült forinttal 
rendelkezik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület teljesen képbe 
legyen, megkéri a Göndör urat a Füri képviselő úr kérésére, hogy a következő Pénzügyi 
Bizottsági ülésen – ami nagyon hamar itt lesz – kérne ezzel kapcsolatban egy tájékoztatót, 
viszont kéri a képviselőket, hogy okvetlenül jelenjenek meg ezen a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen. 
Kéri a Göndör urat, hogy amikor már konkrétumot tud, úgy a Füri urat telefonon külön 
tájékoztassa. 
Ezt a témát lezárva még elmondja, úgy számoltak, hogy minden helyzetre felkészült legyen 
az önkormányzat. 
Visszatérve a második határozatról, amely arról szólt, hogy a február 14-i lekötés 
felszabadulása után felhatalmazza a Képviselő-testület  a Polgármestert az akkori 
pillanatbani legmegfelelőbb ajánlati kamatszint mellett kösse le a 200 milliós forrását, név 
szerinti szavazásra átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Név szerinti szavazást kér a Képviselő-testület  
tagjaitól: 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Galambos György igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Csizmadia Attila tartózkodik 
Füri Mihály igen 
Gránitz Gáspár Istvánné igen 
Martinoviszky József igen 
Serhók György igen 
Sénik István igen 
Dr. Sirák Andrásné tartózkodik 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület  név szerinti 9 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

a 2009. február 14-én felszabaduló 200 MFt lekötéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a 2009. február 14-én felszabaduló 200 millió forint lekötött fejlesztési tartalékot a 
fordulónappal kapott legjobb kamat ajánlatának megfelelően kösse le oly módon, hogy 50 
millió forintot 93 nap futamidőre, 150 millió forintot pedig 121 napos futamidőre.  
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. február 15. 

 
*  * * 

 
 
2./ Munkaterv elfogadása 
 (Előterjesztés 2.sz.melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, hogy minden beérkezett, illetve az első 
olvasat kapcsán felvetődött napirendek - amelyek javaslatként hangzottak el -, beépítésre 
kerültek a testületi ülés napirendi pontjai közé. Kérdezi, hogy van-e még valakinek a 
munkatervhez észrevétele vagy kérdése, javaslata.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Már az előző testületi ülésen szóban is javasolta, hogy 
szeretné, ha a Velencei-tó ökológiai helyzetéről tájékoztatást kapna. Továbbá a Velencéért 
Közalapítvány beszámolóját nem találta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A közalapítványok beszámolójában benne van. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Elkerülte a figyelmét az évi kulturális programok terve. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, hogy erről a Testület a költségvetéssel 
együtt dönt, ez mindig a költségvetés mellékletét képezi. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Elmondja, többet szeretne hallani a sporttevékenységről, a 
sportkörök terveiről, továbbá a Tourinform Iroda idegenforgalmi tevékenységéről, a Tó-TV 
terveiről, lehetőségeiről, a Velencei Híradó munkájáról, a testvérvárosi kapcsolatokról. 
Egyszer szívesen meghallgatná az év folyamán a LEADER Kft. vezetőjét a pályázatokkal 
kapcsolatban a lehetőségekről és az elért eredményekről. Meghallgatná az Alpolgármester 
tájékoztatóját az éves ténykedéséről, a Polgármesterrel együtt esetleg. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Szeretné pontosítani, hogy az Alpolgármesternek 
nem a Képviselő-testület  adja a feladatot, hanem a Polgármester, ebből adódóan ilyen 
beszámolóra nincs lehetőség. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Szeretné, ha a jegyzőkönyvbe benne lenne, hogy legyen 
tájékoztató az Alpolgármester ténykedéséről. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tudomásul veszi a felvetést. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Szeretne hallani a velencei munkalehetőségekről, a 
munkanélküliség helyzetéről, esetleg a Munkaügyi Hivataltól kérne egy tájékoztatást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, hogy a Velencei-tó ökológiai helyzetével 
kapcsolatban még nem találta meg, ki hivatott erről beszélni, amikor ez tisztázódik, akkor 
napirendre kerül. A Tourinform Iroda tájékoztatója időszerű lenne, javasolja, hogy 
szeptember táján ez kerüljön be az egyebek közé. A Tó-TV-vel kapcsolatosan, amennyiben a 
Képviselő-testület felhatalmazza, megkeresi a Máté G. Péter urat és kér egy tájékoztatót.  
A testvérvárosi kapcsolatok sajnos nem működnek, ezért nem javasolja önálló napirendi 
pont kitűzését. A LEADER Egyesülettel kapcsolatban folyamatos tájékoztatást fog adni, 
amikor aktuális lesz napirendre kerül. Elmondja, nem lesz akadálya annak, hogy az 
Alpolgármester a bizottságok beszámolójakor tájékoztatást adjon a ténykedéséről. 
A munkanélküliségről, a munkaügyi helyzetről egy írásbeli tájékoztatást kér az 
Önkormányzat a Munkaügyi Központtól, ezt nem javasolja önálló napirendi pontként 
szerepeltetni, csak az egyebekben, erről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad. 
Kérdezi, hogy van-e még valakinek javaslata, kérdése vagy véleménye?  
 
Galambos György alpolgármester: Elmondja, Cserny Úrral az Országos Művésztelepek 
kétnapos szimpóziumán vettek részt. Az ott felvetett gondolatok találkoztak a Mezőföldi 
Erdőgazdaságnál felvetett gondolatokkal, miszerint azon a területen, ahol régészeti leletek 
vannak, segítenének a feltárásban és a helyszín biztosításában. Felvetődött, hogy Velencén 
egy művésztelep kerülne létrehozásra, ezzel párhuzamosan lehetne egy szoborparkot 
kialakítani. Javasolja, a Pénzügyi Bizottsági Ülésen kerüljön napirendre és lehet, hogy ez 
majd jelentkezni fog a munkatervben is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, hogy természetesen a munkatervet 
rugalmasan kezelik, még új napirendi pontok kerülhetnek be javaslatok alapján, ez is ilyen 
lehet. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő: Azt javasolja, hogy több soros ülés legyen beütemezve a jobb 
tervezhetőség miatt. 2007-ben és 2008-ban volt a településen a legtöbb rendkívüli ülés, ezért 
javasolja, hogy 11-nél több soros ülés legyen. Ismételten javasolja, a 2010. januári testületi 
ülés soros ülés legyen, szerinte ez csak egy „tollvonás”. 
Kéri, hogy több rendes ülés legyen, mint rendkívüli. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, 
természetesen akkor van rendkívüli testületi ülés, amikor rendkívüli téma adódik, sajnos ezt 
bekorlátozni nem lehet, ezt nem látja az Önkormányzat előre. Nincs ok arra, hogy a rendes 
ülések száma megnövelésre kerüljön, ezt nem javasolja. 
Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a december 7-i utolsó soros ülés napirendi pontjai között 
benne van a 2010. évi munkaterv elfogadása, amelyben szerepel a 2010. évi első soros ülés 
is. 
Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kifogásolja, hogy a képviselők javasolnak valamit, a 
Polgármester pedig nem javasolja és mindig a Polgármester határozata a döntő. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, minden szavazásra van bocsátva. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, a munkatervhez küldött-e valaki javaslatot? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a munkatervhez nem sokan küldtek 
javaslatot, de például az intézményvezetők igen és van civilszervezet is, aki küldött, a 
képviselők közül is néhányan. 
 
Füri Mihály képviselő:  Érdeklődik, hogy miért nem működnek a testvérvárosi kapcsolatok? 
Mit lehetne tenni? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Úgy érzi, hogy a Polgármester mostani válasza feleslegessé teszi 
a szavazást, mivel a 2010. első ülésének időpontja benne van a decemberi munkaterv 
elfogadásában, ezért erről most nem kell szavazni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, voltak konkrét javaslatok, mindenképpen 
felsorolja azokat, amelyeket egyetértőleg javasol, hogy tegyék be a napirendi pontok közé. 
Egyetlen egy van, aminél nem javasolja az elfogadást, a 11-nél több soros testületi ülés 
megtartása, természetesen azzal egyetért, hogy minél kevesebb legyen a rendkívüli ülés. 
 
Martinovszky József képviselő: Szeretné, ha a munkatervbe bekerülne egy napirendi pont, 
hogy legyen kigyűjtve, 2008-ban hány rendes és hány rendkívüli ülés volt és ki vett ezeken 
részt, ki hiányzott és hányszor. Lehessen látni, mennyi testületi ülés van és a képviselők 
ezeken milyen arányban vesznek részt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A kérést tudomásul vette, nem tudja még melyik 
testületi ülésre, de az egyebek napirendi pontok közé be fogja tetetni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Megjegyzi, hogy ez a 11 rendes testületi ülés tulajdonképpen 22 
alkalmat jelent, mert mindegyiket megelőzi az aktuális bizottságok ülése. Aki ezen részt vesz, 
az már 22 alkalommal van jelen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, úgy értelmezte a Füri képviselő úr 
felvetését, hogy a testületi ülések során a rendkívüliséget szeretné csökkenteni, az adódó 
megbeszélni valók inkább kerüljenek be soros ülésekre, amit sajnos nem mindig lehet 
megtenni, mert nem tudni, hogy időnként mit hoz az élet. 
Megkérdezi, lezárhatja-e a napirendi pontot, vagy van valakinek még valami felvetése. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az SZMSZ szerint ott van a munkaterv napirendi pontjainál a 
bizottsági véleményezés, pl. rendkívüli pénzügyi téma van, ahol nem szerepel a Pénzügyi 
Bizottság véleményezése. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Értelemszerűen, ahol az SZMSZ szerint indokolt, a 
Bizottság felsorolásra fog kerülni. 
 
Füri Mihály képviselő: A Martivovszky József képviselő úr felszólalásával kapcsolatosan 
elmondja, hogy a jelenlét nem azonos az építő szándékú munkával, szerinte fölösleges ilyen 
irányba elmenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A vitát lezárja és összefoglalná, hogy milyen 
napirendi pontokkal kerüljön kiegészítésre a munkaterv.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Elmondja, hogy hiába a jószándékú akarás a munkára, ha nincs 
jelen a képviselő se bizottsági ülésen, se testületi ülésen, akkor a munka nem fog 
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megvalósulni. Kéri, hagyja abba a Testület ezt a „hülyeséget”, megint ügyrendi kérdésekkel 
foglalkozik a Testület és nem a település gondjaival, feladataival. 
 
