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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 20-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 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Molnár Ferencné 
pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Török Ágnes intézményvezető + 5 fő a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattól, Szűcsné Boros Terézia közösségi ellátás koordinátora a Humán-Sztráda 
Nonprofit Kft-től, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, 
Garami Júlia könyvvizsgáló. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondja, Füri Mihály 
képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen, Martinovszky József 
képviselő pedig később érkezik. Megállapította, a Képviselő-testület a jelenlévő 9 fővel 
határozatképes. A többi hiányzó nem jelezte távollétét. 
Kéri, először a meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban szavazzon a testület.  
Javasolja a napirendek sorrendiségének megváltoztatását, mivel a 18.00 órai kezdettel 
meghirdetett lakossági fórum témája a 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni 
helyzetének bemutatása, valamint a gazdasági program áttekintése lesz, ezért kéri, a 4./ és 5./ 
napirendi pontot akkor tárgyalják. Továbbá egy új napirendi pontot javasol felvenni az 
egyebek napirendi pontok utolsó pontjaként, a közterületek használatáról szóló rendelet 
módosítása tárgyában. 
 
Kéri, aki a napirendi pontok sorrendiségének változtatásával és az új napirendi ponttal 
kiegészített kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2009.(IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2008-as évről 
3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
4./ Felkészülés a nyár idegenforgalmi szezonra 
5./ Egyebek: 

a.) Tervellenőr 
b.) Velencéért Közalapítvány 2009. évi támogatása 
c.) Szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása 
d.) Zaj és rezgésvédelemről szóló rendelet módosítása 
e.) Ifi-strand 2009. évi bérleti szerződése 
f.) Elővételi jog (4413/21 hrsz-ú pavilon-büfé) 
g.) Belső ellenőri tevékenységről beszámoló 
h.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
i.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
j.) A közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX.22.) rendelet módosításáról 

6./ 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása 
7./ Gazdasági program áttekintése 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A két ülés közötti munkával kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet: 
- A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. március 17-én 

megtartotta első taggyűlését és Felügyelő Bizottsági ülését. A Felügyelő Bizottság minden 
szükséges határozatot elfogadott. 

-  A „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsolatban adott tájékoztatást a projektmenedzser 
az érintett vállalkozóknak. Sok kérdés merült fel a részleteket illetően. Konstruktív és 
nyugodt légkörben zajlott az egyeztetés. 

- A Székesfehérvári Városi Önkormányzattal ünnepélyes keretek között Együttműködési 
megállapodást kötött az Önkormányzat. A két fél partnerségi együttműködési 
megállapodást kötött egymással a Velencei-tó körüli turisztikai fejlesztések megvalósítása 
és ezek marketingje kapcsán a közösen megfogalmazott pontok szerint, melyet korábban a 
Velencei-tó egysége projekt kapcsán eldöntöttek. 

- A két tanítási nyelvű oktatás bevezetéséről az óvodában tájékoztatót adtak a szülőknek, 
majd a beiratkozással kapcsolatban szülői értekezletet tartottak az iskolában. A 
beiratkozás során 29 gyermek nyert felvételt a két tannyelvű osztályba, ebből 16 fő 
velencei lakos, 13 fő a környező településekről. A b.) osztályban 14 fő a beíratott 
gyermeklétszám. A velencei gyermekek közül 7 főt nem a helyi iskolába írattak be. Elég 
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sok a szülők által visszatartott gyermek az óvodában, 14 fő gyermekkel kapcsolatban 
döntött úgy a szülő, hogy maradjon még az óvodában. Kevés lesz a hely az óvodákban, 
mivel 74 fő a beiratkozott gyermekek száma, ősszel ezzel a létszámmal indulnak. 

- Március 23-án a Velencei Járóbeteg Szakellátó Központról a projektben érintett kistérségi 
alapellátásban dolgozók számára volt tájékoztató. A projektmenedzser és Dr. Ferencz 
Péter által adott tájékoztatón a környező települések orvosai, kollegáik, valamint 
polgármesterei vettek részt.  

- A termálfürdő tulajdonosával, illetve vezetőivel egyeztetés történt, három nyitott 
kérdésben kért együttműködést az Önkormányzat. A gyógyászat az április közepén 
átadásra kerülő új épületbe történő átköltözés után indul, a beutalás rendjét még tisztázni 
kell. A strandüzemelést nyáron szeretnék indítani. A parkolással kapcsolatban még 
tárgyalások folynak.  

- A Képviselő-testület munkaértekezletet tartott, ahol a mai testületi ülés kérdéseit vitatták 
meg. 

- A Képviselő-testület április 14-én rendkívüli testületi ülést tartott, az iskola bővítés-
felújítás közbeszerzési eljárását követő eredményhirdetés tárgyában. 

- Konzorciumi ülés volt a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban. Öt polgármester 
nyilatkozott úgy, hogy szeretné, ha folytatódna a közmunkaprogram. Kápolnásnyék, 
Gárdony, Sukoró nem kíván a pályázatban részt venni. Csak abban az esetben kerülhet 
beadásra a pályázat, ha Kápolnásnyék és Gárdony vállalja a MÁV területek rendbetétele 
költségének rájuk eső részét.  

- Az Önkormányzat az ÁROP pályázatot megnyerte, 19,5 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást kap.  

- A Leader pályázat keretében most nyílik meg a negyedik tengely. Az önkormányzatok és 
civilszervezetek 100 %-os, a vállalkozások 50 %-os pályázati támogatást nyerhetnek el. 3-
5 millió forint a pályázható összeg.  

