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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23-án 

közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről. 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
  Cserny Vilmos    képviselő 
  Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula     képviselő 
  Martinovszky József   képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András   képviselő 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Molnár Ferencné 
pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Horváth Attila FIDESZ alelnöke. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, a 
Képviselő-testület a jelenlévő 12 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy Sénik István képviselő 
jelezte, egyéb irányú elfoglaltsága miatt a mai testületi ülésen nem tud résztvenni. 
Kéri, először a meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban szavazzon a testület. 
Javasolja, az egyéb napirendi pontok közé vegye fel a Képviselő-testület a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. megkeresését a vasútvonalakhoz kapcsolódó parkolók létesítése 
tárgyában. 
Kéri, aki a fenti módosítással együtt a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással a napirendi 
pontokat elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2009.(II.23.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt) 
2./ 2009. évi költségvetés jóváhagyása 
3./ Március 15-i ünnepség előkészítése 
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4./ Egyebek: 

a.) Tájékoztató a két tannyelvű oktatás bevezetéséről és a szükséges okirat módosítása 
b.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
c.) Folyószámlahitel keret szerződés 
d.) Az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló rendelet 

módosítása 
e.) Szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi 

szabályairól szóló 9/2006. (III.31.) rendelet módosítása 
f.) 1578/7 hrsz-ú ingatlant érintő beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
g.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
h.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
i.) Tájékoztató az aktív korúak ellátásról 
j.) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. megkeresése a vasútvonalakhoz kapcsolódó 

parkolók létesítése tárgyában 
 
Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, mielőtt elkezdené a Képviselő-testület az 
érdemi munkát, mindannyiuk nevében gratulál Dr. Sirák András főorvos úrnak az „Év 
orvosa” díjhoz.. Nagyon büszke az Önkormányzat arra, hogy Velence Város egyik háziorvosa 
ilyen méltó elismerést kapott, jó egészséget kíván hozzá. 
A két ülés közötti munkával kapcsolatban egy témát szeretne kiemelni: az előző testületi 
ülésen megbeszélték, hogy a következő testületi ülésig az egyházak közötti egyeztetés létrejön. 
Ez csak részben valósult meg, mivel a Katolikus Egyház más elfoglaltság miatt nem tudta 
magát képviseltetni, de az egyeztetés a másik két egyházzal megtörtént.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy folynak a közbeszerzéssel kapcsolatos eljárások, 
hatósági egyeztetések. 
Ennyit kívánt elmondani a két ülés közötti munkáról és kérdezi van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, a lakosság felé a mai közmeghallgatás hogy jelent 
meg, plakáton látta egy helyen két napja, de a Velence Híradó megjelent számában nem 
szerepel. Véleménye szerint a lakosságot időben tájékoztatni kell a közmeghallgatásról. 
Elmondja, a Velencéért Emlékérem adományozásával kapcsolatos felhívás sem lett 
kellőképpen meghirdetve a lakosság körébe, hogyan tud így érdemben dönteni a Képviselő-
testület? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, mindkettő megjelent a TÓ-TV-ben, a 
plakáton és az Önkormányzat honlapján is szerepeltek. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Elmondja, a közzététel alapszabály, az újságban még sem 
jelent meg. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A jogszerűséggel kapcsolatban elmondja, az újság 
azért nem lett beletéve a helyben szokásos meghirdetések közé, mivel ciklusosan jelenik meg 
és ehhez nem lehet a meghirdetést igazítani. Az újságban történő megjelenés nem feltétele a 
szabályos közzétételnek. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint a Velencén lakó átlag embertől nem lehet 
elvárni, hogy internetről szerezzen információt. Tudomásul kell venni, hogy a mindennapi 
ember nem fér hozzá az internet használatához. 
 
Füri Mihály képviselő:  Jelzi, hogy Velencén a Bence-hegyen rendszeresen nem kap újságot. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a Posta kézbesíti az újságot, jelezni fogják a 
Postának a problémát. Abban kéri a képviselőtársak segítségét, név szerint adják meg, ki nem 
kapja meg még az újságot, mert akkor ezt a Posta felé jelzik. 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, ez az egész utcát érinti, de javasolja, hogy részére a 
testületi meghívó borítékjában kézbesítsék az újságot. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint ennek semmi akadálya, felkéri a 
könyvtár vezetőjét, hogy adjon át pár darabot a Képviselő Úrnak az aktuális Velencei 
Híradóból. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Lezárja a két ülés közötti munkáról szóló rövid 
tájékoztatót, felkéri a Képviselő-testületet, ha tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 3 tartózkodással a két ülés közötti 
munkáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az első napirendi pont levételének javaslatát a 
napirendi pontok elfogadásánál a Képviselő-testület már megszavazta, mivel nincs lejárt 
határidejű határozat.  
 
 
2./ 2009. évi költségvetés jóváhagyása 
 (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, minden képviselő megkapta az előző testületi 
ülés hozzászólásai alapján módosított anyagot. Van egy módosító indítványa, mivel az 
egyházak közötti egyeztetés csak részlegesen sikerült, a 9. oldal 27. § /2/ bekezdésénél a 
szokásos mondat maradjon benne, tehát, hogy a Képviselő-testület a történelmi egyházak 
együttműködését feltételezve támogatást biztosít fejlesztési feladatokra. A többit pedig 
kivételre javasolja, mert további egyeztetés szükséges az egyházak között, mivel a Katolikus 
Egyház az egyeztetésen nem vett részt akadályoztatás miatt. Azt is tisztázni kell, hogy az 
érintett vállalkozó mit és milyen ütemezésben tud vállalni. 
Természetesen külön fogja szavazásra bocsátani a telekárakra vonatkozó határozati 
javaslatot, hiszen ennek is megtörtént a módosítása. 
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Véleménye szerint ez a költségvetés kiegyensúlyozott, biztosítani tudja a zavartalan működést. 
Saját forrásból képes az Önkormányzat ellensúlyozni azt a jelenlegi, durván 10 %-os 
csökkenést, ami az állami normatíváknál, támogatásoknál jelentkezik, illetve a beruházáshoz 
szükséges önrészeket. Ugyanakkor a fejlesztési feladatoknak különböző ütemezése is jól 
bizonyítja azt, hogy a három nagy projekt megvalósulására kell koncentrálni. Olyan 
tartalékkal tudjon az önkormányzat érdemben a beruházásoknak neki indulni, hogy ha 
bármilyen jogszabályváltozás történik is, akkor ez ne rengesse meg az Önkormányzat 
költségvetését.  
Elmondja, hogy a költségvetés elfogadása a közmeghallgatással együtt van, ez gyakorlat 
hosszú évek óta, tehát a jelenlévők előtt és ismeretével dönteni kell a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat költségvetési rendeletéről.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Elmondja, az orvosi ügyelet támogatásával kapcsolatban van az 
orvosoknak egy kérése. Az ügyeleti óradíj nettó 600,- Ft, ez az országos átlagnál is kevesebb, 
ezért kérik az ügyeleti díjak felülvizsgálatát és módosítását. Példának elmondja, hogy az 
ügyvéd óradíja 20.000,- Ft, nem ezt sokallja, hanem az orvosok ügyeleti díja kevés. Az ügyelet 
minden dolgozója nevében kéréssel fordul a Képviselő-testülethez az ügyeleti díjak 
módosításáért, most nem a forint összeg meghatározását kéri, csak az ilyen irányú 
megkeresés lehetőségét. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, ennek semmi akadálya nincs, a 19. §-ban 
már megfogalmazásra is került, hogy a működési feltételek biztosításához szükséges arányos 
többletterhet a velencei Önkormányzat vállalja, amennyiben a társulás tagtelepülései szintén 
és előzetesen vállalják a rájuk eső finanszírozási többletet. Ez így szerepel a kiküldött 
anyagban is és évek óta ez a gyakorlat is. 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Elmondja, Velence a legkorrektebb fizetője az ügyeleti 
hozzájárulásnak, ilyen téren nincs gond.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkérdezi, van-e még valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 
Juhász Gyula képviselő:  Kérdezi, az Önkormányzat saját bevételeinél az építményadó, 
idegenforgalmi adó összegeinél kevesebb szerepel, miért? Elmondja, a 118 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatban volt az Önkormányzatnak vállalása, hogy 2 ha erdőt fog telepíteni a kivágottak 
helyett, ezt nem találta a költségvetésben. A 27. § /1/ bekezdése szerint az Önkormányzat a 
környező településekkel törekszik a fokozott együttműködésre, hogyan valósul ez meg 
Gárdonnyal kapcsolatban? 
Véleménye szerint az 58 millió forint működési tartalék nagyon kevés, több kellene a jelen 
helyzetben. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A telekadó és idegenforgalmi adóval kapcsolatban 
elmondja, a táblázatban két sorban szerepel a 2008. év terv, a 2008. év tény és van 2009. év 
terv. A 2008. tervhez képest magasabb a 2009-es terv, de a tény szintjére nem lehet beemelni, 
több oknál fogva. Az idegenforgalmi napidíj olyan normatíva, aminél minden egy forint után 
két forintot ad az állam és ezt beépíti az önkormányzatnak havi lebontásban normatív 
támogatásba. Ha az Önkormányzat nem tudja év végére produkálni, amit betervezett, akkor 
ezt súlyos kamatokkal együtt kell visszafizetni, tehát ezért nem tervez az Önkormányzat 8-8,5 
millió forint fölé idegenforgalmi napidíjat.  
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Az építményadóról, telekadóról azt kell tudni, hogy tavalyi évben olyan bevételei voltak az 
Önkormányzatnak, amelyek 4-5 éves elmaradásnak a teljesítéséből adódtak, ez egyszeri 
többletbevétel volt, ami nem fog megismétlődni.  
A 118 hrsz-ú területtel kapcsolatban elmondja, az egész előmunkálat arról szólt, hogy az 
erdőművelés alóli kivonásnak a költségét a vevő vállalja. Jelen pillanatban is folyamatban 
van, véleménye szerint jogerőre emelkedésre vár az az erdészeti döntés, amely a csere 
telepítés ültetést engedélyezi a Gurjal-völgyben, ezt a vevő fogja saját költségén teljesíteni, 
ezért nem jelentkezik az Önkormányzat költségvetésében kiadásként.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Jelzi, az építményadónál a megnyílt fürdőre gondolt, mert ez 
jelentős négyzetméter növekedést jelent. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a fürdő nincs figyelmen kívül hagyva. A 
tavalyi év kivételével a korábbi években 1-2 millió forint elétéréssel sikerült jól megközelíteni 
az éves adóbevételt, valószínű kialakultak már jobb gyakorlatok, technikák arra, hogy lehet 
biztonsággal megtervezni az adóbevételt. Hagyományosan rossz költségvetés tervezés 
Magyarországon az, hogy a bevételek eltúlzottak, kiadások pedig minimalizálva vannak, végül 
akkora lesz a rés, hogy betömhetetlen. Úgy gondolja, lehet, hogy 1-2 millió többlet lesz, de 
még az sem biztos, hogy ezzel számolhat az Önkormányzat, ismeri az induló cégek 
befizetéseit.  Megítélése szerint 2-3 milliót fog ez jelenteni építményadóban, elmondja, egy 
komolyabb elmaradás volt építményadóban, amit az ÉDOSZ épület értékesítése kapcsán az 
Önkormányzat realizálni tudott, ez kb. 6 milliós nagyságrendű volt, ami plusz bevételként 
jelentkezett az elmúlt évben.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Kérdezi, a saját bevételek között vannak még tartalékok? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Véleménye szerint igen. Cél, hogy semmiképpen ne 
merítse ki az Önkormányzat a tervezési szintet, inkább egy picit visszafogottabban történik a 
tervezés, mivel a gazdasági válság hatásai beláthatatlanok.  
 