Csizmadia Attila képviselő:  Kéri, hogy szó szerint kerüljön be a jegyzőkönyvbe, hogy a 
Cserny Vilmos képviselő úr „hülyeségnek” nevezte ezt a kezdeményezést. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a képviselőket, hogy érdemi dolgokkal 
foglalkozzanak. Az alábbiakat javasolja napirendként felvenni: 
- a Velencei-tó ökológiai helyzetéről beszámoló, amikor az előadónak jó lesz, 
- szeptemberben Tourinform Iroda beszámolója, 
- Tó-TV beszámolója, amikor aktuális 
- LEADER Egyesület tájékoztatója minden alkalommal, valamint amikor aktuális, akkor az 

egyesület elnöke, 
- alpolgármester tájékoztatója a bizottságokkal együtt, 
- munkanélküliségről tájékoztató, amikor erről tájékoztatást ad a Munkaügyi Hivatal, 
- valamint a 2008. évi testületi ülések száma és résztvevők felsorolása a Hivatal előkészítése 

után. 
Kéri, aki a fenti kiegészítésekkel együtt a 2009. évi munkatervet elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület  8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 
tartózkodással a módosító javaslatokat elfogadta. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kéri, dr. Sirák Andrásné képviselő mondja el, 
hogy mi az, ami a kiegészítésből kimaradt, van-e valami, ami nem került be a javaslatai 
közül. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Véleménye szerint talán az évi kulturális program, a sport. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, hogy ezek nem kimaradtak, hanem megadta 
rá a választ, hogy benne vannak a költségvetésben. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Elmondja, az is szükséges, hogy többször legyen testületi 
ülés, ki kellene gyűjteni, mennyi soros, mennyi soron kívüli testületi ülés volt, továbbá itt 
van általában 5 napirendi pont, az egyebeknél pedig van 15, tényleg nem lehet így győzni a 
munkát. Véleménye szerint, hogy ki hol volt jelen, azt már minősítette a Polgármester, mivel 
szerinte csak 7 képviselő tesz többet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, hogy a már elhangzottak kapcsolatban 
szavazzon a Testület, valamint elmondja, hogy mit nem javasolt felvenni a napirendi pontok 
közé és erre is külön szavazást kér. Megállapítja, nem tévedés történt, hogy dr. Sirák 
Andrásné képviselő az előbbi szavazásnál tartózkodott. Elmondja, hogy vannak olyan 
napirendi pontok, aminek felvételét nem javasolta, erre kéri a külön-külön szavazást. Ezek: 
- kulturális és sportprogram benne van a költségvetésben, ezért önálló napirendi pontként 
nem javasolja. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Megkérdezi dr. Sirák Andrásné képviselőtől, hogy 
továbbra is fenntartja az álláspontját? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Nem tartja fenn. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, hogy a válasz egyértelmű volt, sem a 
kulturális, sem a sportprogrammal kapcsolatban nem tartja fenn álláspontját dr. Sirák 
Andrásné képviselő. 
Elmondja, hogy a testvérvárosi kapcsolatról nincs további beszámolni való, érdeklődik, 
hogy dr. Sirák Andrásné képviselő továbbra is fenntartja-e javaslatát. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kijelenti, hogy fenntartja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a testvérvárosi 
kapcsolatok napirendi pontként bekerüljön a munkatervbe, kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a módosító 
javaslatot elfogadta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy több 
testületi ülés legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  3 igen szavazattal, 8 nem szavazattal a módosító 
indítvány nem támogatta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint a munkaterv végére értek, kéri, 
hogy aki az összes indítvánnyal együtt a munkatervet elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

2009. évi munkaterv elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervet elfogadja. 
 
 

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2009. ÉVI MUNKATERVE 

 
Február 9. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Munkaterv elfogadása  
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
3./  2009. évi költségvetés (első olvasat) 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
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4./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
5./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                             - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
 
Február 23. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ 2009. évi költségvetés jóváhagyása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
3./ Március 15-i ünnepség előkészítése 
 Előadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 
4./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                             - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése 
 
 
Március 16. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról 
 
3./  Tájékoztató a VHG. Kft. 2008. évi gazdálkodásáról. 
 Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató 
 Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
 
4./ Városi Könyvtár 2008. évi tevékenységéről tájékoztatás 
 Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető   
 
5./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                             - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
 
Április 20. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2008-as évről 
 Előadó  Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
    Török Ágnes  intézményvezető  
 (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság) 
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3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 
 
4./ 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása 

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
5./ Gazdasági Program áttekintése 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra 
 Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
            Idegenforgalmi Bizottság) 
 
7./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                             - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása 
      (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság) 
 
 
Május 18. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ 2009. I. negyedévi mérleg elfogadása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./ Tájékoztató a Móri Víziközmű Társulat tevékenységéről 
 Előadó: Czaczez Gábor igazgató 
 
4./ Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről  

(kérdezők a szervezetek, akik kezdeményezik a tájékoztatás adását) 
 
5./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 

- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
- Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 

 
 
Június 22. (Kihelyezett ülés az iskolában) 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Beszámoló az iskola 2008/2009-es tanévéről 
 Előadó: Czuppon István iskolaigazgató 
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3./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                             - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 

 
 

Július 6. (Kihelyezett ülés Meseliget Óvoda, Szent Erzsébet tér) 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./ Óvoda éves munkájának értékelése 
 Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető 
 
4./ Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
 Előadó:  Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 (Véleményezi: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság) 
 
5./  Egyebek: -  Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                             - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Szeptember 7. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./ Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg 
 meghatározás 
 Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
 (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, 

           Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
4./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 

- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
- Tájékoztató a Tourinform Iroda működéséről 

 
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése 
 
 
Október 12. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás működéséről beszámoló 
  Előadó: Kistérségi Társulás irodavezetője 
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3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
4./ Október 23-i ünnepség előkészítése 
 Előadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 (Véleményezi: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság) 
 
5./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                            - 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (első olvasat) 
                            - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
 
November 9.  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./  III. negyedévi mérleg elfogadása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./ 2010. évi költségvetési koncepció 
 Előadó:Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: az érintett bizottság) 
      
4./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
      - 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (második olvasat) 

- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 

Zárt ülés: Bursa Ösztöndíjpályázat bírálata 
      (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság) 
 
 
December 7. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./ Beszámoló a bizottságok 2009. évi munkájáról, valamint az Alpolgármester   
            tevékenységéről 
 Előadók: bizottsági elnökök 
     Galambos György alpolgármester 
 (Véleményezi: a beszámoló bizottság)  
 
4./ Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
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5./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
      - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
 
Közmeghallgatás 2009. február 23.  

Témája: - 2009. évi költségvetés 
 

Lakossági fórum 2009. április 20. 
Témája:  

� 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének 
bemutatása 

� Gazdasági Program áttekintése 
 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelemszerűen 

 
 

*  * * 
 
 
3./ 2009. évi költségvetés (első olvasat) 
 (Előterjesztés 3. sz. mellékletben) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, hogy a 2009. évi költségvetés második 
olvasata 2009. február 23-án a közmeghallgatás keretén belül lesz. Az ezzel kapcsolatos 
anyagot a Képviselő-testület  minden tagja kézhez kapta már a Pénzügyi Bizottsági ülés 
előtt. A bizottsági ülésen résztvevők kaptak egy olyan mellékletet, amely a 2009. évi 
költségvetési fejlesztési feladatait olyan megosztásban tartalmazta, hogy működési források 
terhére I. ütem, II. és III. ütem, úgy ahogy az előterjesztésben is le van írva, ezek az adott 
sorba bevezetésre kerültek. Az anyag kiküldését követően volt Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottsági ülés, ahol koncepcionális kérdések vetődtek fel és a két bizottság jelenlévő tagjai 
támogatták az alábbiakat a helyszínekre vonatkozóan. 
A „Velencei-tó Kapuja” építkezés körülményei, illetve ütemezése még nem ismert, de 
vélhetően a rendezvények szempontjából zavaró lehet, ezért az a javaslat hangzott el, hogy a 
nyári színház helyszíne és az augusztus 20-i rendezvény helyszíne is kerüljön át az északi-
strandra. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Velencei-tavi Nyári Játékok helyszíne is az északi-strand 
lesz.  
A nyári színházak előadásai vasárnap esténként lennének és nem lesz esőnap meghirdetve. 
Elmondja, a másik fontos kérdés a „Babák Rózsakertjének” ünnepsége, tavaly is szó volt 
róla, hogy célszerű lenne egész napossá tenni, most a bizottság javasolta ezt. 
A költségvetéssel kapcsolatosan átadja a szót dr. Papp Gyula Gábor Címzetes főjegyző 
úrnak, majd kéri, hogy Filler Erna pénzügyi osztályvezető tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen elhangzott jó pár javaslat. Nem került bele az előterjesztésbe a Solt közzel 
kapcsolatos felvetés, a tóparti szakasz, valamint a Solt-köz - Halász utcát összekötő 
gyalogjárda megépítésének a szükségessége. Nem került bele továbbá az a javaslat, hogy a 
közvilágítási lámpatestek tisztítási költségét felül kellene vizsgálni és ebből ki kellene 
szorítani a gyalogos átkelőhely költségét. Nem került bele a rendelettervezetbe a 
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köztisztviselői illetménypótlék 20-30 %-a. Hibának tartja, hogy összemosódik a 2009. évi 
költségvetési terv és a 2008. évi költségvetésnek a módosítása, a 2008. évihez lett 
természetszerűleg csatolva a könyvvizsgáló szakvéleménye, az első olvasatú költségvetéshez 
még nincs könyvvizsgálói szakvélemény. Kéri a T. Képviselő-testületet, hogy fentieket vegye 
figyelembe döntésénél. 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető:  A negyedik oldal nagyobb tételeivel kapcsolatosan ad 
ismertetést: 
- a bérleti díj összege megemelkedett, ez főleg az iskolára eső rész, amely az uszoda 

bérleti díjából adódik, 
- a szolgáltatásnál a karbantartás összege emelkedett, itt szerepel a működési forrás 

terhére megvalósuló fejlesztés a) b) pontjában szereplő feladatok, a közvilágítás 
karbantartása, továbbá a nem tervezhető karbantartások, 

- egyéb üzemeltetések között a park költség, Velencei Híradó, hóeltakarítás, felhívásos, 
tervezési díjak és a működési forrás terhére megvalósuló fejlesztések c) pont 2,3 pontja, 
továbbá hulladékszállítás, 

- az utolsó sorban szerepel az iskoláknál óradíjas pedagógusok díjai, a közbeszerzési 
tanácsadók díjai, a pénzügyi tanácsadó díja, a pályázatokkal kapcsolatban a műszaki 
ellenőr és jogi költségek, 

- az ötödik oldalon az egyéb folyó kiadásoknál jelentősek a három pályázattal kapcsolatos 
közbeszerzési eljárási díjak. 

Kiegészítésként ennyit kívánt elmondani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a kiegészítéssel 
együtt szíveskedjen megvitatni az előterjesztést és a kiküldött anyagokat, természetesen a 
kiküldött határozati javaslatokat is, amelyek a telkek értékesítésére és közpénzekből nyújtott 
támogatások helyi rendjéről szóló szabályozásra is vonatkozik. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Sénik István képviselő:  Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen elfogadta a tervezetet, 
de az mást tartalmazott, benne volt a Templom köz. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Most is benne van, Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
is beszélt róla, kéri őt, ismételje meg, amit elmondott. 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető:  Nincsen nevesítve, de a negyedik oldalon szerepel, a 
fejlesztések vannak nevesítve a költségvetési táblázatban. Amit a Képviselő úr felvetett, az a 
negyedik oldal utolsó előtti sorában szerepel. 
 