 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri, aki a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen 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? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2009.(IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 17/2009. (II.9.), 19/2009. 
(II.9.), 23/2009. (II.9.), 24/2009. (II.9.), 29/2009. (II.23.), 30/2009. (II.23.), 32/2009. (II.23.) 
33/2009. (II.23.), 35/2009. (II.23.), 36/2009. (II.23.), 37/2009. (II.23.), 38/2009. (II.23.) 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 2.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a  
 2008-as évről 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti Török Ágnest, a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjét és kéri, tegye meg beszámolóját. 
 
Török Ágnes intézményvezető a kiküldött írásos anyag vetítéssel egybekötött ismertetésével 
megtartotta beszámolóját. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a tájékoztatást és kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Galambos György alpolgármester:  Látja, hogy iszonyatos nagy munkát végez a Szolgálat, 
csak dicsérő szavakat lehet mondani a munkájukról. Kérdezi, az anyagban szereplő 176 
munkanélküli létszám mire vonatkozik? A beszámolóban elhangzott, hogy a férfiak a 
„gyengébb nem”, ez nem véletlen. Kérdés, hogy a gazdasági válság miatt az esetek száma 
mennyire fog megnőni. Sok embert ismer, aki svájci frank alapú hitelt vett fel és most a 
fizetése nem elég a törlesztésre. Tönkre mennek a családok, ez mennyire mutatkozik meg a 
Szolgálat munkájában? 
 
Török Ágnes intézményvezető: A munkanélküliek száma a tavalyi évhez képest csökkent, ez a 
szám a 9 település adatait tartalmazza. A hitelek felvétele igen sok gondot okoz, a hozzájuk 
fordulók adatait tekintve elmondható, hogy egy család több hitelt is felvett, sok esetben 
elárverezik a házat, bérlőként tudnak esetleg a saját házukban maradni.  
 
Martinovszky József képviselő megérkezett a terembe. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Véleménye szerint nagyon szép, de nagyon nehéz munkát végez a 
Szolgálat. 
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Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: A közösségi szolgálattal kapcsolatban elmondja, hogy az 
iskolából kikerült pár olyan fogyatékos gyermek, akit nagyon nehezen tudnak a szülők 
bárhová is elhelyezni. Jó lenne, ha valaki foglalkozna velük. 
 
Szűcsné Boros Terézia közösségi ellátás koordinátora:  Elmondja, a fogyatékos emberek nem 
tartoznak ebbe a körbe, most nem tud segíteni, orvosi igazolás szükséges, a fogyatékosság 
erre az ellátásra nem jogosít. 
 
Török Ágnes intézményvezető:  A felvetéssel kapcsolatban mindenképpen írásos megkeresést 
kér. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Amikor a munkát elkezdte a Szolgálat, nem is gondolta, hogy 
ilyen igény lesz rá. Mi lenne az emberekkel, ha ez a feloldó segítség nem lenne. Köszöni a 
sokoldalú beszámolót, nem gondolta, hogy ilyen mély ez a munka. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A beszámoló elkészítése és összefogottsága azt mutatja, hogy jó 
képességű csapatról van szó. A mai gazdasági helyzet, a megszorító intézkedések jelentenek-e 
további feladatokat a Szolgálatnak? Javasolná egy nyugdíjas ház kialakítását, ahol az idősek 
étkeztetése is folyna. Kérdezi, ha három gyermek jár iskolába, akkor csak egy gyermek kaphat 
kedvezményes étkeztetést, vagy a másik kettő is? Sok sikert kívánt a Szolgálat további 
munkájához. 
 
Török Ágnes intézményvezető: Tudomása szerint jövedelmi viszonyok alapján kapnak a 
gyermekek kedvezményt. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Az állandó lakóhely szerinti 
önkormányzattól kapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, ez alapján mindhárom 
gyermek részesülhet étkezési kedvezményben, 100, illet 50 % között. 
 
Török Ágnes intézményvezető:  Csak azon az emberen tudnak segíteni, aki maga is akarja, 
van aki sok segítséget kap, mégsem jut előbbre. A gazdasági válság miatti megszorításokra 
próbálnak felkészülni, a GYES egy évvel történő csökkentése is problémát fog jelenteni, 
véleménye szerint az élet majd adja a megoldásokat is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Összefoglalásként elmondja, nagyon alapos tájékoztató 
anyagot kapott a Képviselő-testület. Nagyon összetett a Szolgálat tevékenysége, nagyon nehéz, 
napi kapcsolatot tartanak az Önkormányzattal A tevékenységüknek egyben törvényesnek és 
szabályosnak is kell lennie. A munkájuk mögött nagyon nagy adminisztrációs tevékenység is 
van. A folyamatos jogszabályi változások nehezítik a felelős munkavégzést. Emberileg nehéz 
és felelősségteljes munkának tartja a tevékenységüket. A társulási együttműködés 
gördülékenyen megy, ez is köszönhető a vezetőnek. Megköszöni a beszámolót és jó egészséget 
kíván a további munkához a Szolgálat összes munkatársának. 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a beszámolót és az összefoglalót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2009. (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a jegyzői hatáskörbe 
tartozó gyámügyek beszámolója a 2008. évi munkáról 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a jegyzői feladatok 
ellátásának 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti Garami Júlia könyvvizsgálót. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a rendelet módosítást 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2009. (V.04.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (III.9.) 
rendelet módosításáról 

 
 

Rendelet 4. számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 4.) Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítésre átadja a 
szót dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyzőnek. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Úgy gondolja, elég aggodalmasra fogalmazta az 
előterjesztést, de szerette volna felhívni a figyelmet arra, hogy előre várható problémák 
jelentkeznek a projektek megvalósításával összefüggésben. Nem egy szokásos évvel kell 
számolni, hanem egyedi helyzetekkel. Kéri, ilyen szempontból vizsgálja a Testület a 
beszámolót. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint is speciális év elé néznek. A 
beszámolóban minden benne van, ami a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
felvetődött. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Természetes dolog, hogy a nagy beruházások kötik le a figyelmet, 
de oda kellene figyelni például az orvosi rendelő mögötti közkút területének rendbetételére, 
mert ott is sokan közlekednek. Véleménye szerint a néhány négyzetméternyi területekre is 
figyelni kellene. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ezek a problémák a közterület-felügyelőkhöz tartoznak, 
kéri a képviselő társait, aki lát hasonlót, jelezze. 
 