Galambos György alpolgármester: Elmondja, nagyon komoly terv készült, de egy csomó előre 
nem látható gazdasági változás lesz, ami befolyásolhatja, ezért kell a tartalékokat bent 
tartani. Véleménye szerint azt nem lehet megítélni, hogy ez most sok vagy kevés. Az a kérése, 
hogy tovább fokozva a tartalék fontosságát, ami munkát tud az Önkormányzat halasztani az 
év folyamán, próbálja a legoptimálisabb határidőre kitolni, nehogy a betervezett tartalék 
kevés legyen. A helyzet nem annyira optimális, pluszkéréseknek a költségvetés nem tud eleget 
tenni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Szerinte nem csak a költségvetés végső száma túl nagy, hanem 
maga a költségvetés is egy nagyon komoly anyag. Nem pénzügyi személynek elég nehezen 
értelmezhető, illetve a táblázatok sorai között nem is nagyon keresgélt, de újra áttekintve az 
anyagot felveti, elég sok olyan sok kérdés van, amire az a válasz, hogy bázis alapú, tehát a 
kialakult szokások szerinti számok szerepelnek és nincs valami racionális magyarázata. 
Elmondja, hogy sokallja a Képviselő-testület az ügyvéd 20.000,- Ft-os óradíját és az egyéb 
költségek díját, de a tervek között a fejlesztéseknél ugyan ilyen nagy számokat találunk, pl. a 
Templom-közi árok tervezése 1 millió forint. Tudomása szerint ilyen munkáknál a bekerülési 
költség x %-a a tervezési költség, mibe fog kerülni ez a munka, ha ilyen magas a tervezési 
költsége? Az a javaslata, hogy figyelmesen olvasva a költségvetést ezeket mindenki időben 
vegye észre és felhívja erre a képviselőtársak figyelmét is. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, a felvetés jogos, szinte ciklusonként a 
költségvetésben szerepelnek torz értékarányok, attól függően, hogy az országban miképpen 
alakulnak a viszonyok. Hol az ügyvédi költség magasabb, hol a könyvvizsgálói költség, vagy a 
tervezési költség. Néhány éve az a tapasztalat, hogy a tervezési költségek igen magasak. 
Galambos György képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy valóban a 
költségvetés tervezésénél „kulcsszó” a biztonságra való törekvés és az is természetes, hogy a 
három nagy projekt mindent megelőz, az Önkormányzat kötelezettséget vállalt és azoknak a 
biztonságos teljesítése döntő feladata. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Elmondja, átéli annak a feszültségét, amivel egy költségvetés 
készül, egy évnek ez a legnehezebb munkája. Véleménye szerint nagyon fontos és figyelni kell 
arra az apró tevékenységekre és munkákra, amellyel az emberek napi életét jobbá tehető, 
például a meglévő parkok ápolása. Nagyon jónak tartja a költségvetést.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a ma kézhez kapott anyagban hol szerepel a fél 
milliárd fejlesztési tartalék, ami a Fejér Megyei Hírlapban megjelent. Elmondja, a mérleg 
mellékletét nem találja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, a mérleg mellékletét a 10-es 
melléklet tartalmazza. Felkéri Filler Erna pénzügyi osztályvezetőt, adjon tájékoztatást. 
 
Filler Erna pénzügyi osztályvezető: Elmondja, a költségvetésből számszakilag nem tűnik ki a 
pályázati önrész. A számviteli törvény bruttó elszámolás elve alapján a pályázati önrész az 1. 
számú melléklet 3. oldalán a fejlesztési bevételek között a támogatás értékű bevételek és a 
fejlesztési kiadások 2. pontja beruházások között szerepeltetett projektek összköltsége közötti 
különbség összege. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, az újságíró 500 millió forintot írt le, de 
ez nem jogforrás. A 2. számú melléklet fejlesztési bevételénél van egy függőleges 
pénzmaradvány oszlop, aminek a legalsó sorában ott szerepel az 1.233 millió Ft. 
A Képviselő-testület megszavazta a 640 millió forint 2009. december 31-ig történő lekötését, 
és a 2009. február 9-i Képviselő-testületi ülésen elfogadták aznapi időponttal 380 millió 
forint, majd  február 14-vel  200 millió forint lekötését. 
Bármikor lehet kérni, hogy a bank adjon ki igazolást a lekötésekről.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előző testületi ülésen is felvetette ezt a kérdést Dr. 
Sirák Andrásné képviselő, akkor is választ kapott rá, melyet most megismétel. Elmondja, az 
1.233 mFt-nak része az 500 mFt. A Pénzügyi Osztályvezető próbálta levezetni hogy a 
bevételek, kiadások különbsége adja meg nem az 500 mFt-ot, hanem annál sokkal többet, 
mert a másik kettő projekthez is vállalt az Önkormányzat önrészt, tehát az a lényeg, hogy a 
lekötött önkormányzati önrész fedezi ezeket kiadásokat, melynek természetesen része a három 
pályázatnál bevállalt önrészek. Ezek áttekinthetőek a 2. számú mellékleten. Elmondja, ezektől 
a jelentős beruházásoktól ilyen nagy a költségvetése az Önkormányzatnak, hiszen azelőtt nem 
szokott 5 milliárdos költségvetés lenni és nem is szokott az önkormányzat 58 milliós működési 
tartalékkal tervezni.  
 
 
 
 
 



