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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 15-én megtartott 

testületi üléséről. 
 
Helye:       Velence Zöldliget Általános Iskola (Bethlen G. u. 4-6.) 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő (később érkezik) 
   Csizmadia Attila   képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
   Füri Mihály     képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula     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, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, Török 
Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, dr. Sági János 
r.alezredes, gárdonyi rendőrkapitány, dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna kistérségi 
koordinátor, Szabó Gábor a Velence-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanács elnöke. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, a 
Képviselő-testület a jelenlévő 11 fővel határozatképes.  Javasolja, a kiküldött napirendi 
pontokat fogadják el azzal a kiegészítéssel, hogy mielőtt a két ülés közötti munkáról szóló 
tájékoztató elhangzik, hallgassa meg a Képviselő-testület dr. Sági János urat. A 
Rendőrkapitány úr pár szóban tájékoztatná a Testületet a nyári felkészülésnek az aktuális 
kérdéseiről. 
 
 
Cserny Vilmos képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
Kéri, aki a kiegészítéssel együtt 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 
104/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (levételre javasolt) 
2./ Beszámoló az iskola 2008/2009-es tanévéről 
3./ Egyebek: 

a.) Két tannyelvű iskola Pedagógiai Programjának elfogadása 
b.) Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment anyaga 
c.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ ingatlanának apportja 
d.) VHG Kft. Felügyelő Bizottságába képviselő tag delegálása 
e.) Óvodabővítéssel kapcsolatos feladatok 
f.) Belsőpiaci szolgáltatások (érvényben lévő rendeletek) felülvizsgálata 
g.) Szociális rendelet módosítása (házi segítségnyújtás díjváltozása) 
h.) Tervellenőri ajánlatok 
i.) Marketing tevékenységre kiírt pályázat bírálata 
j.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
k.) Polgármester jutalma 
l.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
m.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Átadja a szót dr. Sági János rendőrkapitány úrnak. 
 
