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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 16-án 

megtartott testületi üléséről. 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
   Füri Mihály     képviselő (később érkezett) 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula     képviselő 
  Martivonszky József   képviselő (később érkezett) 
  Serhók György   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Dr. 
Sági János r.alezredes, gárdonyi rendőrkapitány, Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető 
igazgatója, Ferencz Péter VHG Kft. cégvezetője, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Török 
Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Lukács Ildikó 
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti egységvezetője, Serhókné 
Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Szabó Gábor termálfürdő 
projektmenedzsere, Kelemen Szabolcs Kistérségi Iroda vezetője, Ábrahám Éva és Ökrös 
Veronika a PILLARS Kft. részéről. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, a 
Képviselő-testület a jelenlévő 9 fővel határozatképes. 
Kéri, először a meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban szavazzon a testület.  
 
 
Füri Mihály képviselő és Martinovszky József képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja egyrészt a napirendek sorrendiségének 
megváltoztatását, miszerint az 5./ Egyebek napirendi pont g.) és h.) pontjait tárgyalja először 
a Képviselő-testület, másrészt két új egyéb napirendi pontot javasol felvenni, az f.) napirendi 
pontot követően a Velencéért Közalapítvány kuratóriumi kérdései tárgyában, a j.) napirendi 
pont után pedig a Közbeszerzési eljárások kiírása tárgyában. 
Tájékoztatásul elmondja, hogy zárt ülést kezdeményez a nyílt ülést követően. 
 
Kéri, aki a napirendi pontok sorrendiségének változtatásával és a két új napirendi ponttal 
kiegészített kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2009.(III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendek elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról 
3./ Tájékoztató a VHG Kft. 2008. évi gazdálkodásáról 
4./ Városi Könyvtár 2008. évi tevékenységéről tájékoztató 
5./ Egyebek: 

a.) Társulási Megállapodás módosítása - VKTKT 
b.) Kötelezettségvállalás – „Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat 

kiépítéséről…” 
c.) 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
d.) Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
e.) 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
f.) Alpolgármester 2009. évi tiszteletdíjának megállapítása 
g.) Intézményvezetők bérének megállapítása 
h.) 2009. évre vonatkozó támogatási igények 
i.) Velencéért Közalapítvány kuratóriumi kérdései 
j.) 2009. évi teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása 
k.) Csáki Bike BT. kérelme 
l.) Közbeszerzési eljárások (ajánlattételi felhívások) kiírása 
m.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről (szóbeli) 
n.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A két ülés közötti munkával kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet: 
- Az Utazás Kiállításon a Kistérségi Társulással közösen részt vett az Önkormányzat, úgy 

értékelik, eredményesen. Gárdony városa nem a Kistérséggel közösen, hanem külön 
standon jelent meg, így a többi önkormányzattal együtt voltak egy standon.  

- A HPV vírussal kapcsolatban a döntést követően a szülői tájékoztatás megtörtént, 
visszaérkeztek a szülő beleegyező, illetve megtagadó nyilatkozatok. A döntés szerint 24 
főnek biztosított a Képviselő-testület ingyenes oltóanyagot, ebből 12 fő vállalta. A 
meghatározott korosztályon kívüliek részére beszerzési áron biztosított oltóanyag 
lehetőségével kapcsolatosan 119 kiértesítés került kiküldésre, ebből 14 fő vállalta.  

- A Kistérségi Társulás soros ülést tartott több témában, illetve azt megelőzően elnökségi 
ülést is. Annak egyik határozataként a Társulási Megállapodás módosítása ma napirendi 
témaként is szerepel. Jelzi, hogy a Társulási ülésen egy napirendi ponton nem vett részt, 
amely a kápolnásnyéki és gárdonyi iskolák gazdasági önállóságát tárgyalta. Mivel a 
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Hivatal jó gyakorlata ellentétes a kápolnásnyéki és gárdonyi igénnyel, nem tudta volna 
megszavazni. Távollétének ezen okáról a társulási elnökséget tájékoztatta. Olyan 
megállapodás van az önkormányzatok között, hogy minden önkormányzat maga dönti el 
az iskola társulási forma módját. A Kistérségi Társulás elfogadta az önálló gazdálkodási 
jogkörét a két intézményfenntartó társulásnak, a kápolnásnyéki centrummal és a gárdonyi 
centrummal. 

- A DRV Igazgatója tájékoztatta arról, hogy egy általános átszervezést hajtott végre, az 
üzemeltetést és a szolgáltatást külön választotta, így személycserére is történt, két új 
üzletágvezető van. Az Önkormányzatot ez közvetlenül nem érinti. A hibabejelentésnél egy 
központi zöldszám lesz, de a hibaelhárítók innen Velencéről fogják a munkájukat végezni. 
Az üzemközpont, még ha más struktúrával is, de megmarad Velencén.  

- Az újságban is olvasható volt, hogy a mindenki által Rózsi néniként ismert velencei lakos, 
özv. Vida Gáborné 100. születésnapját ünnepelte. Az Önkormányzat nevében köszöntötte 
Őt a Katolikus Egyházzal közösen a Templomban. 

- A vezető védőnő egyeztetésével pályázatot írt ki az Önkormányzat helyettesítő védőnői 
állásra, mivel az egyik védőnő szülni fog.  

- A TÖOSZ kiírt egy EU-s pályázatot a „Legjobb Önkormányzati Gyakorlat” címmel, 
Velence Önkormányzata döntőbe került, április 22-én lesz a központi bemutató. A 
kialakított pontrendszer alapján dől el a helyezés. 

- A szociális kerekasztal ülése megtörtént, hasznos egyeztetés volt. 
- Az óvodákban most zajlanak a szülői értekezletek, a két tannyelvű oktatással kapcsolatos 

összevont szülői értekezlet március 19-én 17,00 órakor kerül megtartásra.  
- Megköszöni a március 15-i ünnepség szervezésében résztvevők közreműködését, köszöni a 

színvonalas műsort, amit adtak az Általános Iskola diákjai.  
 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Martinovszky József képviselő:  Szeretné, ha a DRV vezérigazgatóját tájékoztatná a 
Polgármester, hogy nem igazán szociális érzékről tanúskodnak az átszervezés során 
végrehajtott intézkedései, mivel három hónappal a védett kor előtt bocsátott el velencei lakosú 
dolgozókat, ez igazán az Önkormányzatnak lesz teher.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy tájékoztatta az Önkormányzatot a DRV, hogy 
Velencén gyakorlatilag létszámleépítés nem történt.  
 
Füri Mihály képviselő:  Módosító indítványt tesz, miszerint a Pénzügyi Bizottsági ülésen is 
már jelezte, a tavalyi évben általános országos átállás miatt volt a helyi adók lakosság felé 
kiküldésének kb. 1,5 hónapos csúszása, viszont a rátartási idő abban megvolt. Az idei évben a 
helyi iparűzési, építmény, gépjármű és egyéb ingatlan adókat március 6-i dátummal adta fel 
az Önkormányzat a postára. A posta törvényben foglalt kézbesítési határideje 5 nap. 
Véleménye szerint nem mindenki tudja azonnal kiegyenlíteni a csekkeket, főleg úgy nem, hogy 
3-4 nappal a fizetési határidő előtt kapja meg. Elmondja, az a módosító indítványa, hogy egy 
elvárható 15 napot toleráljon az Önkormányzat adócsoportja, például csak az április 1-e után 
befizetett helyi adók után vessen ki késedelmi pótlékot, illetve bírságot. Véleménye szerint 
ezzel az Önkormányzatot nem éri komoly pénzügyi veszteség. Elmondja, két ülés között 
szokták megkapni az előző ülés nyomtatott anyagát, ma kapta meg a február 9-i testületi 
jegyzőkönyvet, azt látta, hogy konkrét állítások kimaradtak belőle, amelyek így a karakteres 
véleményeket semlegesítik. A városi ünnepséggel kapcsolatban elmondja, az előző évektől 
eltérően most volt a legkevesebb lélekszám az ünnepségen, továbbá a FIDESZ nem 
koszorúzott ezen. Véleménye szerint gyalázatos és nem méltó, hogy a bejelentett FIDESZ 
rendezvény, amiről tudhatott a város vezetése és tudhatott bármelyik képviselőtársa, azzal lett 
meggyalázva, hogy a 18,00 órára bejelentett rendezvényre kb. 18,15 óra körül megjelentek az 
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Önkormányzatnak a dolgozói és másztak fel az oszlopra, szedték le a zászlókat. Tényszerűen 
megjegyzi, hogy nem mindenkivel fordul elő, hogy ellenzékben képviseli az adott vezetésen 
belül a lakosságot, valaki ezt nem is vállalja, de úgy gondolja, ugyanúgy tiszteletben kell 
tartani azt a kört, amelyik ellenzékben ünnepel, vagy képviseli magát és ugyanúgy figyelembe 
kell venni az ő ünnepüket is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, azért szeretné visszautasítani a 
„gyalázatos” szót is és az egész hangvételét a felszólalásnak, mert valószínű a Képviselő úr 
nem tudhatja, hogy az Önkormányzat előtt nem volt ismeretes, miszerint a FIDESZ 
rendezvényt szervez. Elfelejtették az Önkormányzattal közölni, elfelejtették az 
Önkormányzatot, a Polgármestert és a Képviselő-testület tagjait meghívni, sőt a legutolsó 
pillanatig arról volt tudomása az Önkormányzatnak, hogy elvállalták az ünnepségen a 
koszorúzást és 10 perccel az ünnepség megkezdése előtt hívta fel Csizmadia Attila úr Fehér 
Györgynét, hogy mégsem jönnek koszorúzni, de akkor sem jelezte, hogy itt este ünnepség lesz. 
Természetesen a Hivatal dolgozói tették a dolgukat, hiszen szokás szerint reggel szokták 
kihelyezni a zászlókat, este pedig beszedni, nehogy illetéktelenek eltulajdonítsák és másra 
használják, mint amire kell. Véleménye szerint, ha az Önkormányzat erről tudott volna, akkor 
nem szedik le a zászlókat. Elmondja, a partneri kapcsolat ott kezdődik, hogy az Önkormányzat 
meghív mindenkit és nagy örömére az Egyházak is ott voltak és koszorúztak. Csak a FIDESZ 
nem jött el, nem ez az első alkalom, hogy a városi ünnepséget nem tiszteli meg jelenlétével. 
Véleménye szerint nagyon színvonalas ünnepség volt, amelyen elég sokat részt vettek, 
természetesen az ünnepség egybeesett az egyházi szertartásokkal, ami miatt esetleg 
kevesebben voltak, de külön köszönetet mond az egyházak képviselőinek, hogy az 
Istentiszteletek ellenére eljöttek és elhelyezték koszorúikat. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Tájékoztatásul elmondja, nem testületi hatáskör az 
adóügy. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban elmondja, nincs szó szerinti jegyzőkönyv. Hogy ki mit 
gondol bele, és mit szeretne kihangsúlyozni, ezt nem lehet a végtelenségig lekezelni. Ha olyan 
markáns dolog van, aminek mindenképpen meg kell jelennie, akkor a pontos hely 
megjelölésével be kell hozni a Képviselő-testületi ülésre a javítási szándékot, és ha a 
Képviselő-testület ezt megszavazza, akkor az aktuális testületi ülés jegyzőkönyvében 
megszületik a kiigazítás. 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, itt nem arról van szó, hogy ki mit szeretne belegondolni, 
hanem amikor három mondat kimarad, ami ráadásul írott anyagból lett beolvasva és egy 
meghatározó része a tartalomnak, akkor az nem belegondolás kérdése. Véleménye szerint az 
sem belegondolás kérdése, amikor egy fél mondat marad ki, amikor a Polgármester annak 
ellenére, hogy később 10 igen szavazattal Képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, hogy mégis 
szeretnék támogatni a testvérvárosi kapcsolatokat, és a Polgármester nem támogatja ezeket a 
kapcsolatokat, akkor azt bele lehet írni nyugodtan. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Elmondja, a március 15-i ünnepséggel kapcsolatban érintett az 
ünnepség előkészítőjeként. A hagyományokhoz híven a forgatókönyv elkészítése kapcsán 
minden érintettet jóval előbb megkérdezett, hogy kíván-e koszorúzni. Személyesen Csizmadia 
Attilával is beszélt, aki azt nyilatkozta, kívánnak koszorúzni, a társát nem tudta megnevezni, 
abban maradtak, majd a helyszínen mondja meg. A forgatókönyv elkészült, a narrátor 
megkapta és a helyszínen kellett közölnie vele, hogy a FIDESZ nem kíván koszorúzni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztató a 
vitákban elhangzottakkal együtt tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a két ülés közötti 
munkáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Gyula képviselő:  A pénzlekötéssel kapcsolatos 12/2009. (II.9.). számú határozattal 
kapcsolatban elmondja, ez a lekötés a kötvényből származó pénzeknek a lekötésére 
vonatkozik. Megnézte a bankkal kötött szerződést és az van benne, idézi: „…ezen túlmenően 
20 év alatt díjmentesen biztosít egy deviza tanácsadót, aki a devizapiacról ad naponta 
értesítést..”. Kérdezi, hogy a pénzügyi tanácsadóra miért van szüksége az Önkormányzatnak, 
ha már kap egy ingyenes pénzügyi tanácsadást? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a testületi ülésen jelen is volt az a deviza 
menedzser, akinek az volt a feladata, hogy a bank részéről segítsen az Önkormányzatnak. 
Ekkor döntött úgy a Képviselő-testület, hogy egy aspektus a banki aspektus, de jó lenne, ha az 
Önkormányzat érdekeit is képviselné valaki, mert nem biztos, hogy a bankok érdekei ugyan 
azok, mint az Önkormányzaté. A bank adott esetben megteszi a maga javaslatát, majd ezt 
megnézi az Önkormányzat pénzügyi tanácsadója és megteszi javaslatát. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, nem kell túlértékelni a banki tanácsadó 
közreműködő tevékenységét, van egyfajta kötelezettsége a szerződött partnerével szemben 
akkor, ha olyan változások állnak be, pl. árfolyamváltozás, ami kockázatossá tesz bármit, és 
ehhez a szükséges lépéseket meg kell tenni. A szerződésben értékhatár sávok is szerepelnek, 
ezek alapján a pénzügyi tanácsadónak jelzési kötelezettsége van, hogy az Önkormányzat 
döntése alapján a szükséges intézkedést időben megtehesse. Nem a banki tanácsadó fogja 
megmondani, mit tegyen az Önkormányzat, hanem a saját pénzügyi tanácsadója. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban.  
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal,1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 
a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2009.(III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 7/2009.(I.19.), 
8/2009.(I.19.), 9/2009.(II.9.), 10/2009.(II.9.), 11/2009.(II.9.), 12/2009.(II.9.), 13/2009.(II.9.), 
14/2009.(II.9.), 15/2009.(II.9.), 16/2009.(II.9.), 18/2009.(II.9.), 22/2009.(II.9.), 
25/2009.(II.9.), 26/2009.(II.9.), 28/2009.(II.9.), 161/2008.(IX.8.), 176/2008.(IX.8.), 
231/2008.(XII.8.), 232/2008.(XII.8.), 240/2008.(XII.8.), 242/2008.(XII.8.), 259/2008.(XII.30.) 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
A 242/2008. (XII.8.) határozat határidejét 2009.05.31-ig meghosszabbítja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 
 
Napirend: 2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti Dr. Sági János rendőralezredest, a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság vezetőjét és kéri, amennyiben a kiküldött írásos anyaggal kapcsolatban 
van szóbeli kiegészítése, tegye meg. 
 