 7 

 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, nem szokott 4,8 milliárdos költségvetése lenni az 
Önkormányzatnak, ez a költségvetés eddig a legkockázatosabb költségvetése Velencének. Fő 
oknak tartja a Polgármester és a testületi tagok szokott személyei által útnak indított három 
projekt kötvény kibocsátását és véleménye szerint 310 millió forint mínuszt jelenítő kockázatot 
tartalmaz a mai gazdasági helyzet kialakulása miatt. Elmondja, hogy a jelenleg tárgyalt 
költségvetést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem egyeztette a helyi 
vállalkozókkal. Úgy gondolja, hogy ez ma aktuálisabb lett volna, mint máskor. Az egyeztetés 
azért is szükséges lett volna, mivel az Önkormányzat várja a bevételeket a vállalkozásoktól, a 
vállalkozások pedig elvárják, hogy a helyi gazdasági viszonyokat tisztán lássák. Elmondja, 
hogy soknak tartja a rendezvényekre fordított összeget, véleménye szerint a szokások alapján 
került meghatározásra. Évek óta visszatérő gond a nyárfa kivágások összege, nem tudja, van-
e még nyárfa. A játszóterek felújításánál, játékok javításánál feltétlenül hangoztatnia kell 
továbbra is, amit évek óta hangoztat, hogy Velencén a Bence-hegyen nincs játszótér, pedig 
igény lenne rá. A közlekedési táblák pótlása költségénél megjegyzi, Velencén nagyon nagy a 
darabszáma a közlekedési tábláknak, 30 m-en belül több tábla is van. A Halász utcai 
Nyugdíjas Klub által használt ingatlan látható, hogy le van lakva, fel lehetne kérni a 
használókat is, hogy akár önerőből is fordíthatnának egy kis pénzt a rendbetételére, előtérbe 
kellene hozni a társadalmi munkát. A karácsonyi díszkivilágítás jó, hogy benne van a 
költségvetésben, ötletadónak tartja magát, de sikerült azt látnia, hogy elviszik más irányba a 
jó gondolatot, amikor ezt felvetette, nem arra gondolt, hogy most még 25 évig kell, hogy 
bővítsék ezt az összeget. A kilátó terv is szerepel a költségvetésbe, véleménye szerint ezt is át 
lehet csoportosítani, mert ma 1 millió forint kifizetése a tervezésre pénzkidobás. Elmondja, 
hogy ez a költségvetés a napi gazdasági hírek miatt a legkockázatosabb, úgy gondolja, ma a 
költségvetésbe szélesebb körbe be kellett volna vonni az adófizetőket. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, Velence saját bevételei között az 
iparűzési adó most érte el a 30 %-ot, ennyi még sosem volt, az Önkormányzatnak. Ez náluk 
magas, de egy átlagos önkormányzatnál ez 80 %, egyébként az országos átlag 85 %. Ezekből 
következően úgy gondolja, hogy nem méltatlanul mellőzve a helyi vállalkozásoknak az 
érdekeltségét és súlyát, de ez a szükséges mértékig megtörtént. Nem olyan potenciál a 
befizetési előleg, amely komolyan befolyásolja a vállalkozásokat és nem tud olyan információt 
adni, amit a költségvetés ne kezelt volna le a tervezésnél. Jelzi, hogy az elmúlt évben 69 millió 
forint helyi adóbevétel volt, most ennél lényegesen kevesebbet terveztek, mert nem igazán 
hisznek a felfutásban. Ezzel együtt számoltak azzal, hogy ha a beruházások életbe lépnek, 
onnan is jöhet bevétel, illetve a három projektnek az egy évre vonatkozó beruházásaiból az 
adóbevétel 10 milliós nagyságrendű, úgy gondolja, hogy ez a szám megint csak reális, ez a 
költségvetés az iparűzési adó szempontjából rendben van. Természetesen az aggódás hangja 
mindig jogos, mindig óvatosan kell tervezni, szakmai szempontból igyekeztek ezt megfelelően 
előkészíteni, a Képviselő-testület felé nyugodt szívvel ajánlja a Hivatal.. A gazdasági 
világválságot nem tudja az Önkormányzat megoldani, az árfolyamot sem befolyásolni, de úgy 
gondolja, hogy az egész országban, akár az egész világon mindig is voltak fejlesztések, 
ezeknek mindig is voltak kockázatai és akik ezt megtették és sikerre vitték, azok vitték előbbre 
az adott közösségnek az ügyét.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, szemléleti hibát lát, mivel ha helyi vállalkozókról van szó, 
akkor ne a helyi adóval példálódzon az Önkormányzat. Elmondja, olyan világ van ma, hogy a 
vállalkozások kimondottan szociális és humán alapon tartanak munkavállalókat, ezen kívül 
gépjárműparkkal rendelkeznek, építményadót fizetnek. Az iparűzési adó szempontjából az 
Önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek, a városnak nem volt elég jó a lobbi-tevékenysége 
ahhoz, hogy olyan jellegű vállalkozásokat hozzon ide, mint amilyenek telephelyeznek 
Székesfehérváron vagy Kápolnásnyéken. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A felvetett kérdésekkel kapcsolatban a Címzetes 
főjegyző úrral egyetértve kiemeli, hogy a Képviselő-testület  a Polgármesterrel az élén akkor 
látja el jól a feladatokat, ha saját dolgait próbálja 100 %-san a körülményeihez igazítani és 
felelősségteljesen ellátni. Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés semmivel nem kockázatosabb, 
mint a korábbiak, nyilvánvalóan a három nagy projekt meg a kivitelezései teljesen speciális, 
sokkal hatékonyabb, jelentősebb terhet ró az Önkormányzatra, mint korábban. Jelenleg ezt a 
költségvetést tudja a Képviselő-testület értékelni és előkészíteni, ha az élet mást hoz, akkor 
nyilvánvalóan a Képviselő-testület elé kell hozni, akár negatív, akár pozitív, bármilyen, hiszen 
minden döntési jogkör itt van. Nyilvánvaló, hogy egy abszolút biztonságosságot és 
visszafogottságot kell a költségvetés kapcsán megvalósítani. Véleménye szerint jelen 
pillanatban nincs 310 millió mínuszt jelenítő kockázat, ez egy fiktív, számolt összeg, ez nem 
felel meg a valóságnak, de nyilvánvalóan nem küszöbölhető ki a deviza árfolyamok közötti 
különbség abban a pillanatban, amikor az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége lesz. A 
karácsonyi díszkivilágítással és Halász utcai Nyugdíjas Klubbal kapcsolatban elmondja, hogy 
szerinte is társadalmi erőket kell mozgósítani, nem hiszi, hogy az Önkormányzati 
épületmegóvás az a kategória, amit törölni kellene. A Bence-hegyi játszótérrel kapcsolatos 
kérdések több konzultációt nem igényelnek, hiszen a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen döntés született, a Képviselő-testület felé javasolták két játszótér felújítását, 
de új kialakítását nem. Visszautasítja még gondolati szinten is, hogy ma a képviselő-testületi 
ülésen elhangozhasson olyan szó, hogy a nyárfa kivágásnál óvakodjunk a panama 
lehetőségétől, úgy gondolja, természetesen annyi nyárfa kivágást tervez az Önkormányzat és 
fizet ki, amennyi a valóságban megtörténik. Véleménye szerint a tervezési szakaszban is kevés 
olyan Önkormányzat lesz, amelyik azt mondhatja, hogy működési hitel nélkül tud gazdálkodni, 
és megvan minden olyan eszköz, hogyha szükséges, akkor továbbra is úgy szorítson, hogy a 
pályázatban vállalt feladatainak eleget tudjon tenni.  
Tapasztalata a helyi vállalkozókkal való konzultálásnál, mivel gyakran volt ilyen, hogy 
mindenki akkor szereti, ha konzultálnak vele, ha érdemlegesen véleményt mondhat és bele tud 
szólni, részt tud venni dolgokban, igaz ez a helyi vállalkozókra is. Megjegyzi, hogy a velencei 
munkavállalóknak csak egy részének történik helyben a foglalkoztatása, természetesen ez is 
becsülendő, de szociális területen az Önkormányzatnak sokkal nagyobb gondot jelent a 
budapesti és székesfehérvári elbocsátásoknak a többsége. A vállalkozói csoportokkal 
szakterületenként egyeztet az Önkormányzat, nem az iparűzési adó befizetési 
nagyságrendjéből gondolkodva.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:: Nyárfa ügyben elmondaná, hogy maga is sokallta 
ezt az összeget, amit a műszaki osztály dolgozói állítottak össze, de azt az információt kapta, 
ami véleménye szerint valós, hogy a kivágások a múlt év végén megtörténtek, pár kivágás 
történik még2009. évben, de inkább már a pótlásokra használják fel a fennmaradó összeget.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, a 310 millió forintot azért jelezte, mert elérkezettnek látja 
az időt arra, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen vagy a Képviselő-
testület zárt ülésen egy vész-stratégiát dolgozzon ki magának. Amikor elhangoznak a 
médiában, hogy 60 %-kal is „bedőlhet” a magyar forint, az Önkormányzat még nem érzi, 
mivel a grafikonon jelenleg 30 %-kal nagyobb kötelezettséggel számol. Véleménye szerint 
vészesetre egy zárt borítékban forgatókönyvet kellene elhelyezni. 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
Galambos György alpolgármester: Elmondja, ha a nagy politikát és a gazdaságot nézi, 
teljesen más mindenkinek a véleménye. Az volt a legnagyobb baja a gazdaságnak, hogy nem a 
termelésbe, nem az idegenforgalomba fektették a pénzeket, hanem inproduktív szférába. Az 
Önkormányzat költségvetése azért szép, mert három olyan projektet tartalmaz, amely egyrészt 
munkahelyet teremt, embereknek ad munkát és pont ezek a szempontok hangzanak el nap, 
mint nap különböző gazdasági szakemberek szájából. Az eu-s pénzeket is olyan helyre kell 
befektetni, ahol munkahely jön létre, ami kiszolgálja az idegenforgalmat és a termelést, mert 
ez hiányzik. Ez az Önkormányzat költségvetésében most jelen van, természetesen van 
rizikófaktor. De ha az Önkormányzat nem teremt munkahelyeket, akkor az emberek segélyért 
jönnek. Véleménye szerint, ha a Képviselő-testület tagjai nyomon követik a közgazdasági 
szakemberek véleményét, akkor visszaköszön az, ami az Önkormányzat költségvetésében 
megtalálható.  
 
Benkő Istvánné képviselő:  A karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban elmondja a Füri 
képviselő úrnak, hogy ősszel is külön kikérték a véleményét, de amikor kellett volna, hogy 
jöjjön segíteni, akkor „kihátrált” belőle, olyankor nem segít, csak most veti fel a dolgokat. 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, hogy segítőszándéka van, de ebben a Testületben nincs 
önálló mozgástere, megvalósulási lehetősége 5 képviselőnek, mert más mögé kell beállniuk. 
 
Fehér Györgyné képviselő: Elmondja, a Füri képviselő úr a Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság tagja volt, amikor felvetődött a díszkivilágítás gondolata. Ennyi év távlatában már 
teljesen mindegy, hogy kinek az ötlete volt, a lényeg, hogy működik, a fejlődésnek kell örülni. 
A játszóterekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Radnóti utcai játszóteret a kisgyermekes 
szülők összefogásával építették meg, azóta felnőttek a gyermekek és a játszótér az enyészeté. 
Véleménye szerint, ha annyira fontos, hogy legyen a Bence-hegyen játszótér, akkor a 
szülőknek is tenni kellene érte. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Megjegyzésképpen elmondja, hogy valóban a Füri 
képviselő úr ötlete volt először a karácsonyi díszkivilágítás, de rá egy hónapra visszavonta és 
azt mondta, hogy fényszmog. 
Kérdezi, hogy a 6. § 6-os pontja mit jelent? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, van egy Közszolgálati Szabályzat, 
amiben több éve szerepel a nyugdíjas köztisztviselők egyfajta szociális keretösszege, illetve 
rendszeres támogatása, amennyiben ezt igénylik, de ezt a mai napig nem igényelték. Úgy 
gondolja, hogy a nyugállományú köztisztviselőknek is jó lenne, ha nem szakadnának annyira 
el az Önkormányzattól, hanem lehetőség lenne a kapcsolattartásra, tehát az Önkormányzati 
rendezvényeken részt tudjanak venni, erre a forrás biztosított legyen. A rendelet szövege ezt 
kívánja biztosítani. 
 
Serhók György képviselő:  Javasolja, hogy a független könyvvizsgálói jelentésben lévő 
végszámokat fogadja el a Képviselő-testület. Elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen is többször szóba kerültek azok a dolgok, amelyek megfogalmazódott újfent 
bizonyos hozzászólásokban, ezért megerősítik abban, hogy ezek a kérdések nem most merültek 
fel először, de végül is a Bizottság úgy döntött, hogy ez a vastag anyag kerüljön a Testület elé 
elfogadásra. Ebben az anyagban rengeteg munka van és véleménye szerint a felvetődött 
kérdéseket döntően sikerült beszerkeszteni a költségvetés anyagába. Örül annak, hogy 
elhangzott, miszerint bizonyos vállalkozások tényleg szociálisan érzékenyek és bizonyos 
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dolgokban besegítenek. Véleménye szerint kevés olyan Önkormányzat van, aki olyan 
mértékben támogatja a vállalkozókat (akár adó szempontjából), mint Velence. Igaz, most 
megváltoztak a pénzügyi szabályozók az iparűzési adónál is, de még mindig a velencei 
Önkormányzat az, aki a legkevesebb „sarcot” kívánja beszedni a környező 
önkormányzatokhoz viszonyítottan. Úgy érzi, hogy évközben a személyes kapcsolattartás is 
meg volt a vállalkozókkal, fontos volt, hogy akár a vállalkozások, akár a közületek gondolatai 
is beszerkesztésre kerüljenek a költségvetésbe. Véleménye szerint az is fontos, hogy a 
kulturális, sport, egészségügy területén jelentkező célok támogatottsága megmaradjon. Örült 
annak, hogy két éve visszatért az Önkormányzat arra, hogy minden évben tett hozzá azokhoz a 
pénzeszközökhöz, amelyek biztosították az allergén fák kivágását. Sajnos még mindig vannak 
ilyen fák, további pénzeszközöket kell felhasználni ide is. Elmaradt az Önkormányzat a 
játszóterek tekintetében, de reméli sikerül pótolni bizonyos dolgokat, akár az idei 
költségvetésben, akár a későbbiekben. Cél a mostani játszóterek megtartása, sokkal jobb 
szintre hozása, mivel az EU-s előírások egész mások, mindenképpen módosítani kell. 
Véleménye szerint is kell új játszótereket kialakítani, pl. olyan helyeken, területeken, ahol 
lakóparkok épülnek, ott játszóterekre is szükség lesz. Az volt a javaslat, hogy ne szűnjön meg 
játszótér ott sem, ahol a gyermekek már kevesebben vannak. A díszkivilágítással kapcsolatban 
elmondja, hogy ebben megkezdődött egy folyamat, véleménye szerint nem szabad leállni, 
inkább a cél az a későbbiekben, hogy minden évben tegyen az Önkormányzat ehhez és minél 
szebb legyen a város ezzel is erősítve a karácsony ünnepét. Javasolja a főösszeg elfogadását. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólást, lezárná a vitát, elmondja, 
hogy a Füri képviselő úrnak az a felvetése, hogy legyen az Önkormányzatnak egy vész 
forgatókönyve, teljesen jogos, ez feladata is lesz az önkormányzatnak, ha ennek az 
aktualitását szükségesnek látják. Véleménye szerint ad hoc bizottságokat nem kell létrehozni, 
mivel van Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és meg van a zárt ülés lehetősége is, ha 
ez szükséges. Mindenki egyetért azzal, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, amikor különleges 
intézkedésekre lehet szükség, akkor ezzel az Önkormányzat élni is fog, mert ez a feladata, az 
akkori szituációnak és az akkori körülményeknek, az akkori számításoknak megfelelően. 
Elmondja, mivel közmeghallgatás is van, így lehetőség nyílik arra, hogy a költségvetés 
napirendjéhez a jelenlévők közül bárki szólhat. Megkérdezi, kíván-e valaki az Önkormányzat 
költségvetéséhez hozzászólni.  
Megállapítja, nem kíván senki sem hozzászólni a költségvetéshez, ezért a Képviselő-testület 
tagjait kéri, hogy aki a 2009. évi költségvetési rendeletet a mellékleteivel, függelékeivel együtt 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a 
költségvetési rendeletét megalkotta 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2009. (III.9.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 
 