Galambos György alpolgármester:  Neki is az a meglátása, túl kell esni ezen, fel kell készülni 
mindenre, egyszer véget ér és működni fognak ezek a létesítmények. A parkolási gondokat is 
meg kell majd oldani. Jelzi, hogy túl sok a flakon és műanyag szemét a tóparti sétány melletti 
nádasokban, ezt az idelátogató vendégek is mondták. Ebben intézkedést kér.  
 
Fehér Györgyné képviselő:  Véleménye szerint lelkileg és fizikailag is fel kell készülnie 
mindenkinek, hogy minél kevesebb feszültséggel bonyolódjanak ezek az építkezések. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy tudják a helyzetet megértetni az emberekkel, ha 
mindenki pontosan tudja, miről van szó. 
 
Serhók György képviselő:  Nagy türelmet és megértést várnak el a lakosságtól, biztos nagyon 
sok probléma lesz, ami mellett nem lehet elmenni. Egyszerre indul a három nagy projekt, 
ennek és az idegenforgalomnak az összehangolása nagyon nehéz lesz. Az idei évben 
legnagyobb problémát a parkolás megoldása jelenti. A felmenő utcákban is parkolási rendet 
kell kialakítani, a Szabadidő Központ környékén való parkolást is meg kell oldani. A 
vállalkozókkal is egyeztetni kell, hogy minél kevesebb zajjal járjanak a építkezések. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén beszéltek a 
zajrendeletről, csendrendeletről és a parkolási lehetőségekkel is foglalkoztak. Véleménye 
szerint a Kastélynál az erdőbe nem kellene beengedni az autókat parkolás céljából. A 
strandüzemeltetés szempontjából elmondja, saját cége van az Önkormányzatnak, nekik is jól 
jön, ha munkát kapnak. 
 
Serhók György képviselő:  A munkaértekezleten foglalkoztak azzal, hogyan, milyen formában 
adják át a strandüzemeltetést saját egységnek vagy másnak. Felhívja a figyelmet, hogy a MÁV 
is megkezdi a nagy beruházását, még előre nem látható, milyen terjedelemben. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A strandüzemeltetéssel kapcsolatosan a Hivatal 
pontosan a saját cégére tett javaslatot, de a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésen 
felvetődött, jobb lenne átadni annak, aki eddig is üzemeltette, mert nagyobb felkészültsége 
van. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen és 
a munkaértekezleten pontról-pontra végigvitatták, hogyan tudják minél kisebb zavarokkal 
megoldani a nyári szezont. Gyors jelzések kellenek ahhoz, hogy a Hivatal intézkedni tudjon, 
ebben kéri a Képviselő-testület tagjainak a segítségét is. 
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Sénik István képviselő:  Az idegenforgalom szempontjából nagyon fontos, hogy a betörések 
száma csökkenjen. Ha többen vannak a tóparton, nagyobb a bűnözés is. Azt kérné, hogy 
valamilyen formában nagyobb ellenőrzést végezzen a rendőrség és a polgárőrség. Véleménye 
szerint van olyan lakó, aki bizonyos összeggel hozzájárulna ahhoz, hogy a Polgárőrség 
embereit többet lehessen látni járőrözni. Több éjszakai ellenőrzés kellene a nyári időszakban. 
 
Galambos György alpolgármester:  Egyetért képviselőtársával, véleménye szerint is ezzel 
foglalkozni kell. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Múlt héten három lakásba törtek be Velencén, az 
újtelepi betörőket elfogta a rendőrség. A Polgárőrséget megkérte arra, többet járják a 
területet. A Gárdonyi Rendőrkapitány is elmondta a beszámolójában, milyen ellátást kap a 
Velencei-tó környéke. Tudomása szerint létezik egy olyan mozgalom, hogy „szomszédok 
egymásért”. Országosan működő mozgalomról van szó a Polgárőrség felkarolásával, mivel a 
Polgárőrségnek létszám keretei vannak. A Gárdonyi Rendőrkapitánynak az a gondja, nem 
mindenki jelzi a betörést. Azt is jelenteni kellene, ha nem foglalkoznak a bejelentőkkel 
érdemben. Fel kellene kérni a Polgárőrséget, hogy itt is induljon el ez a mozgalom. Például 
ha valaki idegen autót lát az utcában, írja fel a rendszámot, vagy kérdezze meg a vezetőt, kit 
keres. Az emberek egyre jobban mozgósíthatók ebben a mozgalomban. Véleménye szerint a 
térfigyelő kamerák felhelyezésének is visszatartó ereje van. 
 
Galambos György alpolgármester:  Magyarországon az emberek erre nincsenek felkészülve, 
úgy mint külföldön, ezt kellene megtanulni. 
 