Sénik István képviselő: Összefoglalásként elmondja, hogy az üzemeltetési költség 36 millió, 
a karbantartási költség 20 millió, magas a postaköltség, nagyon soknak tartja ezeket a 
költségeket, érdeklődik, nem lehet-e ezeket valahogy „lefaragni”. Kellemetlen, hogy 
nincsenek nevesítve ezek a költségek, mert egy év múlva már senki nem tudja, mit is 
tartalmaztak. Az előző képviselőtestületi ülés anyaga tartalmazta részletesen, de ez nem. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, semmi nem változott az előző 
bizottsági ülés óta, nem módosítottak és változtattak anyagokat, ami a költségvetésnek 
működési és fejlesztési bevétel-kiadás táblázatát jelenti, az szinte szó szerint ugyanaz, kivéve 
azzal a módosítással, hogy a támogatásoknál a 2009. évnél csak egy göngyölített összeg van 
betéve, és soronként nem szerepel. Elmondja, bizottsági ülés előtt ki lett küldve a teljes 
testületi anyaga a képviselőknek, hogy érdemben tudjanak ezzel foglalkozni és a testületi 
ülés előtt már nem lett újra kiküldve. A kiküldött költségvetési anyag melléklete nem 
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változott. A költségvetési tervezésnek vannak bizonyos szabályai, amit tudomásul kell venni, 
bizonyos gyűjtő tételek szerepelnek benne, de a pénzügyi osztály mindent tételesen meg tud 
mutatni. Segíti majd a képviselők munkáját a végleges anyag, amely az intézmények dologi 
kiadásait is részletesen tartalmazni fogja. A 2009. évi költségvetéssel kapcsolatban 
általánosságban elmondható, hogy a dologi kiadások lehetőség szerint csökkentek, kivéve 
azokat a költséghelyeket, amelyeket a három pályázathoz kapcsolódó kiadások növelnek. 
 
Galambos György alpolgármester: Elmondja, hogy olyan lépések előtt áll az ország most, 
amelyek előre elképzelhetetlenek. Ezt egy jó költségvetésnek tartja, ettől függetlenül az 
Önkormányzatnak készülnie kell azokra a változásokra, amelyeket előre nem tudhat. 
Tudomásul kell venni, hogy bármikor bekövetkezhetnek olyan gazdasági lépéskényszerek, 
amelyeket az Önkormányzatnak kezelni kell. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, hogy a Fejér Megyei Hírlapban megjelent, hogy az 
Önkormányzat büdzséjében banki hitel nélkül félmilliárd forint áll rendelkezésre 
fejlesztésre, érdeklődik, hol jelenik ez meg a költségvetésben fejlesztési forrásként. Továbbá 
kérdezi, hogy a támogatások rendjénél a non-profit szervezeteknek nem kell pályázni, vagy a 
támogatási szabályzat rájuk is vonatkozik? Pályázhatnak az alapítványok is, és az 
interneten megjelennek a pályázati feltételek? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a 3-as oldalon szerepelnek a fejlesztési 
bevételek, gyakorlatilag itt van felsorolva az, hogy fog összeállni a fejlesztés.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Véleménye szerint ez csak mind terv és nem tény. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, az Önkormányzat büdzséjében jelenleg 
1 milliárd 200 millió forint lekötött pénzösszeg van.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kijelenti, hogy a hír nem helyesen jelent meg a Hírlapban, 
mert több pénzeszköz áll rendelkezésre.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a Képviselő-testület  megszavazta a  
640 millió forint 2009. december 31-ig történő lekötését, mai nappal le lesz kötve 380 millió 
forint, két hét múlva pedig 200 millió forint. A pályázatoknál az üvegzseb törvény miatt 
különböző szempontokat kell vizsgálni. A lényeg, hogy támogatást - amennyiben a törvény 
szerint jár el az Önkormányzat – vagy pályázati eljárásban lehet biztosítani vagy 
támogatási kérelemre. Az önkormányzat az egyszerűsített változatnál marad, amit a törvény 
elfogad, a támogatási kérelmek leszabályozásánál. Ez úgy történik, hogy meg kell jelölni 
egy keretösszeget a költségvetésbe, meg kell jelölni azokat a feladatokat, amelyeket a 
Képviselő-testület, mint közösségi, illetve  települési érdeket magában hordozó tevékenység, 
támogatni kíván és természetesen amiket eddig is támogatott, hiszen ezek helytállóak. A már 
kiküldött anyag szerint kell egy kérelmet beküldeni, amely azért is szükséges, mert a 
központi adatbázis felé továbbításra kerül, ennek alapján azonosítható lesz mind a 
támogató szerv, mind a támogatott, ezen kívül benne vannak azok a törvényi kritériumok, 
amelyek az összeférhetetlenségre és az eljárási szabályokra vonatkoznak. A beérkezett 
anyagok elbírálása után az anyagot fel kell terjeszteni ebbe az adatbázisba, amely bárki 
számára elérhető. Úgy gondolja, nagyon sokat nem fog változtatni az Önkormányzat a 
támogatási alapgondolatán, szándékán, pusztán igyekszik megfelelni azoknak a törvényi 
előírásoknak, amit az Önkormányzaton számon kérnek. Mint a kiküldött anyagban is 
szerepel, a támogatási kérelmeket 2009. december 31-ig lehet benyújtani, de ez az időpont 
valószínű következező év január végére fog kitolódni, mert ehhez kell egy elfogadott 
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költségvetés, aminek alapján a kérelmeket el lehet bírálni, illetve el kell juttatni az 
információkat azokhoz a szervezetekhez, akik a támogatással eddig éltek. 
 
Csizmadia Attila képviselő:  Érdeklődik, hogy mennyibe kerül éves szinten tényleges az 
úszás, nem csak a bérleti díj, hanem a járulékos költségek is. Kérdezi, a belföldi 
kiküldetések díjából nem derül ki, hogy mit foglal magába, nem lehetne-e csökkenteni? 
Érdeklődik, hogy a közterületek ápolására négy éves szerződése van az Önkormányzatnak, 
ez nem okoz-e veszteséget, talán itt is át lehetne csoportosítani bizonyos pénzösszegeket, 
fontosabb dolgokra, mint például munkahely lehetőség kialakításának támogatása. 
Elmondja, hogy a rendőrség támogatásának megszüntetését hibás lépésnek tartja, valamint 
az idegenforgalmi kiadványra 1.200 eFt van betervezve, szerinte fontosabb a rendőrség 
támogatása, mint az idegenforgalmi kiadvány. Nem tartja jónak azt sem, hogy sem a 
Polgárőrség sem a Tűzoltóság nem kap semmilyen támogatást az Önkormányzattól. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Képviselő úr hozzászólására elmondja, hogy félre 
értett valamit, a civilszervezeteknek nyújtott támogatás nőtt, mert a tavalyi évhez 
viszonyítottan az összeg nőtt, valamint keretösszeg szerepel benne, amire lehet pályázni. 
Mindenkinek pályázni kell, ez a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
megtárgyalásra került. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
felmerült, hogy ne legyen a támogatás beírva számszerűleg, mert akkor a pályázati feltétel 
csak elvi lehetőség, ha már a Képviselő-testület előre meghatározza az összegeket. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, hogy csak a tagdíjak maradtak benne 
számszerűleg az anyagban. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Meggyőződése, hogy az idei évben is mindenki fog 
támogatást kapni, aki tavaly is kapott és arra érdemes, illetve jogosult volt rá, de az 
önkormányzatot köti a törvény, miszerint támogatási kérelem alapján lehet csak a 
támogatást biztosítani és ennek szabályozott eljárása van. Ez az eljárás természetesen a 
rendőrségre is vonatkozik. 
 
Dr. Sirák András képviselő úr megérkezett. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A közterületek ápoltságára kötött szerződéssel 
kapcsolatban elmondja, hogy a szerződésben szereplő összeg ki sem lett töltve, viszont 
nagyon sok egyéb közterület-fenntartási feladata volt az önkormányzatnak, például 
nagymennyiségű hulladék elszállíttatása a szeméttelepre. Véleménye szerint mivel a kutak 
megépültek, ezért az idei évben a virágok locsolási költsége is kedvezőbb lesz.  
A belföldi kiküldetésre vonatkozóan elmondja, hogy ez egy gyűjtőfogalom, nem kell arra 
gondolni, hogy mindenki kiküldetési pénzt vesz fel, ez csakis a gépkocsi elszámolásokat 
tartalmazza, nyilván ezeket felül lehetne vizsgálni, de véleménye szerint ezek korrektek, 
figyelembe véve az APEH szabályait is. Elmondja, ahhoz, hogy az építési hatóság 
létjogosultsága jogilag biztosítható legyen, különböző feltételeket kell biztosítani, például a 
műszakis dolgozóknak a gépjárműhasználatot is, mert különben nem tudják a feladataikat 
elvégezni.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, hogy az úszás költsége 8.552 eFt forint, ebben 
benne van a busz költsége is, ami heti egyszer a gyermekeket hozza el, továbbá az úszást 
oktatók óradíja. 
 



 21 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, Csizmadia Attila képviselő úr azért nem látja 
az úszás költségét egyösszegben, mert ezek fel vannak osztva. Van ami a pedagógusok 
óradíjánál szerepel, van ami a szállítási költségnél és van ami bérleti díjnál.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, hogy kettő dolgot szeretne megemlíteni, az egyik Velence 
Város Önkormányzatának vannak az  ingatlan ármeghatározásai, melynél visszatérő gondja a 
miértje és a hogyanja. Véleménye szerint az árakat a 2008-as évhez viszonyítottan 250,- Ft-al 
eurósítaná, és euróban határozná meg, mert a 6,1 %  a mai viszonyok között hamar „el tud 
szállni”,  és hogy ne kelljen évközben hozzányúlni. Véleménye szerint az Önkormányzat 
ellenkező esetben nem tudja reálértéken értékesíteni az ingatlanokat, hanem csak forintban 
rosszul meghatározott értéken. Határozati javaslatot kér az értékesítendő ingatlanok árának 
euróban történő meghatározására.  
Továbbá konkrét határozati javaslattal él azzal kapcsolatban, hogy olyan plusz feladatok 
merülnek fel a Képviselő-testület tagjainál, amelyek költségekkel járnak, ezeket nem tekinti az 
Önkormányzat a képviselők önköltségének, hanem azt költségtéríti. Olvasta a kiküldött 
anyagban, hogy voltak felszólalások a költségtérítésekkel kapcsolatban, ezek is alátámasztják a 
december 8-án elhangzottakat, ezért újból felveti a fokozódó munka mennyiségével 
párhuzamosan még egy alpolgármester létjogosultságát, konkrétan Cserny Vilmos képviselő 
urat javasolja alpolgármesternek. 
Ugyanakkor azt viszont el kell, hogy mondja, azt nem érti, szintén a nyolcadik anyagban 
olvasta, hogy a kilátó témában az egyeztetésekkor és az előkészítő munkákkor miért van a 
személye félretéve. Hosszú időt gondolkodott már ezen, volt rá ideje itt a pár év alatt és ezt senki 
sem tévedésből, félreértésből vagy elfelejtette, ez szándékos és tudatos kizárás abból a 
munkából, amihez ebből a körből ő tett ez ügyben a legtöbbet és azt is megengedi magának, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy ehhez ő is ért egyben a legtöbbet. Azt a 
feltételezést is megengedi magának, hogy ha egy ilyen témában, ami évek óta húzódik és így van 
kezelve, ahogy kezelve van, hogyha a szakmaiság ilyen szinten van félre, háttérbe téve, akkor az 
emberben, benne is gondolatok születnek, hogy más érdekeltségekben, más szakmai kérdésekben 
milyen döntések alkotják egyiket-másikat. Ez a két javaslata, köszöni szépen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólást és megállapítja, hogy az egyik 
javaslat érinti a költségvetést az ingatlan euróban történő meghatározásával. Ebben az ügyben 
kéri dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úr véleményét.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ebben nem lát semmi rosszat, nyilván nem euróban 
kerülnének kifizetésre az eladó ingatlanok. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, az államháztartási törvény 
szerint magyar önkormányzat csak magyar forintban nyithat számlát és gazdálkodhat. Ez 
ténykérdés, de el lehet azon gondolkodni, hogy pontosan a forint árfolyam-ingadozása miatt egy 
euróban meghatározott értékesítési ár és annak megfelelő átváltási árának nincs törvényi 
akadálya, mivel valuta pénzmozgás nem érinti az Önkormányzatot. Kéri, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a második olvasat előtt gondolja át ezt a határozati javaslatot.  
Elhangzott továbbá az alpolgármesterre tett határozati javaslat, a SZMSZ szerint egy 
alpolgármester lehet, továbbá az alpolgármester személyére javaslatot csak a polgármester 
tehet, erről pedig jelenleg nem kíván szavaztatni. Ez nem pénzügyi kérdés, hanem ügyrendi 
kérdés.  
 