Rendelet 2-es számú mellékletben. 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, a költségvetéshez hozzátartozóan 
határozattal kell dönteni az értékesítendő telkek listájáról, amelyekről a költségvetés első 
olvasatú vitáján beszéltek. A Képviselő-testület tagjai abban maradtak, hogy a telekárakat 
euró/m2 árban határozzák meg, ennek a kidolgozása megtörtént, a Bizottság tárgyalta.  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, az értékesítendő telkek ára nettó 250 
euró/m2 árban kerültek meghatározásra. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? 
Kéri, aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással a határozati 
javaslatot elfogadta és az  alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2009. (II.23.) 
h a t á r o z a t a 

az értékesítendő telekárak euróban történő meghatározásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évben az alábbi ingatlanait jelöli ki 
értékesítésre: 
 

      (irányár minimum) 
                 2009. évben 
Sorszám:          Helyrajzi szám:           m2                 cím:                         nettó euro/m2 
 
Összközműves: 

1. 1623/22 1.983 Zárt u. 88 

2. 26/9 1.471 Csemete u. 53 

3. 19, 20, 23 1.592 Csemete u. 53 
 
Közműves: 

4.  585/28, 585/29, 585/30 (3 db) Evezős út mellett 68 
 
Erdőterület: 

5. 118/4 3.127/10.927  42 
 
Vásártér utcai lakótelkek (összközműves): 
      
S.szám:         Helyrajzi szám:               m2 

1. 1578/8 630 38 

2. 1578/9 630 38 

3. 1578/11 630 40 

4. 1578/12 630 40 



 12 

 
 
A vételár forintban kerül meghatározásra ezen határozatban foglalt euró/m2 egységár 
alapján, az aktuális forint – euró árfolyamnak megfelelően. 
 
Értékesítésre előkészítését rendeli el: 
 
S.szám:          Helyrajzi szám:             m2 

1. 1201 739 

2. 52/2 7.284 
 

 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 Határidő: folyamatos 
 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Képviselő-testületi ülés további menetére javasolja a 
rövid szóbeli előterjesztést a március 15-i ünnepséggel kapcsolatban, majd kerüljön 
megtárgyalásra a 4-es napirendi pont, utána tartson szünetet a Testület. 
 
 
3./ Március 15-i ünnepség előkészítése  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felkéri Fehér Györgyné képviselőt, a március 15-i 
ünnepséggel kapcsolatos tájékoztatóját tegye meg. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Elmondja, március 15-e ebben az évben vasárnapra esik, a 
hagyományok szerint a napján szokták megtartani az ünnepséget, tehát így március 15-én 
vasárnap 10 órakor a Hősök parkjában lesz a megemlékezés. Az ünnepség műsorát a 
Zöldliget Iskola tanulói adják. Az ünnepi beszéd megtartására felkéri Füri Mihály képviselő 
urat, kérdezi, vállalja-e? 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, nem tudja vállalni, mert a beütemezett feladatainak 
elvégzése nem teszi lehetővé. Akár a 2009. október 23-i vagy 2010. március 15-i ünnepi 
beszédet is vállalja, de a mostanit nem, mert véleménye szerint nem ez a módja ennek a 
felkérésnek.  
 
Fehér Györgyné képviselő:  A Füri Mihály képviselő úr válaszát elfogadja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az ünnepi beszédre történő felkérés  hasonló 
módon történt eddig is, természetesen mindenkinek tiszteletben tartják a nem válaszát és az 
igen válaszát is. Javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza rá Fehér Györgyné képviselőre, 
hogy a március 15-i ünnepségen méltó szónok legyen.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a tájékoztatást tudomásul vette, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással a tájékoztatót 
tudomásul vette.  
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Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, Dr. Sirák András képviselő úr jelezte, 
úgy érzi, a telekértékesítésekkel kapcsolatos határozatot név szerinti szavazással kellett volna 
megszavaztatni. Véleménye szerint ez egy irányár, ami azt jelzi, hogyha vevő érkezik a 
Hivatalba a Polgármesterhez, akkor meg tudja mondani azt a tárgyaló fél a vevőnek, a 
Képviselő-testület milyen döntést hozott. Az eljárás menete úgy szól, amennyiben a vevő az 
irányárat elfogadja, akkor viszonylag egyszerű, ha nem, akkor elkezdődnek a tárgyalások, 
egyedileg alakul ki a vételár. Az gondolja, hogy nem veszített semmit az Önkormányzat, mivel 
az adásvételi szerződés a Képviselő-testület elé kerül, aki mondhat igent vagy nemet. Ettől 
függetlenül lehet ezt a határozatot név szerinti szavazással is meghozni, csak akkor arra 
indítványt kellett volna tenni, az értékesítésre vonatkozó szabályozás alá nem tartozik ez a 
kérdés.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  Véleménye szerint az Önkormányzat eddigi úgymond 
üzletpolitikájának egyik legjobb javaslatát tette Füri Mihály képviselő úr, mivel euróban 
mérhető a telekár és ehhez arányosítható minden. Elmondja, ennek az irányárnak a 
meghatározása igazán lényeges, mert vannak telkek, amelyekért bizonyos összeget szeretne az 
Önkormányzat kapni és ez a Képviselő-testület felelőssége. Bizonyos dolgokban név szerint 
szavaz a Képviselő-testület, de véleménye szerint az Önkormányzatot a bevétel kell, hogy 
motiválja, ezért javasolta a név szerinti szavazást, hiszen vagyoni kérdésről van szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a jelenleg érvényes helyi szabályok szerint 
nem szükséges a név szerinti szavazás, természetesen indítványra ezt meg lehet tenni. 
Véleménye szerint az elvi döntéshez nem kell név szerinti szavazás, ez azért alakult így ki, 
mert az Önkormányzat vagyonállományának csökkentéséről kell név szerint szavazni és nem a 
vevő személyéről. Semmi akadályát nem látja annak, ha erre Dr. Sirák András képviselő úr 
indítványt tesz, miszerint előbb döntsön a Testület a név szerinti szavazásról, majd a 
határozatról.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Elmondja, nincs ilyen indítványa, ha ez szabályos volt. 
 
 
4.) Egyebek: 
 