Dr. Sági János r.alezredes:  Elmondja, csak rövid kiegészítést tenne, mert kb. 4 hónapja 
beszámolt a Testületnek a Rendőrség 2008. évi munkájáról, bár akkor még nem álltak 
végleges adatok a rendelkezésére. Örül annak, hogy az akkori beszámoló után nagyon sok 
kérdést kapott, ezeket megválaszolta és reméli, a válaszokat elfogadták. Megköszöni a 
Polgármester asszonynak és a Képviselő-testületnek azt az erkölcsi és anyagi támogatást, 
amiben a Gárdonyi Rendőrkapitányságot részesítették. Elmondja, Velence tekintetében az 
ismertté vált bűncselekmények számának emelkedése 200 rendbeli szerzői joghoz kapcsolódó 
bűncselekmény elkövetéséből adódik, tehát ha a 200 db DVD, CD hamisításos ügy levonásra 
kerül, akkor kedvező a kép. A kiemelt bűncselekmények tekintetében Velence területén 2 
rablás történt. Az egyik rablás elkövetője – ahol a Fő utcán egy idős ember sérelmére 
követték el a bűncselekményt - előzetes letartóztatásban van, a másik az OÁZIS sérelmére 
elkövetett rablás volt, itt az elkövetőt nem sikerült kézre keríteni, ismeretlen tettes miatt a 
nyomozást megszüntették. Az I-es utcai tűzesettel kapcsolatban elmondja, visszaérkezett a 
szakértői vélemény, ez alapján nagy valószínűséggel megállapítható, nem bűncselekmény 
okozta a tüzet. Véleménye szerint fontos, hogy az itt lakók hány alkalommal látnak rendőrt az 
utcán és mi a véleményük az intézkedésekkel kapcsolatban. Készült egy társadalmi 
hatásvizsgálat a Gárdonyi Rendőrkapitányságon, ez az ISO minőségirányítási rendszerük 
része, ez alapján megállapítható, az itt lakók összességében pozitívan vélekednek a 
Rendőrkapitányság munkájáról. Nyilvánvaló, rendőri intézkedések elleni panaszok voltak és 
lesznek is, 7 ilyen történt az elmúlt évben, valamennyi kellő szigorral és körültekintéssel 
kivizsgálásra került és a panaszok elutasítása jogos volt. Ezt bizonyítja, hogy jogorvoslati 
kérelmet vagy nem nyújtottak be az elutasítottak, vagy a benyújtott kérelem is elutasításra 
került.  
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Elmondja, az Országos Rendőrfőkapitány a 2009-es évet a közterületi biztonság évévé 
nyilvánította. Ez azt jelenti, a rendőrség minden erejével azon lesz, hogy a közterületi 
jelenlétet fokozni tudják. A január, február hónapban Baracska, Martonvásár körzetében 
elrendelt fokozott ellenőrzés következtében Velencén is csökkent a bűncselekmények száma, 
ami véleménye szerint azt jelenti, hogy ha van rendőr az utcán, akkor kevesebb 
bűncselekményt követnek el. Elmondja, sikerült stabilizálni a bűnügyi állomány létszámát, 
természetesen ide fiatalok is érkeztek, akiknek nem akkor a szakmai tapasztalata, de a bűnügyi 
állomány helyzetét tekintve pozitív dologról számolhat be. A közterületi állomány pótlása 
viszont sokkal nehezebb, próbáltak büntetés-végrehajtási intézetekből és pályázatok útján 
embert szerezni, de nehézkes a feltöltése ennek az állománynak. A létszámhelyzetnél 
közterületi jelenlét fokozására több eszköz van, az egyik, amiért a köszönetét is kifejezte az a 
túlszolgálatok pénzben történő megváltása, a másik ilyen eszköz pedig a bűnügyi állomány, 
illetve az igazgatásrendészeti állomány egy részének a közterületre vezénylése. A turisztikai 
szezonra való felkészülés ismételten nagyon hangsúlyos a Rendőrség életében. A technikai 
eszközök vonatkozásában a hajók felújítása, a nyári szezonra való beüzemelése folyamatban 
van, el fognak készülni ismételten azok a turisztikai intézkedési tervek, amelyeket minden 
évben eredményesen végrehajtanak. Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az 
egész Gárdonyi Rendőrkapitányságra hatást gyakorol és újonnan jelentkező feladatokat jelent 
egyrészt a velencei Termálfürdő léte, továbbá minden olyan infrastrukturális beruházás, 
amely megvalósulása esetén tömegeket fog idevonzani, tehát át kell gondolni a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság állománytábláját és létszámhelyzetét. Az elmúlt Testületi ülésen számot 
adott arról, hogy a Velencei-tó Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal pályázatot nyújtottak be. 
A pályázati összeg első részletének elköltése 3 db segédmotor-kerékpár formájában 
megvalósult, a számítástechnikai eszközök beszerzése pedig folyamatos. Elmondja, új 
sebességmérő műszert fognak kapni, az új lézeres műszer segítségével már éjszakai is 
kilométerekről tudnak majd mérni, remélik, hogy a közlekedésbiztonság helyzetéhez ez 
hozzájárul. Megköszöni a Polgárőrség és a szociális segítő szféra közreműködését a 
rendőrség munkájába, amennyiben valakinek kérdése merülne fel, szívesen válaszol rá.  
 
Sénik István képviselő:  Elmondja, az itt lakók egy kis lojalitást kérnek a Rendőrségtől, mivel 
a velencei focipályánál nehézkes a megállás és a rossz helyen parkoló szurkolóktól néha 
30.000 Ft-os büntetést szednek be. Biztos, hogy jogosak ezek a büntetések, de ki kellene 
valamit találni a megállni tilos táblával kapcsolatban a szezon előtt és utána. Kéri az 
Önkormányzat Rendőrséggel történő egyeztetését abban, hogy a velencei lakosok a szezon 
után a focipályánál büntetés nélkül tudjanak parkolni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, szezon után a megállni tilos tábla 
letakarása önkényes lenne, ezért az útkezelő kollega fog kérésre egy hozzájárulást kibocsátani 
a Sportegyesület számára, hogy a rendezvény kezdése előtt 1 órával a megállni tilos táblára 
felkerülhet a takaró fólia és utána 1 órával leveszik. Tehát hivatalosan lesz hozzá engedélye, 
nem önkényes bűncselekmény lesz. Ebben a Sportegyesületnek partnernek kell lennie.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, Ő sem szereti a száguldozó embereket, de a 
rosszul kirakott táblákat, sebességkorlátozásokat sem. Az egész ország szenvedő alanya 
ennek, talán azért nem is veszik komolyan az emberek a táblákat, mert például a 70-es úton 
ha valaki végig jön olyankor, amikor hátulról világít a nap, akkor csak a sok szembe világító 
táblát látja. Ha valaki folyamatosan a táblákat nézi, akkor nem tud az útra figyelni. 
Véleménye szerint a 30 és 40 kilométer táblák betarthatatlanok, viszont tapasztalta, hogy a 
mellette elmenő autó 120-as sebességgel ment. Kéri a Rendőrséget, elsősorban ezeket a 
száguldozó autókat szűrjék ki, mert ezek a balesetveszélyesek. Elmondja, nem irigyli most a 
Rendőrséget, mivel a gyakorlott rendőri vezetők nagy része nyugdíjba ment. Tiszteli a 
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fiatalokat, de azoknak gyakorlatot kell szerezni, és hogy a Gárdonyi Rendőrkapitányság ilyen 
eredményt ért el, az annak is köszönhető, hogy a fiatalok nagyon gyorsan beilleszkedtek. Az 
egyik nagyon jó példa, az Önkormányzat körzeti megbízottja, Juhász Krisztián, aki rendkívül 
jól végzi munkáját. Mivel helyben lakik, ismer mindenkit, ezért igazán jó megoldás, hogy a 
körzeti megbízott rendszert visszaállította a Rendőrség. Reméli, az Önkormányzat által 
nyújtott támogatást a rendészeti osztály kapja, mert elsősorban ez a fontosabb, de kérdezi 
milyen a megosztás? Véleménye szerint a Rendőrség példás eljárásokat folytat le, ez ma 
Magyarországon szokatlan, köszönet illeti ezért őket, jó lenne, ha a többi hivatal is követné a 
példájukat, mert ez lehet polgárbarát. Csatlakozik Sénik István képviselőtársához, mivel azt 
hallja a hatóságoktól nap, mint nap, hogy bevétel centrikusak, mert az állam a fizetések jó 
részét a beszedett büntetésekkel helyettesíti, véleménye szerint ez nem helyes dolog. 
Felajánlást kíván tenni a Rendőrség felé, mivel tudja milyen jó a Polgárőrséggel a 
kapcsolata, ezért javasolja, további civil egyesületekkel is köthetne együttműködési 
megállapodást, például a vadásztársaságokkal, mivel azok éjjel-nappal kint vannak a 
külterületeken.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Elmondja, gratulál a Rendőrségnek a tó körül végzett munkájához, 
további sok sikert kíván. Valószínű jól estek a Rendőrkapitány úrnak az Alpolgármester úr 
szavai, különösen arra vonatkozó dicsérő szavai, hogy polgárbarát a Rendőrség, ezt nem 
mindenki fogadja így el, de úgy néz ki, itt a környéken ez jól működik. Elmondja még, hogy 
március 15-én az ünnepségen nem volt egy rendőr sem. Tudja, hogy négy civil ruhás nyomozó 
volt itt és a Polgárőrség is jól végezte a munkáját, de véleménye szerint rendőr is kellett 
volna. Tudja, a rendőrök nagy része Budapesten volt, de nem tudja, miért történhetett meg az, 
hogy március 15-ére virradó éjszaka a Polgármesteri Hivatallal szemben lévő büfét 
kirámolták. Véleménye szerint több járőrözéssel ez elkerülhető lett volna. Kérdezi, mivel a 
2009-es évben a rendőrség fokozza a közterületi ellenőrzéseket, ez azt jelenti a közúti 
ellenőrzéseket is? Mert most úgy néz ki, hogy a közutakon igen csak szigorúan ellenőriznek 
mindenkit és megállítanak, de véleménye szerint a betörések elkerülése érdekében az 
utcákban is többet kellene járnia a rendőrségi autónak. Elmondja, a mezőgazdasági 
járművekre a közúton mostantól olyan szabály van, hogy 50-300 ezer forint között 
megbüntetik őket, ha nincs útvonal engedélyük. Azt, hogy a naponkénti közlekedésnél mindig 
kiváltson egy útvonal engedélyt, felül kellene vizsgálni. Kérdezi az említett létszámhiány miatt, 
hogy ha teljes lett volna a létszám, mennyivel javult volna a közbiztonság? Elmondja, a 
Rendőrkapitány beszámolójában a „Bevezetés” második bekezdésében az szerepel, hogy 7,1 
%-kal nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma, ezen belül ki lehet-e emelni, hogy a 
kiemelt bűncselekmények mennyivel csökkentek? 
 
Martinovszky József képviselő:   Elmondja, a Rendőrkapitány úr említette, a fürdő miatt is 
megnőttek a feladatai a rendőrségnek. Véleménye szerint nem volt valami jó reklám 
Velencének, hogy a károsult a fürdő előtt nyilatkozott arról, a nagyértékű autóját ellopták a 
fürdő elől. Szeretne egy rövid tájékoztatást kapni arról, mi történt ott valójában? 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Elmondja, számára a Rendőrkapitány beszámolója egy 
tanulmány, nem úgy értelmezi, mint egy beszámolót. Számára a Rendőrkapitány személyes 
jelenléte is bizonyíték, továbbá az, hogy nő a felderített események száma, azt jelenti, jó 
munkát végeznek, itt nem érez ellentmondást, még ha úgy hat is. Mivel rendkívül sok az 
esemény és ha annak nagy része felderítésre kerül, akkor az jót jelent, mivel például az saját 
korosztálya nincs ahhoz hozzászokva, hogy rendszeresen zárja az ablakokat és az ajtókat. 
Nagyon sok a jóhiszemű idős ember és fiatal is, kéri, minél több felhívással forduljanak a 
lakosság felé, hogy legyenek egy kicsit bizalmatlanabbak, ez talán a megelőzéshez 
hozzásegítene. Megköszöni a Rendőrség munkáját. 
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Füri Mihály képviselő:  Elmondja, végigolvasta az anyagot, mert ebből az anyagból tud arra 
következtetni, hogy mi az, amiben élnek és mi az, amiben lehet változtatni. Elmondja, nagyon 
sok biztosító társaság azoknál a sértetteknél, akik nem kellő elővigyázattal voltak a saját 
értékkel szemben, olyan jogi módon hárítják el a felelősséget, hogy a tulajdonosnak is van 
felelőssége önmagában az eseményben. A víziközlekedés terén majd tenne egy konkrét 
javaslatot, ha mód és lehetőség lesz rá, ezzel akár felélesztve az önkéntes vízijármű 
szolgálatot vagy valami hasonló módot. Elmondja, a segédmotor-kerékpárok beszerzése 
témája kapcsán egyeztetés szinten szívesen segítene, mivel vannak olyan ipari célra használt 
segédmotorok, amelyek 1,5 literes fogyasztással, 50-60 ezer kilométerig működőképesek. Az 
anyagban aláhúzta azt, hogy az illetékességi terület bármely pontja 15 perc alatt elérhető, 
elmondja, most látott egy olyan esetet, amikor 5 perc 50 másodperc alatt profi rablók 
kiraboltak egy zárt létesítményt, 12 perc alatt ért oda a rendőrség, de 5,50 perc alatt a rablók  
200 millió forint kárértéket okoztak. Sajnálatos tény, hogy tiszteletre méltó foglalkozás lehetne 
a rendőré, mégis alig tudják összeállítani azt a létszámú állományt, ami kellene. A 
mezőgazdasági gépjárművekkel kapcsolatban elmondja, ez egy országos probléma, kb. 1 éve 
elkezdték üldözni a mezőgazdasági járműveket, ez ma Magyarországon rossz megítélés, 
véleménye szerint a mezőgazdasági munkára fogható bármelyik generációs társadalmi réteg, 
így, hogy ilyen gátakkal is szembe kell hogy nézzen, még jobban nem jut ki géppel a legelőkre. 
Elmondja, hogy ma reggel 9,15 perckor szabálysértést követett el, mert a Csongor utcáról jött 
Velence irányából, a FEJÉRVÉD autója Sukoró irányába ment és 190 km-es sebességgel érte 
utol Sukorónál. Kérte a FEJÉRVÉD vezetőjét is, hogy ne közlekedjenek ilyen iszonyatos 
sebességgel, mert ez rossz példa. Elmondja, az anyagot nagyon jónak tartja és sok sikert 
kíván.  
 
Dr. Sági János r.alezredes:  Elmondja, bár a FEJÉRVÉD a lakosság érdekében jár el, de nem 
rendelkezik semmiféle megkülönböztető jelzéssel, neki is be kell tartania az előírt sebességet. 
Tolmácsolni fogja a FEJÉRVÉD vezetője felé a kérést és megkérdezi a kollegáit, ezzel 
kapcsolatban érkezett-e valamilyen bejelentés a Rendőrséghez. A mezőgazdasági 
vállalkozások ellenőrzésével kapcsolatban elmondja, a Rendőrség a jogszabályi szintű 
utasításokat kell, hogy betartsa. A rendőrség lojalitást mutat a lakosság felé abban, hogy nem 
a 30-as táblánál méri a sebességet, mert ha ott valakit bemérnek 45 km-es sebességgel, akkor 
pillanatok alatt 150 ezer forint büntetést fizet, itt akkor történik majd mérés, ha azt baleseti 
helyzet  indokolttá teszi. A megállani tilos táblánál is nem mindegy, hogy valaki lustaságból 
parkol le, vagy mert nincs más megállási lehetőség. A kerékpárosoknál is, akik ittasan 
közlekednek, el kell járni, de ennek is vannak fokozatai. A 15 perces reagálási időre elmondja, 
hogy a rendőrség minőségirányítási rendszerében folyamatosan mérni kell a reagálási időt, 
ez most jelenleg 9 perc és 60 másodperc. Nyilvánvaló, hogy ez egy átlagos reagálási idő, mert 
ha közelben van, akkor 2 perc alatt odaér a rendőr, de néhol kell a 12-14 perc is. Ezt csak úgy 
tudná javítani, ha lenne az északi parton is egy járőr, lenne egy Martonvásáron, lenne egy 
Velencén és lenne egy Gárdonyban. Véleménye szerint fontos az intézkedési elsőbbség, 
amennyiben kiemelt bűncselekmény történik, vagy fokozott ellenőrzés kerül elrendelésre, 
valamint valakinek a testi épsége veszélybe kerül, ekkor mérlegelni kell, hogy melyik a 
fontosabb. A reagálási idővel kapcsolatban még elmondja, léteznek bizonyos zárási tervek, ha 
valahol történik egy bűncselekmény, akkor akár a megyei ügyelet is tudja úgy mozgatni a 
rendőri erőket – beleértve a bicskei Kapitányságon lévőket is, stb. -, hogy bekerítsék az 
elkövetőket. Nyilvánvaló, hogy a reagálási idő csökkentése elsődleges célja a Rendőrségnek. 
A segédmotor-kerékpárokkal kapcsolatban elmondja, az 5 db segédmotor-kerékpár jelenleg 
elegendőnek tűnik, igaz, kettő segédmotor-kerékpár már elhasználódott, de ha ez a módszer 
beválik, akkor közbeszerzési eljárás keretében pótlásuk megtörténhet. A bűnmegelőzés 
kérdésében a lakosság felvilágosításával kapcsolatban elmondja, akár az iskolának, akár a 
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nyugdíjas kluboknak ebben a témában szívesen tart előadást a Rendőrség egy munkatársa. 
Elmondja, a velencei Termálfürdőben az öltözőszekrényből tulajdonították el az ellopott fehér 
színű BMV kulcsát. A nyomozás folyamatban van, a Termálfürdő biztonsági rendszerének 
köszönhetően elég jó fényképfelvétel áll rendelkezésükre. Abban a témában, hogy miért 
csökkent vagy emelkedett az összes bűncselekmény, elmondja, már a szóbeli kiegészítőjében 
jelezte, a szerzői jogos bűncselekmények növekedtek, továbbá 140 rendbeli bűncselekmény 
történt állatkínzás tekintetében, ha ezeket levonnák, akkor megállapítható lenne, hogy javult a 
helyzet. Arra a kérdésre, hogy ha feltöltött lett volna az állomány, javult volna a közbiztonság 
helyzete, nem tud egyértelmű választ adni. Az viszont egyértelmű, ha van rendőr az utcán és 
van rendőri jelenlét, akkor a közterületen elkövetett bűncselekmények száma csökken. Ha 
feltöltött lenne a létszám, valószínű a bűnügyeseknek kevesebb munkája lenne, kevesebb 
nyomozást kellett volna elrendelni, tehát véleménye szerint ebből alapigazságként ki lehet 
indulni. A mezőgazdasági járművek helyzetével kapcsolatban elmondja, jogszabály 
szempontjából tudnak javaslatot tenni, sokszor megkérdezik a Rendőrség véleményét és ők le 
is írják. Vállalja, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság felé gárdonyi példán keresztül 
tesz javaslatot.  
 
