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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 18-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 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula     képviselő 
  Martivonszky József   képviselő 
  Serhók György   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
   Dr. Sirák András   képviselő (később érkezik) 
   Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Molnár Ferencné 
pénzügyi ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Galambos 
Györgyné Helytörténeti Egyesület elnöke, Vass Gyula Tűzoltó Egyesület elnöke, Bognár 
Gyula Velencéért Közalapítvány Kuratórium elnöke, Ható János Polgárőr Egyesület elnöke, 
Czachesz Gábor Móri Víziközmű Társulat ügyvezetője, Szabó Gábor termálfürdő 
projektmenedzsere. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, a 
Képviselő-testület a jelenlévő 12 fővel határozatképes. A két hiányzó Csizmadia Attila és Dr. 
Sirák András nem jelezte előre távollétét. Javasolja első napirendként a munkaterv 
módosítását, továbbá az Egyebek napirendi pontok végére felvenni új napirendi pontként a 
Nonprofit Kft. törzstőke emelését. 
 
Kéri, aki az új napirendi ponttal kiegészítve a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2009.(V.18.) 
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./ 2009. évi munkaterv módosítása 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
3./ 2009. évi I. negyedévi mérleg elfogadása 
4./ Tájékoztató a Móri Víziközmű Társulat tevékenységéről 
5./ Civilszervezetek tájékoztatói tevékenységükről 
6./ Egyebek: 

a.) Strandok használatáról, működtetéséről szóló rendelet-tervezet 
b.) Megbízás kibocsátása tervellenőri feladatokra 
c.) „Velencei-tó Kapuja” kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás 

 eredményhirdetése és új eljárás kiírása 
d.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
e.) Önkormányzati közfeladatok ellátási módjának felülvizsgálata 
f.) Vásártér utcai ingatlan 1578/7 hrsz.) beépítési kötelezettségének feloldása 
g.) Vízi állás létesítési engedélye (Tóbíró-strand) 
h.) Pannon GSM-el kötendő bérleti szerződés tervezete 
i.) Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 
j.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
k.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
l.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.  

törzstőke emelése 
 
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

*  * * 
 
 
 
 
Napirend: 1.) 2009. évi munkaterv módosítása 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A következő testületi ülés a munkaterv szerint június 
22-ére van kitűzve, javasolja, hogy 2009. június 15-re hozzák előbbre a testületi ülést, mely a 
Zöldliget Általános Iskolában kerül megtartásra. Kéri, a testületi ülést megelőzően 14.00 
órától a Liget Iskolában legyen egy helyszíni bejárás, megtekintve az építkezést. Kéri, aki a 
munkaterv módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület  11 igen szavazattal és 1 nem szavazattal a munkaterv 
módosításával egyetért és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2009.(V.18.) 
h a t á r o z a t a 

2009. évi munkaterv módosítása 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi munkatervben szereplő 
2009. június 22-i testületi ülését 2009. június 15-én tartja meg a Zöldliget Általános 
Iskolában (2481 Velence, Bethlen Gábor u. 4-6.). A Képviselő-testület tagjai 14.00 órától 
megtekintik a Liget iskolarésznél folyó építkezés munkálatait. 
 

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

 
 

*  * * 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A két ülés közötti munkával kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet: 
- A TÖOSZ küldöttgyűlése volt április 26-27-én, ez egyben ünnepi gyűlés is volt, mivel 20 éves 
a TÖOSZ. Az alapítástól tagja a Képviselő-testület a TÖOSZ-nak, a Polgármester pedig az 
TÖOSZ elnökségének tagja. 
- A TÖOSZ és az Európa Tanács közösen kiírta a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat 
pályázatot, ahol az Önkormányzat a Lakóhelyhez kötődés kategóriában indult a virágosítási 
mozgalommal, mint egy demokratikus mozgalomrendszerrel. Az Önkormányzat a kategórián 
belül első helyezést ért el, az ünnepi ülésen adták át az első díjat és a megnyert 1.000.000.,- 
Ft-ot pedig utalni fogják. A Virágos Egyesület javaslata az volt, hogy ebből az 1 millió 
forintból azt a táblarendszert csináltassa meg az Önkormányzat, amelyen kiírásra kerül, 
honnan ered a Babák Rózsakertje, miért kapta az elnevezést a Rózsa park és az Ezüst parkoló, 
illetve a parkokban lévő fákhoz és virágokhoz jelzőtáblák elhelyezése. Az elért eredményről 
ünnepélyes keretek között tájékoztatta az Önkormányzat az utcabizalmiakat és a 
virágosításban résztvevőket. A prezentáció szoftver részét Elbert Tamás informatikus végezte,  
a pályázatírásban Galambos Györgyné és Benkő Istvánné vett részt, külön köszönetet mond 
nekik.  
- A Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázat kiírásra került, ez egy un. kétfordulós 
pályázat, az Önkormányzatnak meg van már a kötelezettségvállalása és a pályázati szándéka 
is. Kb. egy évvel ezelőtt regisztráltatta magát az Önkormányzat, mint jövendő pályázót. Azok 
az önkormányzatok regisztrálhattak csak, akik Tourinform Irodát működtetnek, illetve 
meghatározott mennyiségű vendégéjszakát tudhatnak magukénak. A Velencei-tó partján két 
önkormányzat regisztrálhatta magát, Gárdony és Velence. Velencéhez csatlakoztak az északi 
part települései. A pályázatot szeptember elejére kell beadni, a pályázatot összeállítók 
szeretnék már nyáron beadni az anyagot, mivel igen nagy az adminisztrációs igénye ennek a 
pályázatnak.  
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- A kistérségi ülésen megtárgyalták az aktuális témákat.  
 
- A Kilátó ötletpályázatára régebben az Önkormányzat egy megállapodást írt alá a Művészeti 
Egyetemmel. A doktoranduszok és a másodéves hallgatók készítettek pályázatokat ennek 
alapján megtörtént a bemutató, valamint az eredményhirdetés is. Amikor aktuális lesz, akkor 
ezek az ötletek felhasználhatók lehetnek. 
- A LEADER-el kapcsolatban elmondja, a két város érintő LEADER szakasz is indul. 
Kiértesítésre került az összes érintett civilszervezet, akiről tudomása volt, hogy pályázni 
szándékozik. Ismételten megerősíti, hogy a kivállalkozóknak, akik pályázni kívánnak, most van 
itt a lehetőség. A LEADER munkaszervezet vezetőjétől lehet információt kérni.  
- A lomtalanítással kapcsolatban a kistérségi ülésen a polgármesterek kérték a 
Rendőrkapitány intézkedését, hogy fokozott közterületi ellenőrzést biztosítson minden 
településrészen a lomtalanítás időszakában. Ez megvalósult, a lomtalanításkor a rendőrség a 
közterület-felügyelőkkel adta a közös szolgálatot.  
- Május 1-i rendezvény nagyon jól sikerült. Véleménye szerint olyan május 1-i hangulatot 
sikerült produkálni a meccsekkel és a főzőversennyel, ami a régi majálisok hangulatát hozta 
vissza. Köszöni a szervezőknek a munkáját. 
- A mai testületi ülés napirendi pontja a strandok használatáról, működéséről szóló rendelet-
tervezet. Ennek a társadalmi vitáját az Önkormányzat megtartotta, az összes strandüzemeltető 
és a strandon lévő pavilonok bérlői meghívásra kerültek. Az előterjesztésben átvezetésre 
kerültek azok a javaslatok, amelyeket a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is 
elfogadott.  
- Harmadik éve már gyakorlat, hogy a Velencére beköltözőket köszönti az Önkormányzat 
tavasszal és ősszel. Ugyan azzal a gyakorlattal és megjelenési aránnyal – meghívottak 10 %-a 
vett részt – zajlott le. Érdekes módon minden évben azok jönnek el, akik nem új beköltözők, 
hanem csak bejelentkezők, tehát már hosszabb ideje itt laknak, csak most jelentkeznek be 
állandó lakosnak, tehát hosszabb ideje kötődnek a településhez.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos képviselő:  A kilátó témához annyit tenne hozzá, hogy Szegedi Csaba művész 
úr, aki az egyetemnek tanára is, civilként a velenceieket képviselve vett részt a munkában, az 
műszaki osztályról pedig Csiszár Balázs.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, hogy kérte azt, szeretett volna ebben részt venni, elég 
nyomatékosan hozzászólt ehhez a múltkor. Most is csak újra beigazolódni látszik az, hogy 
vannak akik önkéntesen és vannak akik sehogyan sem vehetnek részt a munkában.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Válaszul elmondja, hogy a képviselő-testületi ülésen 
Cserny Vilmos és Galambos György képviselőket kérték fel a feladat ellátására. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A két soros ülés között 2009. április 14-én volt egy rendkívüli 
testületi ülés, amelyen nem tudott részt venni, mert dolgozott. Kéri, hogy a rendkívüli testületi 
ülés anyagát részére küldjék meg. 
 
 
Füri Mihály képviselő távozik a teremből. 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő:  A két ülés között történt Testület nélkül egy döntés és a 
Polgármester erről nem számolt be, hogy a három projektre a tervellenőri feladatokra 3 
millió forintos szerződést kötött az Önkormányzat. Erről nem kapott tájékoztatást, később, 
utólag kell megszavaznia.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Valószínű nem volt ott dr. Sirák Andrásné képviselő, 
ahol a tervellenőri feladatok ellátására született döntés. A 8 millió forintos keret biztosításra 
került, a Polgármester hatáskörébe lett utalva, tehát idáig teljesen szabályos is. Az 5/b. 
pontban tárgyalja ezt a Testület és örömteli esemény, hogy nem kell felhasználni a 8 millió 
forintot.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  A Katolikus Egyházközség nevében jelzi, hogy nagyon 
szomorúak, mert egy nagy fenyőfát a Templomnál kivágtak. Nem szóltak senkinek, reméli egy 
új kis fenyőfát fognak a helyére ültetni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez közterület. A 
közterület karbantartását az Önkormányzat végzi fizikálisan és forintálisan is.  
 
Benkő Istvánné képviselő:  Több mint a fele el volt száradva a fenyőnek, ezért kellett kivágni. 
Közterületen volt a fenyő. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Kéri, aki a 
két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással a két ülés közötti 
munkáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 
 
Napirend: 2.) 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 10 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2009.(V.18.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű21/2009. (II.9.), 27/2009. 
(II.9.), 39/2009. (III.16.), 40/2009. (III.16.), 41/2009. (III.16.), 42/2009. (III.16.), 43/2009. 
(III.16.), 44/2009. (III.16.), 45/2009. (III.16.), 46/2009. (III.16.), 47/2009. (III.16.), 48/2009. 
(III.16.), 49/2009. (III.16.), 50/2009. (III.16.), 51/2009. (III.16.), 52/2009. (III.16.), 53/2009. 
(III.16.), 54/2009. (III.16.), 56/2009. (III.16.), 60/2009. (III.16.), 61/2009. (IV.14.), 63/2009. 
(IV.20.), 64/2009. (IV.20.), 65/2009. (IV.20.), 66/2009. (IV.20.), 69/2009. (IV.20.), 72/2009. 
(IV.20.), 73/2009. (IV.20.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 3.) 2009. évi I. negyedévi mérleg elfogadása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, szóbeli kiegészítés nincsen. Kérdezi, van-
e valakinek kérdése, észrevétele?  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 2009. évi I. negyedévi mérlegről szóló tájékoztatót 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselő-testület a  9 igen szavazattal és 2 tartózkodással a tájékoztatót elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2009.(V.18.) 
h a t á r o z a t a 

a 2009. évi I. negyedévi mérleg elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi I. 
negyedévi mérlegéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna gazdálkodási osztályvezető 
Határidő:  értelem szerint 

 
 

*  * * 
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Napirend: 4.) Tájékoztató a Móri Víziközmű Társulat tevékenységéről 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti a napirendi pont előadóját, Czachesz Gábor 
ügyvezető urat, a Vértesaljai Vízi Társulat képviselőjét. Kérdezi, van-e szóbeli kiegészítése a 
kiküldött anyaghoz? 
 