 
a.) Tájékoztató a két tannyelvű oktatás bevezetéséről és a szükséges okirat módosítása 
 (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Felkéri Czuppon István iskolaigazgatót, hogy az 
előterjesztéshez tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Dr. Sirák András képviselő távozik a teremből. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, a Képviselő-testületet szeretné tájékoztatni, 
mielőtt az óvodákban a szülőknek adnak tájékoztatást. Mindenki számára ismert, hogy 
versenyhelyzet alakult ki a gyermekekért az iskolákban. Náluk is cél a létszám feltöltése, de 
természetesen szeretnék a jobb képességű gyermekeket beilleszteni az oktatásba. Elmondja, 
hogy jövő év szeptemberétől indítják a két tannyelvű oktatási programot, mert a feladatokat 
ütemezni kell, ehhez a személyi és tárgyi feltételek meglesznek. Célja az oktatásnak, olyan 
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helyzetet teremtsen tanulói számára anyanyelvi tanárok közreműködésével, hogy különböző 
élethelyzetekben használható nyelvtudást szerezhessenek. Azoknak a gyermekeknek az 
oktatásába is amelyeket nem vesznek fel a két tannyelvű osztályba, igyekeznek vonzó tartalmi 
változásokat bevezetni, elsősorban a testnevelés, a sport és az informatika területén. 
Elmondja, a szülők részéről volt egy olyan igény, hogy a gyermekek mozgástere nagyobb 
legyen, ha ezeket a gyermekeket alsó tagozatban sportolásra tudná rávenni az iskola, akkor ez 
a későbbiekben is megmaradna. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszöni a tájékoztatást és úgy érzi, jelentős állomáshoz 
ért a Képviselő-testület. A döntés arról, hogy milyen iskolát szeretne, évekkel ezelőtt 
megtörtént. A részkérdések megbeszélésének az időszerűsége most van, jó érzés arról 
beszélni, hogy szeptemberben indulhat a két tannyelvű oktatás. Véleménye szerint jó az, hogy 
a Képviselő-testület azelőtt tud még véleményt mondani, mielőtt a szülők felé bármilyen 
pontosító információ kimegy, mert így a végső szót is a Képviselő-testület, mint fenntartó 
mondhatja ki. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Elmondja, amennyiben ezt a 
tájékoztatót elfogadja a Képviselő-testület, akkor egyúttal felhatalmazást is ad arra, hogy 
ennek alapján tájékoztassa az iskola a szülőket és megteheti az időtábla szerinti feladatait. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Az iskolai oktatással kapcsolatban kérdezi, van-e valami számítás, 
mennyibe fog kerülni a szülőknek a napközi, az étkezés? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, ez nem napközi, hanem iskolaotthonos 
oktatás. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Az iskolaotthonos oktatásban a gyermekek délután négyig 
tartózkodnak az iskolában, hétköznap nem viszik haza a táskájukat, mert mindent az órákon, 
illetve a délutáni napközis foglalkozásokon gyakorolnak be, írnak le és tanulnak meg. 
Véleménye szerint ezt a szülőkkel együtt kellene kigondolni, mert lehet, hogy a szülők nagy 
része nem tart erre igényt, de azt gondolja, akkor lehet jól működni, ha a gyermekek 
igényeinek megfelelően alakítják ki ezt. Azok a gyermekek, akik részt vesznek ebben az 
oktatásban, véleménye szerint ne vegyenek részt más délutáni foglalkozáson. Természetesen 
az étkezés nem ingyenes, de a délutáni plusz órákért fizetni nem kell.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, nagyon közel áll egymáshoz a gondolkodás 
módjuk és nagyon örül, hogy eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor a gyerekek az iskolai 
oktatásban sokkal többet kapnak. Szeretné megkérdezni, mi a véleménye Czuppon István 
iskolaigazgatónak arról, hogy a két tannyelvű osztályokba felvételre való osztályozás hogyan 
kerül kialakításra, hogyan tudja kivédeni majd azokat a reklamációkat, hogy miért pont azok 
a gyerekek kerültek be és miért nem a másikak. Egyetért azzal, hogy azonos képességű 
gyermekeket kell berakni az osztályba, azért mert azok erősítik egymást. Sajnos a magyar 
gyakorlatban ettől eltérő vélemények vannak, ennek a nehézségét felvállalni az iskolában 
majd nagyon nehéz feladat lesz.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Elmondja, tisztában van azzal, hogy jelentős konfliktus 
helyzet alakulhat ki, ezért pontos rendszert kell kidolgozni erre. Normál értelmi képességű 
gyermekeket keresnek, először azokat a gyermekeket szűrik ki, akik nem iskolaérettek. Úgy 
nem lehet gyermeket nyelvre tanítani, hogy ha nem iskolaérett vagy esetlegesen beszédhibás. 
Az előzetes jelentkezés után a gyerekek egy játékos, kb. 40 perces képességvizsgálaton vesznek 
részt, hogy az iskolaérettség különböző területeit vizsgálják. Úgy gondolják, hogy az összes 
vizsgálatot nyílttá teszik a szülők részére, és minden eredmény számszerűsítenek. Elmondja, 
természetesen az iskolának az a fontos, hogy a legjobb képességű gyermekeket próbálják 
összegyűjteni. A szülők a pedagógusokkal személyesen is elbeszélgethetnek. Az a kérdés, a 
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szülőnek mi a fontos, neki kell dönteni arról, hogy megméretteti-e ebben a programban a 
gyermekét, de akkor le kell mondani, például a különórákról.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, két problémát lát, az egyik az, van egy kis ellentmondás, 
miszerint normál képességű gyerekekkel teljesíthető a program, közben pedig az a cél, a 
legjobb képességűek kerüljenek be, akkor egy normál képességűnek is meg kellene adni 
jogilag a lehetőséget, hogy bekerüljön. A másik pedig az, hogy nyilván, ha lezajlik ez a 
felvételi eljárás, mi van akkor – mivel ezt számszerűsíteni kell -, kijön, hogy a 25-től a 32-ig 
ugyanazt a pontszámot érték el, viszont az iskola 25 főt kíván felvenni, hogyan fognak 
dönteni? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Az iskolai képességvizsgálatnál lesznek azért elvárások, 
lehet, hogy nem is lesz meg a 25 fős jelentkezés sem. Azok a gyermekek, amelyeknek 
valamilyen lemaradása van, semmiképpen nem fognak ebbe a programba bekerülni. Az is 
előfordulhat, hogy a gyermek bekerül az első 25-be, de időközben elköltöznek akár 
Budapestre, de az is lehet, hogy a szülő mégsem ide fogja beíratni a gyermekét. Ezért ki kell 
alakítani egy rangsort, ami alapján ha kiesik 5 gyermek, akkor a rangsor szerinti következő 5 
gyermeket kell felvenni, mert a létszámhatárok adottak lesznek. Elmondja, attól fél, hogy mi 
lesz abban az esetben, ha van 60 olyan gyermek, akik megfelelnek az előírásnak, ki tudják-e 
az igényeket elégíteni, több osztályt tudnak-e indítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, ezekre a kétségekre viszonylagosan 
egyszerűen lehet az objektív tények alapján választ adni, hogy mennyi osztályteremmel és 
mekkora létszámmal számolt az Önkormányzat az iskolafejlesztésnél, tehát két párhuzamos 
osztállyal és nem többel. Hiába vetődik fel pillanatnyilag, hogy még több terem kell, mert 
akkora a túljelentkezés, a későbbiekben óvodafejlesztés a cél. A jelentkezések sorrendjében 
nyilvánvalóan látni fogják, hogy milyen arányú a túljelentkezés, vagy lesz-e egyáltalán.  
 
Fehér Györgyné képviselő:  Azt gondolja, hogy bátran mehet az iskola a szülők elé. A 
szülőknek három kívánsága volt a testület felé: az étkezés, az iskolába való utaztatás 
megoldása, valamint a nyelvtanulás. Az első kettő már megoldódott, most a harmadik is meg 
fog. Azt hiszi, sikerekről fog beszámolni az iskola.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, ha nem lesz kész jövő őszre az iskola, akkor is indul a 
két tannyelvű oktatás? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Igen, de a Zöldliget Iskolában. Júniusban szívesen 
tájékoztatja a Képviselő-testületet a tapasztalataikról. Véleménye szerint nem szabad 
megengedni, hogy majd ebből az osztályból lemorzsolódás történjen, mert nem lehet a 
gyermekeket pótolni, csak hasonló iskolákból.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Néhányan a lakosság részéről kérdezték, hogy mekkora a 
ráfizetése az önkormányzatnak abból, hogy már az iskolások kiköltöztek az iskolából, de az 
építkezés még nem kezdődött meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint a gyermekek biztonsága nem 
ráfizetés. Úgy számoltak, az oktatás biztonsága és gyerekek testi épsége miatt nem pénzben 
méri a Képviselő-testület, hogy két hónap bérleti díját megspórolja vagy nem. Véleménye 
szerint sokat nyertek, mert kiegyensúlyozott körülmények között tanulhatnak a gyermekek, 
nyilván az Önkormányzatnak veszteséget csak a havi bérleti díj összege jelent, de ezt tudta a 
Képviselő-testület, hogy tavasszal indulnak a munkák, erre is készültek.  
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Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, a tanév rendjét miniszteri rendelet határozza meg, 
a leghosszabb szünetük a téli szünet, a tavaszi szünetben nem lehetett volna a költözködést 
megoldani.  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, nem úgy merült fel az indításkor, hogy 
majd áprilisban kezdődik az építkezés, hanem a tervek szerint január végére már kivitelező 
lett volna, ez nem az Önkormányzaton múlott. Az akkori legoptimálisabb döntés az volt, hogy 
a téli szünetben a legkisebb problémával lehet az iskolát átköltöztetni. A közbeszerzési eljárás 
első fordulója eredménytelenül zárult, ez befolyásolta az építkezés megkezdését.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Úgy tudja, valamikor arról volt szó, hogy a Kodolányi Főiskola 
gyakorlóiskolája lesz ez az iskola. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, a felsőoktatásban bevezették a bolonyai rendszert. 
A főiskola az angol nyelvtanári mesterképzésre nem kapta meg az akkreditációs engedélyt, 
ezért nincs miről megállapodni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a kapcsolat továbbra is megvan a Kodolányi 
Főiskolával. 
 
Martinovszky József képviselő:  Kérdezi, miért nem tervezték úgy az iskolát, hogy három 
osztály is indulhat, ha szükséges? Épülnek a lakóparkok és oda is költöznek gyermekek, ha 
van egy normál osztály és egy két tannyelvű osztály és a harmadiknak a lehetősége sincs meg, 
akkor már most gond van.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Elmondja, amikor először pályáztak, akkor abban benne volt, 
hogy három osztály indulhat, a második fordulóban a költségek miatt már ki lett véve, két 
párhuzamos osztály lett tervezve, vagyis összesen 12 osztály 30 gyermekkel számolva. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, amikor a Képviselő-testület ebben döntött, 
akkor is felvetődött, hogy nagy lesz a népszerűsége, de a pénzügyi feltételek határozták meg a 
kereteket. Tisztában volt mindenki azzal, hogy a két különböző tartalmú oktatási osztály 
beindítása a pedagógusokra és a Képviselő-testületre is igen nagy terhet fog róni, nagy 
nyomás lesz mindenkin. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Kérdezi, a gyermekeknek, akik a normál képzésben 
vesznek részt, azoknak is van egy ütemterve? Milyen nyelvet fognak tanulni és lesz-e náluk is 
napköziotthon? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, aki a napközi ellátást igénybe kívánja venni, 
annak rendelkezésére áll. Ezeknek a gyermekeknek is szakköri foglalkozás keretében lesz 
nyelvi oktatás, harmadik osztálytól pedig azt tanulnak, amit szeretnének, választhatnak, hogy 
angolt vagy németet. Ezekben az osztályokban első osztálytól kezdve informatika tanítását 
tervezik. 
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Füri Mihály képviselő:  Elmondja, mindig nagy örömmel veszi kézbe Czuppon István 
iskolaigazgató tájékoztató anyagát. Nem oktatási szempontból, hanem saját tapasztalatai 
alapján szól hozzá. Az fogta meg, miért az angol nyelvet válasszák a gyermekek, mivel erre 
úgy tekint, hogy az angol nyelvet már az utcán megtanulják a fiatalok, nap, mint nap 
találkoznak vele. Az angol nyelvvel kapcsolatban példaként elmondja, hogy vannak ismerősei 
akik ilyen nyelvterületen külföldön tartózkodnak, ott a munkavállalókkal kapcsolatban nagy a 
munkavállalás ellenes szemlélet. Véleménye szerint Velencén a helyi idegenforgalomban a 
német nyelvet többet használják, a német nyelv még ma is fontos, ezt a szülők szempontjából is 
mondja. Elmondja, ami még szemet szúrt a személyi feltételeknél, hogy a programban a 
Baptista Szeretetszolgálattól kapnak segítséget, ez külföldön teljesen normális dolog, de itt a 
szülők részéről kérdés fog felmerülni. A sporttal kapcsolatban szeretné, ha az a nézet lenne, 
hogy a kajak-kenu sportban minél több velencei gyermek vegyen részt. A nyelvszakkörökkel 
kapcsolatban kiegészítené annyival, hogy jók lennének olyan nyelvi szakkörök is, amelyek 
nincsenek benne az alapoktatási menetben. Két kérdése van: hogyan áll az építkezés az új 
iskolánál és megfelel-e az alapelvárásoknak a mostani körülmény, amelyben most folyik az 
oktatás? Felajánlja, hogy szívesen segít az iskolának, amiben csak tud. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Megköszöni a felajánlást és elmondja, az angol nyelv felé 
való elmenés azt jelenti, hogy a szülők igényei felé megy az oktatás, de a német 
nyelvoktatással is egyetért. A Baptista Szeretetszolgálat képviselőjét tájékoztatták, hogy ez 
nem egyházi iskola lesz, hanem a nyelvi oktatásban kérik a segítségüket. Azt is kérte az iskola, 
hogy az angol anyanyelvi tanárok a város életében történő könnyebb beilleszkedése 
érdekében esetleg a lakosság körében is tartsanak nyelvi oktatást. A kajak-kenu sporttal 
kapcsolatban elmondja, ebben a VVSI-vel az együttműködés szükséges. A jelenlegi felállásban 
a gyermekek megszokták az osztálytermeket, jó lenne ha már tavasz lenne és többet tudnának 
a gyermekek a szabadban lenni. Az iskola a szülők részéről pozitív visszajelzéseket kapott.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kéri, a Polgármester asszony vegye fel a kapcsolatot a VVSI-vel. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Szeretné figyelmeztetni a Képviselő-testületet, hogy nagyon 
elbeszélgetnek, de ez Testületi ülés, és az, hogy miért az angol nyelv került kiválasztásra, azt 
az iskola írásos anyaga tökéletesen tartalmazza, ami itt ezzel kapcsolatban elhangzott, az 
mind felesleges volt, mert egyértelmű, hogy a szülők ezt választották. Véleménye szerint meg 
kell nézni, hogy a tudományos publikációknak hány százaléka jelenik meg angol nyelven és 
hány németül és már el is dől a dolog.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatót 
köszönjék meg, és elmondja, hogy nem csak szerencsés az Önkormányzat, hanem jól választja 
meg az intézményvezetőit, az intézményvezetők pedig jól választják meg a dolgozóikat, akkor 
azt is meg kellene fogalmazni, hogy nagyon tiszteletreméltó, ahogy a tantestület előkészítette a 
az iskolavezetéssel együtt az egész koncepciót. Elmondja, a beruházás még nem indulhatott el, 
nemcsak a fagy és a tél miatt, hanem a közbeszerzési eljárások még folynak, ahogy azoknak 
vége lesz a szerződéskötés is a Képviselő-testület elé kerül, utána pedig megindulhat az 
építkezés. Javasolja, a Képviselő-testület fogadja el a tájékoztatót és ez egyben jelentse azt is, 
hogy az iskola vezetése felhatalmazást is kap arra, ilyen fajta gondolatsorral menjen ki a 
szülők elé és amikor ez kiteljesedik, újra idekerül a Képviselő-testület elé, ennek megfelelően 
a szabályzatok módosításával.  
Kéri, aki a tájékoztató elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a tájékoztatót a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2009. (II.23.) 
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Általános Iskolában két tanítási nyelvű oktatás bevezetésének tájékoztatásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Iskolaigazgató 
beszámolóját a két tanítási nyelvű oktatás bevezetéséről azzal, hogy elrendeli a két tanítási 
nyelvű oktatás megkezdését 2009. szeptember 1-én induló tanévvel a Zöldliget Általános 
Iskolában. Felhatalmazza a Polgármestert, illet az Iskolaigazgatót, hogy a két tanítási nyelvű 
oktatás bevezetéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő:  2009. szeptember 1. 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 5 perc szünetet rendel el. 
 