Galambos György alpolgármester:  Tudomása szerint két megyében a rendőrség figyelmen 
kívül hagyja ezt a rendeletet, mert nem lehet másképp tenni, ez rosszul íródott, íróasztal 
mellett született rendelet, amit nem lehet betartani. 
 
Dr. Sági János r.alezredes:  Elmondja, a rendőrségnél is létezik prioritás, a megállni tilos 
táblánál történő büntetésnél fontosabbnak tartja a sorozatos betörést elkövető személy 
elfogását. Az ünnepségen történő részvétellel kapcsolatban elmondja, a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság területén vezetése alatt ilyen jellegű bűncselekmény, rendbontás nem 
valósult meg, kellő méltósággal viselkedett mindenki. Természetesen a Rendőrségnek 
biztosítási feladata van, és azt gondolja, a Rendőrség csak abban az esetben lép fel, ha 
valamilyen jogsértő cselekmény következik be. Biztonsági tartalékot képezett egyenruhás 
rendőrökből, bármilyen gond merült volna fel, azonnal 5 egyenruhás rendőrt tudott volna 
küldeni a helyszínre. A fokozott közterületi jelenlét nem fokozott ellenőrzést jelent, elsődleges 
feladat a közterületen elkövetett bűncselekményének csökkentése. A vadásztársaságokkal 
történő együttműködéssel kapcsolatban véleménye szerint, ha bárki, bármit, akármilyen 
formában tenni kíván a közbiztonságért, azt a Rendőrségnek szakmailag támogatni kell és fel 
kell karolni minden ilyen kezdeményezést. A Velencei Hivatal által nyújtott támogatással 
kapcsolatban elmondja, azt az összeget, amelyet Velence támogatásként ad, a velencei 
térségre fogja fordítani, Velencére rendeli el a túlszolgálatot. Sebességméréssel kapcsolatban 
kérés volt, hogy azokat szűrje ki a Rendőrség, akik száguldoznak. A mozgó szabálysértéséket 
illetően már régóta kéri, hogy polgári jellegű civil rendőrségi gépjármű kerüljön használatba, 
mobil megkülönböztető jelzéssel, beépített kamerával. A sebességellenőrző készülékek az 
objektív felelősség tekintetében jogszabály szerint rögzítet szintre vannak beállítva, azt a 
bírság kiszabásánál veszik figyelembe, hogy most 120 km-es sebességgel ment az autó, vagy 
50 helyett 60 km-es sebességgel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Lezárja a napirendi felett a vitát és a hozzászólásokat, 
megköszöni a Rendőrkapitány tanulmány szintű anyagát és a válaszait. Az ünnepségek 
kapcsán elmondja, véleménye szerint is nem az egyenruhás rendőrök jelenlétére van szükség, 
mivel tisztességes és jogkövető állampolgárok ünnepelnek együtt. Kéri, úgy foglaljon állást a 
Képviselő-testület, hogy nagyon jó a kapcsolat az Önkormányzat és a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság között, nagyon jó partnerek. A helyi újság rendelkezésre áll a 
figyelemfelkeltésekre, például a lakossági felhívásokra a saját értékek megőrzése érdekében. 
Megköszöni a Rendőrkapitány és a Rendőrség minden dolgozójának a munkáját. 
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót és az összefoglalót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  11 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a Gárdonyi Rendőrkapitány beszámolója a 2008. évi munkáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Rendőrkapitány 2008. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  5 perc szünetet rendel el.  
 
 
Napirend: 3.) Tájékoztató a VHG Kft. 2008. évi gazdálkodásáról 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti a VHG Kft. ügyvezetőjét, a beszámolót 
mindenki kézhez kapta, kérdezi, van-e szóbeli kiegészítése az ügyvezetőnek? 
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezetője:  Elmondja, amennyiben kérdés van, szívesen válaszol rá.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Füri Mihály képviselő:  Az a véleménye a lakosságnak, hogy a 310,- Ft/alkalom sok, főleg 
úgy, hogy semmiképpen nem 100 %-os a telítettsége a kukájuknak, így ebben az esetben azt 
mondják, egy teljes kukát majdnem 500,- Ft-ért ürít a Kft. Ez hangzik el az emberek részéről.  
 
Galambos György alpolgármester:  Valamikor a VHG Kft. létrehozását a Képviselő-testület  
elhatározta, akkor megtalálták azt a formulát, amelyik egy ilyen jól működő céghez vezetett és 
megtalálták azt az embert, aki ezt a Kft. tudja működtetni. A mérleg szerinti 9 millió forint 
eredmény jónak mondható, jó gazdálkodást mutat. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság ülésén is elmondta, a Kft. vezetése nagyon jól végzi a dolgát. A számokból látható, 
tőkehiányosan is a fejlesztések megfelelő ütemben történnek, kicsit zavaró a többi települések 
kintlévőségei, ezek a fejlesztéseket kismértékben akadályozzák, reméli ebben előbbre lépés 
történik. A Képviselő-testületnek kell minden évben eldöntenie, mit akar, és ez ennyibe kerül. 
Érdemes hosszú távon elgondolkodni, mi legyen a helyes lépés, mert ha ilyen a gazdasági 
helyzet, nem biztos, hogy ez sokáig továbbtartható. Ha viszont az elvárásokat a Kft. felé 
megszabja a Képviselő-testület, akkor ez ennyibe kerül. A beszámolót jó anyagnak tartja, 
kívánja, hogy továbbra is így végezze a munkáját a Kft. 
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Juhász Gyula képviselő:  Elmondja, a Felügyelő Bizottság rendszeresen értékeli a Kft. 
munkáját, úgy a gazdálkodását, mint egyéb vonatkozásban. A Kft. a maga elé tűzött 
fejlesztéseket megvalósította, úgy a gépek területén, mint az irodatechnikában, a 2009-es évi 
munkához ehhez szükség volt. Az értékeléshez hozzáteszi, a gazdasági nehézségek előre vetítik 
azt, ami a Kft. működésére is ki fog hatni, úgy mint az üzemanyag és egyéb költségek. Ez az 
Önkormányzat részére is egy áldozatvállalást jelent, hiszen az éves hulladékszállítási díjak 
már elég magasak ahhoz, hogy az Önkormányzat ezt a feladatot olyan színvonalon tudja 
biztosítani, mint amit a lakosság elvár. Arra gondol, fokozni kellene a lakosság felé azokat az 
elvárásokat - amiket esetleg az újságokban meg lehetne jelentetni -, hogyan lehetne a 
hulladékelszállítás terén javulást elérni, például az közületek díjfizetései is bekerüljenek és ne 
legyenek díjhátralékok. Véleménye szerint a VHG Kft. jól végzi a munkáját, úgy értékeli, jó 
munka várható a következő években is.  
 
Martinovszky József képviselő:  Véleménye szerint minden sokba kerül, egy doboz cigaretta 
ára 600 Ft, a szemetet pedig egy alkalommal 310 Ft-ért szállítja el a Kft. Az a fontos, hogy a 
közterületen rend legyen. Elmondja, a hulladékszállítás területén probléma nem volt, a 
lakosság jelezte, hogy ha beszóltak az elmaradt szállítás miatt a VHG Kft-hez, akkor azonnal 
küldött autót, ezt mindenképpen értékelni kell.  
 
Fehér Györgyné képviselő:  Elmondja, rövidesen jön a lomtalanítás, ha még van az újságban 
lehetőség arra, tájékoztassák a lakosságot, mikor tegyék ki a lomokat, ne egy héttel korábban, 
mert illetéktelen személyek összetúrják. Felhívást kellene tenni a lakosság felé, hogy ne 
napokkal előbb tegyék ki a lomokat a közterületre. Igaz, a VHG Kft. által kiküldött levélben 
benne van, de nem mindenki olvassa el. Véleménye szerint lassan ránevelődik a 
szelektivitásra a lakosság. Elmondja, többször megfordult a tavalyi évben a Tóbíró 
szabadstrand területén, tisztaság és rend volt. További jó munkát kíván.  
 
Galambos György alpolgármester:  Hallotta, van olyan önkormányzat, ahol rendeletet adta 
ki, hogy a kirakott hulladék az a hulladékelszállító cég tulajdona és nem lehet hozzányúlni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint most csak a 2008. évi beszámolót 
tárgyalják meg.  
 
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezető igazgatója:  Megköszöni a támogató nyilatkozatokat, 
elmondja, sok segítséget kapott akár a Felügyelő Bizottság Elnökétől, akár a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságtól. A kiértesítő levelekben leírták a hulladék fogalmát, a 
lomtalanításnál is leírták, mikor rakja ki a lakosság, a VHG Kft. mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a kirakott lomokat még a meghirdetett napon elszállítsák. Amit a Galambos 
György alpolgármester úr elmondott, az egy lehetőség, vannak önkormányzatok, amelyek 
élnek vele, a Képviselő-testület dönti el, hogy a helyi rendelet lehetőséget adjon arra, ha 
valaki kiteszi a hulladékát közterületre, akkor csak a közszolgáltató szállíthassa el. 
Megköszöni az Önkormányzat támogatását és segítségét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, ez a téma is felvetődött a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ülésén, úgy látták, csak olyan rendeletet érdemes alkotni, 
amelyet be is tudnak tartatni.  
 
 
 
 
 



 13 

 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tudomása szerint nem is lehet ilyen rendeletet 
alkotni, ugyanis a Polgári Törvénykönyv a tulajdonszerzési módokat szabályozza, az 
elhagyott tárgy bárkié, tehát gyakorlatilag ott már nincs tulajdon. Elmondja, hogy amikor 
kimentek a kiértesítő levelek, elég kemény támadásokat kapott a Hivatal a zöldhulladék 
szállítási díjával kapcsolatban. Megállapította, nem felelt meg a valóságnak az ügyfelek 
állítása, mert nem külön csekken ment ki a zöldhulladék díja, hanem az állandó lakosoknál a 
kommunális és zöldhulladék szállítás díja egyösszegben, negyedéves bontásban, az 
üdülőtulajdonosnál pedig a számlán nem is szerepelt a zöldhulladék, csak a kommunális 
hulladék egyösszegű díja. A reklamálók azt próbálták sugallni, hogy itt külön szolgáltatás lett 
bevezetve, amelynek a díját nem kívánják befizetni, ez teljesen félrevezető alapállásból indult 
ki. Ezt tájékoztatásul mondta el a Képviselő-testület tagjainak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Lezárja a hozzászólásokat, összefoglalva elmondja, a 
véleményekből úgy érzékelte a Kft. vezetése nagyon érzékenyen reagál a lakossági 
észrevételekre, komolyan veszik, megkeresik az ügyfeleket és igyekeznek a megfelelő 
válaszokat megadni részükre. Ez egy nagyon jó szolgáltatói magatartás. A Martinovszky 
József képviselő úr véleményével egyetért, miután minden sok, nyilvánvalóan ez is, az egyik 
aspektus az, hogy mint tulajdonosnak mi az Önkormányzat érdeke, a másik aspektus, hogy a 
lakosságot is képviseljék. Megköszöni a VHG Kft. vezetésének és dolgozóinak munkáját. 
Elmondja, tulajdonosi szempontból kifejezetten megnyugtató, hogy a Kft. taggyűlésein az 
Alpolgármester úr, illetve a Felügyelő Bizottságban Juhász Gyula képviselő úr révén az 
érdekeik mind a két aspektusból, tehát a lakossági megközelítésből és a tulajdonosi 
megközelítésből is helyén vannak. 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót az összefoglalóval együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a beszámolót a Képviselő-testület  11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a VHG Kft. 2008. évi gazdálkodásáról tájékoztatás 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VHG Kft. 2008. évi gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 4.) Városi Könyvtár 2008. évi tevékenységéről tájékoztató 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetőt, a 
beszámolót mindenki kézhez kapta, kérdezi, van-e szóbeli kiegészítése a könyvtárvezetőnek. 
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Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető:  Elmondja, szívesen válaszol a felmerült kérdésekre. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Érdeklődik, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Galambos György alpolgármester:  Véleménye szerint megtalálta az Önkormányzat azt az 
embert, aki jól tudja működtetni a Könyvtárat, mindenki örömmel megy be. A gazdálkodási is 
jól megy, köszöni a Könyvtárvezető munkáját. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Elmondja, a Könyvtárvezetőt tiszteletbeli pedagógusnak javasolja 
az egyénisége, a munkája és a hozzáállása alapján. Sokszor megfordul a Könyvtárban és 
látja, hogyan dolgoznak ott gyermekek és fiatalok, látja a Könyvtárvezető türelmét. A 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság munkáját is segíti, a háttérben pedig rengeteget 
dolgozik azért, hogy minél több információval álljon bárkinek a segítségére. Megköszöni a 
munkáját. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Fehér Györgyné képviselő társa dicsérő szavait fokozva 
gondolatébresztőként elmondja, hogy javasolja a Könyvtár könyvkészletét egy másik 
helységben átvinni, például a régi községházára és a Könyvtárat ott kialakítani, esetleg az 
újtelepi régi iskolába egy fiókkönyvtárat, itt pedig megmaradnának a termek, ahol képviselő-
testületi üléseket lehetne tartani, a házasságkötéseket megcsinálni. Gondolkodásképpen 
vetette ezt fel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Válaszképpen elmondja, ebben a ciklusban felvetődött, 
hogy a „Velencei-tó Kapuja” projekt kapcsán a házasságkötő terem átköltözik, bízik abban, 
hogy a képviselő-testületi ülések méltó helyszíne is lesz. Az úgynevezett „déli kanyar” 
fejlesztési koncepciójában felvetődött, sor kerülhet a Polgármesteri Hivatal új épületének 
megvalósítására is. Olyan közintézményt kellene létrehozni, amelyik korszerű, Könyvtár 
központú helyen kerülne kialakításra. Kiemeli, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető 
tevékenysége a rendezvények szervezésében -  legújabban pedig a bizottsági munkák 
támogatására is kiterjedően - jelentős, külön köszönetet mond ezért.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Örömmel vette, hogy a beszámoló új elemeket is 
tartalmaz, például baba-olvasójegyet kapnak a kismamák, valamint az Országos Könyvtári 
Napokhoz való csatlakozás. Megköszöni a Könyvtárvezető munkáját. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Egy dolgot kíván észrevételezni, nevezetesen a foglalkozás szerinti 
nyilvántartását az olvasóknak. Azt gondolja, hogy itt 35 felsőoktatású hallgató szerepel, ezek 
a fiatalok olyan helyzetben vannak, hogy az oktatási intézményben nagyok a lehetőségek, 
mégis ennyi hallgató szerepel itt, ez sok minden kifejez.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólásokat és a véleményeket. 
Összefoglalva elmondja, az Önkormányzat büszke a Könyvtár tevékenységére, köszöni a 
Könyvtárvezető tevékenységét és gratulál hozzá.  
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót az összefoglalóval együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a beszámolót a Képviselő-testület  11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a Városi Könyvtár 2008. évi tevékenységéről tájékoztatás 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 2008. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek  

a.) Társulási Megállapodás módosítása - VKTKT 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti a Kistérségi Iroda vezetőjét, Kelemen 
Szabolcs urat és a PILLARS Kft. képviselőit, akik a kerékpárút pályázat írói, illetve a projekt 
menedzsmentjei. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen felvetődött kérdésekkor 
jelezte, hogy kérni fogja a jelenlétüket. Elsőként a Társulási Megállapodás módosítását kéri 
megtárgyalni, megkérdezi Kelemen Szabolcs urat, kíván-e valamit hozzátenni. 
 