Török Ágnes intézményvezető:  A Rendőrség kérte a Szolgálattól az egyedülálló személyek 
listáját, fokozottabb ellenőrzést fognak ezen személyek környezetében végezni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Velence frekventált helyen fekszik, kéri ennek a 
mozgalomnak a közreműködésében való átgondolását. Elfogadja a nyári idegenforgalom 
beszámolóját, érzi a veszélyeztetettséget, ezért kezdeményezi ezt a bűnmegelőzési program 
megindítását.  
Kéri a Képviselő-testületet, aki a beszámolót a kezdeményezéssel együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 10 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2009. (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra beszámoló elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi nyári idegenforgalmi 
szezonra való felkészülés előkészületeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 
 

*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek  

a.) Tervellenőri 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklete) 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tavalyi évben törvény írta elő, hogy a kiviteli 
tervek szakmai műszaki felülvizsgálata tervellenőr által kötelező. A Hivatal megpróbálja 
minimális keretek közé szorítani ennek a költségét. Erre ajánlattevőket keres a Hivatal, mivel 
az Iskola építkezés megkezdése szoros határidőt ad. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felhatalmazást kér a tervellenőri feladatok 
elvégeztetésére. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Véleménye szerint, egy nagy beruházásos építkezésnél ha van hiba, 
akkor az sokkal többe kerülhet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ez nem műszaki kivitelezésre, csak a kiviteli tervek 
ellenőrzésére vonatkozik.  
Kéri a Képviselőtestületet, hogy aki elfogadja az előterjesztést, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2009. (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

tervellenőri feladatok elvégeztetéséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja”, a Zöldliget 
Általános Iskola felújítása és bővítése, valamint a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 
projekt megvalósítás jogszerű folyamatának biztosítása végett a három kiviteli 
tervdokumentáció felülvizsgálatát biztosító tervellenőri feladatok ellátására nettó 8.000.000,- 
Ft szolgáltatási díjat irányoz elő, melynek forrásául a fejlesztési tartalékot jelöli meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen előirányzat keretén belül kössön szerződést 
tervellenőri feladatok ellátására. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. május 30. 
 

*  * * 
 
 
Napirend: b.) Velencéért Közalapítvány 2009. évi támogatása 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előző testületi ülésen döntés született arról, hogy a 
törvényi szabályozás miatt kizárt szervezetek számára a támogatási kérelmek benyújtásának 
határidejét 30 nappal meghosszabbították, az összeférhetetlenségi okok megszűnése esetén 
megnyíló támogatási lehetőség biztosítása érdekében. Mivel a Velencéért Közalapítvány 
kuratóriumi tagságáról lemondott, így benyújtható lett a támogatási kérelem a Közalapítvány 
részéről.  
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Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2009. (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

Velencéért Közalapítvány támogatásáról 
 

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Velencéért Közalapítvány részére 
6.160.000,- Ft támogatási összeg állapít meg. 
A támogatási összeget az Orvosi Ügyelet, a háziorvosi praxis, és az Egyházak fejlesztési 
támogatására, valamint az iskola tanulóinak utaztatási és az alapítvány egyéb feladatainak 
ellátásához használhatja fel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi Osztályvezetőt a támogatási szerződés 
elkészítésére, a Polgármestert pedig a szerződés aláírására. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő:  2009. május 15. 
 

*  * * 
 
 
Napirend: c.) Szociális igazgatásról szóló rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkérdezi az Igazgatási osztályvezetőt, kíván-e 
szóban kiegészítés tenni? Mivel nem, kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a rendelet módosítást elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2009. (V.01.) 
r e n d e l e t e  

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

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

Rendelet 9. számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
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Napirend: d.) Zaj és rezgésvédelmről szóló rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, szóbeli kiegészítés nincs, kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Benkő Istvánné képviselő:  Aki építkezik, az a leírt időszakban a barkács eszközöket nem 
használhatja? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Az építkezés nem barkácsolás. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez már meg lett vitatva, a Képviselő-testület érzi azt 
a kétirányú megközelítést, van a lakosoknak egy része, aki megteheti hétvégén, hogy pihenjen 
és van aki pedig hétvégén tudja ezeket a munkálatokat elvégezni. A korlátozó rendelkezés arra 
készült, hogy a helyi építkezéseket lehetőleg ne állítsa le, de elősegíti a pihenni vágyók 
nyugalmát és lehetőséget teremt a városban szórakozni vágyók részére is. 
 
Galambos György alpolgármester:  A tűzgyújtási engedélyek kiadásával kapcsolatban is félt a 
Testület, de sikerül jól megszervezni, már vigyáznak arra az itt lakók, hogy ne tüzeljenek. 
Fontos a szomszédok egymással való jó kapcsolattartása. Ha jó lenne az együttlakás és az 
együttgondolkodás, akkor nem is kellene leszabályozni. A zajszennyezés nem a 
vendéglátóiparban szokásos zeneszolgáltatás, hanem a kora reggeli és késő esti, szomszéd 
bosszantására szolgáló zaj létrehozása. Tudomásul kell venni, hogy itt pihenni és szórakozni 
is  szeretnének az emberek. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is 
elmondta, szükségesnek tartja, hogy ilyen irányú gondolkodás induljon el. Nagyon óvatosan 
kezelné ezt, mert az emberek korlátozásként fogják fel, de kéri, a Hivatal csak a legkirívóbb 
helyzetekben intézkedjen. Az idelátogatókat is szoktatni kell a zajrendelettel.  
 
Serhók György képviselő: Nagyon sokan jelezték, hogy a hétvégén vágják a füvet 
nagyteljesítményű gépekkel. A rendelet szerint szombat délután és vasárnap nem végezhetik 
ezt a munkát. 
 