 
 
b.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 (Előterjesztés 4. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Érdeklődik, hogy volt eddig és hogy lesz ezután, tehát mi 
változik? 
 
Szelei Andrea aljegyző:  Elmondja, az 1. §-ban a Képviselő-testület a Polgármester 
munkajogviszonyával kapcsolatos egyéb munkáltatói feladatok ellátását az Alpolgármesterre 
ruházza át, más munkáltatói jogokat ez nem érint.  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, két szakaszban történik a módosítás, de 
ide még kellene egy harmadik szakasz, ami a záró rendelkezés. Semmi nem változott, az 
eredeti költségvetési rendeletbe lett beépítve a korábbi előterjesztés. Jogszabály szerkesztési 
szempontból szerencsésebb, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatba épül be közvetlenül 
és nem a költségvetési rendelet módosítja az SZMSZ-t. Két kérdéssel foglalkozik, a képviselői 
tiszteletdíjjal, amit az SZMSZ mellékletében kell szabályozni, a másik pedig az 
Alpolgármester felhatalmazása az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására. Az egyéb 
munkáltatói jogkör minden, ami az alkalmazás, bérmegállapítás, jutalom megállapítási és 
fegyelmi eljáráson kívüli tevékenység, mert ez mind a Képviselő-testületnél marad, ezeket nem 
ruházhatja át. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
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Füri Mihály képviselő: Elmondja, a képviselők tiszteletdíja 43.000,- Ft-ről 46.000,- Ft-ra 
változik, de nem az volt az előterjesztésének a  lényege, hogy a plusz munkáért járó összeget 
osszák szét a képviselők között, hanem még egy alpolgármester beemelése lenne a cél, 
konkrétan Cserny Vilmos képviselő urat javasolta alpolgármesternek. Amennyiben a Cserny 
úr elfogadja a felkérést, akkor alpolgármesterként plusz feladatai is lesznek az elmúlt 
időszakhoz képest. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, mivel ezt már letárgyalták, komolyabb okfejtésbe nem 
kíván bocsátkozni, annyit kér, hogy neve nélkül történjen meg az előterjesztés, mert ő 
semmilyen körülmények között nem vállalja.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, név nélkül terjeszti elő, csak előre bocsátotta a javaslatát. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja, térjenek vissza az eredeti napirendi ponthoz 
és bízik abban, hogy a Galambos György alpolgármester úr továbbra is bírni fogja a terheket, 
amelyek a polgármester szabadsága során rátevődnek. Kérdezi, hogy van-e valakinek még 
kérdése, észrevétele az SZMSZ-el kapcsolatban? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Átruházott hatáskörben mit tesz az Alpolgármester, arról nem 
kell beszámolnia? 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, a Képviselő asszony javaslata volt, 
hogy a munkatervbe kerüljön be az Alpolgármester beszámoltatása, de erre nem volt 
lehetőség, mivel a Polgármester adja részére a feladatokat. A Képviselő asszony erre 
felvetette, hogy viszont az Alpolgármester meg fogja kapni az egyéb munkáltatói jogokat. Ezt 
meg is szavazta a Képviselő-testület, tehát amikor a Bizottságok elnökei beszámolnak a 
végzett munkájukról, akkor majd az Alpolgármester is beszámol az egyéb munkáltatói 
feladatkörökkel kapcsolatosan.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő:  Név szerinti szavazást kért. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri pontosítani, mire szavazzanak név szerint, mivel itt 
most egy rendelet tervezet került kiküldésre, arról fog a Képviselő-testület szavazni. 
 
Füri Mihály képviselő:  Kéri a Címzetes főjegyző úr segítségét a megfogalmazásban. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, az Ügyrendi Bizottság elé kellene vinni 
a javaslatot – nyilván név nélkül -, hogy ilyen SZMSZ módosítást szeretnének, ezt a Bizottság 
megtárgyalja és vagy javasolja, vagy nem, de a megtárgyalt anyagot a saját javaslatával 
idehozza. Elmondja, az SZMSZ alapszabálya az Önkormányzatnak, így nem lehet az Ügyrendi 
Bizottság nélkül dönteni. Nem javasolja módosító javaslatként ezt most itt előterjeszteni a 
napirendhez és semmiképpen nem fér bele most a név szerinti szavazás.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, a tiszteletdíjra kéri a név szerinti szavazást. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, jelenleg egy rendelet tervezet van, a rendelet 
tervezetére lehet kérni név szerinti szavazást, amiben benne van az 1. és 2. §., illetve a 
kiegészített 3. §., tehát a rendeletről egységesen lehet szavazni. Természetesen név szerint is, 
ha ezt valaki kezdeményezi, a Képviselő-testület pedig megszavazza. 
 
Füri Mihály képviselő:  Kéri, hogy a rendelet tervezetről név szerinti szavazás történjen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület, aki egyetért azzal, hogy a 
rendelet tervezetről név szerinti szavazás történjen, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a rendelet tervezetről szóló név szerinti szavazást a Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2009 (II.23.) 
h a t á r o z a t a 

a név szerinti szavazásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirenddel jelölt Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítási tárgykörben döntését név szerinti szavazással kívánja 
meghozni. 
 
 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak a név szerinti 
szavazás lebonyolítására. 
 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  
   Oláhné Surányi Ánges  igen 
   Galambos György   igen 
   Benkő Istvánné   igen 
   Cserny Vilmos    igen 
   Fehér Györgyné   igen 
   Füri Mihály    nem 
   Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
   Juhász Gyula    igen 
   Martinovszky József   igen 
   Serhók György   igen 
   Dr. Sirák Andrásné   nem 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület a Szervezeti és 
Működési Szabályzat rendeletmódosítását 9 igen szavazattal és 2 nem szavazattal elfogadta és 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2009. (III.9.) 
r e n d e l e t e  

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006. (X.31.) rendelet módosításáról 
 

Rendelet 5-ös számú mellékletben. 
 

*  * * 
 
 
c.) Folyószámlahitel keret szerződés 
 (Előterjesztés 6. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a folyószámlahitel keret szerződésről a 
költségvetési rendelet kapcsán is volt szó. Kérdezi, van-e valakinek kiegészítése, kérdése, 
észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő: Kérdezi, mennyi volt a folyószámlahitel keret? 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, ezt a javaslatot ő tette, mivel sokat 
foglalkozott azzal, hogy a három nagy projekt bevételei milyen valószínűséggel fognak 
beérkezni, mert ezeket ki kell fizetni. Van az Önkormányzatnak egy kellemetlen közjátéka, 
hogy az ÁFA-t a fordított ÁFA fizetés miatt azonnal ki kell fizetni, tehát előfordulhat egy olyan 
helyzet, hogy a lekötött pénzeket arra az egy-két napra jobb lenne, ha nem bolygatná az 
Önkormányzat, mert elveszítheti a kamatot. Nem biztos, mert a költségvetés egésze alapján 
dönti el a bank, hogy ezt a 80 milliós keretösszeget biztosítja, de véleménye szerint ez az 
összeg, ami maximum előfordulhat igényként. Tájékoztatásul mondja, hogy a tavalyi évben 
három napot vették igénybe összességében a folyószámlahitelt, reméli idén sem lesz nagyobb 
probléma, de véleménye szerint kell a biztos háttér.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi a könyvvizsgáló véleménye nem szükséges ehhez? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A válasza: nem. Elmondja, ez egy biztonsági tartalék. 
Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással a javaslatot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2009. (II.23.) 
h a t á r o z a t a 

folyószámla hitelszerződés megkötéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Rt. Gárdonyi fiókjánál 
vezetett folyószámlájára 80 millió Ft-os folyószámla hitelkeret szerződést kíván kötni egy éves 
időtartamra. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a folyószámlahitel keretén 
belül felvett hitelt és járulékait a számlabevételei során folyamatosan, de legkésőbb lejáratkor 
visszafizeti. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

 
*  * * 

 
 
d.) Az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról szóló rendelet 

módosítása 
 (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az előző testületi ülésen megszavazott 
intézményi élelmezési díjak tévesen lettek megállapítva, ezért kéri a meghozott rendelet 
visszavonását és új rendelet megalkotását. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, ki látja el ezt a feladatot? 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, a FOOD-LOOG Kft. Olyan vállalkozó 
nyerte el a pályázatot, aki rendelkezett konyhával és étteremmel az iskola területén.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2009. (II.24.) 
r e n d e l e t e 

az iskolai és óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról 
 

Rendelet 8-as számú mellékletben. 
 