Kelemen Szabolcs Kistérségi Iroda vezetője:  Nem kíván semmit hozzátenni, mivel a 
Polgármester asszony a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatójában elmondta, miért 
fontos a Megállapodás módosítása. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, 
észrevétele? Megállapította, kérdés, észrevétel nem merült fel, kéri, aki a kiküldött határozati 
javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  a határozati javaslatot 10 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

Társulási Megállapodás módosításáról 
 

 
I.  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Gárdonyban, 2005. 
május 9.-napján kelt, 2007. június 20., 2008. április 10. és 2008. május „16.„-napján 
módosított Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a IV. számú 
módosítás: 
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1. A Társulási Megállapodás IV/1.6.2. pont a./ alpontjában a Közép-Dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal megnevezése Közép-Dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal megnevezésre módosul.  

 
2. A Társulási Megállapodás V/6.1. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:  
 
„A Társulás elnökének megválasztásáig az elnöki jogkör gyakorlója a kistérség székhely 
önkormányzatának polgármestere.” 
 
3. A Társulási Megállapodás VI/1.8. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe az 
alábbi második bekezdés lép: 
 
„ A közös feladatellátás keretében a kistérségi területfejlesztési feladatok végrehajtása 
tárgyában hozott társulási tanácsi döntéseket tartalmazó ülések jegyzőkönyvét az ülést 
követő 8 napon belül – a Társulási Tanács elnöke – megküldi a felügyeletet gyakorló 
Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Vezetője részére” 
 
4. A Társulási Megállapodás VI. fejezete kiegészül az alábbi 1.13.5. ponttal:  
 

„1.13.5. Az éves költségvetés, annak módosítása és az éves költségvetési beszámoló 
elfogadásához.” 

 
5. A Társulási Megállapodás IX./1. pont utolsó bekezdése hatályát veszti.   
 
6. A Társulási Megállapodás IX./4.3. pontja hatályát veszti.   
 
7. A Társulási Megállapodás IX/7. pontja kiegészül az alábbi 7.5. ponttal:  
 

„7.5. Pákozd Község Önkormányzatával a feladat átadására vonatkozó megállapodás 
módosításával a pákozdi 1-8. osztályos tanulók oktatását, s Sukoró Község 
Önkormányzatával a feladatellátás átadására vonatkozó megállapodás 
módosításával  sukorói 5.-8. osztályos tanulók oktatását a 4.1. pontban megjelölt 
székhelyintézmény Nemeskócsag Tagiskolája” 

 
8. A Társulási Megállapodás IX/9.1. pontja kiegészül az alábbi 9.1.3. ponttal:  
 

„9.1.3. Nemeskócsag Tagiskola 
 8095 Pákozd, Arany J. u. 5. sz.„ 

 
9. A Társulási Megállapodás IX/9.4. pontja „a 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe 
„a „költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 3. §. 
(1) bekezdés a) pontja és 16. §-a szerint közszolgáltató, a 3. §. (1) bekezdés b) pontja és 
18. §. (1) bekezdése értelmében a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan 
működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv.„ mondatrész lép.  
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10. A Társulási Megállapodás IX/9.8. pontja „a 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe 
„a „költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 3. §. 
(1) bekezdés a) pontja és 16. §-a szerint közszolgáltató, a 3. §. (1) bekezdés b) pontja és 
18. §. (1) bekezdése értelmében a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan 
működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv.„ mondatrész lép.  
 
11. A Társulási Megállapodás IX/9.10. – 9.13. pontjai hatályukat vesztik, helyükbe az 
alábbi 9.10. pont lép: 
 

„9.10.  A Társulási Tanács irányítói jogkörében jogosult a Társulás által fenntartott 
közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására, mely a Társulási 
Megállapodás módosítását nem igényli.” 

 
12. A Társulási Megállapodás IX/11.6. pontjában az „Általános Iskola” mondatrész 
hatályát veszti, helyébe a „Tagiskola” mondatrész lép.  
 
13. A Társulási Megállapodás IX/12.3.5. pontjában az „Általános Iskola” mondatrész 
hatályát veszti, helyébe a „Tagiskola” mondatrész, míg a második bekezdésben az 
„intézmény” mondatrész helyébe a „tagintézmény” mondatrész lép. 
 
14. A Társulási Megállapodás IX/13.10.1. pontja a „tagiskolába járó tanulók” 
mondatrészt követően kiegészül az „illetőleg a székhelyintézményen oktatott tanulók” 
mondatrésszel,  valamint a „Társulási Tanács jogosult a tagiskolát” mondatrészt 
követően kiegészül a „tagiskolai évfolyamot” mondatrésszel.  
 
15. A Társulási Megállapodás IX/13.10.3. pontja szövegezése az „amelyik esetében” 
mondatrészt követően 13.10.3.1. pontozást kap, s kiegészül az alábbi 13.10.3.2. ponttal: 
 

„13.10.3.2. és/vagy a társult tagi önkormányzat a VII/12.12. pontban megjelölt 
többletköltségek összegét éves költségvetési rendeletében nem szerepelteti, 
avagy többletköltség fizetési kötelezettségének részben, illetőleg 
késedelmesen tesz eleget.” 

 
16. A Társulási Megállapodás IX/14.1. pontjában a „3 hónappal korábban” mondatrész 
hatályát veszti, helyébe „a tárgyév január 31-napjáig” mondatrész lép.  
 
16. A Társulási Megállapodás IX/15.1. pontjában a „3 hónappal korábban” mondatrész 
hatályát veszti, helyébe „a Kotv. 102. § (11) bekezdésére figyelemmel a tárgyév január 
31-napjáig” mondatrész lép.  
 
17. A Társulási Megállapodás XI. fejezete kiegészül az alábbi 9. ponttal: 
 

„9. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó Képviselőtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba 
azzal, hogy a közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó  IX. Fejezetben 
foglalt rendelkezések 2009. július 1.-napjától alkalmazandók.” 
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18. A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete 3. pontja kiegészül Pákozd Község 
Önkormányzata és Sukoró Község Önkormányzata felsorolásával, továbbá 5. pontja 
hatályát veszti.   
 
19. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, 
azok a Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelező érvényűek.  

 
 

II.  
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről 
értesítse, egyidejűleg felhatalmazza a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: b.) Kötelezettségvállalás – „Velencei-tó körüli egységes kerékpárút 
  Hálózat kiépítéséről…” 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, az előterjesztést mindenki megkapta, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, ez nem új feladat, az Önkormányzat 
költségvetésében már szereplő tételről van szó. Azt megelőzően pedig már döntött a Testület a 
pályázaton való részvételről és ennek Önkormányzatra eső költségvállalásáról. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A Velencén keresztül menő kerékpárúttal kapcsolatban véleménye, 
hogy a tó mellett elhaladó, kiépített kerékpárút nyári időszakban nem kerékpárútként 
használható, sétánynak kiváló. A nagy hídnál az akadálymentesítést a kerékpárút részéről fel 
kellene állítani, mivel a kerékpárosoknak akkor a szinteltérés miatt egy nagy zökkenő lenne, 
valamint kéri megoldani azt, a jelenlegi út mellett egy sárga csíkkal leválasztani egy 
kerékpárutat. Nem új kerékpárutat kellene építeni, hanem a főúton kellene biztosítani a 
kerékpározási lehetőséget. A sétány az nagyon jó sétánynak, nyáron nem lehet kerékpározni 
rajta, egyrészt az akadályt fel kellene állítani, valamint ki kellene jelölni másik közlekedési 
utat a kerékpárnak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, ezzel kapcsolatban van az 
Önkormányzatnak elképzelése, ennek a megvalósítása egy második ütem.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A „Velencei-tó Kapuja” projekt megvalósulásával egy 
teljesen más helyzet alakul ki, ez a probléma meg fog oldódni, de nyilvánvalóan nem teljes 
egészében. 
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Serhók György képviselő:  A kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztéseket, pályázatokat már évek 
óta folyamatosan támogatni kívánta a Képviselő-testület és ebből az elmúlt 1-2 évben meg is 
valósultak bizonyos fejlesztések. Amiről már a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági 
üléseken is többször beszéltek, idáig is horribilis összegekbe került maga a kerékpárút egy-
egy részének kiépítése, elgondolkodtató, hogy ami eddig is igen sokba került, még több lett. 
Van olyan része Velencének, ahol a régebben megvalósult kerékpárutak elavultak, tehát olyan 
rosszak, hogy azokat is javítani kellene. Olyan magas értékben történnek ezek a 
közbeszerzések, erre szeretne választ kapni. Természetesen a Képviselő-testület támogatja a 
fejlesztéseket, de nem látja a végét a fajlagos költségeknek. 
 
Füri Mihály képviselő:  Annyival egészítené ki Serhók György képviselő kérdését, hogy 
egyszerűen tudjanak rá válaszolni, azt kérdezné meg külön, itt most nagyságrendileg ilyen 
negyvenegynéhány millió forint/kilométert vélt felfedezni. Főleg a mai gazdasági helyzetben 
még inkább kérdés az a kérdés, amikor igyekszik az Önkormányzat minden forintot a létező 
legjobbra költeni, akkor ez a nagyságrend sokkal nagyobb felelősség mindenki részéről, aki 
ebben a döntési mechanizmusban benne van, hogy ennyi pénzért – ami egyharmada az iskola 
beruházásoknak és nem lehet fajsúlyilag egy serpenyőbe tenni a kettőt  - ez tényleg drága. Ez 
kérdés volt, köszöni.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Kérdezi, hogy ezek a százalékos arányok a méter arányokat szó 
szerint kifejezik? Tehát a költségeknél szereplő arányok.  
 
Ábrahám Éva a PILLARS Kft. képviselője:  Elmondja, a táblázatot a Képviselő-testület  oly 
módon látja, hogy ez a pályázati dokumentáció része, maga a költségvetés tulajdonképpen egy 
költségbecslés. Akkor, amikor a pályázat összeállt, a gerincét jelentő beruházás az a tervezői 
költségvetés alapján készült, illetve a tervező által megadott számokat tartalmazza. Előttük 
van az a rengetek közbeszerzés, ami ezeket a számokat módosítani fogja, nem meri azt 
mondani, hogy lefelé, de bízik benne. Valóban ez a pénz nem kevés, de laikus a tekintetben, 
hogy egy kerékpárút mennyibe kerül. Elmondja, ennek megfelelő szabvánnyal kell készülnie, 
akár a kerékpárút vastagságát vagy szélességét illetőleg, ezek biztosan megnövelik azokat a 
költségeket, amely pár évvel ezelőtt még nem volt akkora, pont abból adódóan, hogy mások 
voltak a szabványok. Elmondja, indikatív számokról beszélnek, akkor fog pontosan kiderülni, 
hogy mennyibe kerül, amikor teljesen megvalósul. A közbeszerzés is változtat olyan módon 
rajta, egyáltalán nem biztos, hogy a teljes projektet abban a felállásban el tudják majd 
számolni, ahogy tervezték. Összesen mindegy 21 %-os saját erőt kell hozzáadni a 
támogatáshoz. A megoszlás az egyes településekre vetített arány. Jelen pillanatban maga a 
beruházás 468 millió forint, ebből 83 % Pákozdot illeti, Sukorót 10 %, Velencét 7,3 % érinti. 
Ez alapján próbálták kialakítani a saját forrás arányosítást, ahogy még a Kistérségi Többcélú 
Társulás mintegy 5,8 millió forintos önrész vállalása megengedhet erre. A három településnek 
összesen 100 millió forintot kell egymás között elosztani és még csak arról beszélt, ami a 
pályázatban elszámolható. A táblázat végén van egy olyan rész is, amit nem lehet benyújtani a 
támogatás igényére, de felmerült költség.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kérdezi, a kiírásnál a közbeszerzési eljárás során 
megteszik azokat a szükséges lépéseket, hogy lehetőleg ne legyen nagyobb az ajánlat, mint a 
rendelkezésre álló előirányzott összeg. Utólag van-e lehetőség arra, amikor egyértelműen 
ismerik egy-egy szakasz bekerülési költségét, az önrész annak megfelelően legyen újra osztva.  
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Ábrahám Éva a PILLARS Kft. képviselője:  Az első kérdése elmondja, egyrészt maga az 
ajánlati kiírást értelemszerűen független közbeszerzési tanácsadó állította össze. Ha az 
Önkormányzat úgy ítéli meg, hogy a legolcsóbb ajánlat legyen bírálati szempontként, akkor 
az lesz megjelölve. Alakul egy bizottság, amelyik ezt a projektet közbeszerzés szempontjából 
koordinálja. A másik kérdésre válaszként röviden elmondaná, úgy működik az elszámolás, 
amikor a projekttel kapcsolatban egy-egy számla kiállítódik, annak egy bizonyos százalékát 
kapják vissza támogatásként, minden számlánál hozzá kell adni a saját erőt. Ha ez a számla 
mennyiség nem éri el azt a nagyságot, amit eredetileg terveztek, akkor értelemszerűen 
kevesebb lesz a saját erő is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint célszerű lenne ezt Kelemen Szabolcs 
úr közreműködésével végig gondolni. Javasolja, hogy fejezzék be ezt a napirendi pontot, 
hiszen korábban már a nyilatkozatot az Önkormányzat megtette, a költségvetésébe beépítette, 
szeretné ezt a kerékpárutat, de csak ennyi önrészt tud felvállalni, semmiféleképpen többet.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Kérdezi, hogy ez a projekt megvalósítása utófinanszírozású? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, utófinanszírozású a projekt és hogy a 
pénzügyi elszámolás módja milyen lesz, szállítói vagy pedig előlegre vonatkozóan, ezt meg 
majd a Kistérségnek kell eldöntenie. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A fejlesztési alapra fogja az Önkormányzat elszámolni az önrészt, 
ami a költségvetésben már benne van. De a megvalósulása az egész projektnek ilyen 
formában eléggé bizonytalan. Akár a szállítói finanszírozást, akár az utólagos finanszírozást 
veszi. A projekt megvalósításához az Önkormányzatnak egy megfigyelőt kellene biztosítani, 
pénzügyi szakemberre gondol, hogy ez a pályázat úgy valósuljon meg, ahogy kell.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, a felvetett kérdésre Kelemen 
Szabolcs úr fog válaszolni, hiszen a teljes elszámolás és a pénzügyi felelősség a Kistérségnél 
van, az Önkormányzat részéről a műszaki tartalomban a kapcsolattartó és minden egyes 
momentumnál a résztvevő pedig a Törjék Zoltán.  
 