Füri Mihály képviselő:  Érdeklődik, hogy ez miért nem költségvetési kérdés, szerinte erre 
részletesen elmondta az érveit.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkéri a címzetes főjegyző urat, hogy ezzel 
kapcsolatban adjon választ Füri Mihály képviselő úrnak. 
 
Füri Mihály képviselő:  Kijelenti, hogy a címzetes főjegyző úrtól nem kér választ. 
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Dr. Sirák András képviselő: A mellékelt anyag 27. § /2/ bekezdését idézi, erről részleteiben 
szeretne hallani. Azzal kapcsolatban is részletes tájékoztatást kér, hogy az újtelepi kápolna 
lebontásra került és annak a helyén épül a Kenedi féle épület, a Kenedi úr pedig addig 
„ügyeskedett”, míg rábeszélte az Önkormányzatot, hogy adja neki 6 millió forintért. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Katolikus Templom egy nagyobb felújítás előtt áll, ami 
több mint 10 millió forintba fog kerülni.  
Érdeklődik, hogy a katolikus temetőben építendő WC kinek a költsége, ki építteti, miért 
születet ez az ötlet? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, hogy a kápolnaépületben nem volt 
az egyháznak tulajdona, de az Önkormányzat akkor egy gesztust gyakorolt és felajánlotta, 
hogy ezzel az összeggel a Katolikus Egyházat segíteni kívánja. Az első gondolat ténylegesen 
az volt pénzügyileg, hogy a Kenedi úr fogja a pénzt utalni,, ma már egyértelmű és köztudott, 
a Kenedi úr meghatározott szerződéses feltételek alapján visszajuttatja a pénzt az  
Önkormányzatnak, majd az önkormányzaton keresztül egy szerződéses viszony alapján a 
Püspökség fogja megkapni a Katolikus Egyház részére, ahogy ez az összeg beérkezik.  
A temetőben kialakítandó WC kérdése már régi ügy, ez felekezettől függetlenül mindenkit 
érint. A temetői vizesblokk kialakítása létkérdés és mivel ez önkormányzati felajánlás, ezért 
már leírásra is kerülhetett, hiszen meg lehetett a forrását is jelölni. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdése, van egy pénzkiadás, ami a vizesblokk építésére 
vonatkozik, és van egy pénzbevétel, ami 6 millió forint, ennek a templom felújításánál meg 
lenne a helye. Véleménye szerint az Egyháznál a vizesblokk építése nem elsődleges feladat, 
van ennél előbbre való kiadás is. Azt szeretné pontosan tudni, hogy egyszer lesz egy 6 millió 
forintos támogatás, ami az Egyháznak egy plusz támogatás, amit a templom felújítására 
kíván az egyház fordítani, és egyszer lenne egy olyan támogatás, amit az Önkormányzat 
adna vizesblokk építésre? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, hogy van egyszer az 1.980 eFt 
szokásos összeg meghatározott  hányada, amit ezek szerint az egyház elkölt a felújításra, 
másrészt a befolyt 6 millió forint felhasználásának költségvetési célja a temetői vizesblokk, 
ami természetesen vagyonnövekedést is jelent. Még nem tudni, pontosan mennyibe kerül a 
vizesblokk, amikor ennek megvan a tervezési és kivitelezési költsége, ha marad pénz, 
eldöntheti a Képviselő-testület, hogy átadja-e egyéb fejlesztési feladatokra. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, jól értelmezi-e, hogy úgy akarja az Önkormányzat, kap 
az egyház 6 millió forintot, amiből csak vizesblokkot építhet. Szerinte ez diktatúra. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Elmondja, hogy ebben a kérdésben egyetért Dr. Sirák András 
képviselő társával, mivel ez a 6 millió forint a Római Katolikus Egyház helyi 
egyházközösségét illető támogatás, viszont a temetői vizesblokkban a többi egyház is 
érintett, ennek alapján ezt a 6 millió forintot az egyházak kapják és nem a Római Katolikus 
Egyház. Úgy gondolja, amennyiben az egyháznak más szándékai vannak, a Képviselő-
testületnek a szokásosan meghatározott évi összegbe kellene csak beleszólni, hogy az mire 
legyen felhasználva, ezt az összeget másképpen kellene meghatározni. Abban 
ellentmondana, hogy a vizesblokk a temetőben nem nélkülözhető, létszükséglet, nagyon 
indokoltnak tartja.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  Elmondja, nem a vizesblokk szükségességét vitatja, de a 6 
millió forint már 6 éve ígéret, most pedig kiderül, hogy csak akkor lesz belőle valami, ha 
ebből „budi” épül. Ez így szerinte nem támogatás, mert önkormányzati cél valósul meg 
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belőle, ennek ellenére ő is támogatja a WC megépítésének gondolatát, csak az Egyháznak 
nem ez az elsőrendű gondja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, hogy a temető a Katolikus és Református 
Egyházat tulajdona, nincs benne önkormányzati tulajdonrész, a ravatalozó építése is egy 
közös szerződés alapján történt. Elmondja, nem várható el egyik egyháztól sem, hogy a 
templom felújításokon kívül – amihez az Önkormányzat is jelentős pénzösszeggel hozzájárul 
minden évben - a temetőre is tudjon fordítani fejlesztésre és fenntartásra is. Viszont az már 
régen megfogalmazódott, hogy mivel az Önkormányzat gyakorolta ezt a gesztust, így 
nyilvánvalóan olyan célra szeretné fordítani némi irányítottsággal, ami közérdeket szolgál, 
nem csak az egyházak, hanem a lakosság érdekeit is képviseli. A Katolikus Egyház 
tiszteletére fog válni, ha egy vizesblokk kerül felépítésre az ő területén. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Azt szeretné pontosan látni, hogy van-e a Katolikus Egyháznak 
6 millió forintja, amit szabadon használhatna fel, természetesen tételes elszámolás alapján.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a három egyház képviselőjével folytassanak 
egy egyeztetést, ennek egy folyamat része legyen akkor, ha az Önkormányzat elő tudja 
készíteni, hogy egy minimális igényeket kielégítő vizesblokk milyen költséggel valósítható 
meg. Erről is csak akkor lehet beszélni ha befolyt a pénz, utána az Önkormányzat 
valamilyen feladatra valamikor biztosítani tudja. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Érdeklődik, hogy az a támogatási szabályzat, ami ma 
testületi téma, az egyházakra is vonatkozik? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A válasza igen. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Érdeklődik, hogy akkor milyen jogon van megszabva ez az 
összeg? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, egyrészt a kérelemben meg kell jelölni 
a valószínűsíthetően közérdekű tevékenységet jelentő tevékenységcsoportot, valamint   
konkrét fejlesztési elképzelést, a bírálat pedig el fogja dönteni, hogy mire ad támogatást, 
utána pedig a támogatási szerződést meg kell kötni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Példaként megemlíti, hogy a Sport Egyesületi 
támogatásnál nem adnak pénzt személyi juttatásokra, csak működési kiadásokra, ez a 
törvényi kötelezettség is. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A két alpolgármester felvetéssel kapcsolatban elmondja, 
kissé félrevezető volt a válasz, mivel igaz, most két alpolgármesterről nem lehet dönteni, de 
az a lehetőség adott, hogy az SZMSZ megváltoztatásáról döntsön a testület. Határozati 
javaslattal él, kerüljön megváltoztatásra az SZMSZ annak érdekében, hogy az 
Önkormányzatnak két alpolgármestere lehessen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkérdez a Címzetes főjegyző urat, hogy az SZMSZ 
módosítását napirendire lehet-e tűzni, mivel most a Képviselő-testület  a költségvetést 
tárgyalja.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, hogy ez bizottsági előkészítést igényel, 
amennyiben ezt javasolja a bizottság, akkor szavazásra kerül, ha nem akkor annak 
ismeretében is szavazásra kerülhet. Most nem lehet azügyben határozatot hozni, hogy a 
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Képviselő-testület  szeretné-e módosítani az SZMSZ-t, vagy nem. Az indítványt az Ügyrendi, 
Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság kell előbb 
tárgyalja, megfelelő indítvány alapján. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Érdeklődik, a költségvetési javaslat első olvasatával 
kapcsolatban van-e még valakinek észrevétele, javaslata? 
 
Serhók György képviselő: Jónak tartja, hogy többször tárgyalnak az előterjesztésekről, a 
költségvetési tervezetekről, azért mert több gondolat is előjön. Elmondja, igen komoly anyag 
készült a költségvetéssel kapcsolatban. Kijelenti, amikor két évvel ezelőttt a Képviselő-
testület meghatározta a ciklustervét, a működéssel kapcsolatosan meghatározott feladatait, 
akkor most úgy érzi, hogy ez az előterjesztés az akkori megfogalmazásoknak megfelelően 
készült. Szerencsére már nem kell olyanról dönteni, hogy az intézmények költségének 
csökkentése érdekében embereket kelljen elbocsátani, itt ilyen dolgok nincsenek, ezek a 
helyükre kerültek. Kéri a képviselőtársait, akinek még bármilyen gondolata van a 
költségvetéssel kapcsolatban, most mondja el, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen még tárgyalhassanak róla. Elmondja, jónak tartaná, ha az egyházaknak 
nyújtott támogatásból az egyházak visszafordítanának bizonyos összeget a temetővel 
kapcsolatosan felmerülő költségekre. Javasolja, hogy most itt van a 6 millió forint plusz 
pénz, amelyen el kellene gondolkodni, nem lenne-e érdemes a lakosság érdekeit is szolgáló 
nemes célra felhasználni.  
 
Sénik István képviselő: Javasolja, ezt a 6 millió forintot osszák szét az egyházak között, ne 
csak a Katolikus Egyház kapjon belőle, hanem a többi is. 
 
Martinovszky József képviselő: Véleménye szerint már nem kellene változtatni ezen a 6 
millió forinton, ha már évekkel ezelőtt ezt megígérte az Önkormányzat a Katolikus 
Egyháznak, akkor maradjon így. Felhívja a figyelmet, hogy ezt a pénzt törvényileg kötni kell 
valamiféle teljesítéshez.  
 