Czachesz Gábor ügyvezető:  Ha bárkinek kérdése merülne fel, szívesen válaszol rá. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Önkormányzat részéről Galambos György 
alpolgármester a kapcsolattartó. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Galambos György alpolgármester:  Már másfél évtizede igen sok szó esett a Víziközmű 
Társulatokról. Volt egy időszak, amikor azon volt, hogy a Velencei-tavi Víziközmű Társulat 
jöjjön létre, de megismerve a holland gyakorlatot, azt mondja, sokkal célratörőbb, 
eredményesebb munkát lehet végezni egy nagy terület berkeiben és a Móri Vízi Társulat az a 
nagyság, ahol már eredményt lehetne elérni. Azért mondja feltételes módban, mert a magyar 
gyakorlat az európaitól még messze áll. Volt szerencséjük látni a holland víziközmű társulat 
munkáját és tevékenységét, szeretnék együttesen elérni azt, hogy eljussanak oda. 
Csatornarendszerek, szennyvízrendszerek, mezőgazdasági vízfolyások és még sok egyéb 
feladatok tartoznak hozzájuk és ezeknek a fejlesztéseit fogja össze. Magyarországon egyenlőre 
csak a mezőgazdasági külterületek, földek vízfolyását kezelheti a Víziközmű Társulat, anyagi 
lehetőségek hiányában. A mai gazdasági helyzet meglátszik a Móri Víziközmű Társulatnál is, 
mivel jóval kevesebb állami forrása és emelkedő egyéni tagsági bevétellel tudja a munkáját 
elvégezni. Dicséret illeti a Társulat vezetését és munkatársait, mert elég sok fejlesztést 
dolgoztak ki a Velencei-tó vízgyűjtőjére, itt a nadapi úti látványtervnek az elkészítése az egyik, 
a Pázmánd-Verebi záportározónak a fejlesztési munkáinak az előkészítése a másik. Ez azért 
lényeges, mert a mai szélsőséges éghajlati viszonyok között kialakulható esőzések miatti 
felszíni víz veszélyezteti Velence belterületét, Nadap irányából és Pázmánd irányából. A 
nadapi záportározóra, a Móri Vízi Társulat a hollandok segítségével a tanulmánytervet 
elkészítette, a kivitelezésre a forrásokat kellene megtalálni. Ez igen lényeges dolog, mert egy 
nagy tavaszi zápor után a velencei Szakiskola veszélyben volt és véleménye szerint ennél 
szélsőségesebb időjárási viszonyok is jönnek. Az egyik dolog megvédeni a belterületet, a 
másik a Velencei-tónál a velencei részen 20-30 cm iszap van. Ez azért van, mert a jelentős 
csapadékot hozó árvízi folyások a szerves anyagot behordják a Csontréti patakon és Verebi 
patakon keresztül és azt lerakják a víz felszíne alatt. Az iszapkotrás nagyon sok pénzbe kerül. 
Jó lenne elérni, hogy azokat a pénzeket, amelyeket az iszapkotrásra használnak fel, azt 
záportározók építésére fordítsák. Megköszöni a Társulat munkáját, véleménye szerint jó 
kapcsolatot épített ki a Társulat és az Önkormányzat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő:  Kérdezi az Ügyvezető úrtól, hogy a Csontréti vízfolyásról készült 
tanulmány összefüggésben van-e a lakóparkkal és a tanulmány elkészítése kinek a költségén 
készült? 
 
Czachesz Gábor ügyvezető:  A Csontréti vízfolyás a lakóparkkal nincsen összefüggésben. A 
holland társulattal közösen, saját forrásból valósult meg a tanulmány, az Önkormányzatnak 
ez nem került pénzbe. Jelezni szeretné, vannak pályázati lehetőséget, de pályázni csak akkor 
lehet, ha a tulajdoni viszonyok valamilyen szinten rendeződnek. A Nadapi és Pázmándi 
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záportározó megvalósulásának is egyik kulcskérdése a tulajdonviszonyok rendezése, mivel a 
tulajdonos a Magyar Állam és a hozzájárulást nem adja meg. Tulajdonképpen ezért nem lehet 
elkezdeni a beruházást. A Csontréti vízfolyás tanulmánytervénél pedig nagyon sok a 
magántulajdon, az abban való megegyezés, csere, vagy egyéb dolgok további egyeztetést 
igényelnek. Amikor a tulajdonviszonyok rendeződtek, akkor lehet továbblépni, a pályázati 
lehetőségeket kiaknázni. 
 
Martinovszky József képviselő:  Hall a keleti és északi oldalról, de Velencét nem ezek a 
vízfolyások veszélyeztetik, hanem a délről, a határból jövő víz öntötte el a velencei lakásoknak 
a többségét. Épült ugyan egy rövid vízfogó betonfal, ami szerinte nem oldotta meg ezt a 
feladatot, ez nem védi meg a déli oldalt, a Szabolcsi utat a beáramló víztől. Kéri, erre 
fordítsanak nagyobb figyelmet.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, a 70-es úttól délre a Dunaújvárosi Vízi 
Társulat az illetékes. 
 
Czachesz Gábor ügyvezető:  A Velencei-tó déli vízgyűjtő területe valóban Dunaújvároshoz 
tartozik, de Velence Városa Mórhoz. A Pusztaszabolcs felől bejövő árokkal olyan műtárgyat 
próbáltak létrehozni, amely egy kicsit visszatartó védműként működik. Nem tudják 
megcsinálni, hogy záportározó épüljön, mivel a tulajdonviszonyok nem teszik lehetővé. 
Belterületen nem tudják megépíteni ezeket a záportározókat, nem is indokolt a belterületi 
részeket erre használni, ezért kéri az Önkormányzat segítségét a tulajdonosok 
meggyőzésében. Velencén az A1-es árok tartozik hozzájuk, ennek a tisztántartása, fenntartása 
a feladat. Sajnos az állami források egyre csökkenő mértékűek, az éves karbantartással nem 
tudják ezeket a árkokat megfelelően rendben tartani, minden negyedik vagy ötödik évben jut 
csak pénz a kotrási munkákra is.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Úgy gondolja, az Önkormányzat részéről meg lenne 
az együttműködési készség, de általánosságban nem lehet nekimenni egy ilyen dolognak. 
Pályázaton is részt venne az Önkormányzat, ha lenne, aki előkészítené. Tulajdonosi 
egyeztetésen is szívesen részt venne az Önkormányzat, ha lenne egy szakma, aki ezt előkészíti. 
Ha nem megy, lehet keményebb eszközökhöz is nyúlni, fel kellene tárni a tulajdonosok előtt az 
alternatívákat. Optimális mértékű művelt területről történő lemondással megoldható lenne és 
a visszamaradó ingatlanrész teljes mértékben kezelhető, vagy pedig a drasztikusabb 
megoldás, amikor települési érdek és ki kell sajátítani, de ezt is meg kell alapozni. Akár a 
tárgyalásos megoldáshoz, akár a hatósági eljáráshoz kell egy megfelelő szakmai háttéranyag.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Az a tapasztalata, hogy az árkoknál levágják a gazt, de 
nem gyűjtik össze. Ha jön egy nagyobb eső, akkor ez a levágott gaz az átereszeket eltömíti. 
Például a Fő utcai árokra gondol. Szeretné, ha intézkedne az, akire ez tartozik. 
 
Serhók György képviselő:  Hozzászólásával a Főjegyző úrhoz kapcsolódik, mert úgy érzi, nem 
a legjobb a megítélése a Vízi Társulatnak a lakosság körében. A Vízi Társulatról a lakosság 
kétszer szokott hallani, amikor küldik a csekket, bár ez nem nagy összeg, másik pedig, amikor 
az árvízekkel kapcsolatban valamilyen probléma jelentkezik. Ekkor van a legnagyobb gond. 
Mindenféleképpen arra kellene a hangsúlyt fektetni, hogy nem csak gaz és fűnyesedék kerül 
ezekbe az árkokban, hanem sokszor gallyak, rendszeresen kellene tisztítani, karbantartani. 
Nem könnyű a munkájuk, mert kevés pénzből kell gazdálkodniuk.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elkészült egy tanulmányterv, ezt tovább kell vinni, ebben 
le van írva minden, a kiviteli terveket ennek alapján kellene megcsinálni. Többször előfordult 
már Velence történetében, hogy a Pusztaszabolcsi úton 1 méteres víz folyt keresztül.  
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Czachesz Gábor ügyvezető:  Nem jó a megítélése a Társulatnak, de nehéz mindenkinek 
megfelelni. A rendelkezésre álló keret nem elég arra, hogy kétszer kaszálják le a területet. 
Kéri, hogy június hónapban a képviselőkkel kiegészítve tartsanak egy munkaértekezletet, ahol 
ismertetné az elképzeléseket, itt meg lehetne beszélni, ki mivel tudna besegíteni a szervezési 
munkákba.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Vannak olyan kérdések, amelyeket először a műszakis 
kollegáknak kell megnézni. Az egyeztetésre a tulajdonviszonyokat is végig kell gondolni, 
véleménye szerint a velencei területen lévő ingatlantulajdonosokkal valamilyen egyezségre 
tudnak jutni. Megköszöni az Ügyvezető úr tájékoztatását, továbbra is olyan együttműködési, 
partneri kapcsolatot kér, ami eddig is volt és örül neki, hogy júniusban a felmerült témákban 
egyeztetés történhet.  
 
Kéri a Képviselő-testületet, aki a Vértesaljai Vízi Társulat tájékoztatóját elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 
a Vértesaljai Vízi Társulat tájékoztatóját elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

a Vértesaljai Vízi Társulat tájékoztatójának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vértesaljai Vízi Társulat 2008. évben 
végzett munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja, egyben kéri az A1 jelű árok gyűjtőterületén 
szükséges műszaki beavatkozások előkészítésére.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 5.) Civilszervezetek tájékoztatói tevékenységükről 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A szokástól eltérően került a munkatervbe a 
civilszervezetek beszámolója tevékenységükről. Az elmúlt években elsősorban a támogatott 
civilszervezeteket kérte fel a Testület beszámoló adására, de a munkaterv készítésekor 
vetődött fel képviselői indítványra, több civilszervezet van a településen és kaphassanak 
lehetőséget arra, hogy tájékoztatást adhassanak a munkájukról a Testületnek. Minden 
civilszervezetnek kiküldték a mai testületi ülésre ezt a gondolati tájékoztatót, illetve az 
újságban is közzé tették ezt a felhívást. Köszönti a civilszervezetek megjelent képviselőit, a 
Közalapítvány elnökét, a Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület elnökét és Galambos Györgynét, 
mint a Helytörténeti Egyesület vezetőjét. Ezen kívül a Képviselő-testület tagjai közül is 
érintettek némelyek civilszervezet tagjaként. Tudomása szerint a beszámolókhoz szóbeli 
kiegészítés nincsen, kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Juhász Gyula képviselő:  Nincs itt a Sport Egyesület elnöke, de elmondja, hogy a tájékoztatója 
csak egy jegyzet, nem tudja alkalmas-e elfogadásra. Hiányolja, hogy nem készített semmilyen 
pénzügyi beszámolót, arra is kíváncsi lett volna, kik kapnak fizetést, kik kapnak a focisták 
közül pénzt. Így nem tudja elfogadni a tájékoztatást. Ezen kívül az Önkormányzattól is kapnak 
támogatást, azzal is el kellett volna számolniuk. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Minden civilszervezet, amely támogatást kap az 
Önkormányzattól, minden esetben elszámol a szerződés szerint a számláit leadva és utána 
kapja meg a támogatást. Ennek meg van a maga menete. Itt önálló jogi személyekről van szó, 
beszámolási kötelezettségük egyáltalán nincs a Képviselő-testület felé, csak tájékoztatási.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A támogatás tekintetében van pénzügyi elszámolási 
kötelezettségük, de csak ebben. Meg lehet kérdezni, hogy egyébként mire költenek pénzt, meg 
hova teszik, kinek fizetnek. Az Önkormányzat felé van egy beszámolási kötelezettsége, ha ez 
megtörtént, akkor a következő testületi ülésre pótlólag tájékoztatásul ezt be lehet hozni. Mivel 
nincs is jelen az egyesület elnöke, kérdéseket sem tud a Testület feltenni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a Sport Egyesület személyi díjazásra nem 
használt fel önkormányzati forrást, mert ez kikötés a támogatási szerződésben is. A 
szponzorok, ha úgy látják, akkor a focisták ösztönzését megoldják. A Sport Egyesület és sport 
eredményesség évek óta messze a legjobb, igen nagy a lakosság közmegelégedése is. A Kiss 
Tibor nagyon jól vezeti az Egyesületet, főleg nagyon jól össze tudja tartani nem csak a felnőtt 
csapatot, hanem az utánpótlást is.  
 