Kelemen Szabolcs Kistérségi Iroda vezetője:  Elmondja, a projektet a Többcélú Társulás 
nyerte, a partnereikkel közösen. A projekt lebonyolításában Takács János Pákozd 
polgármestere kettős minőségben is részt vesz, egyrészt Ő koordinálja, másrészt mint a 
Gárdonyi Kistérségi Iroda, plusz a projektmenedzsment. A felelősség a Többcélú Társulást 
fogja terhelni, nekik kell kifizetni a számlákat. Véleménye szerint, ritka dolog, ha nincs 
Európa Uniós támogatás. Arra számítanak, megnyerték ezt a projektet és valószínű, amikor 
az önrészek kifizetésre kerülnek, akkor a Magyar Állam, illetve az irányító hatóság ezt hozzá 
fogja tenni. Arra nem tud garanciát vállalni, hogy fél év múlva is így lesz-e, arra készülnek 
fel, hogy ezek a kifizetések megtörténnek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a választ és elmondja, az Önkormányzaton 
belüli mechanizmusnak - arra fizessenek, amire kell, és annyit, ami feltétlenül szükséges - az 
elszámolási rendje a Kistérségi Irodán keresztül és az Önkormányzatnál helyben is ki kell, 
hogy alakuljon. A műszaki tartalommal nagyon szoros összefüggésben van, azzal a műszaki 
tartalom valósuljon meg és akkor kerüljön kifizetésre megfelelő eljárási rend szerint. 
Javasolja, hogy a Velencei érdekek képviselete és az elszámolás folyamatos figyelemmel 
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kísérése érdekében Kelemen Szabolcs Kistérségi Iroda vezetője konzultálást tartson dr. Papp 
Gyula Gábor címzetes főjegyző úrral. Lezárja a vitát, köszöni a hozzászólásokat. 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

Kötelezettségvállalás – „Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat kiépítéséről…” 
 

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Velencei-tó körüli egységes kerékpárút 
hálózat befejező szakaszának kiépítése – I. ütem” (pályázati azonosító: KDOP-2.1.1/C-
2008-0016) nyertes projektjével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza meg: 

I.  Velence Város Önkormányzata, mint a nevezett projekt konzorciumának tagja a 
összesen 506 197 200,-FT költségű, 400 000 000,-Ft megítélt támogatással 
rendelkező beruházás 106 197 200,-Ft összegű saját forrásából 7 438 403,-Ft-ot 
biztosít. 

II.  A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás 
végrehajtását megelőző támogatási szerződés megkötéséhez a szükséges lépéseket 
megtegye, és a támogatási szerződést megkösse. 

III.  A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás 
megkezdését megelőzően a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásához a 
szükséges lépéseket megtegye. 

 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
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. 
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, a március 15-i ünnepélyen történtek lelkileg 
egy kicsit érintették, mert konzervatív baráti körrel elvárták volna, hogy a FIDESZ 
koszorúzzon a március 15-i ünnepségen. Sajnálja, hogy nincs jelen Csizmadia Attila képviselő 
úr, mert javasolta volna neki - mivel Velence sokrétű, van konzervatív, van baloldali érzetű 
ember, ezt tudomásul kell venni, egy nagyon jó ünnepi beszéd után hiányérzet maradt az 
emberekben - jó lenne, ha közvélemény kutatást tartana a konzervatív emberek között, akik 
elvárják, hogy a FIDESZ a március 15-i központi ünnepélyen ott legyen. Nem kellene ezt a 
sértődöttséget felvállalni, ez véleménye szerint nem vezet sehova sem. Nagyon sok ember 
elvárja, főleg a konzervatív gondolkodásúak, hogy a FIDESZ ilyen felelősségteljesen 
viselkedjen helyben.  
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Füri Mihály képviselő:  Úgy gondolja, nyilatkozhat úgy, mint konzervatív ember, mivel nem 
FIDESZ képviselő, de nagyon örül neki, hogy felvetésre került ez a téma. Galambos György 
érzéseivel kapcsolatban elmondja, nem tudja, hogy az élet fog-e olyant hozni, amikor fordított 
pozícióban lesz valaha az életben a Galambos úr, mint ahogy a jelenlegi eddig megszokott 
ritmusában van és ott majd fogja tudni, ha az élet hozza úgy. Akkor majd tanúbizonyságát 
fogja tudni tenni annak, hogy ő vállalja annak a többségnek  – aki egyébként kisebbség itt 
Velencén – a képviseletét. Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakot tekintve nincs ebben semmi 
szokatlanság, mivel nincsen meg az egység akár itt a településen sem, vagy Magyarországon. 
Véleménye szerint abban mindenki egyetérthet, hogy nagyon jó lenne, ha meg lenne ez az 
egység, de visszaadja a „labdát” a Galambos úrnak azzal, hogy személy szerint ő is érezte 
már magát – akár a Galambos úrral szemben is – olyan helyzetben, amikor örült volna, ha 
megjelent volna a Galambos úr a véleményével, megfogadta volna, vagy akár megtárgyalta 
volna az Ő véleményét. Véleménye szerint ez ennek az eredménye, de örül annak, hogy 
felvetődött ez. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a közérdekű 
témákhoz térjenek vissza, a felvetett témáról pedig a képviselő-testületi ülés után egymás 
között beszélgethetnek. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Elmondja, a Képviselő-testület  a ciklusának a felénél jár és sokan 
kérdezik, hogy mi a terve az Önkormányzatnak a laktanyával, az ÉDOSZ épülettel, a régi 
községháza épületével, mivel ezek nagy értéket képviselnek és a város érdekében valamilyen 
formában hasznosulnak-e. A másik dolog, hogy a Szabolcsi út és Iskola utca sarkán lévő 
árokba beleesett egy részeg ember és nem tudott kijönni, kijött a mentő és a Tűzoltó, azok 
húzták ki. Javasolná azt, áldozzon az Önkormányzat arra, hogy korlátot rakjanak oda, vagy le 
kellene fedni az egész árkot.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, amikor ez az esemény megtörtént, a Hivatal 
megtette a szükséges intézkedéseket és megrendelte a végleges megoldást. A másik felvetéssel 
kapcsolatban elmondja, a munkaterv szerint a város vagyoni helyzetéről április 20-án lesz 
szó. Az ÉDOSZ viszont soha nem volt az Önkormányzaté.  
 
Juhász Gyula képviselő:  A Meszlényi Kastély is mindenki szeme láttára megy tönkre, nem 
igaz, hogy nem lehet valamit tenni az ÉDOSZ épületével. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a Meszlényi Kastély műemlék, ezért az I. 
fokú építési hatóság a Műemlékvédelmi Felügyelet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A laktanyával kapcsolatban elmondja, hogy 
tájékoztatást fog adni az Önkormányzat erről is az áprilisi testületi ülésen. A volt 
községházával kapcsolatban változatlan a helyzet. 
 
Martinovszky József képviselő:  Kérdezi, megindultak-e a tavaszi kátyúzások, mert a Rákóczi 
utcában eléggé elmélyült egy csatorna feletti gödör.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Kéri, az Úttörőt utcát is írják fel. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Kérdezi, a Címzetes főjegyző urat, tényleg semmi lehetősége az 
Önkormányzatnak arra, hogy Velencén a még meglévő 2-3 halászház kinézetű ház 
vonatkozásában valamilyen helyi védettségi szabályozással megoldják, hogy akárki a 
tulajdonos, ne tudjon belőle pl. zsindelyes tetőt csinálni.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, ha alapvető szakmai kritériumnak 
megfelel, akkor a helyi védett körbe beemelhető lenne, a szabályrendelettel együtt pontosítani 
kell, elő kell készíteni. Tudni kell, ez akkora korlátot jelent a tulajdonosnak, hogy inkább nem 
fog hozzányúlni nagyon sokáig, vagy pedig az Önkormányzat fogja megfinanszírozni.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elfogadja a választ, de mégsem nyugszik bele, mert így nagyon sok 
mindentől szegényebbek lennének, ha a történelem során mindig így ítélték volna meg a 
dolgokat. Az biztos, hogy ez a tulajdonosnak okozhat kellemetlenséget, meg az 
Önkormányzatnak is meg kellene fontolni, tud-e valamilyen áldozatot vállalni, annak 
érdekében, hogy esetleg megjavíttatja a nádtetőt. De véleménye szerint akár 50 vagy 100 évre 
előre tekintve lehet, hogy azért a házért nem csak Magyarországról, hanem külföldről is 
utazhatnak ide turisták megtekinteni. Érdemes lenne meggondolni, ha most nem is tud az 
Önkormányzat forintot áldozni rá, de valamilyen módon a lehetőségét megőrizni annak, hogy 
ebből valamikor akár idegenforgalmi látványosság is lehessen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszöni a hozzászólásokat, amikor a helyi építési 
szabályzat rendelet módosításakor a költségvetésbe betette az Önkormányzat a tervezési 
költséget, akkor azt pontosan azért tette, mert a jelenleg meglévő helyi építési szabályzatnak  
melléklete a műemlék, illetve műemlék jellegű épületeknek a jegyzéke, fényképe. 
 
Benkő Istvánné képviselő:  Nem lehetne felszólítani az ÉDOSZ épület tulajdonosát, hogy tegye 
rendbe az épület környékét? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, ez megtörtént, olyan választ kapott a 
Hivatal, amit azóta is tanulmányoznak. 
 
Füri Mihály képviselő:  Nem lenne-e esetleg időszerű felmérni és rögzíteni ezeket az 
épületeket, fotózni kívül-belül, hogy ez volt és nyoma maradjon.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A rendezési terv nem úgy készül, hogy valaki 
megcsinálja és Képviselő-testületnek semmi köze hozzá, csak jóváhagyja. Közbenső 
egyeztetésekre szükség lesz, ezt Csiszár Balázs műszaki előadó és a tervező ismertetni fogja a 
T. Képviselő-testülettel, az ötleteket, javaslatokat el kell mondani és be kell építeni. A helyi 
védettséget élvező épületekről fotó készült. 
 
Füri Mihály képviselő:  A hangsúly az, hogy az ÉDOSZ épületnél volt egy tulajdonosváltás és 
most ott nehogy olyan belső átalakítások történjenek, amelyek esetleg az ott lévő régi 
emlékeket kiviszik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, hogy amennyiben bármiről nem tud az 
Önkormányzat pontos választ adni, akkor arról a tájékoztatás a következő testületi ülésen 
történjen meg. Véleménye szerint az ÉDOSZ épület nincs besorolva a műemlék épületek közé, 
azt pedig nem gondolhatja az Önkormányzat, hogy onnan bármit kivettek, mert nem tudja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs, a 
Testület a napirendeknek megfelelően folytatja munkáját.  
 
 
Napirend: c.) 2008. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2009. (III.30.) 

r e n d e l e t e  
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(III.10.) 

rendelet módosításáról 
 
 

Rendelet 8. számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: d.) Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2009. (III.17.) 

r e n d e l e t e  
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 15/2003.(VI.10.) 

rendelet módosításáról 
 
 

Rendelet 10. számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
 
 
Napirend: e.) 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, kiegészítés nincs, kérdezi van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
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0Juhász Gyula képviselő:  A 4-es számú melléklet utolsó bekezdése, illetve csillaggal jelölt 
részében felsoroltakkal kapcsolatban felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, nagyon 
körültekintően kellene megnézni, ki az, aki ezt a feladatot vállalhatja, mivel bizalmi feladatról 
van szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nyilvánvalóan a ház körüli tevékenységnél fontosabb a 
biztonság.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja ehhez a napirendhez, hogy miszerint napjaink egyik 
legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, az már nem így van, hanem a munkahelyek 
ilyen kiszámíthatatlan ad hoc, rögtönzött, azonnali elvesztése. Ez a legégetőbb probléma ma. 
A tartós munkanélküliség a nem kellő mennyiségű munkahely következménye, illetve majd a 
nagyon gyorsan sokasodó munkahelyek megszűnésének az eredménye lesz. Úgy gondolja, ezt 
az élet úgy fogja hozni a közeljövőben, hogy ezt tovább kell fejleszteni és ebben biztosan 
lesznek, azt sem zárja ki, kiterjedtebb központi utasításokra előirányzatok és konkrét, 
tevőleges, megvalósítható feladatok. Arról kell, hogy tájékoztassa a nem munkaadói oldalt, 
nincsen munka és ezért munkahelyek fognak megszűnni a nem közalkalmazotti szférában. Ezt 
csak információnak szánta.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a Képviselő-testületben többen is vannak, 
akik egyben munkaadók, de a legnagyobb munkaadói oldal itt maga az Önkormányzat. 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, nem közalkalmazotti szféráról beszélt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint, hogy élét vegye a dolognak, a tartós 
munkanélküliség fogalmát kellene tisztázni, mivel nem egyforma a gondolkodásuk, de a 
rendelet és a törvény alapján van ennek egy megfogalmazása. Megérti, amit mond Füri 
Mihály képviselő úr, egyet is ért vele, de az Önkormányzatnak a jogi megfogalmazással kell 
foglalkoznia és nem mással.  
 
Füri Mihály képviselő: Elfogadja, amit a Polgármester asszony mond, de nem azt szerette 
volna, hogy ennek élét vegye, hanem pontosan azt szerette volna, ezzel az élével ne sértsék 
meg magukat annak idején, amikor ez már nagy számokban megvalósul Velencén. Javasol 
ezen kívül egy olyan valamilyen fajta direkt kommunikációt, pl. ha a helyi vállalkozásoknak, 
vagy akár annak a tömegben megjelenő munkavállalói oldalnak, akik harmincasával járnak 
az Auchan Áruházba dolgozni és tudható, hogy ott most januárban elküldtek 40 embert és 
februárban elküldtek 40 embert, tehát mi az, amivel számolhat Velence, hogy a következő  
kettő, három, hat hónapon belül milyen számú új munkanélküli lakos lesz Velencén. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mivel az előterjesztés erről szól, átadja a szót Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezetőnek. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:  A Közfoglalkoztatási Tervnek az 
elkészítését a Szociális törvény írja elő, és a Munkaügyi Központ adja hozzá az adatokat. Ez a 
terv nem végleges az idei évre vonatkozóan, lehet rajta változtatni. Negyedévenként fogják 
kapni az adatokat a Munkaügyi Központtól, kik lesznek azok a várható munkanélküliek, akik a 
Munkaügyi Központ által biztosított körből is kiesnek és a Szociális törvény értelmében ezeket 
az embereket vették tartós munkanélkülieknek, akik minden egyéb támogatási formát 
kimerítettek. Ez a terv a 2008. december 20-i adatok alapján készült, ehhez képest már 
jelentősen megnőtt a Munkaügyi Központhoz beregisztrált álláskeresők száma és ebben az 
évben valószínű többször is hozzá kell nyúlni ehhez a tervhez olyan szinten, hogy tömegesen 
várható a foglalkoztatásban bevonható munkanélküliek.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, amit felvetett Füri Mihály képviselő úr, 
pontosan arra készült ez Közfoglalkoztatási Terv. Amire készítette ezt az Önkormányzat, az a 
Munkaügyi Központ által egy decemberig ismert elbocsátási adatok utáni számolás 
eredménye, ez még nem tartalmazza az év eleji tömeges elbocsátások adatait.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, ez nagyon jó, már majdnem egyformán beszélnek, csak 
még egy mondatban jelezné, arról beszélt, hogy a helyi háromszázötven egynéhány  
vállalkozás, aki a településen van és aki legtöbb munkahelyet adja, ővelük kellene akár egy 
előszűrés, előtájékoztatás, mire lehet számítani, konkrétan erről beszélt.  
 