Bence-hegyi lakos:  Elmondja, nem a tulajdonosok vágják a Bence-hegyen a füvet, hanem a 
megbízott vállalkozók, egy körlevéllel ezt is meg lehetne oldani. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Az emberek korlátozásnak veszik ezt a dolgot, de a 
Testület a Velencei-tó mellett pihenők érdekében hozza a rendeletet. Ezt meg lehet beszélni, 
fontos a felfogás.  
 
Juhász Gyula képviselő:  A rendelettel kapcsolatban van lehetőség arra, hogy amikor valaki 
hétvégén dolgozni akar, jegyzői engedéllyel lehet? Csomó paragrafus hatályát veszti a 
rendeletben, valószínű azért, mert át lett dolgozva. Nem olyan hosszú rendeletről van szó, jó 
lenne, ha az újságban is megjelenne. 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:  Megjelenik a rendelet egy magyarázó 
szöveggel. Kormányrendelet szabályozza magasabb szinten azokat a rendeleteket, amelyeket 
hatályon kívül helyeztek. 
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Szelei Andrea aljegyző:  A Juhász képviselő úr által említett jegyzői engedély megadására 
Gárdony Város Jegyzője az illetékes.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a rendelet módosítást elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2009. (V.01.) 
r e n d e l e t e  

a zaj- és rezgésvédelemről szóló 30/2003.(XII.08.) 
rendelet módosításáról 

 
 

Rendelet 11. számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: e.) Ifi-strand 2009. évi bérleti szerződése 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A munkaértekezleten és a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ülésén már tárgyalták. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A bérlőnek lesz egyeztetési kötelezettsége, amikor 
kialakul a parkolási rend, akkor segít az Önkormányzat a táblák kihelyezésében és a lakosság 
kiértesítésében. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Azt kéri, nagyon körültekintően kell a felmenő utcák 
parkolási rendje során eljárni, nehogy a szolgáltató szedje hamarabb a pénzt, hanem előbb 
erről az állampolgárokat kell kiértesíteni, valamint az ott lakók a parkoló kártyákat kapják 
meg. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő:  A döntésről név szerinti szavazást kér. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  A május elsejei rendezvényekkel kapcsolatos parkolási 
rendet meg kellene oldani. 
 
Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető:  Kérdezi, hogy aki a Könyvtárba jön, hogyan fog 
parkolni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Erre majd visszatérnek, mérlegelni kell az ott 
tartózkodás idejét. Mindenre nem tudnak most jó választ adni, meg kell gondolni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Végig kell gondolni, mi kivitelezhető. 
 
Martinovszky József képviselő:  Felfestett Könyvtár parkolóhelyeket kell kialakítani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület, aki egyetért azzal, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban név szerinti szavazás történjen, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, az előterjesztéssel kapcsolatos név szerinti szavazást a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2009 (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

a név szerinti szavazásról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirenddel jelölt Ifi-strand 2009. 
évi bérleti szerződése tárgykörben döntését név szerinti szavazással kívánja meghozni. 
 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak a név szerinti 
szavazás lebonyolítására. 
 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  
 
   Oláhné Surányi Ánges  igen 
   Galambos György   igen 
   Benkő Istvánné   igen 
   Cserny Vilmos    igen 
   Fehér Györgyné   igen 
   Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
   Juhász Gyula    nem 
   Martinovszky József   tartózkodik 
   Serhók György   igen 
   Sénik István    igen 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapította, a Képviselő-testület az Ifi-strand 2009. 
évi bérleti szerződése tárgykörbeni előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2009 (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

az Ifi-strand 2009. évi bérleti szerződéséről 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifi-strand 2009. évi szezonra 
vonatkozóan az előterjesztésben szereplő Szerződés-tervezetet alapul véve a 
VELENCETOURS Bt-t kívánja megbízni a feladat ellátásával.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő feltétel rendszernek 
megfelelően véglegesített tartalmú szerződést nevében eljárva írja alá. 
A Képviselőtestület jelen határozatával egyidejűleg a 77/2007. (V.24.) számú határozatát 
részben módosítja, amelynek értelmében a Fehérház melletti aszfaltos parkolót, a Kastély 
parkban rendelkezésre álló parkolóhelyeket, valamint a 4487/1 hrsz-ú nagy parkolót a 
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft-nek üzemeltetésre biztosított területek köréből 
kiemeli. 
 
 

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

 
 

*  * * 
 
 
Napirend: f.) Elővételi jog (4413/21 hrsz-ú pavilon-büfé) 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előterjesztés kiment, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, véleménye?  
Kéri aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2009. (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

a 4413/21 hrsz-ú pavilon-büfé elővásárlási jog gyakorlásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően úgy dönt, hogy nem kíván a velence-fürdői 4413/21 hrsz-ú földterületen 
biztosított, Keresztesi Ferenc eladó tulajdonát képező felépítményre az elővásárlási jogával 
élni.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntéséről az érintettet tájékoztassa. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. május 30. 
 
 

*  * * 
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Napirend: g.) Belső ellenőri tevékenységről beszámoló 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő:  Az intézkedési tervet miért nem sikerült megoldani? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem kellett intézkedési tervet készíteni, ebben a 
kérdésben állást foglalt a Képviselő-testület és nem igényelt egyéb intézkedést. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a beszámolót 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2009. (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

a 2008. évi belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentés elfogadásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évben végzett belső 
ellenőrzésről készített összefoglaló jelentést elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 
 

*  * * 
 
 
Napirend: h.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a „Velencei-tó Kapuja” projektnél az április 
15-i állapot szerint 134.681.320,- Ft-nál tartanak, az Iskola projektnél 71.175.700,- Ft-nál, a 
Járóbeteg Szakellátó Központ projektnél pedig 38.791.880,- Ft-nál. Tehát a három projektnél 
mindösszesen 244.648.900,- Ft. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális tájékoztatást 10 igen 
szavazattal tudomásul vette. 
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Napirend: i.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Van-e kérdés vagy észrevétel a naprenddel 
kapcsolatban? 
 