Serhók György képviselő:  Tudomása szerint a Sport Egyesület csak a könyvelőnek fizet 10 
vagy 20 ezer forintot, szponzori pénzekből bizonyos költségtérítést kaphatnak a játékosok. 
Biztos benne, hogy a Kiss Tibor valamilyen módon akadályoztatva van és nem ért ide. 
Köszönetét fejezi ki a civilszervezetek vezetőinek és tagjainak, ilyenkor látja a munkájukat. De 
láthatók egy rendezvény alkalmával is akár a polgárőrök, akár a tűzoltók, akik ingyen, 
bérmentve, örömmel segítik azokat a tevékenységeket, amelyek az Önkormányzat munkájához 
kapcsolódnak, a lakosság érdekében végzik feladataikat. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Megköszöni a civilszervezetek segítségét, bármikor, 
bármilyen rendezvény volt, az első szóra jöttek. 
 
Martinovszky József képviselő:  Ez a rövid beszámoló a futballisták részéről nagyon sok 
munkát takar, sok önkormányzat szeretné, ha ilyen kiváló futballcsapata lenne. Az Egyesület 
elnöke is nagyon sokat dolgozik ingyen és bérmentve. A Tűzoltóknak gratulál a hétvégén elért 
eredményekhez. Sok fiatalt fog össze és sok időt fordít arra, hogy Velencének ilyen hírnevet 
hozzon, ezért ha lehetőség van rá több segítséget adhatna az Önkormányzat ennek és a többi 
egyesületnek is, hogy jobban tudjanak gazdálkodni, még nagyobb eredményeket tudjanak 
elérni. Az elért eredmények Velencének nagyobb hírveréssel járnak, mint az újsághirdetések. 
Megköszöni az Egyesületek tevékenységét. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Háromféle korosztállyal foglalkoznak Velence civilszervezetei. A 
középkorosztály a focisták csapatában, van egy csomó ifi több civilszervezetben is, és vannak 
a szépkorúak. Küzd mindenki a maga területén és erejét összeszedve teszi a maga dolgát. 
Véleménye szerint a legnagyobb elismerést az érdemli, aki a fiatalokkal törődik leginkább, ez 
a Sport Egyesületre, a Polgárőrségre és a Tűzoltó Egyesületre is vonatkozik. A Polgárőrség 
vezetőjével beszélgetve azon tűnődtek, hogyan lehetne még jobban lekötni a veszélyeztetett 
korosztályú gyermekeket. A gyermekeket szabadjára engedik az éjszakába, megkérdezte az 
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Igazgatási Osztályvezetőt, van-e olyan ifjúsági törvény, amelyben meghatározzák, milyen korú 
gyermekeket lehet éjszaka felügyelet nélkül kiengedni az utcára. Sajnos jelenleg nincs ilyen 
törvény. Nagyon értékeli azokat az embereket, akik viszik magukkal a fiatalokat, jó példát 
adna, nevelik őket, ezt nem lehet eléggé megköszönni. Az a kiskorú focista, aki jól elfárad, 
kevesebb energiája lesz arra, hogy rosszat tegyen este. Köszönet az összes Egyesületnek és az 
Önkormányzat Alapítványának, aki ezeket az Egyesületeket a maga módján segíti 
valamiképpen.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  A civilszervezeteket mindannyiukat dicséret illeti, mert ők nem 
a kötelességüket teljesítik csak, hanem szinte hobbijuk a munkájuk, nem fizetésért teszik. A 
Velencéért Közalapítvány egy kicsit a hátországuk, úgy gondolja. A beszámolási kötelezettség 
a Velencéért Közalapítványnál fennáll, ezt 14 éve hozta létre a Képviselő-testület és azóta a 
Kuratórium Elnöke beszámolót készít. Viszont ami az Alapító Okiratban szerepel, arra nem 
kapott választ és tájékoztatást. Azt kérné, a Polgármester asszony már 14 éve részt vesz, mint 
alapító tag ebben, ezen kívül részt vett, mint kuratóriumi tag május 16-ig, amikor is 
lemondott, szeretné kérni az ő tájékoztatását a 14 évet értékelve, hogyan működött az 
Alapítvány, hiszen mindkét oldalt látta. Nyilván ő tudja a beszámolókat is, amit a Képviselő-
testület nem kapott meg, Alapító Okirat szerinti félévenkénti beszámolót, a negyedévenkénti 
üléseikről készült beszámolót. Erről szeretne a legközelebbi Testületi ülésre tájékoztatót kérni, 
ami az Alapítvány Alapító Okirata szerinti, mivel ez a Testület Alapítványa és minden 
civilszervezet mögött ott áll.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint a Kuratórium elnöke minden évben 
megadta az a tájékoztatást, amit a Kuratórium elfogadott, tehát nem kívánja kiegészíteni. Dr. 
Sirák Andrásné képiselő kérdésére elmondja, nagyon jól működik a Kuratórium, 
felelősséggel, mindenki társadalmi munkában látta és látja el feladatait. A jogi oldaláról a 
Címzetes főjegyző úr tud nyilatkozni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Meg fogja nézni az Alapító Okiratot és ha abban 
van is  beszámolási kötelezettség, az nem a Polgármester személyéhez kötött, hanem az 
Alapítvány működéséhez.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Benne van az Alapító Okiratban a félévenkénti beszámolási 
kötelezettség. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Ha az Alapító Okiratban benne van, akkor 
nyilvánvalóan elvárható a Kuratórium elnökétől, hogy ezt a beszámolót megtegye. Annak a 
kérésnek, hogy a Polgármester asszony tegyen ilyen beszámolót, nincs semmi jogi alapja, 
mivel az Alapítvány Kuratóriumát az elnök képviseli. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Azt javasolja a Képviselő-testületnek, a következő 
testületi ülésig megkéri a Címzetes főjegyző urat arra, hogy tételesen az Alapító Okiratot 
összehasonlítva a beszámolóval nézze meg, megfelelő-e a tájékoztató, kielégíti-e az abban 
vállalt feladatokat. A következő testületi ülésen röviden tájékoztatja a Képviselőket. 
 
Galambos György alpolgármester:  Azt hiszi, nagyon jó úton járnak, egyre nő a településen a 
civilszervezetek száma. Örömmel látja, hogy a Polgárőr Egyesület és a Tűzoltó Egyesület az 
alapítás után ennyire kinőtték magukat, csak dicsérettel lehet szólni a munkájukról. Hozzá 
kell tenni, a jó munka az Egyesületek vezetőinek köszönhető is, mert azt az önzetlen munkát, 
amit minden évben megtesznek, nagyon kevesen vállalnák. Kéri a Polgárőr Egyesület 
vezetőjét, hogy a munka mellett egy kicsit a szórakozásra is ügyeljenek. A Helytörténeti 
Egyesület is igen sokat dolgozik. Ezek az egyesületek közösségformálók, nagy dolog, ha 
valakik össze tudnak fogni embereket és jól érzik együtt magukat, ráadásul mellette hasznos 
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dolgot is művelnek. Elismerésre méltó. Néhány szót szólna a Vadásztársaságról, mert ezt 
általában az emberek nem ismerik. Az Európában létrehozott Vadászati Törvény egyedülálló, 
mivel Európában nincs vadállomány. A Magyar Vadászati Törvény alapján a Vadásztársaság 
műveli és végrehajtja a vadgazdálkodást. Ez a legfőbb szempont, ehhez működtet egy 
Egyesületet, amely nem kevés költségvetéssel működik, ennek a fő részét díjakból adják össze 
és alkalmaznak főállású hivatásos vadászt, aki elszámoltatható az FM Hivatal részéről.  Az 
Egyesület vezetője pedig felel a vadgazdálkodásért. Vadászati Törvény írja elő, bizonyos 
terület mekkora vadállománnyal kell, hogy rendelkezzék. Ha sok van, akkor vadászni kell, ha 
kevés van, akkor óvni kell. A vadásztársaságoktól elvárják a duvadírtásokat is.  Ezekben az 
egyesületekben kötelezően előírt, nagymennyiségű társadalmi munkát kell végezni. Ezek az 
egyesületek nagyon összefogottak, szervezettek, jó a hangulat, de nagyon sok munka van 
benne.  
 
Benkő Istvánné képviselő: A Virágos Egyesület nem adott beszámolót, de szerveztek megint 
egy új dolgot a virágosításon keresztül, méghozzá a virág hidat. Ezt a Kistérségen belül 
szervezték meg, a kilenc település között lesz egy olyan, hogy egyforma ágyást csinálnak, 
egyforma virágot ültetnek bele és tulajdonképpen ezzel kötik össze a településeket. Szeretné, 
ha minél többen vennének részt ebben a mozgalomban, minden csatlakozott hozzá, csak 
Gárdony nem. Gárdonyban az Ipartestület csatlakozna ehhez a mozgalomhoz, ugyan úgy 
megcsinálnák azt az ágyást, amit a többi település. Minden településen május 23-án 9.00 
órakor fogják elkezdeni az ültetést, ezzel egy új mozgalmat indítottak el.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett a terembe.  
 
 
Sénik István képviselő:  Velence Város nevében, a maga nevében és a Képviselő-testület  
nevében köszönettel tartozik az Egyesületek tagjainak és vezetésének. A Sport Egyesületnek 
csak gratulálni tud az NB III-as eredményhez. A Tűzoltó Egyesületnek gratulál az elért 
eredményhez, számára nagy meglepetés volt. Csak gratulál ahhoz, hogy a mai viszonyok 
között összefogja az embereket és még versenyeztetni is tudja őket. A Polgárőrség Egyesületet 
sokat lehet látni, nagy dolog a városnak az, hogy folyamatosan láthatóak, még ha nem is 
mindig kell intézkedni. A Vadásztársaság az egyik legfegyelmezettebb Egyesület, mert aki 
időben taggá válik, ezt megtanulja. Sajnos a Vadásztársaságba nehezebb bejutni. Ezek az 
Egyesületek összefogják a fiatalokat, lekötik az idejüket. Megköszöni a beszámolókat. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, Velencén ha egy civilszervezet alakul, akkor kap-e 
bérmentve helyiségek az összejöveteleihez? A tó körüli virághidat ki finanszírozza? 
 