Martinovszky József képviselő:   Elmondja, most lehet beszélni ezekkel a vállalkozókkal, de a 
munkanélkülieket a Munkaügyi Központ regisztrálja, ezek az emberek egy bizonyos ideig 
munkanélküli segélyt kapnak, amikor ez megszűnt és ez alatt az idő alatt nem tudott munkát 
szerezni, utáni kerül az Önkormányzathoz.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, ez jó dolog, de nem biztos, hogy ide fog kerülni, hanem 
először szociális segélyért fog folyamodni, esetleg nem maga a személy, hanem a családja. 
Konkrétan ezért érdemes erről beszélni a vállalkozásokkal, mert példának a saját cégét említi, 
miszerint szerződésben augusztusig vállalta x munkavállalónak azt, akár lesz munka, akár 
nem, augusztusig fogja őket alkalmazni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A Képviselő úr elmondta, az előterjesztés rendben 
van, csak ő már szeretne továbblépni. De azt azért tudni kell, hogy az állami intézkedések és 
ennek kapcsán az önkormányzati intézkedések mindig fáziskéséssel reagálnak a dolgokra. 
Arra van lehetőség, hogy a helyi vállalkozóknak utólag az információk összegyűjtésre 
kerüljenek, de ezt még nem tudni, milyen módon oldja meg az Önkormányzat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Képviselő úr felvetése kapcsán szeretné megkérdezni, 
egyáltalán tudja-e az Önkormányzat, ki a legnagyobb foglalkoztató? A helyi vállalkozókkal 
mindenféleképpen kell egy párbeszéd, de a hiba ott kezdődik, hogy az Önkormányzatnak nincs 
hivatalos információja arról, ki mennyi embert foglalkoztat. Ezt ma Magyarországon csak a 
Munkaügyi Központ tudja. A munkáltatóknak akkor van bejelentési kötelezettsége, ha 
csoportos létszámleépítést hajt végre. Tehát akkor érdemes konzultálni, ha van konkrét 
mondanivaló.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, nem megbántva a vállalkozókat, de olyan információkat 
a Testületnek nem szolgáltatnak, hogy hány embert akarnak elbocsátani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Olyan tájékoztatást sem kapnak, hogy mennyi a 
foglalkoztatotti kör. Egyeztetésre mindenképpen jó lenne, természetesen más egy nagy város 
helyzete, mert az újságokban is olvasható, hogy mielőtt egy nagyvállalat elviszi a céget a 
városból, akkor próbál az ottani önkormányzattal valamilyen egyezségre jutni és megmenteni 
a munkahelyeket, itt Velencén ez nem működik, mert ilyen nincs. Nem veti el a konzultáció 
gondolatát annak érdekében, hogy a dolgokat meg lehessen előzni.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, konkrétan arról van szó, minden vállalkozás valamilyen 
szinten adót fizet, akár szociális terhet is vállal, ő például 10 embert foglalkoztat, de 4 
embernek nincs munkája. A 4 embernek a havi költsége 800 ezer forint, eddig kifizetett 5 
millió forintot és még ki fog fizetni 5 millió forintot, úgy hogy effektív munkát ezeknek az 
embereknek nem tud adni.  
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Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, ez nagyon tiszteletreméltó dolog, de ez saját gyakorlat, 
mert Velencén van kb. 300 vállalkozás. Meg van róla győződve, ebből a számból 30-tól sem 
tudna ilyen adatokat összegyűjteni. A várossá váláskor is nehéz volt kideríteni, hány 
vállalkozás működik és hány emberrel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A hozzászólásokkal kapcsolatban elmondja, véleménye 
szerint mindenkinek teljesebb lett az ismerete a Közfoglalkoztatási Tervvel és a fogalmakkal 
kapcsolatban. A Füri Mihály képviselő úr felvetése, miszerint szükséges lenne a helyi 
vállalkozókkal konzultálni, ezt végig kell az Önkormányzatnak gondolni, hogy ez hatékony 
legyen.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Elmondja, ez a Közfoglalkoztatási Terv elkészült, örömmel veszi, 
hogy munkanélküli pénzek nem áramlanak ki, hanem munkához fűződő, tehát munkáért fogja 
a segélyt kapni. Ezzel kapcsolatban merül fel az a kérdése, hogy végül is helyi 
önkormányzatoknak milyen terhe származik ebből?  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:   A foglalkoztatottak bérének 5 %-át kell 
állnia az önkormányzatoknak.  
 
Juhász Gyula képviselő:   A foglalkoztatottak egyforma bért kapnak? 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:  Mindenki a végzettségének megfelelő bért 
kapja, tehát bejön a garantált bér kategóriája. Ha valakinek olyan a végzettsége, akkor nem a 
minimálbért kapja, hanem a törvényben meghatározott garantált bért.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, korábban az Önkormányzat is gyakorolta 
azt, nem segély akartak adni, hanem munkát, ezért volt a közmunkaprogram, a közhasznú 
munka, ezek kiválóan működtek. Ez a mostani rendszer könnyebbé és gazdaságosabbá teszi a 
foglalkoztatást, de vannak ennek olyan feszültségei, a tevékenységnél a felsőfokú végzettségű 
munkanélkülieknek nem fognak tudni munkát adni, alacsonyabb beosztást elvállalhat, de nem 
lehet rá kötelezni.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:   Elmondja, az Önkormányzat eddig is 
igyekezett segély helyett a közcélú és közhasznú munkába bevonni az embereket, most ez 
annyival tűnik kedvezőbbnek, hogy tavaly és az előtte levő években egy fix keretösszegből 
gazdálkodott az Önkormányzat, most ez a támogatás végül is egy felülről nyitott támogatási 
forma.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Közfoglalkoztatási Terv keretein belül vélhetőleg a 
parlagfű mentesítő közös kistérségi munkák, aminek az Önkormányzat volt a gesztora, 
úgymond oka fogyottá válik, mert minden önkormányzat gazdaságosabban meg fogja tudni 
oldani a saját területén lévő közterületi tisztántartást. A Képviselő-testületet aktuálisan 
tájékoztatni fogják arról, hogyan is áll a Közfoglalkoztatási Terv, például a havi adatokat 
tekintve, de hozzá tartozik az igazsághoz, hogy még nem kiforrott a rendszer, az 
Önkormányzat sem látja tisztán, hogyan fog ez alakulni a mindennapokban.  
 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ezen határozat mellékletét képező 
Velence Város 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja, a megvalósításhoz szükséges 
feltételeket biztosítja.  
Felkéri a Hivatalt, hogy 2009. december 31. napjáig a Közfoglalkoztatási Terv teljesítéséről 
éves értékelést készítsen, mely a 2010. évre szóló foglalkoztatási terv elkészítésének alapja 
lesz.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: f.) Alpolgármester 2009. évi tiszteletdíjának megállapítása 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
véleménye?  
 
Galambos György alpolgármester:  Bejelenti az érintettségét, a szavazástól tartózkodik. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri aki a határozati javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Galambos György alpolgármester 
tiszteletdíját 2009. január 1-től kezdődően havi bruttó 115.000,- Ft-ban határozza meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 
 

*  * * 
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Napirend: g.) Intézményvezetők bérének megállapítása 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a költségvetési rendelet szerinti javaslatok 
kerültek kiküldésre, nem kíván egyebet hozzátenni, az Önkormányzat költségvetésében 
szereplő 4 %-os bérfejlesztéseket terjesztették elő, egyénenként kell szavazni róla. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kéri, aki az Iskolaigazgató bérének meghatározásával kapcsolatos határozati javaslatot 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület 11 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

az iskolaigazgató bérének meghatározásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1-től kezdődően Czuppon 
István iskolaigazgató bérét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
        Régi   Új 
 
A Kjt. értelmében garantált illetménye: 257.300,- Ft 257.300,- Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 81.000,- Ft 91.300,- Ft 
Vezetői pótlék 250 %: 50.000,- Ft 50.000,- Ft 
Minőségi keresetkiegészítés: 21.000,- Ft 21.000,- Ft 
Összesen: 409.300,- Ft 419.600,- Ft 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti bérváltozási értesítő kibocsátására. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. március 20. 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az óvodavezető bérének meghatározásával 
kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
 
Serhók György képviselő:  Bejelenti az érintettségét, a szavazástól tartózkodik. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapította, a Képviselőtestület a határozati 
javaslatot 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

az óvodavezető bérének meghatározásáról 
 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1-től kezdődően Serhókné 
Varjas Edit óvodavezető bérét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
        Régi   Új 
 
A Kjt. értelmében garantált illetménye: 185.100,- Ft 185.100,- Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 18.200,- Ft 25.600,- Ft 
Vezetői pótlék 250 %: 50.000,- Ft 50.000,- Ft 
Minőségi keresetkiegészítés: 15.000,- Ft 15.000,- Ft 
Összesen: 268.300,- Ft 275.700,- Ft 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti bérváltozási értesítő kibocsátására. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. március 20. 
 

 
*  * * 

 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki az könyvtárvezető bérének meghatározásával 
kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a határozati javaslatot a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a könyvtárvezető bérének meghatározásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 1-től kezdődően Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető bérét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
        Régi   Új 
 
A Kjt. értelmében garantált illetménye: 149.100,- Ft 149.100,- Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 10.500,- Ft 18.900,- Ft 
Vezetői pótlék: 40.000,- Ft 40.000,- Ft 
Összesen: 199.600,- Ft 208.000,- Ft 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti bérváltozási értesítő kibocsátására. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. március 20. 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:   5 perc szünetet rendel el. 
 
 
Napirend: h.) 2009. évre vonatkozó támogatási igények 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A 2009. évire vonatkozó támogatási igények napirendi 
ponttal kapcsolatban átadja a szót dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, a szembetűnő módosítás a harmadik 
oszlopban szerepel. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen többen jelezték, hogy 
400 eFt különbség volt a tavalyi tényleges és az idei tervezett között. Módosított összegek 
lettek előirányozva a Tó TV-nek, a Velencéért Közalapítványnak és a Rendőrségnek, 
gyakorlatilag ezt elmulasztotta előterjeszteni a Hivatal a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elé, ezért kellett saját módosító javaslataként a harmadik oszlopot megjelenítenie. 
Felosztási elveken nem változtatott, csak a számszaki hibát tette helyre. Sokkal nagyobb 
gondnak tartja azt a helyzetet, ami a jogszabály értelmezés során derült ki, mivel az üvegzseb 
törvény alapján kényszerült a Képviselő-testület arra, hogy a támogatásokra egyfajta 
szabályzatot hozzon és a szabályzatban rögzített eljárási rend szerint kell a támogatási 
kérelmet benyújtani. Abban felhívták a figyelmét a pályázónak arra, hogy a törvényben kiírt 
összeférhetetlenségeket jelezni kell. A Hivatal úgy gondolta, hogy a szavazáson majd az a 
képviselő, aki érintett, nem vesz részt, de többszöri egyeztetés és jogértelmezési vitaanyagok 
lehívását követően egyértelművé vált, az üvegzseb törtvény nagyon határozottan kizárja annak 
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a lehetőségét, hogy olyan társaság, társadalmi szervezet, gazdasági társaság, egyesület, 
alapítvány, stb. pályázhasson, akinek vezető tisztségviselője a döntés előkészítésében, a 
döntéshozásban részt vesz. Ebben az esetben a törvény írója azt mondja, hogy a részvételt 
nem kell személyes részvételként értékelni, egy polgármester, egy képviselő van olyan közjogi 
helyzetben, hogy ráhatással lehet az előkészítésre, csak a személye tekinteténél fogva. Tehát, 
ha egy alapítványban egy képviselő kuratóriumi tag, akkor azzal az alapítványt ellehetetleníti, 
mert nem kaphat támogatást. A törvény kifejezett szövege alapján több támogatási kérelmet ki 
kell zárni. Az Angelika Családorvosi KKt, a Református Egyházközség, a Katolikus Egyház és 
a Velencéért Közalapítvány kizárt az önkormányzati támogatásból. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Tehát ennek alapján, ha ő belép egy egyesületbe, mint 
támogató tag, akkor nem kaphat támogatást az egyesület? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem ilyen szélsőséges a szabály, nem a tagságról 
van szó, főleg a támogató tagságról, hanem a vezető tisztségviselésről az adott területen belül. 
A javaslat az, hogy ezeknek a támogatási kérelmeknek a kivételével kell dönteni a többi 
kérelemről és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülés tapasztalata alapján 
támogatott szervenként külön-külön. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, mindenkit kellemetlenül érint. Nem arról van 
szó, hogy a Képviselő-testület, a Polgármester, a Hivatal nem kíván támogatást adni bármely 
érintett egyesületnek, gazdasági társaságnak, egyháznak, közalapítványnak, de a jogszerűség 
terén csak ezt tudják meglépni. Az a javaslata, hogy tételesen történjen a szavazás, akik az 
összeférhetetlenség miatt kizárásra kerülnek, azokról most nem tudnak szavazni. Tesz egy 
indítványt, hogy azok a szervezetek, akik az összeférhetetlenség miatt kizárásra kerülnek, 
amennyiben a kizárási ok megszűnik vagy megszüntették – itt több variáció lehetséges -, akkor 
30 napon belül pót támogatási kérelmet terjeszthetnek elő. Ez ma az országban minden 
önkormányzatánál ugyan ilyen élesen felvetődő kérdés, mert az üvegzseb törvény mindenkire 
vonatkozik és a többi önkormányzat is ad támogatást civil szervezeteknek, egyházaknak. Kéri 
a Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy indítványában foglaltak alapján a 
tárgyalásokat lefolytassa és az április testületi ülésre vissza tudják hozni ennek a javaslatát is.  
 
Sénik István képviselő:   Talált pénz. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, amikor ez a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen tárgyalásra került, fel sem vetődött annak a vetülete, hogy ki kell zárni a 
törvény erejénél fogva ezeket a kérelmezőket. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Kijelenti, hogy érintettség kapcsán nem kíván részt venni a 
döntésben. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, eljárás technikailag nem is lesz 
szavazásra bocsátva az érintett támogatást kérő szerveknek a támogatása, tekintettel arra, 
hogy a törvény pontosan úgy fogalmaz, hogy „kizárt a támogatásból”, nem lehet érvényes 
támogatási kérelmet benyújtania és erről tárgyalni. Nem kerül szóba az, amiért a Juhász 
Gyula képviselő úr érintettsége bekövetkezne.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Elmondja, nem tudta felfogni, amit a Címzetes főjegyző 
úr az elején elmondott és nem tudja felfogni, hogy a Tó TV esetében a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság által javasolt 3.192 ezer forint hogyan lett 3.400 ezer forint. 
Véleménye szerint sokkal szívesebben adná a különbséget egy velencei szervezetnek, mint a Tó 
TV-nek. Tavaly kaptak három millió forintot, ő ezt is soknak tartotta.  
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Füri Mihály képviselő:  Folytatná, amit a Képviselő társa mondott, hogy Velencén a Tó TV-
nek a nézettsége a velencei lakosok hányadát rávetítve egyre kevesebb. Ezt azzal indokolja, 
hogy az új beköltözőkkel is velence lakossága gyarapodik, Ófalu, nadapi lakópark, Bence-
hegynek bizonyos részein, nincs is szolgáltatás. Itt azt mondja, hogy ahhoz, hogy a Tó TV-t, 
mint Velence által támogatott műsort jobban el tudja fogadni majd a lakosság, vagy akár a 
Képviselő-testület, ahhoz mindenféleképpen előbb-utóbb vagy ki kell terjeszteni a 
műsorszórást, vagy pedig ezt részben Velencét lefedő műsorszórásnak kell nevezni. Ami itt 
most feljött és valóban a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságon érintőleg szóban volt 
csak említve, hogy most felsorolt egyesületek, illetve közösségek nem is adhatnának be 
érvényes pályázatot. Jól mondja a Polgármester asszony, és ezt érzi a Képviselő-testület is, 
hogy a jogalkotó nem ezekre a nagyságrendekre és nem ilyen helyzeteknek a kialakulására 
akarta ezt létrehozni. Viszont azt gondolja, hogy itt például, ha egységes tud lenni adott 
esetben a Képviselő-testület, akkor még jobban tudja demonstrálni azt, hogy igenis tud átvinni 
dolgokat, mint már vitt is át támogatott ügyeket és személy szerint a nevét adná hozzá, 
vállalva minden jogi felelősségét ennek a döntésnek, a törvénnyel szembe menve vállalja 
ezeknek a támogatását, akiket itt most kizárnak. Nyilván vannak jogi dolgok, a Címzetes 
főjegyző úr ezt elmondta, hogyan kellene csinálni a Képviselő-testületnek, nyilván azért felnőtt 
emberek, hogy el tudják dönteni, mi azt, amit jogszerűen vállalnak és mi azt, amit nem 
jogszerűen vállalnak. Ő nem jogszerűen is tudja támogatni ezeket a csoportokat. Azt abszolút 
nonszesznek tartja, hogy például képviselői érintettség kizáró ok, mert az ésszerűség és az 
egészséges irányú lobbizásnak a legközvetlenebb szereplője adott esetben egy képviselő tud 
lenni, és a képviselő ezzel kizárja saját magát és ugyanilyen szolgáltatást vagy ellátást 
végzőket tud csak pozícióba hozni. Felmerült egy olyan gondolat is a fejébe, hogy lehetne 
akár egyben adni, hogy ha ezt a Képviselő-testület úgy adta volna, hogy egyházak, akkor az a 
szerencsétlen eset merült volna fel, mindenkinek minden felekezetről le kellett volna mondjon, 
hogy egyáltalán támogatást tudjon kapni. Ha a Képviselő-testület úgy határozta volna meg a 
kört, hogy Velencén működő házi és családorvosok, gyermekorvosok, akkor is mindenki 
kizáródott volna. Így sem az a képviselő, és azok a képviselők záródnak ki, hanem közösségek 
záródnak ki egy személyek miatt. Azért mondja, hogy ha nincs más megoldás, akkor vállalja a 
felelősségét annak, hogy ha jogszerűtlenül is dönt, de jogszerűtlenül is odaadná azt a 
támogatást azoknak a köröknek, akiknek most nem lehet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy gondolja, ebben mindenkinek egységes a 
véleménye, de a Képviselő-testület  törvényellenes döntést nem hozhat, meg kell találni azt a 
megoldást, ami törvényes is, és ami a Képviselő-testület célját - hogy tudjon adni támogatást -
is szolgálja. Nincs arra mód, és nincs szándékában szavazásra bocsátani azt a kérdést, ami a 
törvény erejénél kizárt. Megtehető az, hogy semmire nem kötelező szimpátia szavazást 
tegyenek, természetesen ilyen jogi fogalom nincs, ez csak egy erkölcsi szándék, amit 
nyilvánvalóan ki tud fejezni a Képviselő-testület minden kizárt civilszervezet felé, amíg 
megtalálják a törvényes megoldást. Törvényellenes dolgot nem lehet megszavazni, de egyetért 
a Füri Mihály képviselő úrral, hogy a közösségeket nem lenne célszerű nehezebb helyzetbe 
hozni, mint amilyent megérdemelnek.  
 