*  * * 
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e.) Szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól 

szóló 9/2006. (III.31.) rendelet módosítása 
 (Előterjesztés 9. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a rendeletmódosításhoz van egy tájékoztató 
anyag, amit azért készítettek, hogy ne kelljen itt elmondani a megváltozott jogi háttereket, a 
két anyag együtt teljesen közérthető. A Képviselő-testületnek most a rendelet módosításáról 
kell tárgyalnia. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Juhász Gyula képviselő:  A kerekasztal tagjai között megtalálható a Családsegítő Szolgálat 
vezetője, a háziorvosok, védőnők, a nyugdíjas klubok vezetője, javasolja, hogy a három 
egyház képviselői is vegyenek részt benne. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, amikor a Szociális Bizottság különféle kérelmeket 
elbírál, tapasztalja, hogy a nyugdíjas korosztályból kerül ki a kérelmezők zöme. Véleménye 
szerint a nyugdíjas klubon belül annyira ismerik egymást az emberek, hogy ők esetleg többet 
tudnak ebben az ügyben hozzátenni, mint például a Képviselő-testület tagjai. Elmondja, ez 
volt a véleménye, amit a Bizottság elfogadott. Abból indult ki, hogy például a kollégiumi díjak 
megállapításánál a fiatalok sokkal jobban ismerik egymás családi helyzetét, ezzel a logikával 
próbálta ezt is megközelíteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja, miután új fórum a kerekasztal és új 
egyeztetési lehetőség, semmi akadályát nem látja annak, hogy ez kibővüljön. Tehát Juhász 
Gyula képviselő úr kiegészítő indítványa az, hogy a három egyház képviselőjével ez a 
kerekasztal egészüljön ki. Kérdezi, van-e még valakinek véleménye, észrevétele? 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Elmondja, ha az egyházak képviselőit beveszik, akkor az 
óvodák, iskolák képviselői is vegyenek részt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Semmi akadályát nem látja ennek. Elmondja, teljesen új 
feladat ellátásáról és formáról van szó, ennek eleget kell tenni, azokat teszik bele és azok 
vegyenek részt rajta, akit szükségesnek és jónak lát a Képviselő-testület. Nyilvánvalóan 
minden korosztály, minden érdekcsoport képviselve lesz, ez egy objektív egyeztető fórum. 
Elmondja, ha nincs több észrevétel és kérdés, lezárja a hozzászólásokat és megállapítja, hogy 
két indítvány hangzott el, ennek megfelelően szavazzanak.  
Kéri, aki módosító indítványként elfogadja, hogy a három egyház képviselői a kerekasztalnak 
tagjai legyenek, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a módosító indítvánnyal egyetért.  
 
Kéri aki a másik módosító indítványt elfogadja, hogy az óvoda és iskola képviselői tagjai 
lehessenek a kerekasztalnak, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a módosító 
indítvánnyal egyetért.  
 
Kéri, aki a rendeletmódosítást a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
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Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a rendeletmódosítást elfogadta  és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2009. (II.26.) 
r e n d e l e t e 

a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások 
helyi szabályairól szóló 

9/2006. (III.31.) rendelet módosításáról 
 

Rendelet 10-es számú mellékletben. 
 

*  * * 
 
 
f.) 1578/7 hrsz-ú ingatlant érintő beépítési kötelezettség meghosszabbítása 
 (Előterjesztés 11. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kiegészítése? 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, a Vásártér utcai telkek egyikéről van 
szó, a vevő pillanatnyilag nem tudja beépíteni, kérte volna ennek a teljes feloldását, nyilván 
akkor értékesíteni tudná, de a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata úgy szólt, 
hogy két évre adja meg a feloldást és ha olyan a helyzet, lehet kérni a meghosszabbítást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő: Kérdezi, nem lenne-e előnyösebb, ha a tulajdonos el tudná adni ezt a 
telket és az új tulajdonos 5 éven belül építene rá, mert ha nem tudja eladni és építeni sem tud 
rá, akkor csak a hosszabbítást fogja kérni. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, ha a tulajdonosnak van vevője és kéri a 
hozzájárulást az értékesítéshez, akkor a Képviselő-testület megadja a hozzájárulását, de 
azzal, hogy két éven belül be kell építeni. De ha most megtörténik a felszabadítása és 
szabadforgalmúvá válik, akkor eladja a tulajdonos és nem fogják beépíteni, nem tudja az 
Önkormányzat befolyásolni a dolgot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a két évi időtartammal történő 
meghosszabbítással egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a beépítési kötelezettség 2 évvel 
történő meghosszabbítását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2009. (II.23.)  
h a t á r o z a t a 

Kövesdi Rita Velence, Vásártér utcai lakótelkének 
beépítési kötelezettség meghosszabbításáról 

 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencei 1578/7 hrsz-ú ingatlanra 
kiírt beépítési kötelezettséget 2 /kettő/ évvel meghosszabbítja. A beépítési kötelezettség új 
határnapja 2011. február 23. Felhatalmazza a Hivatalt, illetve a Polgármestert, hogy az 
ingatlannyilvántartásba történő átvezetés érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Törjék Zoltán műszaki előadó 
  Határidő:  2009. május 22. 
 

*  * * 
 
 
g.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
 (Előterjesztés 12. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az előző testületi ülés óta eltelt időben egy 
kifizetés történt a „Velencei-tó Kapuja” projektnél, 3.600 eFt-ot ügyvédi díjra fizetett ki az 
Önkormányzat, tehát most a „Velencei-tó Kapuja” projektnél bruttóban 99.655.250,- Ft-os 
költségnél tart az Önkormányzat.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
h.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 (Előterjesztés 13. sz. melléklete) 
 
 
Martinovszki József képviselő:  Elmondja, a Pénzügyi Bizottság 4 db átmeneti segélyt és 1 db 
temetési segélyt állapított meg. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
i.) Tájékoztató az aktív korúak ellátásáról 
 (Előterjesztés 14. sz. melléklete) 
 
 
A napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került, a Képviselő-testület tudomásul vette. 
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j.) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. megkeresése a vasútvonalakhoz kapcsolódó 

parkolók létesítése tárgyában 
 (Előterjesztés 15. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a Képviselő-testület felvett egy új napirendi 
pontot, amellyel kapcsolatban az anyag kiosztásra került, a Nemzeti Infrastruktúra ZRt. 
megkeresése a vasútvonalakhoz kapcsolódó parkolók létesítése tárgyában, amely a mai napi 
postával érkezett. Rövid határidővel kérik a Képviselő-testületi határozatot, javasolja, hogy 
vállalja fel az Önkormányzat a 10 éves üzemeltetést és folytasson velük egyeztetést, mivel ez 
beleillik a fejlesztési koncepcióba.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, a velencei vasútállomás parkolója nem csak a 
velencei lakosokat érinti, hanem a nadapi, sukorói és a kápolnásnyéki lakosok egy részét is. A 
parkolók tervezésénél javasolja figyelembe venni, hogy a szomszéd települések lakosai is 
idejárnak.  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Véleménye szerint elsősorban az Önkormányzat 
fogja eldönteni, hogy hova kéri a parkolót. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő:  A parkolókkal kapcsolatban jó lenne, ha szelektálni lehetnek a 24 
órán túli parkolást. Elmondja, hogy a HVG-ben éppen a velencei vasútállomás szerepel, 
ebben az újságban még szépet nem írtak Velencéről.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta  és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2009. (II.23.)  
h a t á r o z a t a 

a vasútvonalakhoz kapcsolódó parkolók létesítéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő ZRt. KÖZOP pályázatának keretében megtervezésre és velencei megvalósításra 
kerülő parkolók esetén 10 évig a létesített parkolók fenntartását, üzemeltetését az ezzel járó 
költségek viselésével együtt. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 
 

*  * * 
 
 



 27 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, mielőtt a zárt ülést elrendelné, van-e valakinek 
a nyílt üléssel kapcsolatban felvetése? 
 
Füri Mihály képviselő:  Felveti, hogy a velencei helyi járdákról a havat sem a nyaralók, sem 
az állandó lakók nem takarítják el.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az ingatlanok előtt az állampolgárok 
feladata. 
 