Benkő Istvánné képviselő:  Minden önkormányzat maga finanszírozza, nem nagy kiadás. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Sokkal több civilmozgalom van, mint amennyi 
civilszervezet. Egyesületté alakult civilszervezetek száma kevesebb, bár valamikor az 
Önkormányzat határozatával a megalakuló civilszervezetek alakulással kapcsolatos ügyvédi 
költségeit magára vállalta, ezzel a lehetőséggel élt is két civilszervezet. Tapasztalatai szerint 
azért van több civilmozgalom, mert bizonyos embereket csak a közös hobby tart össze, változó 
létszámkörben. Például az újtelepen működő civilház teljes egészében kihasznált és foglalt, ott 
vannak hagyományőrzők, gerinctornások, hastáncosok, stb. Nem alakultak Egyesületté és 
tudomása szerint nem is fognak, mert nincs ilyen szándékok, nem ez a cél, hanem a szabadidő 
hasznos eltöltése. A civilszervezetek egyesületeinél magasabb a szervezettségi és tudati szint, 
ahol már ingyen és bérmentve felvállalnak olyan tevékenységet, ami közhasznú tevékenységet 
is jelent. Azok az egyesületek, amelyek Velencén vannak, mind ilyen feladatokat látnak el. A 
Képviselő-testület szinte minden tagja tagként valamilyen civilmozgalomban, 



 13 

civilszervezetben részese a tevékenységnek, ez egy jó dolog. Köszöni a munkájukat a 
vezetőknek és rajtuk keresztül minden tagnak.  
Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő:  A Velencéért Közalapítvánnyal kapcsolatban azt szeretné 
elmondani, hogy nem ismeri a munkatervüket, mikor szokták összehívni a közgyűlésüket, de 
csak akkor érdemes, amikor van a számlájukon pénz. A Polgárőrséggel kapcsolatban gratulál 
az elnöknek a leírtakkal kapcsolatban, igen kimerítő tájékoztatást adott. A fő feladataik 
felsorolása között szerepel, hogy a felszereltségüknek a minőségét és mennyiségét szeretnék 
javítani, ha ezzel kapcsolatban felmerül valami kérdés vagy kérés az Önkormányzat felé, 
akkor itt most elmondhatnák. A Gárdonyi Rendőrkapitány úr beszámolójakor elmondta, van 
egy olyan terve, hogy szorosabbra fűzi a kapcsolatot a Polgárőrséggel és lehetőség szerinti 
fejlesztik a tevékenységet. A közterületi bűnözés ellen jobban összefog a Rendőrség és a 
Polgárőrség. A Tűzoltó Egyesülettől kérdezi, milyen eszközre van esetleg igényük, hogy a 
további működésük még jobb legyen. A Hegytörténeti Egyesülettel kapcsolatban az a kérése, 
hogy mivel nagyon agilis csapat alakult itt ki, az Önkormányzatnak egy olyan lehetőséget 
kellene biztosítani a számukra, mint egy régi halászházat átadni vagy az Árok utcai ingatlant 
kapják meg és működtessék ameddig tudják. Megköszöni az Egyesület munkáját és további 
sok sikert kíván. 
 
Ható János Polgárőr Egyesület elnöke:  A Galambos György alpolgármester úrnak kíván 
válaszolni a felvetett szórakozással kapcsolatban. Az Egyesületben 19 tag van, egy 
rendezvényen általában 6-8 ember van szolgálatban, a másnapi szolgálatra is gondolni kell, 
ezért pihent emberekre van szüksége. A Juhász Gyula képviselő úr felszereltséggel és a 
Gárdonyi Rendőrséggel kapcsolatos felvetésére elmondja, hogy még nem ismeri a 
Rendőrkapitány urat, de nem is sürgették ezt a dolgot azért, mert kb. két hónap múlva meg 
lesz az új Polgárőr rendelet, egészen új felszereltséget kapnak. Az embereket a használat 
elsajátításával kapcsolatban be kell iskolázni. A jelen pillanatban lévő felszereltségük 
véleménye szerint tökéletes. 
 
Galambos Györgyné Helytörténeti Egyesület elnöke:  Az Egyesület nevében kiegészítésként 
elmondja, hogy elkészült egy bibliográfia azokról a kiadványokról, amelyek Velencéről 
szólnak. 45 db ilyen kiadványt tartanak nyilván. Az Egyesületnek sajnos a pénze épp hogy a 
működésre elég, csak a havi 200,- Ft/fő tagdíj bevételből gazdálkodnak. Megpróbálnak az 
eszközökre is pályázni, hogy megfelelő minőségű gépeket és megfelelő minőségű eszközöket 
tudjanak vásárolni ahhoz, hogy a megszerzett régi iratokat arhíválni tudják.  
 
Vass Gyula ÖTE elnök:  Az eszközigénnyel kapcsolatban elmondja, egy műszaki mentő 
szerkezetet szívesen látnának. Az Egyesület induló korosztálya kiöregedett, fiatalokkal 
próbálják pótolni.  
 
Bognár Gyula Kuratórium elnöke:  A Közalapítvánnyal kapcsolatban elhangzottak során egy 
kérdés merült fel benne, mi köze is van neki a civilszervezetek beszámolójához, hiszen nem 
egyesületként működik. A Közalapítványnak meghatározott célja van, a civilszervezeteket 
támogassa. Aki, valakit akar támogatni, azt a Közalapítványon keresztül teheti meg. 
Önkormányzattól anyagi támogatást nem kapnak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy gondolja, a Képviselő-testület tagjai tudják, 
ismerik és megértik miért jött létre és hogyan működik a Közalapítvány, ez igen 
tiszteletreméltó tevékenység, mert stabil hátteret biztosít. Különösen akkor, amikor most a 
LEADER pályázatok kapcsán minden civilszervezetnek módja nyílik pályázni. Véleménye 
szerint a Közalapítvány pontosan ezt teszi, ami a dolga.  
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Cserny Vilmos képviselő:  Martinovszky József képviselőtársához szeretnek annyiban 
csatlakozni, mindegyik civilszervezet, amelyik beszámolt, rendkívül értékes munkát végez és 
amikor a Testület újra a költségvetés készítésénél tart, nem fognak megfeledkezni arról, hogy 
nagyon megtérülő lenne, ha a civilszervezetek minél nagyobb támogatást kapnának. Nagy 
értéknek tartja a civilszervezetek fiatalok körében végzett munkáját, ez forintban 
kifejezhetetlen és nagyon fontos.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Lezárja a hozzászólásokat, megköszöni minden 
civilszervezetnek, -mozgalomnak, egyesületeknek a tevékenységét. Javasolja, hogy a 
tájékoztatókat a Képviselő-testület vegye tudomásul.  
Kéri, aki a civilszervezetek beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a civilszervezetek beszámolóját 11 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

a civilszervezetek beszámolójának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
• Sport Egyesület, 
• Velencei Polgárőr Egyesület, 
• Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
• Velencei helytörténeti Közhasznú Egyesület, 
• Gurgyal-völgye Vadásztársaság, 
• Velencéért Közalapítvány 

2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 6.) Egyebek  

a.) Strandok használatáról, működtetéséről szóló rendelet-tervezet 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Korábban a szabályozás benne volt a közterületek 
használatáról szóló rendeletbe. A Közigazgatási Hivatal úgy gondolta, hogy akkor azt oda be 
lehet építeni. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy miután három részre kellett bontania a 
korábbi rendeletét, akkor ezt önállóan fogja szabályozni. A korábbi jelzéseket figyelembe véve 
az érintetteket is bevonták a rendelet előkészítésébe. A strandot használóknak volt néhány 
észrevétele, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság olyan felvetéssel élt, ami 
újszerű látásmódot és szakmai hozzáértést bizonyít. Köszöni a sok segítséget.  
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Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: A strand területén átmenő biciklis út egyben járda is. 
Strand területének minősül, vagy kerékpár útnak? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Ha az Ifi-strand területéről van szó, akkor 
elmondható, hogy a beruházás végén ez áthelyeződik.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  A 11. §-al kapcsolatban elmondható, hogy nagyon sok 
embert lát, aki itt sétáltatja a kutyáját. 30.000,- Ft a büntetés, jó lenne, ha valami szerint 
mérlegelésre kerülne, akár meg kellene határozni az időszakot.  
 
Szelei Andrea aljegyző:  A 30.000,- Ft a szabálysértési eljárás végén szabható ki, mindig 
egyedileg mérlegeli a szabálysértési hatóság a körülményeket. A közterület-felügyelő helyszíni 
bírságot szabhat ki, de először szóban figyelmezteti a szabálytalankodókat.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: De a 11. §  egyértelműen kimondja, strandterületen kutya 
nem tartható, kivételt képez a vakvezető kutya. Gyakran 15 embert is lát, aki sétáltatja a 
kutyáját.  
 
Szelei Andrea aljegyző:  Ez folyamatos igényként felmerül a Hivatallal szemben. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Ezért kérdezte, hogy a kerékpárút strandterület-e, vagy 
csak sétány.  
 
Martinovszky József képviselő:   Strandüzem idején kívül kerékpárút. Ha a strandüzem ideje 
alatt sétáltatja, akkor szabálytalan.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Akár kerékpárútként használják a kerékpárutat, 
akár strandterületként, kutya sétáltatásra a vonatkozó szabályok szerint nem alkalmas. Ez a 
szigor elsősorban a szolgáltató egységekre vonatkozott, mivel a pavilontulajdonosok úgy 
gondolták, biztonsági okokból kikötnek egy kutyát. Hozni kellett egy erősebb szabályt.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  Gránitz Gáspár Istvánné képviselő társának teljesen igaza van. 
Támogatja, hogy ne legyen kutya, semmilyen formában. Viszont erre fel kell hívni a figyelmet, 
úgy kell kitáblázni, hogy az egyértelmű legyen. Szeretné, ha a rendelet-tervezetbe belekerülne, 
hogy mikor és milyen időtartamban köteles vízimentő egységet tartani a strandüzemeltető, 
ami nagyon fontos. Sajnos a vízbefulladás 2/3-a olyan vízben történik, ahol állva, legfeljebb 
derékig ér a víz az embernek. Az emberek elmerülnek és elvesztik az érzéküket, merre van lent 
és merre fent, ezért fulladnak meg. Az elmúlt évek tapasztalata az volt, közvetlen az 
Önkormányzat előtt lévő strandon, hogy vízimentők gyakorlati hozzáállása nulla volt. Erre 
vannak szabályok, vannak szervezett képzések, de valamilyen formában a strandüzemeltetőt 
motiválni kellene arra, hogy vízimentőt tartson. Ebben szeretne közelebb jutni a megoldáshoz.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Lehet, de nem a helyi rendeletben, ez mindig a 
strandüzemmel kapcsolatos hatósági eljárások során, illetve a szerződésekben kerül 
meghatározásra. A szerződésekben egyértelműen szerepel, hogy minden feltételt biztosítania 
kell az üzemeltetőnek a strandüzemhez. Idevonatkozó szakmai szabályokat betartva kell 
üzemeltetnie a strandot.  
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Dr. Sirák András képviselő:  Azzal a kiegészítő javaslattal él, ha már van az 
Önkormányzatnak strandrendelete, akkor egy paragrafusként vagy bekezdésként kerüljön be 
az, hogy a strandra a vízből mentés feltételeiről az üzemeltetőnek gondoskodnia kell. Csak 
általánosságban, ne legyen időszak meghatározva. Legyen a Képviselő-testületnek egy 
hivatkozási alapja. Ezzel a módosító javaslattal szeretne élni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Semmi akadálya, benne van az alapszabályban a 
strandüzemeltetési kötelezettségek között, tehát egy jogszabályt erősít meg a Testület. Az már 
a strandüzemeltetőnek a felelőssége, hogy a jogszabályban előírt végzettségű és képzettségű 
személyeket alkalmazzon. A tavalyi évben a Vöröskereszten keresztül látták el a szükséges 
szolgálatot. A módosító indítvány semmivel nem ellentétes, csak megerősíti az érvényben lévő 
szabályrendszert.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Örül a rendeletnek, mert állandó probléma volt, hogyan működjön a 
strand. A helyi rendelet rendezi a bérlőnek a viszonyát a pavilontulajdonossal is. A 
pavilontulajdonos részt kell, hogy vegyen az ottani feladatokból, így a szemétgyűjtésbe, a 
biztonságos üzemeltetésbe és az ott megrendezésre kerülő rendezvényeken is részt vesz.  
 
 
Benkő Istvánné képviselő:  Kérdezi, hogy kell-e engedélyt kérni arra, ha a halottnak a 
hamvait kívánják beleszórni a Velencei-tó vizébe? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tókezelő a Vízügyi Igazgatóság. Ő az aki, ehhez 
hozzájárul, de megkérdezi a települési önkormányzatot, hogy mi a véleménye. Ezt joggal teszi, 
mert egy települési önkormányzat képviselői, vezetői tudják, hogy milyen az általános 
elfogadottsága egy ilyen jellegű tevékenységnek. Lehet, hogy egészségügyi, szakmai 
szempontból azt lehet mondani teljesen ártalmatlan, de van aki viszolyog ettől a megoldástól. 
Eddig egy megkeresés volt ezügyben, az Önkormányzat kérte a Vízügyi Igazgatóságot, hogy 
ne adjanak ki hozzájárulást, mert a velencei lakosok erre még nincsenek felkészülve. A 
Vízügyi Igazgatóság a kérésnek megfelelően járt el és nem adott rá engedélyt. De az 
Önkormányzat csak egy javaslattevő és nem kötelező az javaslatát elfogadni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Személyes álláspontja, hogy nem szeretné, ha erre 
engedélyt adnának, vannak erre megfelelő tradicionális szokások.  
Lezárja a vitát, egy kiegészítő indítvány volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a kiegészítő 
módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a kiegészítő módosító indítványt 12 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a kiegészítéssel 
együtt a strandrendeletet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a strandrendeletet 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2009. (VI.02.) 
r e n d e l e t e 

a strandok használatáról, működéséről 
 
 
Rendelet 6. számú mellékletben. 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  5 perc szünetet rendel el. 
 