Galambos György alpolgármester:   Véleménye szerint a megoldást meg kell keresni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ehhez kell 30 nap, meg fogják keresni a megoldást. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, akkor tiszta az egész folyamat 
eljárásjogilag és jogilag, ha ezt most így végig viszi a Képviselő-testület. Tehát vannak 
kizártak, arról most nem tárgyal, a többiről pedig dönt. A Képviselő-testület pedig meghozza 
azt a döntést, hogy 30 napon belül pót kérelmet lehet benyújtani és ezzel meg lehet a 
következő lépéseket tenni. Ha ennél többet tesz ma a Képviselő-testület, akkor annak 
jogkövetkezménye van. 
 
Füri Mihály képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen ő 
szavazott nemmel. A Polgármester asszony megkérdezte tőle, miért, azt mondta azért, mert 
egyben szavaztak róla, külön-külön szeretett volna róla szavazni. Akkor azt mondták, külön 
fognak szavazni róla. Most azt mondja, felejtsék el, hogy ez felvetette akkor és most semmiről 
se szavazzon a Képviselő-testület. Tegyék félre az egészet egy hónapra és majd akkor 
foglalkozzanak az egésszel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, azért tartaná ezt meggondolandónak, mert 
ezzel sújtanák a többieket is, ez szükségtelen. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez így már szabálytalan lenne, mert ki lett írva a 
felhívás. 
 
Serhók György képviselő:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen felvetette, 
karakteresen kimondta, amiről addig szó sem volt, miszerint ő tud róla, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn, ez nem új keletű dolog. Nem az volt a célja, hogy bizonyos civil 
szervezeteket félre tegyenek, most sem az a cél. Mindenkiben lejátszódik az a dolog, hogy 
igenis valamilyen formában, az előírásoknak megfelelően kapja meg, ez a természetes és 
valószínű a Képviselő-testület tagjaiban is ez van. Ő sem akarta, hogy összeférhetetlenséggel 
támadják, éppen ezért mivel egy civil szervezetnek vezetőségi tagja volt, de már régebben 
kilépett, hogy ebből a folyamatból ne zárják ki ezt az egyesületet. Most is azt kéri, hogy azok a 
civil szervezetek, amelyek megfeleltek a pályázati kiírásnak, mindenképpen kapják meg a 
támogatást, szavazzon róla a Képviselő-testület, mert van amelyiknek nagy szüksége van a 
pénzre. Kéri, hogy valamilyen módon találja meg a megoldást a Képviselő-testület arra, hogy 
a most kizárt civil szervezetek is megkapják a támogatást a későbbiekben. Javasolja, hogy ma 
mindenképpen szavazzanak.  
 
Galambos György alpolgármester:  Véleménye szerint jó javaslat a szándéknyilatkozat, 
szimpátia szavazás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, megkérdezte a Címzetes főjegyző úrtól, hogy 
törvényileg és jegyzőkönyvileg zavaró lehet-e egy ilyen szimpátia szavazás, itt most csak a 
törvényesség szempontjából fontos. Címzetes főjegyző úr szerint igen, ezért ezt most 
elfogadja, mert itt meg kell felelnie a Képviselő-testületnek egy törvényességi előírásnak. Úgy 
gondolja, itt mindenki adott szava jelenti, hogy megkeresik a megoldást. Jó ötletnek tartotta a 
szimpátia szavazást annak érdekében, ne úgy menjen ki a köztudatba, hogy az Önkormányzat 
kizárt néhány szervezetet és nem is kíván támogatást adni. Természetesen nem kell ebben a 
témában 30 napot várni, akár egy rendkívüli testületi ülésen lehet erről dönteni. A Tó TV 
támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy természetesen soha nem volt teljes lefedettsége a 
Tó TV-nek sem Velencén, sem a tókörnyékén. A Képviselő-testületnek tájékoztatásul átadott 
Máté G. Péter főszerkesztő által készített anyagból látható, hogy a Tó TV-nek van egy website 
oldala, ahol naprakészen, számítógéppel megnézhető a teljes műsor, ez pedig interneten 
keresztül mindenkinek a lakásába eljut.  
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Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Továbbra is kijelenti, hogy másnak szeretné adni a pénzt, 
akár a Baba-Mama Klubnak, akár a Polgárőrségnek.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, hogy a Polgárőrség nem kért. Véleménye szerint nagyon 
helytelen megközelítése a dolognak, hogy a Tó TV-t szembe állítja képviselőtársa a 
Velenceikkel. Miután Velencének is szolgáltat, ezért ezt ugyanolyan velencei területnek lehet 
tekinteni, mint például a VHG Kft-t, csak nem az Önkormányzaté, hanem támogatja, úgy mint 
Pusztaszabolcs, stb. Ilyen értelemben, amikor Velencének szolgáltat, akkor Velencéé a Tó TV. 
Úgy gondolja, hogy bár a támogatási összeg nagynak tűnik, egy városi televíziót ennél 
kevesebb pénzért fenntartani nem lehet. Azzal, hogy a Székesfehérvári Városi TV szórt 
adással is adja a Tó TV műsorát, nem mindegy Velencének, hogy a megyében milyen 
információ jut el róla.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Úgy gondolja, igaza van Cserny Vilmos 
képviselőtársának, elfogadja amit mond, de mivel a többieké nem változott, a tavalyi évi 
összeget fogadták el, így inkorrektnek érzi azt, hogy a Tó TV támogatása 400 ezer forinttal 
nőtt a tavalyi évhez képest.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, hogy a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság a tavalyi összegeket állította be, tehát a 3.192.000,- Ft-ot 
fogadta el.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  A kijelentését továbbra is fenntartja. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, természetesen a Képviselő asszony továbbra 
is fenntarthatja módosító indítványként, most itt a szerkezet a lényeg, hogy mindenki tisztán 
lássa.  
 
Füri Mihály képviselő:  Olyan dolgot szeretne kérdezni, hogy tehát így elveti az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület azt a lehetőségét, hogy őt a tárgyévben, vagy nem tudja mikor, felkérje vagy 
megkérje bármire. Ezzel a Képviselő-testület tagjai most itt megfogadják, hogy ezekbe az 
egyesületekben egyikbe sem lépnek be, de mettől-meddig? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem erről van szó. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, lehet a nyugdíjas klub tagja, csak elnöke nem lehet.  
 
Füri Mihály képviselő:  Mettől-meddig nem lehet elnöke? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Döntéshozó, tehát testület tagja, illetve vezetője. 
Azt sem lehet, hogy fogja magát valaki és lemond, utána vissza, mert onnantól kezdve 
utólagosan törvényt sértő az egész. Tehát a kérelem benyújtásakor a döntéshozatalig kizárási 
ok, ezt követően összeférhetetlenségi ok következik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Válasz az, hogy amíg képviselő-testületi tag, amíg a 
támogatásról dönt, addig bármelyik egyesületnek sem vezetője, sem vezető tisztségviselője 
nem lehet. Tehát sem a Polgármester, sem képviselő-testületi tag nem lehet, amíg meg van 
választva, nem csak az adott évben, hanem a ciklus végéig, a jelenlegi jogszabályi előírás ezt 
mondja. 
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Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, hogy a zárójelben lévő „ügyeletre” igényelt összeg kettő 
millió forinttal több, mint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság általi, illetve a 
módosított javaslat. Erről a kétmillió forintról kéri, valaki mondja el, miért lett ez igényelve és 
miért nem lett támogatva? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Dr. Sirák András főorvos úr elmondta, hogy az 
ügyeleti díjak óradíjai milyen csekély mértékűek, az is elmondta, kezdeményezte a társuláson 
belül, hogy ezt tárgyalják. Azt a választ megkapta és elfogadta, hogy Velencének ezzel 
kapcsolatban az a kialakult gyakorlata, majd ha a társulás tagjai pozitív döntést hoznak, 
akkor Velence bevállalja a ráeső részt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Elmondja, egy módosító indítványa volt Gránitz Gáspár Istvánné képviselőnek, miszerint a Tó 
TV-nek 3.200.000,- Ft legyen a támogatás összege a Hivatal módosító javaslatával szemben. 
Kéri, aki a módosító indítvány elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazatta, 4 nem szavazattal és 2 
tartózkodással nem fogadta el az indítványt.  
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Sinkovits Szolgáltató BT (háziorvos) 1.025.160,- Ft 
támogatási összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Dr. Oszvald és Társa (gyermekorvos) 688.896,- Ft 
támogatási összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Dr. Szabó Irén és Társa KKT 748.620,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (1 fő nem vett részt 
a szavazásban) a támogatási összeget elfogadta. 
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Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Tó TV 3.400.000,- Ft támogatási összegével egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal (1 fő nem vett részt 
a szavazásban) a támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Polgárőrség 800.000,- Ft támogatási összegével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki az I. sz. Tavi Rózsa Nyugdíjas Klub 247.000,- Ft 
támogatási összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal (2 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a II. sz. Nyugdíjas Klub 247.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal (2 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Gárdonyi Rendőrkapitányság 636.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Baba-Mama Klub 100.000,- Ft támogatási összegével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
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Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Kék Cápák Rögbi Sport Egyesület 200.000,- Ft 
támogatási összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 900.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Lamo Tenisz Klub 200.000,- Ft támogatási összegével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal (2 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Sport Egyesület 6.580.000,- Ft támogatási összegével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (1 fő nem vett részt 
a szavazásban) a támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Hajnalpír Baptista Egyesület 396.000,- Ft támogatási 
összegével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
támogatási összeget elfogadta. 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, mivel maradt még 50.000,- Ft, 
indítványozza, hogy kapja meg a Baba-Mama Klub.  
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a 
Baba-Mama Klub 50.000,- Ft-al több, összesen 150.000,- Ft támogatási összegét elfogadta. 
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A Képviselő-testület a támogatási igények elbírálásáról külön-külön szavazás alapján az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

2009. évre vonatkozó támogatási igények elbírálásáról 
 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Sinkovics Szolgáltató BT. (háziorvos)-nek 1.025.160,- Ft 
 Dr. Oszvald és Társa (gyermekorvos)-nak 688.896,- Ft 
 Dr. Szabó Irén és Társa KKT-nak 748.620,- Ft 
 Tó TV-nek 3.400.000,- Ft 
 Polgárőrségnek 800.000,- Ft 
 I. sz. Tavi Rózsa Nyugdíjas Klubnak  247.000,- Ft 
 II. sz. Nyugdíjas Klubnak 247.000,- Ft 
 Gárdonyi Rendőrkapitányságnak 636.000,- Ft 
 Baba-Mama Klubnak 150.000,- Ft 
 Kék Cápák Rögbi Sport Egyesületnek 200.000,- Ft 
 Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 900.000,- Ft 
 Lamo Tenisz Klubnak 200.000,- Ft 
 Sport Egyesületnek 6.580.000,- Ft 
 Hajnalpír Baptista Egyesületnek 396.000,- Ft 
támogatási összeget állapít meg a 2009-es évre. 
Felhatalmazza a Pénzügyi osztályvezetőt a támogatási szerződések előkészítésére, a 
Polgármestert pedig a szerződések aláírására. 

 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő:  2009. április 30. 
 
 

*  * * 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a következő határozati javaslat, hogy 30 
napon belül pót támogatási kérelmet terjeszthetnek elő azok, akik a törvény erejénél fogva 
kizárásra kerültek. Ez egy határozati javaslat, hogy ismételten tárgyalhasson a Képviselő-
testület erről. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  a határozati javaslatot 10 igen szavazattal (1 fő nem vett 
részt a szavazásban) elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a 2009. évi támogatási kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbításáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi támogatási kérelmek között 
feltárt kizáró okokra tekintettel a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét 2009. április 
16-ig meghosszabbítja az összeférhetetlenségi okok megszűnése, illetve megszüntetése esetén 
megnyíló támogatási lehetőség biztosítása érdekében. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

 
*  * * 

 
 
Füri Mihály képviselő:  Ha már ilyen a törvény, kérdezi, olyan előírás van-e, hogy ezt a pénzt 
mi az a legkésőbbi határidő, amíg az Önkormányzat fel kell, hogy használja támogatásra? Ha 
nincsen ilyen, akkor azért, hogy nagyobb legyen a bizalma a jelenleg kizárt igénylőknek, az ő 
részükre javasolt kereteket bizonyos időre, akár év végéig zárolják, tartsák fent.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Az Önkormányzat költségvetésében ennyi szerepel a civil 
szervezetek támogatására, nem kell semmit csinálni ez ügyben.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A törvény csak a támogatási kérelmeket 
szabályozta le.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Füri Mihály képviselő úr kérdésére elmondja, hogy a 
támogatást az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza, tehát nem kell zárolni, de 
azt a belső szabályt valószínű nem tudja, hogy az Önkormányzat minden hónapban azonos 
arányban automatikusan megadja a támogatást. Tehát, hogy meddig kell kifizetni, erre van 
egy belső szabály, a Pénzforgalmi Terv ezeket tartalmazza, mindig azonos arányban, kivéve 
ha valaki előbbre kéri, akkor igyekszik az Önkormányzat segíteni. 
 
Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, mi van akkor, ha x napon belül nem talál az Önkormányzat 
megoldást, és nem találnak az igénylők sem megoldást arra, hogy arról a nyilván nem 
hobbyból vállalt tisztségükről ne kelljen lemondani, akkor elképzelhető elvi lehetőség? Elvileg 
az Önkormányzat számolt azzal, hogy ők nem kapnak támogatást? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy gondolja, olyan megoldást kell találni, ami nem 
feltételezi azt, hogy bárkinek a vállalt tisztségéről le kelljen mondania. A Képviselő-testület  
igyekezzen olyan megoldást találni, hogy ne hozza ilyen helyzetbe a képviselő társait.  
A napirendi pontot lezárja.  
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Napirend: i.) Velencéért Közalapítvány kuratóriumi kérdései 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A napirend levelezetésére felkéri Galambos György 
alpolgármestert. Bejelenti, a mai napon lemond a Velencéért Közalapítvány kuratóriumi 
tagságáról, annak érdekében, hogy a 2009. évi törvény által keletkezetett támogatási kizárási 
ok a Közalapítvány tekintetében megszűnjön és az alapítvány támogathatósága biztosított 
legyen. A szándékát el kell, hogy fogadja a Képviselő-testület, mivel a kuratóriumi tagságra 
és vezetésére is a Képviselő-testület tesz javaslatot. Lemondó nyilatkozat írásban becsatolva. 
 
Galambos György alpolgármester:   Kérdezi, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Füri Mihály képviselő:  Ez a Testület választotta meg? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen 
 
Füri Mihály képviselő:  Mit csinál ez a kuratórium? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy gondolja, nem szeretné a Velencéért 
Közalapítvány éves beszámolóját elmondani, mivel minden évben a Képviselő-testület  előtt 
van a Velencéért Közalapítvány beszámolója, tehát az javasolja a Képviselő úrnak, hogy 
vegye elő az előző évi beszámolót. 
 
Füri Mihály képviselő:   Kéri a Polgármester asszonyt, hogy a három fő csapásvonalat 
mondja meg legalább, mint csinálnak ebben az alapítványban? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Velencéért Közalapítvány támogatást ad például a 
gyerekeknek az iskolába járáshoz, támogatást ad a civil szervezeteknek működésükhöz.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Az előbb hangzott el a képviselő-testületi ülésen, ne 
kényszerítsék arra ezeket a szervezeteket, hogy le kelljen valakinek is mondania a tisztségéről, 
akkor ezt most miért kell? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:   Elmondja, ez valamilyen megoldási lehetőségeket is 
fog jelenteni a jövő irányába. A lemondásnak egyedüli oka, hogy támogatható legyen az 
alapítvány.  
 