Cserny Vilmos képviselő:   Jelzi, a termálfürdő előtti árokban található víz elég komoly 
közlekedési veszélyt jelent.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Elmondja, a volt ÉDOSZ üdülő területe nagyon rendezetlen, 
fel kellene szólítani a tulajdonost.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, a laktanyával kapcsolatban szeretne valamikor 
tájékoztatást kérni. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A szomszéd településekkel való jó kapcsolat kialakítása miatt 
kérdezi, úgy tudja, Gárdony beadott egy pályázatot, amit megnyert, ehhez a velencei 
Önkormányzat hozzájárult, utána pedig azt monda, hogy nem. Elmondja, a melegvíz Velencén 
is adott, itt is lehetne a közintézményeket fűteni visszasajtolással. Így nem lesz jó viszony 
Gárdonnyal. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a velencei Önkormányzatnak feladata a 
jószomszédi kapcsolatok ápolása mellett az, hogy a település érdekeit szolgálja. Évekkel 
ezelőtt Gárdony és Velence közigazgatási határára, visszasajtoló kút létesítésére engedélyt 
adott be Gárdony Önkormányzata. A hatóságok elfelejtették a velencei Önkormányzatot a 
szomszéd jogán megkérdezni, ezt az Önkormányzat megfellebbezte és a másodfokú hatóság 
gyakorlatilag elismerte a szomszéd jogállását az Önkormányzatnak. Időközben Gárdony 
Város Önkormányzata megkapta az engedélyt a visszasajtoló kútra. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az volt az indokolás, hogy gyakorlatilag Velencét 
ez nem befolyásolja, mert kb. 25 éves időtartam alatt szivárog le a visszasajtolt vízmennyiség 
a jelenlegi tárolt vízkapacitás szintjére, tehát nem befolyásolja a kutak vízszintjét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Önkormányzat tudomása szerint a geotermikus 
energia hasznosítására pályázott a gárdonyi Önkormányzat, de lejárt az engedélye a kút 
létesítésére és nem az ő nevére szólt, így ismételten megkérte., Akkor már a velencei 
Önkormányzatnak is megküldték a dokumentációt és a felszólalást szomszéd jogán erre meg 
lehetett tenni. A gárdonyi Polgármester úr kérte, hogy mondjon le Velence a fellebbezési 
jogáról, akkor azt a választ adta Velence, hogy a szakértője betekint az anyagba és ha a 
településre ennek nincs negatív hatása, akkor ezt meg fogja az Önkormányzat tenni. A 
dokumentációba való betekintés után világossá vált a szakértőknek, hogy a tisztánlátás 
érdekében szükséges a fellebbezés. A hatóságokkal való hivatalos egyeztetést követően azt 
javasolta a környezetvédelmi szakhatóság, hogy Velence fellebbezze meg és a másodfok ebben 
a kérdésben dönteni fog. Ez a jelenlegi helyzet, nyilvánvaló, hogy az Önkormányzatot jogi 
képviselő fogja képviselni. Laikusként elmondja, nagyon sokat költött Velence és Gárdony 
Önkormányzata arra, hogy az úgynevezett vízkészlet, védőidom, vízmegosztásban egyezségre 
jusson, kiderüljön, mennyi a felosztható vízkészlet. A két Képviselő-testület közötti 
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alapmegállapodás, Gárdony város a szerzett joga alapján 780 m3 , Velence pedig 220 m3 
vízzel rendelkezik. Ez az a 220 m3 víz, amire a velencei termálfürdő épült, amire az 
engedélyek is szólnak. Az évekkel ezelőtti alaphelyzet az volt, hogy az 1000 m3 feletti 
többletvízen pedig 50-50 %-ban osztozik a két önkormányzat. Elkészültek a szakértői anyagok, 
az egyik azt írta le, hogy bőven van víz, a másik azt írta le, hogy nem. Miután a szomszéd 
Önkormányzat néhány képviselőjétől a szakértők olyan tájékoztatást kaptak, hogy 
mindenféleképpen meg fogja fellebbezni Gárdony és ha nem megfelelő számára a szakértői 
anyag, akkor jogi lépéseket is fog tenni, ezért a szakértők behúzták a fékeket. A 
Környezetvédelmi Felügyelőség jelezte a velencei Önkormányzat felé, hogy nincs megfelelő 
szakértői anyag, aminek alapján a vízmegosztás tényéről dönteni tudna, de máskülönben is 
Gárdony városának 160 m3 felhasználására van jogszerűen módja, az engedélyekben ennyire 
van lehetősége. Jelen pillanatban is bent van Seregélyes, Aba és Rácalmás kérése új 
termálkutak fúrására, van aki már engedéllyel meg is fúrta, tehát a meglévő vízkészlet 
meghatározása alapvetően érdeke a hatóságnak is, mert itt ma már rövid időn belül nem két 
Önkormányzat fogja a vízkészletet felhasználni, hanem akármennyi. Ez már egy ideje 
köztudott, a feszültséget nem Velence kelti. Nem mindegy, hogy a visszasajtoló kútba 
visszatermelt vízmennyiség hol fogja lehűteni és kinek a kútját, mint termelő kutat. Ha igaz, 
hogy 25 év alatt pótlódik vissza, akkor hol van az, ahol a vízkészletnél ez zavarokat 
jelenthetne, tapasztalati adatok pedig nincsenek. A velencei termálfürdő már beindult, de 
előbb a kutak vízszintjének a változását kellett volna mérni és akkor lehetett volna 
meghatározni a kutatáson túl a valóságos adatokat.  
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, gyakorlatilag azt kell tudni, a Vízügyi 
Igazgatóság azt mondta, semmilyen megbízható adat nem áll rendelkezésére arra 
vonatkozóan, hogy több vízkészlet lenne, mint 1000 m3. A másik három településnél, ahol a 
hatóság kiadta a kútfúrási engedélyeket és mért adataik vannak, látható, hogy Gárdonynak ez 
a túlzott vízkivétele évi félméteres vízszintcsökkenést jelent. Ez azért nem mindegy, mert 
amikor a 90-es évek végén a velencei Önkormányzat leült egyeztetni, a Vízügyi Hatóság 
közreműködésével, Velence kapott 220 m3-t az 1000 m3-ből, Gárdony pedig kapott 780 m3-t. 
Gárdony elfelejtette elmondani, hogy engedélye viszont csak 160 m3-re van. Az egész további 
tárgyalás abból indult ki, hogy Velence elfogadta ezt a bemondást, Gárdony pedig nem volt 
abban érdekelt, hogy „felnyissa az önkormányzat szemét”, ebből adódóan mindent elkövetett, 
hogy egy jóval kisebb víz-, és medencefelülethez képest háromszor akkora vízmennyiséget 
vehet ki, mert bizonyítani akarja feltétlenül, hogy neki erre szüksége van. A probléma ott van, 
hogy a visszasajtolási engedélyben véletlenül a hatóság beleírta, hogy 750 m3 víz 
visszasajtolását teszi lehetővé. Ezt valahonnan ki kell emelni és ezt is a gárdonyi termelő 
kútból lehet kivenni. 
Évekkel ezelőtt a két Önkormányzatnak fejenként három millió forintjába került az a 
szakvélemény, amely a velencei Önkormányzatnak jó volt, mert 1700 m3 vizet prognosztizált 
és annak a megosztását kellett volna az eredeti megállapodás szerint beadni a Vízügyi 
Igazgatósághoz és kérni a megosztást. Velence Önkormányzata megbízott Gárdonyban, 
kifizette a ráeső összeget és közben Gárdony nem csinált semmit, valami oknál fogva ez nem 
volt érdeke, nem nyújtotta be. Az új polgármester felvetette megint a problémát, de Velence 
jelezte, hogy már neki ez igen sokba került, mi a garancia arra, hogy most meg fog valósulni. 
A jelenlegi Polgármester úr saját személyét jelölte meg garanciának. Ennek alapján újra 2-2 
millió forintot fizetett ki az két önkormányzat a szakértői díjakért, Gárdony Város 
Önkormányzata jelezte az új szakértőnek, hogy ha nem kapnak annyi vizet, amennyit 
szeretnének, akkor bíróságra is elmennek. A szakértői vélemények elkészülte után továbbra is 
1000 m3 áll rendelkezésre. A vízmegosztás kérdése továbbra is fennáll. A velencei 
termálfürdő szeretne több vizet, ezt az igényt már be is nyújtotta, az Önkormányzat pedig az 
általa már kifizetett szakértői anyagot átadta részére. Az volt a megállapodás lényege a két 
település között, hogy ha elkészül egy oly szakértői anyag, ami már elég információt nyújt a 
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hatóságnak, akkor azt közösen benyújtják. Mint az első esetben, Gárdony most sem adta be, 
Velence pedig odaadta a hatósági felhasználásra, ezért Gárdony a tárgyaláson azt mondta, 
hogy bírósághoz fognak fordulni, mert nem volt joga az Önkormányzatnak átadni ezt az 
anyagot. A Velencei Önkormányzat a meghatalmazott ügyvédtől azt kérte, jelentkezzen be a 
másodfokra, hogy ő látja el a képviseletét az Önkormányzatnak ebben az eljárásban.  
 
Martinovszky József képviselő:  Kérdezi, mi alapján lett kiválasztva az ügyvéd? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a Progresszió Kft-vel folyamatosan 
kapcsolatban van az Önkormányzat, ez a Kft. a szakmát képviselő, vízügyes szakemberekből 
áll. Az Önkormányzatnak olyan jogászt kellett mellé keresni, aki a vízügyi szakterületen 
jártas. Aki a termálkutat fúrta, adott javaslatot, melyik ügyvédi irodát keresse meg az 
Önkormányzat. Az Önkormányzat leült tárgyalni az ügyvédi iroda képviselőivel és rövid időn 
belül meggyőződött arról, hogy ezen a szakterületen ténylegesen otthon vannak. Az 
Önkormányzat átadta mind a két témában az ügyiratokat az ügyvédi iroda részére, akik a 
titoktartási kötelezettség mellett visszajeleztek, hogy vállalják a megbízást. Ezzel kapcsolatban 
még elmondja, hogy vasárnap este meghívta őt az Agárd Lokálpatrióták Köre egy 
beszélgetésre, ahol a kapott kérdésekre válaszolt, szinte ugyan ezek a kérdések vetődtek fel ott 
is. Ugyan ez a folyamatot elmondta ott is, teljesen ismeretlen volt a számukra, összegzés 
képpen elmondta, hogy a két település fejlődése szempontjából nagyon fontos az, hogy 
törvényesen, szabályosan tiszta helyzetek teremtődjenek. Kérdezték, miben tudnának segíteni. 
Kérte, hogy érjék el, a gárdonyi kutakban lévő mérések is olyan eszközökkel, olyan 
konkrétsággal, olyan korrektséggel történjenek, mint ahogy a velencei kútban és legyen olyan 
mérhető adat, ami egy objektív hatósági döntés érdekében elvárható. Mind a két településnek 
az az érdeke, hogy minél több vizet tudjon kivenni. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A tájékoztatásul kapott Megbízási szerződés 1.2. pontjánál az a 
kérdése, hogy van egy csomó Kft felsorolva, és velencei Önkormányzatnak mi a szerepe a 
szerződésben, melyik Kft-n keresztül védi a jogait? 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, négy ingatlanra volt elővételi jog a 
Metál Holdingnak. Az volt a szerződéses feltétel, hogy vagy megveszi mind a kettőt párban, 
vagy az egyiket megveszi, a másikat bérli. Azt a megoldást választotta az opcióval élve, hogy 
hármat megvett és maradt egy negyedik, értelemszerűen azt bérelnie kellene. Amikor a bérleti 
szerződés megírására került volna sor, akkor az Önkormányzat azt mondta, hogy az opciós 
szerződés minden lényegese elemet tartalmaz, a bérleti díjat, az időtartamot, a konkrét 
ingatlant, az erre irányuló közös akaratot és hogy meddig lehet ezzel élni. Az ingatlan vevője 
pedig azt mondta, hogy ő olyan bérleti szerződést szeretne írni, amelyben némileg 
átfogalmazzák már az adásvétel tárgyát képező ingatlanokra vonatkozó kondíciókat is, és 
további terheket, pl. termálvíz szolgáltatási kötelezettséget próbál beemelni. Az Önkormányzat 
úgy tartja, ezek nem vezethetők le az alapszerződésekből, az opciós jogból sem, tehát fizetni 
kell, a bérleti szerződést pedig megkötni, utána majd lehet tárgyalni. Ebben a témában egy 
éve folyik a levelezés, most eljött az az időpont, amikor tudnia kell a másik félnek is, hogy 
komoly jogi képviseletre számíthat az önkormányzat részéről.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az elmaradt bérleti díjak behajtásához 
szükséges lépéseket tette meg az Önkormányzat. A Juhász Gyula képviselő úr által kérdezett 
cégek, mind a Metál Holding jogelődjei.  
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a zárt üléssel folytassák tovább a munkájukat. Kéri, 
aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a zárt ülést megszavazta. 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2009 (II.23.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelme 
érdekében zárt ülést tart.  
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 
 

*  * * 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, nem megoldott a Velencei-tavon a nádvágás, évek óta 
gazdátlan, foltokban van csak levágva, pedig a frissítő vágásokra szükség lenne. Véleménye 
szerint a nádvágásba a horgászegyesületek is besegíthetnének, levághatnák és ott helyben 
elégethetnék a nádat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja, hiteles választ kérnek Falusy Ferenc úrtól, a 
tófelügyelőtől. Ha időben megkapja a tájékoztatás a Falusy Ferenc úrtól, akkor a következő 
testületi ülésen a képviselőket is tájékoztatja.  
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester:  Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést lezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 