 
Füri Mihály képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
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. 
 
Martinovszky József képviselő:  Szeretné, ha az Önkormányzat elgondolkodna azon, hogy 
Velencén Pusztaszabolcsi út bevezető szakaszára kiépítésre kerüljön egy lassító sziget, 
ugyanis a gyermekbaleset kapcsán levelet fognak írni az ott lakók az Önkormányzatnak. A 
Szabolcsi út – Bekötő út sarkán lévő társasházban nagyon sok a kisgyermek. Amíg nem 
sikerül a megfelelő hatósággal ezt megoldani, addig a lakók nevében is kér egy fokozott 
rendőri jelenlétet sebességméréssel.  
 
Benkő Istvánné képviselő:  Őt is megkeresték azzal, a Katolikus Templomnál van egy belső út, 
aminek az egyirányúsítását kérik. Az a javaslat, hogy az Ország útról a Pannónia utcán 
lehessen bejönni egyirányba, de a Tulipán utcától már ki lehessen kanyarodni. Nagyon 
balesetveszélyes az a szakasz, sok a kisgyermek. 
 
Dr. Sirák András képviselő:  A felvetéssel kapcsolatban elmondja, tudomása szerint ott még 
baleset nem volt, forgalom van, az vitathatatlan. Nem gondolja, hogy ez a változtatás sokat 
fog javítani a helyzeten, mivel a Tulipán utca miatt nem lehet egyértelműen egyirányúsítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ennek a lehetőségét a Hivatal Műszaki osztálya meg 
fogja nézni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Már egyszer felvetette, szintén a lakók kérése ugyanez a Zöldliget 
Iskolánál a parkolóban.  A parkolóba bevezető út keskeny ahhoz, hogy kétirányú legyen. Ne 
lehessen kifelé és befelé is közlekedni azon a keskeny úton, csak a Fő útról lehessen bemenni a 
parkolóba.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a hozzászólásokat és mivel nincs több 
észrevétel, folytatják a munkát a napirendi pontoknak megfelelően.  
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Napirend: b.) Megbízás kibocsátása tervellenőri feladatokra 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előterjesztés mellé kiosztásra kerül egy anyag, ennek 
ismertetésével kapcsolatban átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kiegészíti azzal, hogy teljesen igaz Bocz Tibor úr 
felvetése, miszerint az Önkormányzat nem adott neki anyagot, ugyanis nem áll rendelkezésre 
annyi kivitelezési tervdokumentáció, hogy mindenkinek, akitől ajánlatot kért az 
Önkormányzat, rendelkezésére tudja bocsátani. Beruházási értéket közölt az Önkormányzat az 
ajánlatkérő lapon. Amikor megnézték a teljes dokumentációt, akkor látták mennyi szakági terv 
van, ezt az építész nem tudja megoldani, be kell vonni a szakági tervezőket is, ezért kéri ennek 
megfelelően az árkorrekciót, illetve a szerződésmódosítást. A három projektre összevontan a 
3.000.000,- Ft + ÁFA helyett 5.000.000,- Ft + ÁFA összegre kérik módosítani a tervellenőri 
díjat. Ez az összeg még mindig alatta van az eredeti testületi felhatalmazásnak, illetve a 
legkedvezőbb ajánlatnak is. Kéri, a Képviselő-testület  adjon felhatalmazás az új szerződés 
megkötésére az elmondottak ismeretében.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A határozati javaslat előterjesztési része kerülne 
módosításra, nettó 5.000.000,- Ft díjmegjelöléssel, zárójelben tételesen kifejtve, hogy az 
Iskola felújítás projektre 1.500.000,- Ft, Járóbeteg projektre 1.500.000,- Ft, „Velencei-tó 
Kapuja” projektre 2.000.000,- Ft.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Sénik István képviselő:  Fura helyzet alakult ki, mert már a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elfogadta a nettó 3.000.000,- Ft összeget. Az a probléma, amikor már tett egy 
ajánlatot, utólag megemeli 2.000.000,- Ft-al. Nem jó az ilyen megoldás. Nem kellene inkább 
még egyszer megpályáztatni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Teljesen igaza lenne a Képviselő úrnak akkor, ha 
figyelmen kívül hagynák azt a tényt, amit már elmondott. Tehát nem ismerte ajánlattevő a 
tervdokumentációt. Nem lehet elkezdeni a kivitelezést addig, amíg nincs tervellenőr. Örült a 
Hivatal, hogy kapott egy ilyen ajánlatot és már elmondta, amikor műszaki tervdokumentációt 
kértek az ajánlattevők, nem tudott adni, mert nem állt annyi rendelkezésre és az 
ajánlattevőknek egy része a három projekt valamelyikének a tervezője volt, tehát a maga 
részéről ismerte a nagyságrendeket. Elmondta a nyertes ajánlattevőnek, nagyon kellemetlen 
helyzetben hozza a Polgármesteri Hivatalt, de azt a választ kapta, hogy akkor eláll az 
ajánlatától. Véleménye szerint ez még mindig lényegesen alacsonyabb ár, mint amennyiért a 
mai piaci viszonyok között ez megcsinálnák. 
 
Serhók György képviselő:  Itt van a „Velencei-tó Kapuja” tervezője, nála esetleg fennáll az 
összeférhetetlenség, mert ő kettő projektre nyújtott be ajánlatot és ez így valamivel kevesebb. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A sajátjára a nagyobbra, a 2,2 milliárdosra nem 
nyújtott be. Tehát az nincs benne. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  A határozat szerint a Polgármester kibocsátotta a megbízást, 
kell-e Testületi hozzájárulás?  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A bizottsági javaslat 3.000.000,- Ft-ról szól. Ha a 
megváltozott ajánlatot a Képviselő-testület nem fogadja el, akkor új ajánlatokat kell bekérni. 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Ez 65 %-os árkülönbség. Akkor valamelyik ajánlat nagyon 
komolytalan volt, vagy az első, vagy ez. Véleménye szerint a 2.000.000,- Ft-nak más helye is 
lenne. Százforintokra lebontott küzdelem folyik a Képviselő-testületben a támogatások 
odaítélésénél, itt meg 2.000.000,- Ft-ot így kiad az Önkormányzat, mert az ajánlattevő 
elszámolta magát.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Ha nem fogadja el a Testület, akkor ajánlatokat 
kell újból bekérni, véleménye szerint nem fognak jobb ajánlatot adni. Azt remélte a Hivatal, 
hogy a támogató szerv nem gondolja komolyan, hogy az idén január 1-től alkalmazandó 
tervellenőri feladatokat kötelezővé teszi. Miután ezt kötelezővé tette, meg kell csináltatni és 
nem lehet addig kivitelezői munkát elkezdeni, amíg egy tervellenőr felül nem vizsgálta a 
kiviteli terveket. A tervellenőrök munkája olyan felelősségteljes munka, hogy volt, aki 20 
milliós ajánlatot akart beadni. Mégegyszer hangsúlyozza, nem tudott az Önkormányzat 
tervdokumentációt adni, amikor átadták a tervdokumentációt, akkor látta a tervellenőr, 
mennyi a szakági munka, más tervezőket is be kell vonni, csak úgy tudják megoldani.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  A 3.000.000,- Ft-os ajánlat után ez most rosszul hangzik. Ha 
végignézik részletesen az ajánlatokat, akkor megállapítható, hogy az 5.000.000,- Ft-os ajánlat 
a legkedvezőbb. Véleménye szerint mivel ez egy új feladat, valószínű az első ajánlatnál nem 
számolt az épületgépészeti szaktervekkel az ajánlattevő. Építészként úgy gondolta, meg tudja 
oldani.  
 
Galambos György alpolgármester:  Az is baj, nem tudja a Képviselő-testület, mi munka van 
mögötte. A tervellenőri feladatokba még soha nem láttak bele. Azért a tervellenőr látta, 
mekkora a költségvetése a beruházásoknak, nehéz helyzetbe hozta most a Képviselő-testületet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint is a szituáció rendkívül kellemetlen, 
de nem lehet olyan könnyen a helyzetet megoldani, mert ma Magyarországon nincs 
tervellenőri jegyzék, sok embernek nincs tervellenőri engedélye. A három projekt tervezői 
közül csak egynek van ilyen jogosítványa. Kéri, a határozatot javaslatot úgy módosítsák, hogy 
az Iskola felújításra adott 1.500.000,- Ft-os tervellenőri díjat fogadják el, a másik két 
projekttel kapcsolatban további tárgyalásokat javasol. Az Iskola felújítás kapcsán a 
tervellenőri feladat díjánál úgy sincs változás.  
 
Serhók György képviselő:  Véleménye szerint azért lenne korrekt szétbontani az egészet, mert 
az Iskola felújításnak amilyen gyorsan csak lehet, indulnia kell. Mindenki érzi a helyzet 
feszültségét, az egyezség után legszívesebben visszaadná az egészet és álljon vissza minden az 
eredeti helyzetbe, de ha megnézik a pályázatokban leadott összegeket, akkor ezt az összeget el 
lehet fogadni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület döntését abban, hogy a 
módosító javaslat alapján az Iskola felújítás tervellenőri feladataira Bocz Tibor által adott 
1.500.000,- Ft+ÁFA ajánlatot fogadja el és hatalmazza fel a Hivatalt, a június  15-i testületi 
ülésre újabb ajánlatokat kérjen be a másik két projekttel kapcsolatban a tervellenőri 
feladatokra.  
Kéri, aki a módosító javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület a módosító javaslat alapján a tervellenőri feladat 
ellátását 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

tervellenőri feladat ellátására 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola bővítés-
felújítás tervellenőri feladatainak elvégzésével Bocz Tibor építészt (Viv Bau Kft-t) bízza meg 
1.500.000,- Ft+ÁFA kivitelezési díjért. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva kösse meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. május 30. 
 

*  * * 
 
 
Juhász Gyula képviselő: Mi van akkor, ha Bocz Tibor az ajánlatát visszavonja, mert ő a 
3.000.000,- Ft-ra adta az ajánlatot, a 1.500.000,- Ft nem elég, az 5.000.000,- Ft-ot pedig nem 
kapja meg, akkor kezdődik újra elölről? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az volt a Képviselő-testületnek a döntése, ez az 
ajánlat nem felelt meg, fel kell mondani a 3.000.000,- Ft-os szerződést, az Iskola felújítás 
fontos, az folytatódjon a 1.500.000,- Ft+ÁFA összegért. Ha nem vállalja így, akkor sem 
hagyja magát az Önkormányzat zsarolni, legfeljebb leállítja az iskolaépítkezést. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint nem fogják leállítani, sosem látta az 
ajánlattevőt, de feltételezi, nincs benne rossz szándék.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Mégegyszer mindenkinek elmondja, hogy tisztán 
lássanak, a Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a szerződéskötésre, ezért nem 
kell külön döntés erre vonatkozóan. Amikor az előterjesztés készült, még nem tudtak a 
magasabb összegről, mert akkor vitte el a kiviteli terveket a Bocz úr. A jelenlegi döntés 
alapján új szerződést kell kötni.  
 