Füri Mihály képviselő: Véleménye szerint nem kapott mindenre választ. Kérdése az, mivel 
most költségvetésről beszél a testület, szeretné tudni, ki és milyen feladatokkal bíz meg 
képviselőket külön feladatokra, és miért hozza kellemetlen helyzetben azt, akit megbíz és azt, 
akit nem bíz meg. Elmondja, ezeket az embereket nem a Képviselő-testület bízta meg, 
rosszul szerepel a jegyzőkönyvben, mert szó szerint fel van sorolva, hogy a Polgármester 
bízta meg ezt és ezt a személyt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni a hozzászólást, ezzel a válaszadás is 
megtörtént, ez nem tartozik a költségvetés tárgyalásához, a Kilátóval összefüggő 
kérdésekben vagy a Képviselő-testület, vagy a Polgármester, vagy a címzetes főjegyző ad 
olyan megbízásokat, kinek, mi a hatásköre.  
 
Füri Mihály képviselő: Elmondja, nem a Kilátóról van szó, konkrétan minden témában 
kérdezi, hogy a jövőben a Polgármester fog kiadni a képviselőknek – ahogy a december 8-i 
jegyzőkönyvben szerepel – külön feladatokat külön költségtérítésekkel? Ezért gondolja, 
szorosan a költségvetéshez tartozik az, ha van olyan személy, aki többet tud vállalni és már 
vállalt is többet, akkor gazdaságilag miért nem indokolt az, hogy a testület beemeljen 
mégegy olyan szereplőt, akit alpolgármesternek nevezne, aki tudja ezeket a feladatokat 
vállalni és belefér az alpolgármester költségtérítésébe vagy tiszteletdíjába az ő működése. 
Most azt látja, hogy az alpolgármester a rendezvényre elvitte magával a Cserny Vilmos 
képviselő urat, tehát a feladatot egyedül nem tudta ellátni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azt javasolja, hogy nem kéne senki szavát 
félreértelmezni, a december 8-i ülésen két képviselőtárs meghatározott tevékenységi köréről 
volt szó, semmi másról. Köszöni Füri Mihály képviselő úr költségvetéssel kapcsolatos 
észrevételét és aggodalmát, nem kell tartani attól, hogy az önkormányzat túlköltekezik akár 
a képviselőkkel kapcsolatosan, akár más irányban.  
 
Füri Mihály képviselő: Kéri a címzetes főjegyző úr válaszát is. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, ha jól emlékszik a december 8-i 
jegyzőkönyvre, ott a Képviselő-testületről volt szó. 
 
Füri Mihály képviselő: Kéri, hogy ennek konkrétan legyen utána nézve. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a Polgármester konkrétan tehet egy 
javaslatot, de a Képviselő-testület  szavazhatja meg, az ÖTV azt mondja, amennyiben a 
képviselőnek a közfeladata ellátása során költsége keletkezik, azt az Önkormányzat köteles 
megtéríteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megkérdezi, van-e még javaslat, hozzászólás a 
költségvetési rendelet első olvasatával kapcsolatban? Lezárja a vitát és jelzi, első olvasatú 
vitaként magát a rendelet tervezetet ezzel a működési, fejlesztési feladatokkal együtt a 
második olvasatra alkalmasnak szöveget hozzon a Testület azzal, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság tárgyalja még az euróban meghatározott ingatlanár 
lehetőségét, a másik pedig az egyházakkal történő egyeztetés.  
Kéri, aki ezzel a két nyitott kérdéssel továbbtárgyalásra, a második fordulóra alkalmasnak 
találja a költségvetési rendelet tervezetet, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

a 2009. évi költségvetés tervezet első olvasatú anyagának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés tervezet első 
olvasatú anyagát a két nyitott kérdés továbbtárgyalásával a második fordulóra alkalmasnak 
találja. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. február 23. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, még el kell fogadni határozattal a 
közpénzekből nyújtott támogatás helyi rendeletének szabályozását, amelynek melléklete a 
támogatási kérelem. (Előterjesztés 4. sz. mellékletben). 
Kéri, aki elfogadja teljes egészében a szabályzatot a mellékleteivel együtt, kézfeltartással 
szavazzon.  
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Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

a közpénzekből nyújtott támogatás helyi rendjéről szóló szabályzat jóváhagyásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közpénzekből nyújtott támogatás 
helyi rendjéről szóló szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. A 
Képviselő-testület a szabályzatát 2009. február 10-vel hatályba lépteti és alkalmazását ezen 
naptól elrendeli. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. február 10. 

 
*  * *  

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mivel 17.00 és 18.00 óra között lakossági közérdekű 
hozzászólás lehetőségét írja elő az SZMSZ, megkérdezi a jelenlévőket, kíván-e valaki ezzel 
élni. 
 
Szabó Gábor termálfürdő – projektmenedzsere: A fürdő nevében szeretné tájékoztatni a 
Képviselő-testület. December 18-val tudott elindulni a szálloda és fürdő működése, mégis 
vannak olyan jelek, amik azt mutatják, hogy az indulás elsietett volt, két kiemelkedő példát 
mondana erre: 
- a gazdasági válságból adódóan a különböző hitelállományra kötött szerződéseiket úgy 

módosították a bankok, hogy nem sikerült még ekkora sem teljesen befejezni a fürdőnek 
a beruházását, többek között a fürdő és a wellness részleg teljes berendezése nem került 
beüzemelésre a fürdő nyitására, 

- továbbá ami azt bizonyította, korai volt az indulás, nem sikerült a személyzetet teljes 
egészében oly módon felkészíteni, hogy a decemberi kicsit erőteljesebb időszakban ne 
lettek volna olyan észrevételek, amelyek a viselkedés és az összeszokottság hiányából 
adódtak.  

Elmondja, tisztában van azzal, azt ígérték, hogy januárban még elindul a gyógyászat is, de 
a működéshez a feltételeket nem tudják biztosítani. Nagyon sok észrevételt kaptak a 
decemberi és januári működésükkel kapcsolatban, köszönik ezeket és megpróbálnak ennek 
megfelelően működni, mondana egy-pár példát: 
- a legtöbb észrevétel még mindig az árakkal kapcsolatban jelent meg, elkezdtek egy 

árcsökkentő folyamatot, levittek minden árat a fürdőben, illetve megszüntették a kauciót 
az óránál, további észrevételeknél próbálnak rugalmasak lenni, 

- úgy gondolták, a reggeli úszás lehetőség a helyi lakosok körében népszerűbb lesz, emitt 
reggel fél hétkor már nyitottak, elmondható, hogy január hónapban ½ 7 – ½ 8 között 
összesen 8 ember jelent meg, ebből négy volt velencei, így nem érdemes ilyen korai 
időpontban nyitva tartani, ez módosították, ½ 8-tól van nyitva a fürdő. 

Elmondja, a teljes nyitva tartási időszak alatt kb. 3800 fő vette igénybe a fürdőt, 
nagyságrendileg kb. 180-190 fő volt ebből a velencei lakos, meg kell gondolni, hogy a helyi 
lakosság felé érdemes-e más kínálattal is lépni.  
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A szállodával kapcsolatban elmondja, hogy 43 %-os töltöttséget terveztek, ez 48 %-os lett, 
sem a környéken, sem Budapesten nem jellemző ilyen magas arány. Jelenleg 60 szoba áll 
rendelkezésre, ez azt jelenti, a szálloda üzemeltetése elfogadható szinten folyik.  
A forint árfolyamváltozás hatására most úgy látszik, a következő ütemnél, ami még hátravan 
az épületek beindítására, nagyságrendileg 400 millió forint hiányzik, jelenleg a tulajdonosi 
kör azon dolgozik, hogy ez a hiányt előteremtse. Terv szerint május 1-vel szeretnék a másik 
szállodaépületet is beüzemelni. Befejezésül még elmondaná, a decemberi hónap folyamán az 
idegenforgalmi adók tekintetében 463.500,- Ft jött be, illetve nagyságrendileg ugyan ennyi 
várható a januári hónap folyamán, így a két hónap közel 1 millió forint idegenforgalmi adót 
jelen a településnek. A fürdőnek van egy napirendi pont érintettsége, mivel házasságkötő 
helyszínként jelölnék ki, kéri a Testületet, hogy ezt támogassa.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a tájékoztatót, javasolja, jó lenne, ha a 
helyi PR tevékenységen javítana a tulajdonos. Az önkormányzat sem tudta, hogy üdülési 
csekket elfogad-e a fürdő, telefonban közölték, hogy igen. Nagyon pozitív dolog, hogy a 
fürdőszolgáltatásra is elfogadja az üdülési csekket a fürdő. A gyógyászati ellátással 
kapcsolatban felhívja a figyelmet, a velencei lakosok kiemelt gyógyászati ellátására 
fordítsanak majd figyelmet, ügyeljenek arra, hogy ne a velencei lakos szoruljon ki 
esetlegesen egy bejelentkezési kérelem során a gyógyászati ellátásból.  
 
Martinovszky József képviselő: Kéri, ha már a helyi lakost egyszer felvitték a rendszerbe, ne 
kelljen újra sorba állnia és megismételni ezt, akárhányszor megy, egy modulbővítéssel 
biztos lehet ezen segíteni. Kéri, a PR tevékenységre jobban figyeljenek oda, ne neki kelljen a 
januári árakat kifüggeszteni, hanem ezt a fürdő tegye meg a velencei-tó környékén 
plakátokkal, például nincs kitéve, hogy alacsonyabbak lettek az árak.  
 
Galambos György alpolgármester: Elmondaná, a kezdeti időszakban a dolgozók 
felkészítése nem volt teljes körű, a pénztárral kapcsolatban pedig megjegyzi, hogy el kellett 
volna más fürdőkbe is menni, megnézni a beléptető-rendszert, ezek csak technikai dolgok, 
de rendkívül sok munkaórát lehet velük megtakarítani. Másik észrevétele, hogy a nagy 
medence, ami elől van, annak a vize hideg. Tudja, hogy úszásoktatás folyik benne, de a 
délutáni órákban a hőfokot feljebb kellene vinni, mert az ülőmedence nagyon jó, de annak 
kisebb a férőhelye. Felhívja a figyelmet, a szélsőséges időjárás miatt a parkolóból nagyon 
nehéz bejutni a fürdőbe, jó lenne arra odafigyelni, hogy ne csak az aszfaltos parkoló legyen 
rendbe, hanem a többire is figyeljenek, időnkét elég csak egy kis zúzott kő odavitele. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Érdeklődik, van-e csoportos kedvezmény, például a nyugdíjasok 
kérdezték tőle, hogy hány főtől van ilyen és mennyi a kedvezmény összege. 
 
Szabó Gábor termálfürdő – projektmenedzsere: Elmondja,  ebben a kategóriában nem 
indítottak kedvezményt, de volt rá példa, valaki odatelefonált, hogy csoporttal érkezne és 
adtak a csoportnak kedvezményt. Kéri, ezügyben a nyugdíjasok az értékesítési munkatársat 
keressék.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A PR tevékenységgel kapcsolatban elmondaná, hogy most járt a 
fürdőbe, kért a szállodára egy tájékoztató anyagot, mert külföldi vendégekkel találkozik, 
ezeken a tájékoztatókon mindeféle kép van, de magáról a fürdőről csak három 
bélyegnagyságú kép található.  
 