Serhók György képviselő:  Az átadott anyag második pontjában látható, hogy közterület 
foglalási engedélyek kerültek kiadásra. A lakók nyugalma érdekében pont az volt a cél, hogy 
hétvégeken ne a házak előtt vagy az udvarban parkoljanak ezek a járművek, hanem például a 
Vízmű területén. Kérdezi, miért lettek kiadva ezek az engedélyek? 
 
Szelei Andrea aljegyző:  Az Úttörő utcában türelmi idő megadásával lett kiadva a közterület 
foglalási engedély, addig, ameddig a tulajdonos a jogszerű elhelyezést nem tudja megoldani. 
Ez év szeptember 30-a a végső határidő. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A buszparkolásra kiadott közterület foglalási 
engedélynek utána fognak nézni és tájékoztatják Serhók György képviselő urat. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatást 10 igen 
szavazattal tudomásul vette. 
 
 
Napirend: j.) A közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX.22.) rendelet  
  módosításáról 
   (Előterjesztés 17. sz. melléklete) 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
volt erről szó. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
 
Juhász Gyula képviselő:  20 %-os kedvezményt kapnak a megállapított díjtételekből? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Csak a bevezető évben, a díj 20 %-ig terjedő 
kedvezményt. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal a rendelet módosítást elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2009. (V.04.) 
r e n d e l e t e  

a közterületek használatáról szóló 18/2008.(IX.22.) 
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 18. számú mellékletben. 

 
*  * * 
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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? 
 
Juhász Gyula képviselő:  Az Árok utcai telek – amelynek bölcsödei felhasználását tervezik – 
rendbetétele szükséges. A volt Laktanya területén a kivágott fák rönkjeit szét kellene osztani a 
rászorulóknak. Sukorón nagy beruházás történik, véleménye szerint el kellene határolódni 
tőle. A munkaértekezleten szóba került, nézzen után a konténer WC-nek, az anyagot átadja a 
Címzetes főjegyző úrnak. Véleménye szerint a környező települések temetőiben kevesebb az 
illemhely.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Külföldön tartózkodott a Képviselő úr, amikor a 
sukorói beruházás kapcsán úgy foglalt állás a Testület, hogy semmit nem tud a beruházásról, 
de más települések ügyeibe nem kívánnak beleavatkozni, viszont elhatárolódnak a megjelent 
röplap szövegétől. Továbbra is azt javasolja a Testület tagjainak, nincsenek konkrét 
információk, nem ismert kérdésben ne foglaljanak állást. A konkrét adatok birtokában lehet 
csak véleményt mondani. Természetesen mindenkinek megvan a saját véleménye, de a 
Képviselő-testület ebben ne foglaljon állást. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Itt még Velence érintettsége sem tisztázott. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az volt a javaslat, hogy képviselőként ne nyilatkozzon 
senki. 
 
Serhók György képviselő:  Jelzi, ha az MTI által megjelenik egy hír, összemossa az 
embereket, mert úgy fogalmaznak, hogy „velencei lakosok”. 
 
Sénik István képviselő:  A Hír TV-ben is velencei lakosok nyilatkoztak. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: A Lépcső sétányon sok közvilágítási lámpatest hibás, 
kilógnak a kábelek, ez életveszélyes, mert gyermekek járnak arra. 
 
Benkő Istvánné képviselő:  A volt ÉDOSZ üdülő területe nagyon rendetlen, le kellene vágni a 
füvet és a gazt.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ma felhívta a tulajdonost és azt az ígéretet kapta, 
hogy egy héten belül megcsinálják. 
 
Benkő Istvánné képviselő:  A Cseppház környékét is rendbe kellene tenni. Kérdezi, hogy a 
fizikotherápiás asszisztens kihez tartozik, mert hétfőn három órakor kezdődött volna a 
rendelés, de nem nyitott ki és ki sem volt írva semmi. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A kórháznak az alkalmazottja. 
 
Sénik István képviselő:  A volt ÉDOSZ üdülő tartozásával mi van? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az eladáskor kifizetésre került. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Javasolja, hogy a tóparti alsó útra kerüljön kihelyezésre egy ide 
érkezőket köszöntő tábla.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Már van ilyen. 
 
Benkő Istvánné képviselő:  A Juventus Hotel felé levezető úton egy nagy gödör van. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Utána néznek. 
 
Galambos György alpolgármester:  Az Orbán szobornál felbontották az aszfaltot és még 
mindig ott van kupacban az aszfalt. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A nadapi úton a lakóparkkal szemben területen magántulajdonban 
van? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen. 
Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs, a Testület a napirendeknek megfelelően 
folytatja munkáját.  
5 perc szünetet rendel el. 
 
 
18.00 órától lakossági fórum keretében folytatódott a Képviselő-testületi ülés. 
 