 
Napirend: c.) „Velencei-tó Kapuja” kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás 
  eredményhirdetése és új eljárás kiírása 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra átadja a 
szót a Címzetes főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A „Velencei-tó Kapuja” kivitelezésére vonatkozóan 
hirdetéses nyílt uniós pályázati felhívás került kibocsátásra. Kilenc ajánlat érkezett be, ebből 
nyolc érvényes volt, egy viszont nem. A Bizottság megállapította a 8 érvényes ajánlat mellett 



 21 

is az eredménytelenséget, tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre az a kivitelezési összeg, 
amit a legalacsonyabb ajánlat tartalmaz. A Strabag-MML ajánlatát pedig érvénytelennek 
minősítette, hiányosságok miatt. Kéri, először szülessen arról döntés, hogy eredménytelenség 
miatt lezárja a Képviselő-testület ezt az eljárást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Két határozatot kell hozni a Képviselő-testületnek, az 
egyik az eredménytelenség megállapítása jelen eljárásban, a másik pedig az ismételt pályázati 
kiírás.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Két alternatíva áll rendelkezésre, az egyik a 
hirdetéses nyílt uniós pályázat, itt a minimális időszükséglet a Képviselő-testület döntését 
követő 115 nap. A másik lehetőség ugyan az, mint amit az Iskola bővítésnél alkalmaztak az 
első sikertelen forduló után, hirdetés nélküli meghívásos, tárgyalásos eljárás. Megkérdezte az 
Ügyvédi Irodát akik a Metró építéssel kapcsolatban is rendelkeznek jogi információkkal, hogy 
van-e egybeesés a jelen helyzettel, de azt a választ kapta, teljesen valószínűtlen. A lényeg, 
hogy miután volt egy hirdetéses nyílt szakasz és az azon résztvevők mindegyike a következő 
fordulóba szerepelhet, ebből adódóan semmilyen szabályt nem sért az eljárás, viszont 54 nap 
alatt lebonyolódik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Tehát a folyamatot látja a Képviselő-testület, ugyan 
azaz eset, mint az Iskolánál. Ki kell mondani az eredménytelenséget. Nem érti az építőipart, 
mert ki van írva egy közbeszerzés 1,6 milliárd forinttal és a legalacsonyabb ajánlat is 2 
milliárd forint felett van.  
 
Martinovszky József képviselő:   Az tudni kell, hogy amikor kibocsátásra került a felhívás, 
akkor 230,- Ft volt az euró. Amikor a terveken el kezdtek dolgozni, 300,- Ft lett az euró. Az 
euró változás miatt van ez a nagy különbség.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Ez az jelenti, hogy ennyi pénzért ez nem valósítható meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ez nem azt jelenti. Az Iskola felújításnál is próbáltak 
magasabb ajánlatot adni. Az Önkormányzat tudja, mennyi a forrása és csak arra tud 
kötelezettséget vállalni. Egyértelműen az a javaslata a Bíráló Bizottságnak is, hogy legyen 
kimondva a pályázat eredménytelensége és kerüljön újra kiírásra a meghívásos pályázat. 
Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő:   A Címzetes főjegyző úr monda, a Metrónál az volt a probléma, hogy 
eu-s pályázatot nem lehet meghívásos formában bonyolítani, csak hirdetéses nyílt eljárással. 
Akkor a meghívásos eljárás aggályos lesz. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az első eljárás hirdetéses nyílt eljárás volt, aki az 
első fordulón részt vett, az mind részt vehet a következőn. Ez mindenkire vonatkozik, még az 
eredménytelen pályázatot beadóra is, mert a kizárásnak az indoka nem zárja ki őt a második 
meghívásos fordulóból.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az elmúlt napokban a közbeszerzési tanácsadótól, a 
projektmenedzsertől, a jogi tanácsadótól azt kérték, nézzék ezt át pontosan, hogy a Képviselő-
testület elé ne kelljen olyan javaslattal élni, ami bármely kockázatot magában rejt. Az volt a 
válasz, nincs semmi kockázata, egy teljesen más szituáció. Ha dönt a Testület, akkor a 
következő lépés a Közreműködő Szervezetet írásban tájékoztatni kell, amit a projektmenedzser 
fog megtenni. Minden közbeszerzési eljárást a Közreműködő Szervezetnek jelezni kell, akiknek 
van arra 15 napjuk, hogy bármi észrevétel tegyenek. Ha úgy gondolja, hogy nem fogadja el, 
akkor a KSZ-nek jelzési kötelezettsége van. 
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Kéri a Képviselő-testületet, aki a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve alapján a pályázat 
eredménytelenségének kihirdetésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület  a „Velencei-tó Kapuja” kivitelezésére indított pályázati 
eljárást 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással eredménytelennek hirdette ki és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezőjének kijelölésére 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
kivitelezőjének kijelölésére lefolytatott közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslatát 
figyelembe véve a Kbt. 92 § c.) pontja alapján eredménytelennek hirdeti.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy új közbeszerzési eljárás érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2009. június 30. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A következő határozati javaslat a hirdetmény nélkül 
induló tárgyalásos eu-s közbeszerzési eljárás kiírása.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, hogy a 115 nap és az 54 nap közötti időszakra az indoklás, 
hogy azért hirdetmény nélküli meghívásos, mert városnak ez jobb. Most félreértében van, mert 
azt gondolta egy pályázót hívnak, de szeretné tisztázni, a meghívásos eljárásban mind a 8 
pályázó meghívásra kerül, illetve a Strabag-MML Kft. is meghívásra kerül. Az mondta a 
Hajós  úr, hogy Strabag-MML Kft. már eleve nem is kerül meghívásra, mert érvénytelen 
pályázatot adott be. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Hajós úr nem volt elég informált, mivel a Bíráló 
Bizottság a Kbt. 88. §. 1.) bek. f.) pontja alapján zárta ki és a meghívás tilalma pedig az e.) 
pontig felsorolt kizárásokra vonatkozik. Tehát akit az e.) pontig felsoroltak alapján utasítanak 
el, illetve érvénytelen az ajánlata, az nem vehet rész a meghívásosban, de a Strabag-MML 
Kft. az f.) pont alapján lett elutasítva, így részt vehet a meghívásos eljárásban. A Hajós 
Krisztián úr nem jól tájékoztatta a jelenlévőket.  
 
Füri Mihály képviselő:  Tehát mindenki benne lesz, aki itt szerepelt. Egyidőben lesz mindenki 
meghívva és nincs semmiféle sorrendiség.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, mire gondol a Képviselő úr, amikor azt 
mondja, hogy „egyidőben”? 
 
Füri Mihály képviselő:  Egyszerre kerülnek meghívásra? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen, de nem egyszerre lesz a versenytárgyalás. Azért 
mondja, nehogy félreértés legyen belőle.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A meghívásos pályázatnál ugyan arra a határnapra 
kell, hogy beadják a pályázati dokumentációt. Az eredeti pályázati kiíráson nem lehet 
módosítani, csak esetleg pontosítani, ami lényegi tartalmi változást nem jelent. Amikor az első 
fordulóban beérkeznek az ajánlatok, akkor értékelésre kerül és beosztott időben jönnek 
egymás után a pályázók az ajánlatukról tárgyalni. Az Iskola bővítésnél is az volt a stratégia, 
először meg kell nézni, hol lehet az ajánlati árból engedni, elkezdődnek a tárgyalások az 
egyedi megközelítésekről, melyik szerkezetben, esetleg anyagfelhasználásban lehet 
módosítani. Amikor minden pályázó meghallgatásra került, akkor kialakítja a résztvevő 
szakértői team az álláspontját, hogy milyen elétéréseket tesz lehetővé, amit a költségkímélés, 
költségenyhítés útján segíti az ajánlattevőket. Erről egységesített jegyzőkönyvet készít, amit 
minden pályázó megkap. Az a lényeg, hogy a szakértői team miben tud javaslatot elfogadni, 
eltérni az eredeti kiíráson belül és erre kell utolsó, végső ajánlatot tenni. Itt is azt nézik, ki 
adja a legkedvezőbb ajánlatot, de itt már nem is veszik figyelembe azt, aki a kiírásban szerelő 
összegnél magasabb ajánlatot ad, azt már érvénytelennek minősítik.  
 
Füri Mihály képviselő:  Mi történik akkor, ha nincsen olyan ajánlat a 8 vagy 9 cégtől, amelyik 
értékelhető lenne? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, az Iskola bővítésnél is volt 
egymilliárdos ajánlat is és a végén 648 millió forint lett a végső ajánlat. Bízik benne, hogy 
megfelelő ajánlatot kapnak, de ha nem, akkor újra kell kezdeni az egészet, de az már teljesen 
új felállás lesz. Akkor abból az alapállásból kell meghozni a döntését a Képviselő-testületnek, 
hogy ezt a projektet ennyi összegből nem lehet megvalósítani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy gondolja, ezzel a kérdéssel a mai testületi ülésen 
nem kell foglalkozniuk. A műszaki tanácsadó és a műszaki ellenőr egyértelmű véleménye az, 
hogy ebből az összegből ki lehet hozni a beruházást. Mivel nincs több forrás, erről nem kíván 
az Önkormányzat vitát nyitni, sőt pótmunkát sem kíván kiadni indulásként.  
 
Füri Mihály képviselő:  Tehát ez a két alternatíva mindegyike jogszerű?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen, az egyikre tettek most javaslatot, arra kell most 
szavazni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az Iskola projektnél is azért döntöttek úgy a 
szakemberek, hogy a második forduló meghívásos hirdetmény nélküli legyen, mert az első 
fordulóban, a hirdetési eljárásban résztvevők mindegyike ezen jogszerűen részt vehetett. 
Tehát kizárt, hogy jogorvoslattal megtámadják, mert nem lesz olyan ellenérdekeltség. Nem 
elég szabályszerűen lefolytatni egy eljárást, de attól még aki veszít, az megtámadja. Egy 
jogorvoslat elviheti az egészet fél évre. A szabályos eljárások között lehetőleg olyant kell 
választani, amelyik a jó ajánlatokat versenyben tartja addig az időpontig, amíg el nem dől, 
hogy kit lehet kiválasztani. Amikor a végén felolvassák a vállalási összegeket, senki nem fogja 
vitatni, hogy ki adta a legkedvezőbb ajánlatot.  
 
Serhók György képviselő:  Tehát az új eljárásba a Strabag-MML Kft. ugyanúgy részt vehet.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Igen, a már említett Közbeszerzési törvény alapján 
részt vehet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a szóban előterjesztett javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  a javaslatot 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezőjének kijelölésére 
új közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogatási szerződésben foglaltak 
teljesítése érdekében figyelemmel arra, hogy az első pályázat hirdetménnyel induló nyílt uniós 
pályázat volt és ez megteremtette a teljes körű részvétel lehetőségét, a „Velencei-tó Kapuja” 
projekt kivitelezőjének kijelölésére új közbeszerzési eljárást ír ki hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos uniós formában.  
Felhatalmazza a Polgármestert és New-Line Kft-t, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    New-Line Kft. 
  Határidő:  2009. június 30. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: d.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mivel kiegészítés nincs, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, vagy kívánják-e, hogy külön-külön szavazzanak a személyekre? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 7.-re kitűzött Európai 
Parlament tagjainak választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
személyét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
II. számú Szavazókör 
- Szabóné Szűcs Margit 2481 Velence, Kossuth utca 6/A.    tag 
 