Szabó Gábor termálfürdő – projektmenedzsere: Elmondja, felvethette volna harmadik 
hibaként, hogy nem volt bejárató kampány, a fürdő elkövetkező költségvetésében 60 MFt 
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szerepel marketing költségként. Néhány újságcikken kívül nem jelent meg sehol a fürdő, erre 
mindenképpen pénzt kell fordítani, ezt belátta a tulajdonosi kör és a vezetés is. 
 
Füri Mihály képviselő: Szerinte párhuzam húzható a fürdő és velence város reklámja között, 
mivel Velence városának a mai napig csak magyar nyelvű honlapja van. Elmondja, azzal, 
hogy 45 nap nyitva tartás után vissza kellett venni a nyitási időt ½ 8-ra, ez minősíti a 
Testületet is, mert kellett volna egy saját kampányt indítani a velencei lakosok körében, 
hogy minél többen menjenek oda fél 7-re, ha azt szeretné a Testület, hogy jövőre is fél 7-re 
oda lehessen menni. Az árkon való átjutás sem megoldás, az volt a kifogás, hogy nincs ott 
járda.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Biztos benne, hogy a nyitva tartással kapcsolatban 
biztosan mérlegelni fogja a fürdő vezetése a nyári időszakot.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  Elmondja, az egyik gond a járda kérdése, mivel az esőzések 
után az alsó út nem igazán járható, ez az út nem alkalmas a nagy forgalom lebonyolítására. 
Továbbá véleménye szerint egy ilyen intézménynek legalább 1-2 kijáratának kellene lenni, 
az, hogy oda 10-12 parkolóhely nyílik, ez biztosan nem szabályos. Kérdezi továbbá, milyen 
az egészségügyi, illetve mentészeti jellegű ellátás, van-e ott állandóan valamilyen 
mentőszemélyzet szolgálatban, ha igen, akkor ki, mi az elérhetősége, ezen kívül felajánlja, 
szívesen csinálna egy mentős bejárást, a nagyobb baj megelőzése érdekében.  
 
Szabó Gábor termálfürdő – projektmenedzsere: Elmondja, hivatalos orvosi ügyeletük még 
nincs, a vezetőség felé tolmácsolta a mentős bejárás lehetőségét, valószínű meg fogják 
rendelni. Elmondaná, hogy az úttest és a salakos parkoló közterület, a fürdőnek akkor lesz 
érdeke a parkolókba is beruházni, ha ez egy konkrétabb szerződésbe le lesz fektetve.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a Képviselő-testületnek született egy 
döntése arról, hogy felújítja átadásra a parkolót és biztosítja a termálfürdő üzemeltetéséhez. 
Itt hiányzik a következő lépés, le kellene ülni, hogy ki mit fog tenni, mert értelemszerűen az 
Önkormányzat tovább nem üzemeltetett, ezzel nem foglalkozott. Az a véleménye, a parkoló a 
vendégeknek lett kialakítva, nem építkezést kiszolgáló nagyobb autóknak, a kialakult helyzet 
annak is köszönhető, hogy a padkán végig állnak ezek a nagy autók. Tisztában van azzal, 
hogy ez szükséges rossz, de véleménye szerint ehhez már kötődnek bizonyos felelősségek.  
 
Sénik István képviselő:  Véleménye szerint a fürdő nyitásakor voltak problémák, karácsony 
és szilveszter közötti nagyobb forgalomkor sorba kellett állni, a személyzet nem kellő 
figyelemmel irányította el a vendégeket. Örül neki, hogy az árak csökkentésre kerültek. 
Elmondja, a fürdő már most kevés férőhelyű, jó lenne, ha jövőben gondolkodna a fürdő 
arról, hogyan lehet a fiatalokat és érintő élményrészt kialakítani, mert jelenleg inkább az 
idősebb korosztálynak nyújt pihenést. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Kérdezi, befejeződött-e a dolgozói kör kiválasztása, 
mert ha igen, akkor tudomása van arról, hogy több olyan pályázatót nem értesítette ki, aki 
beadta a pályázatát, pedig a tulajdonos, amikor tájékoztatót tartott a lakosság felé, 
kimondottan ígéretet tett arra, hogy mindenkit behívnak, illetve mindenkit értesítenek. 
Konkrétan négy emberről tud, akik nem kaptak értesítést, ezek becsapottnak érzik magukat. 
 
Szabó Gábor termálfürdő – projektmenedzsere: Elmondja, még nem fejeződött be a 
munkavállalók kiválasztása, az induló létszámot elindították decemberben, ami kb. 80 fő 
volt, olyan július felé 120-130 főben fog beállni a dolgozói létszám. Akiket még nem 
értesítettek ki, azok tartalékban vannak a későbbi munkaigények kielégítése céljából. 
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Valóban hiba, hogy akiket egyik munkakörre sem tartottak érdemesnek, még nem 
értesítették ki. Elmondja, hogy nem a pályázat beadásának időpontja szerint döntenek, 
hiszen nem volt meghirdetett állás, hanem az alkalmasság alapján, teljesen mindegy, ki, 
mikor adta be a pályázatát. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat és elmondja, biztosan 
jól esne a pályázóknak, ha valamiféle kiértesítést kapnának. 
 
Füri Mihály képviselő: Kérdezi, hogy az étterembe be lehet-e jutni az utcáról? 
 
Szabó Gábor termálfürdő – projektmenedzsere: Elmondja, bárki be tud menni az étterembe. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megkérdezi, van-e valakinek még lakossági közérdekű 
hozzászólása vagy észrevétele.  
 
Füri Mihály képviselő: Érdeklődik, mikor lesz zárt ülés? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, tervezett módon a következő testületi 
ülésen, február 23-án, a Velencei Emlékérem tárgyalásakor. Zárt ülést a munkatervben 
meghatározottak szerint tart a Képviselő-testület, de természetesen indítványozni bármikor 
lehet.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Érdeklődik, hogy a Velence területén dolgozó közhasznú 
dolgozók és a közmunkaprogramban résztvevőknek Velence hol biztosít vizesblokkot, hol 
van WC a város területén? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, a hivatal épületében minden szociális 
helyiség biztosított a közhasznú dolgozók részére, a nyári közmunkaprogramban 
dolgozóknak a volt ÉDÁSZ épületben van megoldva. 
 
Czuppon István iskolaigazgató: Kéri, amíg az iskola a Fehérházban működik és a 
gyermekek rendszeresen járnak a fürdőbe úszni, addig a járda hiánya miatt legalább 
sebességkorlátozó tábla kihelyezését oldják meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a közérdekű bejelentéseket és javasolja 
10 perc szünet megtartását.  
 
A teremből távozott: Füri Mihály képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő és Dr. Sirák 
András képviselő. 
 
 
4./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
 (Előterjesztés 5. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a napirenddel kapcsolatban kérdése, 
észrevétel nem volt. Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  8 igen, 1 tartózkodó szavazattal a rendelet tervezetet  
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2009. (II.23.) 
r e n d e l e t e 

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

 
 

Rendelet 6-os számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
 
 
5.) Egyebek: 
 
 
a.) 2009. évi intézményi élelmezési díjak 
 (Előterjesztés 7. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, itt két rendelettervezetről van szó, egyszer 
a szociális étkeztetés térítési díjáról, valamint az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési 
díj alkalmazása. Kéri, hogy először a szociális étkezés térítési díjáról döntsenek, megkérdezi 
van-e valakinek kérdése észrevétele. 
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem volt. Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést és az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2009. (II.23.) 
r e n d e l e t e 

a szociális étkeztetés térítési díjáról 
 
 

Rendelet 8-as számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, az iskolai és óvodai élelmezési térítési díj 
alkalmazásával kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapította, kérdés, 
észrevétel nem volt. Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2009. (II.23.) 
r e n d e l e t e 

az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról 
 
 

Rendelet 9-es számú mellékletben. 
 

 
 

*  * * 
 
 
 
b.) 2009. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról rendelet – tervezet 
 (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Galambos György alpolgármester: Elmondja, hogy otthon elővette a DRV számlát, de neki 
nem stimmel semmi. Hogyan van ez? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, arról van szó, az állandó díj egy 
havidíj, ezért a szolgáltatási díjért havonta 377,- Ft + ÁFA összeg fizetendő, a számla többi 
összege a m3 díjat tartalmazza, nem szabad összeadni a kettő tételt.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Elmondja, olvasta az újságban, hogy egy másik településen aki 
nem kötött rá a szennyvízhálózatra, annak is fizetni kell a díjat. Véleménye szerint ha nem 
annyian fizetnének, ahányan most fizetnek, akkor ez a kalkuláció másképpen nézne ki. 
Elmondja, minden szennyvízközművet használó fogyasztónak kötelessége fizetni, akkor miért 
történhet meg, hogy más településen a nem használónak is kötelessége legalább az állandó 
díja kifizetni. A velencei rendeletbe ez úgy van megfogalmazva, aki használja, annak kell 
fizetni. Javasolja, aki nem köt rá a szennyvízcsatornára, legalább az is fizessen állandó 
díjat.  
Másik kérdése, hogy az előterjesztés 6. § utolsó mondata úgy hangzik „……megfelelő 
feltételekkel, külön vízórával mért kerti csap kerül kialakításra.”, melyek ezek a feltételek, 
valamint a helyi újságban kapott-e a lakosság tájékoztatást? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Egyetért azzal, hogy jó lenne leközölni ezt a helyi 
újságba, ha van a DRV-nek egy tájékoztatója.  
 
Matinovszky József képviselő: Elmondja, hogy van egy üres telke, ami után talajterhelési 
díjat fizet, nem lenne jó, ha ezután még állandó díjat is kellene fizetnie. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, a felvetődött kérdésekkel kapcsolatosan az 
önkormányzat megkeresi a DRV-t és tájékoztatást kér. Elmondja, minden önkormányzat 
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egyetértésével felkérte az Önkormányzat a Hullay urat és megbízást adtak ki arra, a DRV 
felé eljárjon, hogy amikor a testületnek meg kell határoznia a szennyvízdíjakat, addigra 
álljon fel egy olyan rendszer a DRV-nél, ahol ki tudják mutatni a tókörnyéki 
önkormányzatokra leválasztva pontosan a költségoldalt. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztett összegben benne van az állami támogatás. A DRV ott követett el 
szabálytalanságot, hogy már novemberben be kellett volna terjeszteniük az önkormányzat 
elé a szennyvízdíjat, mert annak alapján lehet igényelni az állami támogatást. Ez elhúzódott, 
most már mindenképpen el kell fogadni az árat, mert az Önkormányzat elveszti az állami 
támogatást. Talán érdemes lenne megkérni a DRV tulajdonosát, hasson oda, hogy az Rt 
2009. október-novemberében a 2010-es árat időbe terjessze be. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint a Hullay úron keresztül már 
most lehetne jelezni, mégegyszer ilyen helyzetbe nem engedi belesodorni magát az 
Önkormányzat és kéri, hogy időben terjessze be a következő évi árat az Rt, mert ellenkező 
esetben az Önkormányzatnak ebből keletkező kára a DRV-re terhelődik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az előbb tévesen tájékoztatta a Képviselő-
testületet, miszerint az előterjesztett összegben benne van az állami támogatás, mert a 4. § 
szerint az állami támogatást ebből az összegből még le kell vonni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el az 
előterjesztést. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bejelenti, új szavazást kér, mert nincs meg a 
minősített többséghez szükséges szavazat, mivel a rendelethez 8 egybehangzó szavazat kell, 
jelenleg pedig 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással fogadta el a Testület az előterjesztést. 
Ismételten megkérdezi, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2009. (II.23.) 
r e n d e l e t e 

a 2009. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról 
 

Rendelet 11-es számú mellékletben. 
 