 
Napirend: 5.) 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása 
   (Előterjesztés 19. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti a megjelenteket a lakossági fórumon. Két 
témája lesz a lakossági fórumnak, egyrészt a 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település 
vagyoni helyzetének bemutatás, majd a gazdasági program áttekintése. A Képviselő-testület 
tagjai megkapták hozzá az anyagot. A jelenlévők számára elmondja, 2008. évben 2,5 milliárd 
forinttal gazdálkodott az Önkormányzat. Teljes egészében teljesítették a célkitűzéseket: a 
működési hitel nélküli gazdálkodást, a tervezett beruházásoknak a megvalósítását, illetve 
megkezdését. Vagyon csökkenésére sem került sor. A pénzeszköz lekötések folyamatosak 
voltak, egyrészt a kötvényből származó bevételből, illetve egyéb befektetésekből 65 millió 
forint kamatbevétele volt az Önkormányzatnak. 2008. évben a vagyon nyitó állománya 6,3 
milliárd forint, záró állománya 6,4 milliárd forint volt. A vagyongazdálkodási elveit betartják, 
működésre vagyonértékesítésből származó pénz nem kerül felhasználásra. A 
vagyonnyilvántartás nem piaci értéken történik, ezután sem úgy fog, a hasznosítás úgy is piaci 
értéken történik. A vagyonnyilvántartás rendszere az előterjesztésből jól látható, tételesen is 
megkapták a képviselők a vagyonkatasztert. A forgalom képesség nyilvántartása a fontos, 
mivel ebből a szempontból nézik a vagyon összetételét. A vagyonnyilvántartás tartalmazza a 
vagyonértékű jogokat, amelyeket esetleg szerződés során átadtak.  
A korábbi testületi ülésen a tételes vagyonnal kapcsolatos kérdés volt a laktanya helyzete. A 
volt laktanya önkormányzati tulajdonban van, 10 éves bérleti szerződéses jogviszonyba adták 
2015-ig. A szerződésben megfogalmazottak alapján 2010. májusában lehet újra tárgyalni a 
bérleti díjat. A Képviselő-testület tagjai a szerződést is megtekinthetik. A vagyonnál vannak 
folyamatban lévő beruházások, amelyek nincsenek aktiválva, nem számítanak bele a 
vagyonba. Jelentősen nőni fog a vagyon, mert a megkapott állami támogatások is az 
Önkormányzat vagyonát fogják képezni.  
Kérdezi, van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
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Juhász Gyula képviselő:  A könyvvizsgáló is megvizsgálta az anyagot, úgy tudja nem kell azt 
vizsgálni, hogy milyen kötelezettség vállalások vannak, ezek a következő időszakra való 
önkormányzati leterheléseket jelentik, 2009. évre fognak vonatkozni. A zárszámadás a tény, a 
tervekhez hogyan alakul, ez teljesen rendben van? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A 2009. évi költségvetés és a beszámoló választ ad a 
feltett kérdésre. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A mellékletek tartalmazzák. 
 
Garami Júlia könyvvizsgáló:  A táblázatok közül a 4-es, 5-ös, 6-os tartalmazza a 2008. évi 
kötelezettségeket, a hosszú lejáratú kötelezettségeket a 4-es számú táblázat tartalmazza.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A 8-as melléklet felsorolja, milyen kötelezettsége lesz a 
Hivatalnak 2009 évben és a későbbiekben. 
 
 
 
Füri Mihály képviselő megérkezett a terembe.   
(Átadásra került részére a Zöldliget Általános Iskola bővítés – felújítás kivitelezőjének 
közbeszerzései eljárás alapján történő kiválasztásakor készült Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv 
egy példánya.) 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a kiküldött rendeletet – amelynek része a vagyon is – a 
mellékleteivel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a rendeletet a mellékleteivel 
együtt elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2009. (V.04.) 
r e n d e l e t e  

az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
 

Rendelet 20. számú mellékletben. 
 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 5.) Gazdasági program áttekintése 
   (Előterjesztés 21. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Testület tagjai kézhez kapták a 2006. októberében 
elkészített testületi gazdasági programot. Azokat a négy éves feladatokat tartalmazza, mit a 
Képviselő-testület elfogadott, amire a ciklusukat építik. A munkatervben döntöttek a 
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ciklusprogram áttekintéséről, hol tartanak most benne. A megfogalmazott elvek szerint a mai 
napig érvényes a gazdasági program. A négy év feladatai közül szinte mindegyiket 
eredményesen végrehajtották vagy a ciklus végére teljesíteni tudják. Jelentős a 
többletfeladatok – a három nagy projekt – megvalósulása. Egy gazdasági program nem lehet 
olyan konkrét és célratörő, de már tudja az Önkormányzat, mi fog megvalósulni, például: 

- Termálfürdő beruházás, 
- a MÁV beruházás, 
- a 7-es út mellett még hiányzó kerékpárút-szakasz, 
- a tókörüli kerékpárút északi oldalon valósulhat meg elsőként. 