III. számú Szavazókör 
- Erősné Füller Teréz 2481 Velence, Kemping utca 52.    póttag 
 
 
  Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor Helyi Választási Iroda vezetője 
  Határidő: értelem szerint 
 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: e.) Önkormányzati közfeladatok ellátási módjának felülvizsgálata 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mivel kiegészítés nincs, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

a költségvetési szerveket érintő közfeladat ellátás módjának felülvizsgálatáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az 
irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfeladat ellátásának módját felülvizsgálta. A 
felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési 
szervek további működése 2009. július 1.-je után is indokolt. 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy végezzék el a költségvetési szervek 2008. évi CV. 
törvény szerinti besorolását és az új, módosított, egységes szerkezetű Alapító Okiratokat 
terjesszék be a Képviselő-testület elé. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
  Határidő: 2009. június 1. 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: f.) Vásártér utcai ingatlan (1578/7 hrsz.) beépítési kötelezettségének 
  feloldása 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő:  Kövesdi Rita vette a gondot a vállára és bejelentette beépítési 
kötelezettségét. Vannak az Önkormányzat területén olyan telkek, amelynek a tulajdonosai a 
beépítési kötelezettségüket nem jelzik, azt csak úgy hagyja az Önkormányzat. Kövesdi Rita 
vette a fáradságot, hogy a Testület döntsön. Pl. ott van a régi focipálya. főszegen egy házat 
épített valaki, és nem a szabály szerint építette az utcafrontra, hanem a kert végébe, mégis 
kapott fennmaradási engedélyt. A Horváth Dániel ügyét nem tárgyalják, elutasította a 
Testület.  
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Van ami hatósági ügy és van ami Képviselő-
testületi hatáskör. Az építés-igazgatás az hatósági ügy, Horváth Dániel ügyében majd a 
bíróság dönt. Miután az építési eljárás teljesen jogszerűen zajlott le, neki csak polgári úton 
lesz lehetősége a kártérítési igényét érvényesíteni. Miután az építés hatósági eljárás lezárult – 
nem Velencén, hanem Székesfehérváron – és jogszerűen fennmaradhatott az a létesítmény, be 
lett fizetve utána bírság. Ha olyan állapot marad fenn, ami a szomszéd érdekét úgy sérti, hogy 
neki kárigénye keletkezik, mert a használati korlátozás értékcsökkenést jelent a saját 
ingatlana tekintetében, akkor ezt csak bírósági úton érvényesítheti.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Felkéri Galambos György alpolgármester urat, hogy a 
Képviselő-testületi ülés levezetését vegye át. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester távozik a teremből. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A főszegi építkezéssel kapcsolatosan elmondja, 
abban is megszületett a jogerős határozat. Abban az esetben, ha az az állapot, amit 
jóváhagyott az építési hatóság, értékcsökkenést, kimutatható kárt okoz a szomszédos 
ingatlanban vagy ingatlanokban, megint csak polgári peres eljárást lehet kezdeményezni 
azzal szemben, aki a fennmaradási engedélyt megkapta, aki rosszul építkezett.  
Kövesdi Rita esetében arról van szó, hogy az Önkormányzat adta el az ingatlant, az 
Önkormányzat kötötte ki egy korábbi szabály alapján a beépítési kötelezettséget, aminek 
akkoriban volt értelem, mert a velencei ingatlanok nagyon keresettek voltak és az 
önkormányzati telekárak kedvezményezettek voltak. A cél az volt, ne kereskedési célból vegyék 
meg ezeket a telkeket, a beépítési kötelezettség védte ezeket az önkormányzati telkeket. Közben 
ez a szabály megszűnt, de erre hivatkozással lehetett még ilyen kikötést tenni. Kövesdi Rita 
teljesen jogosan kéri a beépítési kötelezettség törlését. Úgy gondolja, miután Kövesdi Rita ezt 
a telket értékesíteni akarja és piaci értéket fizetett az ingatlanért, nincs oka az 
Önkormányzatnak megakadályozni ezt.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Mi van a régi focipályával? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Kifizette a büntetést. Kéri, a 20 éve folyó problémákat ne tárgyalja 
most a Testület, nem napirendi téma. 
 
Galambos György alpolgármester:  A válaszokat a Címzetes főjegyző úr megadta. Kéri a 
Képviselő-testületet, aki a beépítési kötelezettség feloldásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással a beépítési 
kötelezettség feloldásával egyetértett és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

Vásártér utcai 1578/7 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének feloldásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kövesdi Rita kérésére – figyelemmel a 
jogi képviselő álláspontjára is -, a Vásártér utcai 1578/7 hrsz-ú ingatlan beépítési 
kötelezettségének feltételét visszavonja és e teher törlését az ingatlannyilvántartásból 
kezdeményezi. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Csiszár Balázs műszaki előadó 
  Határidő: 2009. július 30. 
 

*  * * 
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Napirend: g.) Vízi állás létesítési engedélye (Tóbíró-strand) 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklete) 
 
 
Galambos György alpolgármester:  Kérdezi, van-e kiegészítés a napirenddel kapcsolatban? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Lejár a Tóbíró-strandon a vízi állás tulajdonosi 
hozzájárulás, ezt lehetett megpályázni. Egy pályázat érkezett be. 
 
Galambos György alpolgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester visszaérkezett a terembe. 
 
 
Benkő Istvánné képviselő:  Kérdezi, a Csáki Bike Bt hova kérte a vízi állásra az Ifi-strandra 
kérte, de mindegy hogy hova teszi? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Nem mindegy, azt ki kell jelölni. A Vízügyi 
Igazgatóság szakembereivel együtt kell megnézni, ráadásul az volt a megállapodás, hogy két 
helyet is megnéznek, tekintettel arra, hogy ha a „Velencei-tó Kapuja” munkálatai beindulnak, 
átköltözhessen másik helyre.  
 
Galambos György alpolgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele. 
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület  az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

Benkő és Társa Bt. vízi állás létesítési engedélyéről 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóbíró strandon létesítendő vízi 
álláshoz szükséges önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás megszerzésére indított pályázati 
eljárás nyerteseként Benkő és Társa Bt-t nevezi meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, a nyilatkozatot az ajánlati felhívásban, illetve a pályázati 
ajánlatban szereplő tartalommal bocsássa ki. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Törjék Zoltán műszaki előadó 
  Határidő: 2009. július 30. 
 

*  * * 
 
Galambos György alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Oláhné Surányi Ágnes 
polgármesternek.  
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Dr. Sirák András képviselő:  Nem lehetne valahogy motiválni a vállalkozókat arra, hogy 
nagyon jók ezek a vizibiciklik, de már elavult szerkezetek, elektromos hajókat telepítsenek a 
Velencei-tóra. Kicsit korszerűbb vízijárművek kellenének.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Önkormányzat már folytatott tárgyalásokat az 
elektromos kishajók ügyében. Úgy érzi, ha a „Velencei-tó Kapuja” beruházáson túl lesznek, 
erre is lesz megoldás.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Csáki Bike Bt. két évre kapta meg az vízi állásra 
az engedélyt. 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Neki a Csáki Bike Bt-vel semmi gondja nincs, sőt véleménye 
szerint az lenne a jó, ha őket rá lehetne beszélni erre. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Azzal tárgyaltak, akinek már ilyen hajói vannak. 
Véleménye szerint is ebbe az irányba kell haladni. 
 
 
 
Napirend: h.) Pannon GSM-mel kötendő bérleti szerződés tervezete 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e kiegészítés ehhez a napirendi ponthoz. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A napirendi ponttal kapcsolatos teljes 
dokumentációt kiküldték. A felajánlott terület, ami a laktanyára vonatkozott teljes mértékben 
kizárt, műszakilag nem alkalmas. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő:  Miért kell 17 éves szerződés, miért nem elég a 7 éves szerződés? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Ez 10 éves szerződés, csak benne van a 7,5 éves 
meghosszabbítás lehetősége. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  2019. április 30. a jelen szerződés esetében a határidő, 
a lejárat előtti 12. hónapban kell dönteni és írásban megállapodni a szerződés esetleges 
meghosszabbításáról. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha majd az akkori Képviselő-testület úgy dönt, 
hogy nem akarja a szerződést meghosszabbítani, akkor egy évvel előtte jelzi és a szerződés 
befejeződik 2019-ben.  
 
Füri Mihály képviselő:  Ez három ciklus. Ezt azért kérdezi, mert gyakorlatilag ez a szerződés 
is példázza azt, hogy elég sok minden ciklusokon átívelő szerződésekkel bír Velencén.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  Az a kérdése, hogy más cégeknek a tevékenységét ez nem 
korlátozza semmiben? Mert fog jönni egy negyedik szolgáltató, még nem tudja a nevét, aki 
1800-as frekvencián fog dolgozni és nem 900-ason, megkeresik az Önkormányzatot, mert az 
idegenforgalom miatt rövid időn belül szeretnének térerőt, mi a lehetőségük?  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egy lehetőségük biztosan van, megkeresik a Pannon 
GSM-t, megegyeznek és együtt keresik meg az Önkormányzatot az albérleti díj összegére 
vonatkozóan.  
 
Füri Mihály képviselő:  Azt javasolja módosító indítványként, hogy konzekvensen 
mindenféleképpen az ilyen hosszú távúaknál is, de már a három évnél hosszabb bérleti 
szerződésekben semmiképpen sem forint árat határozzon meg a Képviselő-testület, mivel 
2026-ban már nem lesz érvényben a forint. Azt javasolja, hogy a tavalyi évnek az átlagát véve 
a 250,- F-os eurós árban legyen megadva a bérleti díj. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az a probléma, hogy ez szerződés ellenes lenne, 
mert olyan árfolyamra akarná a Képviselő-testület a bérleti díjat megállapítani, ami most 
nem élő, amihez képest az átszámítás kedvezőtlen, tehát tizenvalahány százalékkal magasabb 
lenne. Nem tudja, hogy ezt így elfogadná-e a Pannon GSM. 
 
Füri Mihály képviselő:  Ezek a cégek nem feltétlen csak forinttal dolgoznak, tehát ha ők most 
6 %-kal emelt áron forintban bérlik ezt, akkor olcsóbban számolja el a könyvelésében ezért a 
bérleti díjakat, mint a tavalyi bérleti díjat. Tehát ez neki kevesebb költség.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Abban van igazság, hogy amíg tart a szerződés, addig a 
szerződésben foglaltak szerint az inflációval emelkedik a bérleti díja, de amikor lejár egy 
szerződés és gyakorlatilag új szerződés köt az Önkormányzat, mondhat akár tízszeres árat is, 
az már más kérdés, hogy megadják-e. 
 
Füri Mihály képviselő:  Ami most bevétel, az tíz év múlva nem lesz fajsúlyos bevétel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja, a Képviselő-testület fogadja el a bérleti 
szerződés azzal, hogy szeretné, ha a bérleti díj euróban kerülne meghatározásra, és 
felhatalmazza a Címzetes főjegyző urat, a konkrét átszámítások ügyében tárgyalásokat 
folytasson. Az euró alapú bérleti díj megállapítása jogos észrevétel.  
 
Füri Mihály képviselő:  Azzal kiegészítené, összehasonlítaná a baracskai árral, esetleg más 
árakkal is, listát kérne be akár a budapesti árakról is. Ezenkívül nyilvánvaló, amikor ez a 
szerződés 10 évvel ezelőtt megszületett vagy akár még 5 évvel ezelőtt is közel annyit nem 
tudott albérlőnek kiadni az oszlopból, mint amennyi ott ma látható. Feltételezhető az is, egy 
idő után átbillen az ő albérleti bevételi összege az ő általa fizetett bérleti díjjal szemben. 
Tudja-e ma valaki, hogy hány tányér van az oszlopon?  
 
Juhász Gyula képviselő: Többször foglalkoztak a témával mindig az volt a probléma, 
látványilag nem tetszik és arról volt szó, ha a bérleti szerződés lejár, akkor majd más területet 
ajánl fel az Önkormányzat. Nem tudja miért nem fogadták el a laktanya területét, de akkor 
most elfogadja a Testület, hogy továbbra is maradjon ott? 
 
Galambos György képviselő:  Véleménye szerint az euróban történő szerződéskötésben 
kellene maradni, azt fogadják el.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem tartják komoly tárgyalópartnernek az 
Önkormányzatot, ha mindig kitalál valamit. A Bizottsági ülésen is fel lehetett volna ezeket 
vetni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja, határozati javaslatként a bérleti szerződés 
módosítását a Képviselő-testület fogadja el, és tegyék hozzá azt is, hogy kérik a partnert, euró 
alapú szerződés megkötésére.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Javasolja, hozzon egy olyan határidős döntést a 
Képviselő-testület, hogy a szerződés lejárta előtt egy évvel korábban jelzi, nem kívánja 
meghosszabbítani a szerződést. Akkor nem tud a 7,5 év lehetőséggel élni a Pannon GSM. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki elfogadja a bérleti szerződést azzal, hogy 
kezdeményezi az Önkormányzat az euró alapú bérleti díj meghatározását, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület a bérleti szerződés megkötését 9 igen szavazattal, 3 
tartózkodással, (1 fő nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

Pannon GSM-mel kötendő bérleti szerződésről 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Bence-hegyi 9 hrsz-ú 
földterületen meglévő adótorony bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában úgy 
foglal állást, hogy az előterjesztésben szereplő szerződést jóváhagyja azzal, hogy 
felhatalmazza a Hivatalt, kísérelje meg a szerződést euróban meghatározott bérleti díjra 
átszerkeszteni, ahol az euró 250,- Ft áron kerülne figyelembevételre.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ezen tárgyalásos eredményt is figyelembe véve, az 
előterjesztésben szereplő szerződést kösse meg. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
  Határidő: 2009. július 30. 
 