*  * * 
 
 
c.) Engedményezési szerződés + Megállapodás (Járóbeteg Szakellátó Központ) 
 (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, tudta az Önkormányzat, amikor a 
Járóbeteg Szakellátónak a fejlesztését elfogadta, hogy egy non-profit Kft-t kell létrehozni, 
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ebben döntés is született, csak azt nem tudta az Önkormányzat, ez milyen módon fog 
rendeződni, úgy, hogy pénzügyileg, illetve számviteli, könyvelési szempontból is rendbe 
legyen. Kiadta a közreműködő szervezet a két mintát az engedményes szerződésre és a 
megállapodásra is. Az Önkormányzat részéről a Címzetes főjegyző és Polgármester 
többször is leült a közbeszerzési tanácsadóval, a pályázatíróval, a Kft. ügyvezetőjével és 
könyvelőjével, az Önkormányzat könyvvizsgálójával és beletették azokat a kiegészítéseket az 
anyagokba, amit feltétlenül szükségesnek tartottak és ez az átformált, de már az 
Önkormányzat számára elfogadhatónak tartott két előterjesztés került most a Képviselő-
testület  elé. Külön-külön szavazással a döntés arról fog szólni, hogy az Önkormányzat ezt 
aláírja, illetve mint a taggyűlésen a többségi tulajdonos úgy szavazott, hogy a Kft. is ezt a 
szerződést elfogadja.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a megállapodás van elől, majd az 
engedményezési szerződés. Véleménye szerint, tekintettel arra, hogy szállítói finanszírozást 
kért az Önkormányzat, és előleget nem igényelt, így az engedményezési szerződésre nincs is 
szükség. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, a szakértői körben ugyan ezt elmondta a 
Címzetes főjegyző úr, felhívták a STRAPI-t, gyakorlatilag választ nem kaptak, leírták, de a 
kérdésre nem érkezett válasz. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Jegyző Úr 
véleményét vegyék tudomásul, de a STRAPI igényei szerint döntsenek. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, hogy nyilvánvaló aláírás előtt kikérik 
még a jogi szakértő véleményét is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a Megállapodás aláírásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület  8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Megállapodás 
aláírásával egyetért  és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

Megállapodás kötése a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó  
Közhasznú Non-profit Kft.-vel 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi járóbeteg-szakellátó 
központ létesítésére megkötött Támogatási Szerződés kötelező hatályú előírása alapján 
Megállapodást kötött a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Non-profit 
Kft-vel (székhely: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1.) a szakellátó létesítmény 
megvalósítása tárgyában a gazdasági társaság közreműködő szerepköréről és 
felhatalmazásáról. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást írja alá. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. március 20. 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az Engedményezési Szerződés megkötésével 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az 
Engedményezési Szerződés megkötésével egyetért  és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

Engedményezési szerződés kötése a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Non-profit Kft-vel 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
központ projekt megvalósítása tárgyában az e célból kötött Támogatási Szerződés 
rendelkezése alapján Engedményezési Szerződést köt a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Non-profit Kft-vel (székhely: 2481 Velence, Balatoni út 65. fsz. 1.). 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2008. március 20. 

 
*  * * 

 
 
d.) Projektmenedzsment bírálata 
 (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a projektmenedzsment tevékenységre 
pályázati felhívást bocsátott ki, végül egy pályázó maradt az első fordulót követően. A 
pályázata érvényes, az ajánlati összeg belefér az előirányzott keretösszegbe. A szakmai 
bírálat egyértelműen pozitív volt, illetve a pályázati bírálathoz előírányzott pontrendszerben 
is 1040 pontot sikerült összeszednie, így egyedüli ajánlattevőként értékelhető a pályázata. 
Ebből adódóan a bíráló bizottság egyhangúan javasolja a Közép-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt-t a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. Keretszerződést fog velük 
értelemszerűen az Önkormányzat kötni és ott már remélhetőleg a harmadik aláíró fél a 
Járóbeteg Szakellátás részéről Dr. Ferencz Péter, a gazdasági társaság vezetője lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele. 
Kéri, aki elfogadja a Bíráló Bizottsági ajánlatot és nyertesnek a Közép-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt. mellett dönt, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az 
előterjesztéssel egyetért  és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

Projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a három nagy projektre („Velencei-
tó Kapuja”, Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, Zöldliget Általános Iskola bővítése, 
felújítása) kiírt projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlati felhívásra 
beérkezett pályázatok értékelése kapcsán a Bírálóbizottság javaslatával egyetértve a 
pályázat nyertesének a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-t (8000 Székesfehérvár, 
Zichy liget 12.) jelöli meg pályázati nyertesként. Megállapítja, hogy a három projekt 
összevont projektmenedzsment ajánlati díja nettó 94 millió forint.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződéskötés érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. március 20. 

 
 

*  * * 
 
 
e.) HPV – oltásról döntés 
 (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiegészítésként elmondja, beszélt a Székesfehérvári 
Önkormányzat Egészségügyi Bizottságának vezetőjével, akitől azt kérdezte, a közbeszerzési 
eljárásból marad-e annyi oltóanyag, hogy azoknak is lehetősége legyen Velencén ezt 
54.000,- Ft-ért megvenni, akik nem ebbe az önkormányzat által kijelölt korosztályba 
tartóznak. Még nem kapott választ, de a mai értekezleten részt vett Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezető, ezért átadja neki a szót. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:  Elmondja, Velencének 45 db 
oltóanyagot tettek félre, az Önkormányzattól várják az értesítést, hogy hány fő venné 
igénybe – felmérés alapján 2009. évben 24 fő -, ami pedig megmarad, azt szeretnék átadni a 
Székesfehérvári Kistérségnek. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint akkor ebben a témában további 
egyeztetés szükséges. Kéri a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, hogy az önkormányzat 
kezdeményezhesse, a kijelölt korosztályba tartozókon kívül a velencei állandó lakosú lányok 
54.000,- Ft-ért kaphassák meg a védőoltást. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Véleménye szerint meghirdetné a lakosság körében és 
aki jelentkezik, annak ingyenessé tenné, nem biztos, hogy sokan jelentkeznének erre a 
védőoltásra.  
 
Martinovszky József képviselő:  Elmondja, a kiválasztott 24 gyermek szüleinek lesz egy 
tanácsadás, ahol minden tájékoztatást megkapnak. Valószínű, ezek a gyermekek élni fognak 
ezzel a lehetőséggel, mert egyre több a propaganda ezzel a védőoltással kapcsolatban. A 
Szociális Bizottság azt kezdeményezte, hogy ha van maradék oltóanyag, akkor a maradékot 
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számszerűleg hirdesse meg az Önkormányzat a velencei lakosoknak az 54.000,- Ft-os 
beszerzési áron. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Mi alapján fogja eldönteni az Önkormányzat, hogy a 
jelentkezők közül ki kapja. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:  Elmondja, Székesfehérváron is van egy 
várakozó lista. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, két szavazás szükséges, egyszer a 
határozati javaslatról, a másik pedig, kéréssel fordul az Önkormányzat Székesfehérvár felé, 
hogy 45 db oltóanyagig felhasználható legyen a saját keret. 
Kéri, aki  a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal a határozati javaslattal egyetért  és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 
a HPV oltásról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete térítési díj mentesen biztosítja az 1996. 
január 1. és 1996. december 31. között született 2009. január 1-jén velencei állandó 
lakcímmel rendelkező lányok esetében a méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni 
védőoltást. 
Felkéri a Hivatalt, hogy az oltás lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
  Felelős: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
    Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2009. június 30. 
 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy 
megköszönve a Székesfehérvári Önkormányzat segítségét az Önkormányzat kéri a 45 db 
oltóanyag felhasználhatóságának biztosítását, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal a javaslattal egyetért  és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

oltóanyag felhasználásáról döntés 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székesfehérvári Város 
Önkormányzata által lefolytatott közbeszerzési eljárás kapcsán kifejtett segítségét 
megköszönve jelzi, hogy az eredeti megállapodásban foglalt 45 oltóanyag rendelkezésre 
bocsátását kéri. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. április 30. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, Gránitz Gáspár Istvánné képviselő 
javaslata az volt, hogy ingyenessé tegye az Önkormányzat mindenki számára az oltást a 
keretszámon belül, tehát vállalja át az Önkormányzat a 45 db oltóanyag kifizetését. Részéről 
a Képviselő asszony javaslatát nem támogatja, mert túlzott terhet róna az Önkormányzatra. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  A kezdeményezését visszavonja. 
 
 
f.) Házasságkötési helyszín kijelölése 
 (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, az kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  8 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az 
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2009. (II.9.)  
h a t á r o z a t a 

házasságkötés helyszínéről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal által benyújtott, 
a kijelölt hivatalos anyakönyvi helyiségen kívül tartandó házasságkötések tárgyában foglalt 
előterjesztést tudomásul veszi, és a Velence Resort & Spa-t (Velence, Tó u. 4-6.) kitelepült 
esküvők tartására kijelöli. 
 
 Felelős: Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 Határidő: folyamatos 
 

*  * * 
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h.) Luxusadó rendelet visszavonása 
 (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2009. (II.23.)  

rendelete a 
a luxusadóról szóló 21/2008. (XII.24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

Rendelet 17-es számú mellékletben. 
 

*  * * 
 
 
i.) Önkormányzati bérlakások díja 
 (Előterjesztés 18. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, a Bárczy Gusztáv utcában védőnői szolgálat 
került kialakításra. Kéri kerüljön átvezetésre. Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-
e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Sénik István képviselő:  Elmondja, már nem tudja, hogyan lettek az árak megállapítva, 
szerinte a piaci árak legalább másfélszeresek, véleménye szerint nem érdeke az 
Önkormányzatnak, hogy ezeket a lakásokat fenntartsa, amelyekben benne laknak, ott 
legalább piaci árat számoljon az Önkormányzat. Véleménye szerint legalább 15 %-kal 
emeljék a bérleti díjakat. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a 15 %-os emelés meg lesz, mert az 
ÁFA tartalom is életbe lép. Jelzi, hogy az önkormányzat 2009. január 1-től a bérleti díjak 
szempontjából az ÁFA körbe tartozik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri módosítani a rendelet tervezetet, miszerint 
minden bérleti díjnál Ft/m2+ÁFA szerepeljen. Kéri, aki a rendelet tervezetet elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2009. (II.23.)  

rendelete a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006. (XII.28.) rendelet 

módosításáról 
 

Rendelet 19-es számú mellékletben. 
 