A Rózsapark beruházás az első ütem vége felé tart, a Templomköz felszíni vízelvezetésének 
terveztetése megkezdődött, ennek megvalósításához pénzt nem sikerült nyerni, mert nem volt 
pályázati kiírás. 
Nagyon sikeres és eredményes 4 év elé néz a Testület. A legoptimálisabb döntéseket hozták 
meg ahhoz, hogy a település gazdálkodását ne veszélyeztessék. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Kettő észrevétele van. A két tannyelvű iskolával kapcsolatban arra 
szeretne választ kapni, hogy az idegen nyelv tanítása során anyanyelvi tanár lesz, de nem az 
Önkormányzat állományában. Nem kellene felvállalni, hogy az Önkormányzat állományába 
lehessen? A tópart közös kincs, a beruházások során nem lehet majd megközelíteni. Például a 
Panoráma kemping melletti lakóparknál sem lehet megközelíteni a partot, a tulajdonos 
lezárta. Sok helyen, ha a beruházások megvalósulnak, végigkerítik a partot. Ez már a 
Balatonnál megtörtént. Sok minden fejlődött, sok munkával járt, sok gyötrődéssel, 
kínlódással, de ilyen mindig felmerül, ha valami változik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos 
tájékoztatón elhangzott, van saját pedagógus állomány, akik tudatosan készültek a feladatra 
és így képezték magukat, így tudnak tanítani. Minden két tannyelvű iskolának anyanyelvi 
tanárt is kell biztosítania, de nem kell alkalmaznia. A Hivatal a Baptista Egyházon keresztül 
kapja ezt a tanárt. A TEMPUS Közalapítvány az, aki ezeket az anyanyelvi tanárokat 
kiközvetíti. Tulajdonképpen pedagógusi képzettséghez sem kötött a feladatellátás, de 
anyanyelvi szinten kell tanítania. Aki idejön, az pedagógusi képzettséggel is rendelkezik, 10 
éves korig jogosult oktatni. A TEMPUS Közalapítvánnyal is folyamatos kapcsolatot tart az 
Önkormányzat. 
A tópart beépítésével kapcsolatban elmondja, Velencét ez nem veszélyezteti, mivel csak az lesz 
bekerítve, ami addig is be volt. A Panoráma camping melletti lakópark nem volt 
önkormányzati tulajdon, mindig zárt volt az a terület, csak nem volt bekerítve. A rendezési 
terv sem tartalmazza a tópart beépítését, a rendezési terv is úgy készült, hogy nem eladható és 
beépíthető a tópart területe.  
A vasút túloldalán lévő gombák alatti területet eladta az Önkormányzat, ott van a 
választóvonal. A tóparti területek nagy része önkormányzati tulajdon, eladásukhoz testületi 
döntés szükséges.  
 
dr. Szabó Mária velencei lakos: Fél a tópart beépítésétől egy kicsit, úgy tűnik, egyre távolabb 
kerül a víztől. Attól fél, nem fér oda partra, a szállóvendégektől. A Képviselő-testület gondol-e 
arra, hogy ezekből a létesítményekből származik-e valakinek haszna a helyi lakosok közül? A 
velencei termálfürdőben nagyon magasak a belépődíjak, rokonai laktak a szállodában és nem 
mehetett be velük a fürdőbe. A velencei lakos ki van zárva a fürdőből, mert olyan drága. 
Hallotta, hogy lakópark épül a Vitorlás Fogadó mögötti részen. Ha a vízpartot gyalog akarja 
megközelíteni, akár kilométereket is kell gyalogolnia. Véleménye szerint a velencei lakosok 
érdeke legyen az elsődleges szempont. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Fejlesztésre kijelölt terület, konkrét elképzelés nincs. A 
30, illetve 60 méteres parti sávot mindenütt megtartotta az Önkormányzat. Ez nem azt jelenti, 
hogy a mögöttes területeket nem lehet fejlesztés céljára használni. Ha erre sor kerül, akkor 
meg lesz kérdezve a velencei lakosság. A beruházásokból haszna van Velencének is, ezek 
bevételt jelentenek, például a nagyobb idegenforgalom miatt az idegenforgalmi adóból. A 
Termálfürdő beruházásnál a földtulajdon az Önkormányzaté, az ezért fizetett bérleti díj nagy 
összeg, továbbá az iparűzési adó is jelentős bevétel. A bevételeket előre számításba vette a 
Hivatal. Azt is kimondta az Önkormányzat, nem kíván korlátlanul lakópark építését 
engedélyezni. Nem áll érdekében az Önkormányzatnak a lakószámot felduzzasztani, mert 
akkor például több óvodai helyre is szükség lesz. A tóparton törtnő kutyasétáltatást is 
korlátozni szeretnék. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  A Szociális Bizottság tagjakén elmondja, nagyon sok velencei van, 
aki 5-10 ezer forintos segélyért fordul az Önkormányzathoz. Ha olyan helyzetbe kerül az 
Önkormányzat, akkor többet tud adni ezekből a bevételekből, mint a más település.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A fürdővel kapcsolatban elmondja, a velencei 
állampolgárra akkor számít a fürdő, amikor nincs csúcsidő, illetve idényen kívül. A 
fürdőbelépő árához 300,- Ft-al hozzájárul az Önkormányzat a helyi lakosoknál. A 
strandbelépő is hasonló módon lesz meghatározva, mivel a termálfürdő vezetése a befektetett 
összegnek a visszatérülését szeretné megoldani. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A fürdő dolgozóinak egy része velencei lakos. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A fürdőben a 100 főt közelíti az alkalmazottak száma, 
kb. 30 % a velencei dolgozók aránya. Folyamatosan veszik fel az embereket, előnyt jelent a 
helyi lakosok alkalmazása során, hogy nem kell utazási költségtérítést fizetni.  
 
Bakosné Olasz Veronika II-es utcából: Más fürdőbe, amely sokkal nagyobb, olcsóbban lehet 
bemenni. Örültek, amikor az utakat megcsinálták, de már megy is szét, alap nélkül ráhúzták 
az aszfaltot, az eső, jég tönkre tette. Ha van rá garancia, most kellene megcsináltatni. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelzéseket kér a Hivatal a lakosságtól, mivel 
mindent nem vesznek észre. Volt garanciális bejárás, két héten belül lép a beruházó.  
 
Martinovszky József képviselő:  A IV. utca – Petőfi utca sarkán nagy lyuk van az úton. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A fürdőbelépő díjjal kapcsolatban nem lehet igazságot 
tenni, mert amelyik önkormányzati tulajdonban van, ott olcsóbb a belépő. Ha a velencei 
lakosok számolják az utazással járó költségeket is, akkor a helyi fürdő lehet, hogy nem is 
olyan drága. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel? 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2009. (IV.20.) 
h a t á r o z a t a 

a Gazdasági program áttekintéséről 
 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági program végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  folyamatos 
 
 

*  * * 
 
 
 
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 