Juhász Gyula képviselő:   Elfogadják a bejelentést, de kérdezi, ki lesz helyette? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ezt is el fogja mondani, de előbb szavaznia kell a 
Képviselő-testületnek az ő bejelentéséről.  
 
Galambos György alpolgármester:   Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja 
Oláhné Surányi Ágnes lemondását a Velencéért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról, 
kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület  lemondást 9 igen szavazattal és 1 nem szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

Velencéért Közalapítvány kuratóriumi tagságának lemondásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes bejelentett 
lemondását a Velencéért Közalapítvány kuratóriumi tagságáról tudomásul veszi. 
 
 
  Felelős:  Galambos György alpolgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja, hogy kuratóriumi tagnak Kovács Istvánnét 
válassza meg a Képviselő-testület. Kovács Istvánné a jelölést a tagi pozícióra írásban 
elfogadta, hozzájárult a nyílt üléshez. 
Kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy Kovács Istvánné legyen a Velencéért 
Közalapítvány kuratóriumi tagja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) 
elfogadta Kovács Istvánné Velencéért Közalapítvány kuratóriumi tagságát.  
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

Velencéért Közalapítvány kuratóriumi tagságának elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Istvánnét a Velencéért 
Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztja. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes 
  Határidő:  azonnal 
 

 
*  * * 
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Napirend: j.) 2009. évi teljesítménykövetelmény alapját képező célok meghatározása 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta, kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

a 2009. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról a 
Polgármesteri Hivatalban 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény felhatalmazása szerint a köztisztviselők 2009. évi teljesítménycéljait az 
alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1.) A hivatal minden érintett köztisztviselője sajátítsa el a Közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény október 1.-vel 
hatályba lépő rendelkezéseit.  

2.) A hivatal dolgozói munkaterületükön tekintsék át az alkalmazott jogszabályokat, belső 
utasításokat, ezek pontos betartásával törekedjenek a szakmai és ügyfélszolgálati 
színvonal fenntartására. 

3.) A hivatal szakszerűen, precízen készítse elő a 2009. évi Európai parlamenti képviselők 
választását.  

4.) A Polgármesteri Hivatal működését segítő belső szabályzatok hatékonyságának 
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség szerinti aktualizálása. 

5.) Az önkormányzati működés kiegyensúlyozottsága érdekében a testületi és bizottsági 
anyagok megfelelő belső tartalommal és határidőben való előkészítése, a Testület által 
jóváhagyott döntések határidőben való végrehajtása. 

6.) A Polgármesteri Hivatalban több éve működő minőségirányítási rendszer 
irányelveinek megfelelő működés, ezen rendszer folyamatos figyelemmel kísérése és 
szükség szerinti aktualizálása. 

7.) A Hivatal egész területén és az egyes szakfeladatok végrehajtása során a 
költségtakarékos gazdálkodás érvényesüljön. 

 
  Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
  Határidő:  2009. május 30. 
 
 

*  * * 
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Napirend: k.) Csáki Bike BT. kérelme 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előterjesztést mindenki megkapta, kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

Csáki Bike 2008 Szolgáltató Bt. kérelmére vízi állás engedélyezéséről 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csáki Bike 2008 Szolgáltató Bt. 
kérelmére tulajdonosi hozzájárulást ad vízi állás létesítésére az alábbi feltételekkel: 
Engedélyes két korábbi vízi állás bármelyikén folytathatja 2010. december 31-ig 
tevékenységét, amelynek a működési feltételei biztosítottak, kiváltképp a „Velencei-tó 
Kapuja” nagy projekt kivitelezési munkáinak folyamatára tekintettel. A tulajdonosi 
hozzájárulás csak az adott időszakra érvényes a fenti korlátozással. Engedélyes köteles tűrni 
a korábban kiépített parti kapcsolatok kártalanítás nélküli elbontását, a szolgáltatás 
korlátozását. 
 
 
  Felelős:  Törjék Zoltán műszaki előadó 
  Határidő:  2009. április 30. 
 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: l.) Közbeszerzési eljárások (ajánlattételi felhívások) kiírása 
   (Előterjesztés 18. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A közbeszerzési eljárások kiírásával kapcsolatos 
tájékoztatásra felkéri dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző urat. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a Képviselő-testület már mind a három 
projektre kiírta a kivitelezési felhívásokat. Régen, magától értődő volt, hogy ez egy 
„kulcsrakész” állapotot eredményez. Ma már a közbeszerzési törvény alapján nem lehet, 
ugyanis a jogalkotók azt mondják, amennyiben „kulcsrakész” állapotú hirdetése lenne a 
kivitelezésnek, az bújtatva kerülné ki a közbeszerzési eljárásokat, mert gyakorlatilag nem 
lehet rákényszeríteni egy fővállalkozót arra, hogy esetleg bútorbeszerzéssel is foglalkozzon, 
vagy informatikával, vagy speciálisan orvosi műszerek beszerzésével. Annak ellenére, hogy a 
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kivitelezésre ki lett írva a közbeszerzési eljárás, illetve a felhívás ki lett bocsátva, kéri a tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a három projekthez bizonyos csoportosításban az egyéb 
beszerzéseket is írja ki. Egyrészt az informatikához, amit összevont az Iskolánál és a 
„Velencei-tó Kapuja”-nál, nyilván majd meg lesz bontva, a keretösszegben az előirányzat 
szerint nettó 58 millió forint szerepel a két projektnél. A másik az orvosi eszközöknek a 
beszerzése – értelemszerűen a Járóbeteg Ellátásnál –, valamint a harmadik a bútorok és 
egyéb berendezések beszerzése, itt elsősorban az Iskola és az Járóbeteg Ellátás szerepel, 
kismértékben érinti a „Velencei-tó Kapuja” projektet. Itt van a teljes anyag, amit elkészített a 
közbeszerzési tanácsadó, a nyomtatványokat, amit fel kell adni a Közbeszerzések Tanácsához, 
hogy megjelenhessen a Közbeszerzési Értesítőben, kitöltötte, közre tud adni néhány másolatot, 
ha valaki kéri. Ezeket az ajánlattételi felhívásokat külön-külön kell megszavaznia a Képviselő-
testületnek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, ezek a feladatok és összegek a pályázati 
anyagban biztosítottak, vagy pályázati támogatásként vagy önrésszel. Amikor a Képviselő-
testület döntött, hogy kb. 29 közbeszerzési eljárást ír ki, akkor ezeket még nem is vették 
számba. Három közbeszerzési eljárás kiírásáról van szó, és mivel meg van a Járóbeteg 
Nonprofit Kft. is, még időnként tárgyalnak arról, hogy mikor kinek a nevében kell kiírni az 
eljárást, ki legyen a közreműködő. Ma úgy tűnik egyszerűbbnek, hogy az Önkormányzat írja ki 
a pályázatot és a Kft. a közreműködő.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Mennyi az összeg? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, a három projektnél együttesen a bútorra 
nettó 55,5 millió forint, az orvosi műszerre nettó 175,6 millió forint, informatikára nettó 58 
millió forint.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A közbeszerzési eljárások során, akár milyen kicsi az 
összeg, összeszámítási kötelezettség van.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Például ha az Önkormányzat kiír egy 50 millió 
forintos pályázatot, utána pedig 8 millió forintosat, a 8 milliósra már uniós pályázatot kell 
kiírni. Felesleges a két eljárás, mivel annak a költsége is dupla. Tudni kell, hogy ezeket a 
közbeszerzési eljárás kiírásokat az Önkormányzatnak el kell küldeni a közreműködő 
szervezetnek jóváhagyás céljából, utána adhatja csak fel a közbeszerzési tanácsadó a 
Közbeszerzések Tanácsának a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetésre.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Az nem okoz problémát, van itt egy Járóbeteg Ellátó és ez Kft, 
pályázhat az Önkormányzat a nevében? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem okoz problémát, mert más ajánlatkérő nevében 
lesz lefolytatva a közbeszerzési eljárás, tehát lefolytathatja az Önkormányzat a közbeszerzési 
eljárást, de a szerződéskötés majd a Kft-vel történik.  
 
Füri Mihály képviselő:  Nem érti. Kérdezi, jól érti, hogy a három projektnek a bútor, 
berendezés beszerzése közös? Ha a három projektből valamelyik nem valósul meg, akkor 
melyik raktárába teszi az Önkormányzat annak a projektnek a bútorát?  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, erre már van némi tapasztalata és 
gyakorlata az Önkormányzatnak. Amikor több projektet érintő pályázati felhívás van, akkor 
mindegyik projektnél megjelölik, mi az a keret, illetve az a kitétel, hogy utólagosan kerül 
megrendelésre keretszerződésen belül, az adott programhoz kapcsolódóan kapja a külön 
megrendelést a pályázó. Mind a három projektnek a bútora szerepel a pályázati felhívásban 
és ha arra az ajánlat beérkezett, a keretszerződés megkötődik, ha a három projektből csak egy 
megvalósul és leadja a megrendelést, akkor az már érvényes és nem élhet kárigénnyel a 
pályázó.  
 
Füri Mihály képviselő:  A közbeszerzési pályázat kiírásánál veszíti el az Önkormányzat a 
kiírással járó plusz költségeket, tehát minthogyha kevesebb összeget írnánk ki? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Gyakorlatilag nem, az összeghatár az eljárás 
típusától függ, az mondható, lehet, hogy a nemzeti eljárás lebonyolítható lett volna kisebb 
összeg esetén.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem tudja van-e különbség a közbeszerzési eljárás 
kiírásában.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Igen van, azért mert a nemzeti eljárás bár kisebb 
összeghatárhoz van kötve, ott a Közbeszerzések Tanácsa úgy döntött, hogy egy oldalt 8.000,- 
Ft-ért jelentet meg. A magasabb kategóriájú uniósnál oldalanként 2.000,- Ft-ért. Tehát  
magasabb szintű eljárás lefolytatása olcsóbb.  
 
Füri Mihály képviselő:  Valószínű, a közbeszerzésre pályázó is akarja majd tudni, látni 
arányaiban, hogy melyik projekthez milyen összeg szerepel akár százalékosan a kiírt 
összegből. Azért mondja, mert ő is szívesebben tudna erről úgy szavazni, hogyha látná azt, 
hogy a három projektnek ez körülbelül milyen hányada – forintosan – tehát egy irányadó 
hányadot kér, mert vannak elvi elképzelései a Testületnek a pályázat megvalósulásával 
kapcsolatosan. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Arról van szó, azért nem tudja megadni a 
megosztást, mert gyakorlatilag ezeknek a beltartalmában vannak még olyan kisebb összegek, 
amit ki kell emelni és nem tartózik valószínű bele, mert például nem lehet szerepeltetni a 
bútorok között. Ezért a végső arányok majd csak a végső számok ismeretében írhatók ki, de 
azt viszont visszaigazolja a Füri Mihály képviselő úrnak, teljesen jogos, hogy be kell írni, 
melyik projekthez mennyi bútorkeret áll rendelkezésre a pályázat szerint, mert ha a pályázó 
ettől eltérőt ad, akkor gyakorlatilag nem nyert. Mert ha az egyikben túlígért és azt nem 
finanszírozza, akkor ott kiesik, ahol meg aláígért, ott meg elbukja az Önkormányzat a 
támogatást, és lehet, sokkal rosszabb minőséget kap. 
 
Füri Mihály képviselő:  Pontosan arról van szó, hogy orvosi műszer valószínű nem fog kelleni 
a Velencei-tó Kapujához, nem fog kelleni az Iskolába, de elhangzott az, hogy az egyiket meg 
kell, hogy nyerje. Aki a legjobban fogja csinálni és az orvosiban nyer, mert az lesz neki a 
legjobb opciója, és ugyanakkor nem a Járóbeteg fog megvalósulni, hanem a másik kettő, mi 
lesz? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, feltételesek ezek a kiírások, joga van itt 
az Önkormányzatnak azt mondani, hogy ha nem kapja meg a támogatást, nem köt szerződést.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Lezárja a vitát. Kéri, fogadja el a Képviselő-testület a 
közbeszerzési tanácsadóknak a javaslatát ennek a kiírására. Amivel feltétlenül foglalkozni 
kell, az az időbeliség, nehogy a közbeszerzési eljárást később írják ki, és gyakorlatilag 
megvan az épület, de nem tudják bútorral vagy eszközökkel feltölteni. Kihangsúlyozza, amit a 
Címzetes főjegyző úr is elmondott, ezt a Képviselő-testületnek meghatározottan a 
közreműködő szervezetek felé a pályázati kiírásra tovább kell küldeni.  
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki az informatikai eszközök közbeszerzési eljárásának kiírásával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, hogy az informatikai eszközök közbeszerzési eljárásának kiírásával a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással egyetért és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

ajánlati felhívás kibocsátása informatikai eszközök beszerzésére 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlati felhívást bocsát ki informatikai 
eszközök beszerzésére a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
beruházásához, továbbá a Zöldliget Általános Iskola felújítási, bővítési projekt 
megvalósításához.  
Felhatalmazza a New-Line Kft-t, hogy az ajánlati hirdetményt készítse el, felhatalmazza 
továbbá a Polgármestert, hogy a hirdetmény feladását végezze el. 
Az ajánlati felhívást Képviselő-testület a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központhoz a 
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. nevében bocsátja ki. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

New-Line Kft.  
    Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató 
    Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő:  2009. július 30. 
 

 
*  * * 

 
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki az orvosi eszközök közbeszerzési eljárásának kiírásával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, hogy az orvosi eszközök közbeszerzési eljárásának kiírásával a Képviselő-
testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

ajánlati felhívás kibocsátása orvosi felszerelések beszerzésére 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlati felhívást bocsát ki orvosi 
felszerelések beszerzésére a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
beruházásához. 
Felhatalmazza a New-Line Kft-t, hogy az ajánlati hirdetményt készítse el, felhatalmazza 
továbbá a Polgármestert, hogy a hirdetmény feladását végezze el. 
A Képviselő-testület az ajánlati felhívást a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft. nevében bocsátja ki. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

New-Line Kft.  
    Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató 
  Határidő:  2009. július 30. 
 

 
*  * * 

 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a különféle bútorok közbeszerzési eljárásának kiírásával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, hogy a különféle bútorok közbeszerzési eljárásának kiírásával a Képviselő-
testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással egyetért és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2009. (III.16.) 
h a t á r o z a t a 

ajánlati felhívás kibocsátása bútorok beszerzésére 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlati felhívást bocsát ki iskola 
bútorok, különféle bútorok és felszerelések, laboratóriumi bútorok beszerzésére a Velencei-
tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ beruházásához, továbbá a Zöldliget Általános 
Iskola felújítási, bővítési projekt megvalósításához.  
Felhatalmazza a New-Line Kft-t, hogy az ajánlati hirdetményt készítse el, felhatalmazza 
továbbá a Polgármestert, hogy a hirdetmény feladását végezze el. 
Az ajánlati felhívást Képviselő-testület a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központhoz a 
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. nevében bocsátja ki. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

New-Line Kft.  
    Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató 
    Czuppon István iskolaigazgató 
  Határidő:  2009. július 30. 
 

 
*  * * 
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Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, nem lehetett volna név szerinti szavazás? Név szerinti 
szavazás esetén a nevét adta volna hozzá. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A név szerinti szavazást előre kell kezdeményezni, de a 
jegyzőkönyvben benne lesz, hogy Füri Mihály képviselő úr mindhárom szavazásnál 
tartózkodott.  
 
 
Napirend: m.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a „Velencei-tó Kapuja” projektnél a 
március 12-i állapot szerint 130.143.250,- Ft-nál tartanak, a Járóbeteg Szakellátó Központnál 
36.339.080,- Ft-nál, az Iskola projektnél pedig 67.916.500,- Ft-nál. Tehát a három projektnél 
mindösszesen 234.398.830,- Ft.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
Napirend: n.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 20. sz. melléklete) 
 
A napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került, a Képviselő-testület tudomásul vette. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, zárt üléssel 
folytassák tovább a munkájukat, kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a zárt ülést megszavazta. 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2009 (III.16.) 
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:  azonnal 
 

*  * * 
 
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 