*  * * 
 
 
j.) Termőföld bérleti díjak megállapítása 
 (Előterjesztés 20. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

földhaszonbérletek 2009. évi díjtételei 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. év vonatkozásában a 26/9 és 
345 hrsz-ú földterületek bérleti díját 23,- Ft/m2/év+ÁFA-ban, a velencei 387/3 hrsz-ú 
földterület bérleti díját 83,- Ft/m2/év+ÁFA-ban állapítja meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket fenti tartalommal kösse meg. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. március 31. 

 
*  * * 

 
 
k.) Gárdony-Velence-tavi Horgász Egyesület kikötőbérleti kérelme 
 (Előterjesztés 21. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az előterjesztés tartalmazza a bizottsági 
ülésen javasolt szempontokat is.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Javasolja, bár a szerződés október 31-ig szól, a 
helytállás egész évre legyen biztosítva. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a javaslat értelmében a szerződést 
módosítják, hiszen ez volt a Bizottság javaslata is. Egyszerűsítve tehát az Egyesület 
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december 31-ig köteles lesz a szemetet összeszedni. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, 
véleménye. 
Kéri, aki az előterjesztést a Bizottság javaslatával együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal az előterjesztés elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

„Csontréti” csónakkikötő 2009. évi bérletéről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gárdony-Velence-tavi Horgász 
Egyesület kérésére a „Csontréti” csónakkikötő bérleti szerződését 2009. évre vonatkozóan 
is biztosítja a következő feltételekkel: a bérleti szerződés időtartama nem szezonális jellegű, 
hanem tárgyév december 31-ig szól azzal, hogy természetszerűen a gondozási kötelezettség 
is ezen időpontig terjed. A bérleti díjat a 2008. évi bérleti díjnak a 6,1 %-os korrekciójával 
állapítja meg.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződést nevében eljárva kösse meg.  
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. március 31. 

 
*  * * 

 
 
l.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, a könyvelés miatt december 31-i adatokkal 
rendelkezik. A „Velencei-tó Kapuja” projektnél 96.055.250,- Ft-ot használt fel az 
önkormányzat december 31-ig, a Járóbeteg Szakellátónál 30.770.480,- Ft-ot, az iskola 
projektnél pedig 38.419.100,- Ft került felhasználásra. Elmondja, egy pályázatnál nincs 
meg a támogatási szerződés, ez az iskola, Bajnay miniszter úr levele alapján február 27-ig 
lesz meg a második BB, ami csak a továbbjutottakra vonatkozik, ezután 45 nap van a 
hiánypótlásokra és 60 nap a szerződéskötésekre, tehát várhatóan június közepén kerül 
aláírásra a támogatási szerződés. Viszont Bajnay Gordon miniszter úr kötelezően előírta 
azoknak - mint az Önkormányzatnak is -, akik az első fordulón átmentek, hogy a 
közbeszerzési eljárásokat kötelesek kiírni feltételes módban, és gondoskodni arról, hogy a 
vállalt határidőket tudják teljesíteni. Minden lépés, amit az Önkormányzat eddig meglépett, 
törvényes és szabályos volt.  
 
Sénik István képviselő:  Érdeklődik, az ÁFA visszaigényelhető lesz? 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Elmondja, három pályázat van: az iskola, a Járóbeteg 
Szakellátó és a „Velencei-tó Kapuja”.  Az ÁFA törvény úgy szól, hogy csak annak az ÁFA-
ját lehet visszaigényelni, amelyből önkormányzati ÁFA körös árbevétel származik.  Az 
iskola és a Járóbeteg Szakellátó pályázatok tárgyi adómentesek, így ezekre nem vonatkozik 
az ÁFA visszaigénylés. A „Velencei-tó Kapuja” pályázatnál csak a 2009. évtől 
számolhatunk az ÁFA visszaigényléssel. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint, ha minden úgy alakul, ahogy 
tervezte az Önkormányzat, akkor az önrész után az ÁFA-t úgy tudná szembeállítani az 
önkormányzat a kifizetéssel, hogy az megmaradjon többletként a költségvetésben, ez volt az 
eredeti célkitűzés is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, most lehívhatók az előkészítés költségei, 
ezeket a számlákat rakják most össze, egy szakasz folyamat végére kell érni, mert az még a 
tavalyi évre vonatkozik, amikor nem volt ÁFA körös az Önkormányzat. Véleménye szerint az 
előkészítéssel el kell számolni a „Velencei-tó Kapuja” pályázatnál, majd amikor a pénzek 
visszaérkeztek egy támogatási szerződésmódosítást lehet kérelmezni és egy egyeztetést 
megindítani.  
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

az elnyert pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatóról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
beszámolóját a három nagy projekttel kapcsolatos előrehaladásról elfogadta. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 

 
 

*  * * 
 
 
m.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az átadott hatáskörökről folyamatosan tájékoztatást 
ad az Önkormányzat a Képviselő-testületnek, ezért az Aljegyző segítségével ez minden 
hónapban áttekintésre és a testületi anyaggal együtt kiküldésre kerül. 
Kéri, aki tudomásul veszi a tájékoztatót, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester és a Szociális 
Bizottság Elnökének tájékoztatását az átadott hatáskörben 2009. január 19-i ülését követően 
ellátott feladatokról elfogadja. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 

 
 

*  * * 
 
 
n.) Szociális Bizottsági vitanap kezdeményezése 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a Bizottsági ülésen a költségvetés 
tárgyalásakor ezt nem kezdeményezte, mert még nem volt róla tudomása. Több lakossági 
megkeresés érkezett, mivel a TV híradójában bejelentette valaki, akinek a svájci frank alapú 
hiteltörlesztésével gondja van, az forduljon a helyi önkormányzatokhoz. Erre az 
önkormányzatnak sem lehetősége, sem pénze nincsen, viszont a probléma valós, ezért 
kezdeményezi, hogy a Bizottság Elnöke hívja meg a Képviselő-testületet kibővített bizottsági 
ülésre, ahol megbeszélhetnék, milyen módon tudna az Önkormányzat segíteni a saját 
pénzügyi keretén belül. 
Kéri, aki egyetért ezzel a kezdeményezéssel, kézfeltartással jelezze. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a kezdeményezést 9 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

Szociális Bizottsági vitanap kezdeményezéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális Bizottsági vitanapot 
kezdeményez a megromlott anyagi helyzetű családok hiteltörlesztésével kapcsolatos 
önkormányzati lehetőségek feltárása érdekében. 
 

  Felelős:  Martinovszky József Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
  Határidő:  2009. április 30. 

 
*  * * 
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o.) Felkérés Képviselő-testületi állásfoglalásra 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, Sukoró Polgármestere kereste meg az 
Önkormányzatot azzal, valóban Velence városa az ő területükön lévő jövőbeni befektetéssel 
kapcsolatban állást foglalt, véleménye van? Tájékoztatta a Polgármester Urat, hogy semmi 
ilyenről nem tud. Megkapta a Szeretem Velencét Egyesület lakossághoz eljuttatott 
szórólapját, azt javasolja annak érdekében, hogy Sukoró településsel a most már évek óta jó 
viszonyát az Önkormányzat fenn tudja tartani, határolódjon el a Képviselő-testület  
névszerinti szavazással a szórólaptól, mivel más település fejlesztési területeit érintő 
kérdésekben nem ildomos aláírásgyűjtéssel, szórólapozással beavatkoznia. Ettől a 
módszertől történő elhatárolódást kéri a Képviselő-testülettől, nem pedig a tartalmát érintő 
kérdésekben. Kédezi, valakinek van-e észrevétele, hozzászólása. 
 
Horváth Attila, a Szeretem Velencét Egyesület elnöke: Elmondja, visszaéltek az Egyesület 
nevével. Ma volt Sukoró Község Polgármesterénél és megbeszélték a dolgokat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkérdezi az Egyesület elnökétől, tehát akkor 
megfogalmazható az Egyesület nevében is, hogy elhatárolódnak ettől a szórólaptól. 
 
Horváth Attila, a Szeretem Velencét Egyesület elnöke: Elmondja, hogy igen. 
 
Csizmadia Attila képviselő: Elmondja, véleménye szerint azért, mert oda van írva, Szeretem 
Velencét, az még nem jelenti azt, hogy ez Velence álláspontja. A Szeretem Velencét az egy 
egyesületi név és nem azonos Velence településsel, ezért feleslegesnek tartja a Képviselő-
testület elhatárolódását. Elviekben sem ért vele egyet, mert igenis lehet az 
Önkormányzatnak olyan közös dolga más településsel, ami esetlegesen közösen érintheti a 
Velencei-tóval kapcsolatos fejlesztési kérdéseket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Örül annak, amit Horváth Attila az Egyesület elnöke 
elmondott, de véleménye szerint a Képviselő-testületnek továbbra is ki kell hangsúlyozni azt, 
hogy amennyibe nem kérik az Önkormányzat véleményét, akkor más településekről nem 
nyilatkozik, máskülönben együttműködik minden településsel, a rendezési tervben vannak 
kölcsönös hatáskörök, de ahol nem kérik, ott nem illik beleszólni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja,  ha Rendezési Terv módosításról van 
szó és ha határos az a fejlesztés Velencével, meg kell, hogy keressék hivatalosan az 
Önkormányzatot. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Abban nem ért egyet Csizmadia Attila képviselőtársával, hogy 
nincs hozzá köze az Önkormányzatnak, hiszen a Szeretem Velencét Egyesület elnöke 
elmondta, visszaéltek az Egyesület nevével, de ezt nem tudja minden sukorói polgár. 
Ráadásul azt is sokan tudják Sukorón, több velencei képviselő is tagja ennek az 
Egyesületnek, ilyen értelemben jogos az, hogy a Képviselő-testület, beleértve az érintett 
képviselőket is elhatárolódjon ettől a szórólaptól.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint ez egy gesztus Sukoró Község 
Önkormányzata felé a Képviselő-testület  részéről. 
 
Csizmadia Attila képviselő:  Azért sem tartja helyesnek a szavazást, mert a Képviselő-
testület  tagjai közül nem mindenki tudja, miről szól ez a szórólap. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a Bizottsági ülésen megismerték. 
 
Csizmadia Attila képviselő:  Kérdezi, ezentúl bármilyen megnyilvánulástól, amibe a Velence 
szó szerepel, el fog a testület határolódni? Továbbra sem ért vele elviekben egyet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint Csizmadia Attila képviselő 
megnyilvánulása a dolog „félremagyarázása”. Kéri, aki az elhatárolódást elfogadja, név 
szerint szavazzon.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület  
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Galambos György igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Csizmadia Attila tartózkodik 
Gránitz Gáspár Istvánné igen 
Martinoviszky József igen 
Serhók György igen 
Sénik István igen 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, hogy a Képviselő-testület  név szerinti 8 
igen szavazattal és1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2009. (II.9.) 
h a t á r o z a t a 

képviselői állásfoglalás Sukoró község fejlesztéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatárolja magát Sukoró községben 
tervezett tóparti nagy projekt fejlesztési elképzeléseire irányuló Szeretem Velencét Egyesület 
által kibocsátott szórólap tartalmától. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, több napirend, kérdés nem hangzott el, 
az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 
 

 _________________________ __________________________ 
 Oláhné Surányi Ágnes Dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