*  * * 
 
 
Füri Mihály képviselő:  Azért nem szavazott, mert ő konkrétan azt mondta, 250,- Ft, illetve 
elhajlik a 260,- Ft-ig, tehát pontosan azért, hogy reálértéken és ne kevesebbért adja bérbe az 
Önkormányzat a területet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Arra tett határozati javaslatot, legyen tárgyalási alap, 
csak ne kösse meg magát az Önkormányzat. 
 
Füri Mihály képviselő:  Ki fog választani a Pannon GSM egy 306,- Ft-os napot és akkor fog 
euró alapú szerződést kötni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Akkor el kell dönteni a Képviselő-testületnek, mit óhajt 
csinálni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Javasolja, meghívja a Pannon GSM képviselőjét és 
Füri Mihály képviselő urat egy tárgyalásra, ahol megpróbálhatnak megállapodásra jutni. 
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Napirend: i.) Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A tájékoztató kiküldésre került, kérdezi van-e valakinek 
kérdése észrevétel? 
Kéri, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a tájékoztatót 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő 
nem szavazott) tudomásul vettel. 
 
 
Napirend: j.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mostantól kezdve két részből fog állni a tájékoztató, a 
szöveges részét a projektmenedzser állítja össze, a pénzügyi részét ma még a Pénzügyi osztály 
által összeállított táblázat tartalmazza, de a későbbiekben ezt is a projektmenedzser fogja 
elkészíteni. Valamennyi projektet érintően a projektmenedzsmentnek az egész rendszerrel 
kapcsolatos áttekintése igen széles körben érintett. Elkezdődött a különböző előrehaladási 
jelentések elkészítése, az első a közbeszerzések előrehaladásával kapcsolatos volt, ez meg is 
történt és elfogadták. A mindhárom projektet érintő ÁFA növekedéssel és forint árfolyam 
romlásának költségnövelő hatása is kimutatásra és elküldésre került mindazoknak, akik 
kérték. Az árfolyamváltozás csak a Járóbeteg Ellátásnál az eszközbeszerzést érintheti, az ÁFA 
növekedés pedig az Önkormányzatnak kell viselni. Tájékoztatásul csak annyit, bármi is legyen 
a kormányzati döntés az árfolyammal kapcsolatban, ha úgy adódik az árfolyam növekedést és 
az ÁFA növekedést is az Önkormányzat biztosítani tudja. Nincs meghiúsulás veszélye a 
pályázatoknál, de ennek a levelezési, kimutatási feladatainak a projektmenedzsment eleget 
tett. A marketing és kommunikációs feladatokra kiírt közbeszerzési eljárásnak a részvételi 
szakasza zárult le és a következő ajánlattételi szakaszban négy vállalkozás jutott tovább, akik 
május 15-ig tehetik meg a szakmai ajánlatukat. A „Velencei-tó Kapuja” kiemelt projekttel 
kapcsolatban a kivitelező ügyében ma döntöttek, a bejelentési kötelezettségének is eleget tett 
az Önkormányzat a Közreműködő Szervezet felé az ÁFA kör változással kapcsolatosan. A 
Járóbeteg Szakellátóval kapcsolatban a Nonprofit Kft. tagjai különböző tanfolyamokon vettek 
részt. Azokat a technikai módosításokat elvégezték, amelyeket elvárt a Közreműködő 
Szervezet. Folyamatban van a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás is, különböző 
módosításokat kellett tenni ezeknek a technikai elvárásokkal kapcsolatban, folyamatosan 
tolódik ki a kivitelezés pályázat kiírása. Most éles kérdés volt az önkormányzati ingatlan 
átruházása a Nonprofit Kft. részére. A június képviselő-testületi ülésre tervezi előterjeszteni. 
Az Iskola felújítási projekttel kapcsolatban elmondja, megkezdődött a beruházás, a 
szerződéskötés is megtörtént.  
A pénzügyi részről elmondja, a „Velencei-tó Kapuja” projektre eddig 165.631.480,- Ft került 
felhasználásra. Már benyújtásra kerültek a kifizetési kérelmek, az előkészítési szakaszra 
94.301.936,- Ft-ra, a megvalósítási szakasz első ütemére pedig 23.506.170,- Ft-ra.  
A Járóbeteg Szakellátó Központ projektre 38.791.880,- Ft került felhasználásra, az 
előkészítésre vonatkozó kifizetési kérelem beadásra került, 18.611.172,- Ft-ra.  
Az Iskola beruházásra 69.975.700,- Ft került felhasználásra, itt még nem lehetett beadni 
különböző elszámolásokat.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Juhász Gyula képviselő:  Az árfolyam növekedést a Képviselő-testület biztosítani tudja? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem kért kötelezettségvállalást, csak tájékoztatást 
adott, hogy ezek az egyeztetések és számolások folytak.  Jelen pillanatban sem kell 
kötelezettséget vállalni, mert eleve az ÁFA-t az Önkormányzat vállalta, így kötötte a 
támogatási szerződést.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ahol a beszerzés euróban lehetséges, ott szinte 
nyilvánvaló az árfolyam veszteség. A Járóbeteg projektnél az eszközbeszerzésnél, mivel 
külföldről kell beszerezni a műszereket, az árfolyam veszteség egyértelmű, de ezt jelezte is az 
Önkormányzat és szeretné, ha a Támogató Szerv ezt megfizetné. Azt is jelezték, hogy már 
jelenleg a piacon tapasztalható 8-10 %-os áremelkedés az építőipari munkáknál is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A projektek nincsenek veszélyben, ugyan van egy 
árfolyam kockázata, de az egészségügyi eszközökre vonatkozó európai uniós közbeszerzési 
kiírásnak is lesz felső határa. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással az elnyert 
pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vettel. 
 
 
Napirend: k.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Van-e kérdés vagy észrevétel a naprenddel 
kapcsolatban? 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
tájékoztatást 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással tudomásul vette. 
 
 
Napirend: l.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú  
     Nonprofit Kft. törzstőke emelése 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatás 
megadására átadja a szót dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az közismert, hogy a Járóbeteg Szakellátónak a 
létesítése a Közreműködő Szerv, illetve a pályázatot kiíró kifejezett akaratának megfelelően 
Nonprofit Kft-n keresztül valósul meg. Várhatóan hozzájuk érkeznek a számlák, nekik kell 
kifizetni az önrészt, majd az összeállított számlacsomagot juttatják el az Önkormányzathoz és 
innen kerül továbbításra a Közreműködő Szervhez. A Nonprofit Kft.-nek a szerződésben és a 
pályázatban az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítéséhez az önrészt biztosítani 
kell. Kalkuláció szerint 30 millió forint, amire az idei évben biztosan szükség lesz a feladat 
ellátásához. Javasolja, törzstőke emelés címén bruttó 30 millió forintot adjon át az 
Önkormányzat pályázati önrész teljesítése céljából a Nonprofit Kft-nek a minimális 
gazdálkodás érdekében.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Pillanatnyi pénzmozgásról van szó, az Önkormányzat 
kötelezettséget vállalt, a pénzforrás biztosított. Mivel az önrészt nem közvetlenül az 
Önkormányzatnak, hanem a Nonprofit Kft-nek kell fizetni, a tőkeemelés a pénzügyi vezetők 
véleménye szerint minden szempontból a jó megoldás. Erre kér a Képviselő-testülettől egy 
döntés, ha ez a döntés megvan, akkor lesz a Nonprofit Kft-nek taggyűlése, ahol a 
tőkeemelésről dönteniük kell. A taggyűlésen, mint többségi tulajdonos fogja kérni, hogy amíg 
a pénzeszköz nem kerül felhasználásra, a Nonprofit Kft. kösse le, hozzon kamatot a Kft-nek.  
 
Füri Mihály képviselő:  Miért van rá szükség? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Pályázati önrészre.  
 
Füri Mihály képviselő:  Úgy tudja, van még 7 tag. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  93 %-ban a velencei Önkormányzat a tulajdonos, 7 %-
ban pedig 1-1 %-kal a többi önkormányzat.  
 
Füri Mihály képviselő:  Akkor így a tulajdonrész arány megváltozik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen, a tulajdonrész arány a velencei Önkormányzat 
javára megváltozik. 
 
Füri Mihály képviselő:  Meddig fogja az Önkormányzat emelni ezt a törzstőkét? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A teljes pályázati önrész mértékéig, amit az 
Önkormányzat bevállalt.  
 
Füri Mihály képviselő:  Az azt jelenti, hogy a jelenlegi 1-1 %-os tulajdonosok önrésze, amely 
relatívan névleges, de mégis csak kerek 1-1 %, de lehet, hogy a 7 tulajdonosnak az összes 
tulajdonrésze akár 7 % alá csökken?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen.  
 
Füri Mihály képviselő:  Miért nem viszi az Önkormányzat magával ezeket az egy  
százalékokat?  Nem az volt az alapfelállás, hogy ez az arány fennáll?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem, mert az 1 %-ot is a velencei Önkormányzat fizette 
ki helyettük.  
 
Füri Mihály képviselő:  Akkor kölcsön adta az Önkormányzat ezt az 1-1 százalékot? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Támogatásként adta át az Önkormányzat, így döntött 
akkor a Képviselő-testület. 
 
Füri Mihály képviselő:  Akkor hosszútávon kiszorulhatnak a tulajdonosi hányadból? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem, ugyanúgy benne vannak a tulajdonosi körben, 
csak névlegesen, gesztus értékkel, mert sem a fejlesztésből, sem az üzemeltetésből nem 
vállaltak pénzügyi kötelezettséget. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
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Név szerinti szavazás lebonyolítására átadja a szót dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 
 
   Oláhné Surányi Ágnes  igen 
   Galambos György   igen 
   Benkő Istvánné   igen 
   Cserny Vilmos    igen 
   Fehér Györgyné   igen 
   Füri Mihály    tartózkodik 
   Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
   Juhász Gyula    nem 
   Martinovszky József   igen 
   Serhók György   igen 
   Sénik István    igen 
   Dr. Sirák András   tartózkodik 
   Dr. Sirák Andrásné   tartózkodik 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület  9 igen szavazattal, 1 
nem szavazattal és 3 tartózkodással a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelését elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2009. (V.18.) 
h a t á r o z a t a 

a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú 
Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről 

 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése felé 30.000.000,- Ft 
értékben törzstőke emelését. A törzstőkét készpénzben kívánja biztosítani. 
Az Önkormányzat jelzi, hogy a GT. 155 § (3) bek. alapján elsőbbségi jogával élni kíván és a 
törzstőke emelését készpénz átutalásával biztosítja. 
 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Dr. Ferencz Péter ügyvezető 
  Határidő: 2009. július 30. 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Örül neki, hogy minden képviselőtársa konzekvensen 
kitart az álláspontja mellett, még akkor is, ha állampolgári érdeket sért. 
 
Füri Mihály képviselő: Véleménye szerint senki nem sért ezzel állampolgári érdeket, hanem 
saját döntése szerint szavaz. 
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Oláhné Surányi Ánges polgármester:  Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést lezárja.  
Javasolja a Képviselő-testületnek, zárt üléssel folytassák tovább a munkájukat, kéri, aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 13 igen szavazattal a zárt ülést megszavazta. 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2009 (V.18.) 
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 
 

*  * * 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