dr. Sági János rendőrkapitány:  Megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy elfogadták azt a 
kérését, miszerint pár rövid gondolatot elmondana a turisztikai szezonra való rendőri 
felkészülés helyzetéről. A Gárdonyi Rendőrkapitányság életében mindig kiemelten fontos volt 
a nyári turisztikai szezon és az arra való felkészülés. Május elején a Megyei Rendőrfőkapitány 
úr elfogadta az a turisztikai felkészülési intézkedési tervet, amely részletesen szabályozza a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság, illetve valamilyen mértékben a Székesfehérvári Rendőr-
főkapitányság turisztikai feladatait, hiszen a két terület közelségük miatt nehezen választhatók 
szét. A turisztikai szezonra való fokozott felkészülést az is indokolttá teszi, mivel a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén a tavalyi hasonló időszakhoz képest 10 %-kal 
növekedett a vagyonelleni bűncselekmények száma. A Gárdonyi Rendőrkapitányság turisztikai 
felkészülése tárgyi és személyi feltételek biztosításával is történik. Személyi feltételek 
vonatkozásába 7 fő rendőr munkatárs vezénylésre kerül más rendőrkapitányságtól. 2 fő új 
munkatárs gyarapítja a Gárdonyi Rendőrkapitányság létszámát. Július hónaptól 8 fővel jelen 
lesz a Rendőrtiszti Főiskola, további 8, illetve 10 főt biztosít a Körmendi Rendőr-
tiszthelyettesképző Iskola Rendészeti Szakközépiskola. Ők a szezonális bűnmegelőzési központ 
munkatársai lesznek, gyalogosan, kerékpáron, segéd-motorkerékpáron fognak szolgálatot 
ellátni. Ez a szezonális bűnmegelőzési központ június 29-én nyit, július, augusztus 
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hónapokban fogja végezni a tevékenységét, egyben áldozatvédelmi irodaként is funkcionál 
pénteki napokon. A készenléti rendőrség múlt hét szombaton és ezen a héten vasárnap 
Kápolnásnyék és Velence területén két fővel képviseltette magát, ezt rendszeressé kívánják 
tenni. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága három fős operatív 
csoportot fog létesíteni, amelynek főként a gépjármű bűnözés, valamint a kiemelt, esetlegesen 
külföldiek sérelmére elkövetett bűncselekmények felderítése lesz a feladata. A Balatoni 
Közbiztonsági Koordinációs Bizottságban az idén is részt vesznek, ez egyrészt a Balatonnal 
párhuzamosan közös akciók megtartását jelenti, másrészt pedig kéthetente sor kerül olyan 
operatív ülésekre, ahol a Balaton partján elkövetett bűncselekmények módszertana, 
hasonlósága kapcsán kölcsönös információcsere jön létre.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
dr. Sági János rendőrkapitány:  Folyamatosak lesznek a nyári időszakban a közös 
ellenőrzések a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a Vám- és Pénzügyőrséggel, az APEH-al és 
egyéb társszervek bevonásával. A közterületi jelenlétet fokozzák 1 fő rendőr és 1 fő pénzügyőr 
együttes részvételével. A szállodai referensi hálózatot ismételten működtetni kívánják, 
kölcsönös operatív információáramlást vár ettől. Továbbá bűnmegelőzési szóróanyagot 
helyez el a szállodákban a kijelölt szállodai referensen keresztül. A tavalyi évben szállodák 
sérelmére kiemelt, sorozat jellegű bűncselekmény nem történt. A kempingek biztonsági 
szolgálatait felkeresik, ellenőrizni fogják a működésüket, el fogják látni azokkal az 
információkkal őket, amelyek segítenek a kempingek sérelmére elkövetett vagyonelleni 
bűncselekmények megelőzésében, visszaszorításában. Biztosítani fogják az idegen nyelvű 
panaszfelvételt. A készenléti rendőrség munkatársaival karöltve végzik a vonatok éjszakai 
ellenőrzését, leginkább a hétvégei frekventált időszakokban. Folyamatos jelenlétet nem tudnak 
biztosítani, de a kiemelt időszakban ezek az ellenőrzések megvalósulnak.  A hajók tekintetében 
a szolgálati kisgéphajó felkészítésére sor került, viszont még bizonyos kisebb hibák javításra 
szorulnak, a hajó életkora miatt is. Ami sokkal fontosabb, az a rendőrök jelenléte. Május 
hónaptól kezdődően folyamatos készenlétet biztosítanak. Tapasztalataik szerint, a bejelentést 
követő 10 perc a riasztási időtartam. Velencei-tó Vértes Térség Fejlesztési Tanács segítségét 
megköszönve elmondja, 1 millió forint saját résszel támogatták azt az önrészt, amelyhez a 
Megyei Rendőr-főkapitányság 1 millió forintot hozzátett, így ezen túlmenően 8 millió forintot 
tudtak megpályázni. 6 db kerékpár, 3 db segéd-motorkerékpár, 6 db digitális fényképezőgép, 1 
videokamera, 1 rendszámfelismerő eszköz, 10 db számítógép, 3 db fénymásológép beszerzésre 
került, ezek jelentősen fogják segíteni a szolgálat ellátásának a hatékonyságát. A 
Polgármester asszony részére átadott 4 db szórólapot, ezeket kívánják terjeszteni, valamint 
hanganyagot fognak készíteni a strandok biztonságának figyelemfelhívására. Továbbá a 
strandok pénztárához bűnmegelőzési figyelemfelhívást helyeznek el. Köszöni, hogy 
meghallgatták és szívesen válaszol a feltett kérdésekre.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a Rendőrkapitány úr tájékoztatóját, nem 
napirendről van szó, hanem egy tájékoztató meghallgatásáról, tehát nem kíván vitát nyitni. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, ezt a tájékoztatót vegyék tudomásul.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Egy megjegyzést tenne. Az előző testületi ülések valamelyikén 
foglalkoztak a Polgárőrségnek a működésével. Felhívja a Rendőrkapitány úr figyelmét a 
Rendőrség megerősítésére ezzel a civil szervezettel történő együttműködésre. A 
Rendőrkapitány úr nem említette, számít-e a Polgárőrség közreműködésére.  
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dr. Sági János rendőrkapitány:  A Polgárőrség a Rendőrkapitányság kiemelt stratégiai 
partnere. Nagyon jó a kapcsolat a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség között, továbbra is 
számítanak a munkájukra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólásokat, de nem akart itt ma 
erről vitát nyitni, mert akkor a főbb napirendi pontokra nem kerül sor, de természetesen 
megakadályozni sem kívánja. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése észrevétele, egyben kéri a 
képviselőtársait, a hozzászólásaikat fogják rövidre, mert nem a Rendőrség ma a napirendi 
pont.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  Kéri, fejezzék ki testületileg az elismerésüket azzal kapcsolatban, 
hogy az áprilisi vihar idején még nem volt mentőhajó, halászcsónakkal mentek ki a rendőrök 
a saját életüket kockáztatva a vízre és hoztak ki két embert. Véleménye szerint ez az igazi 
hőstettek közé tartozik, megérdemlik így név nélkül is az elismerést ezek a rendőrök. Kérdezi, 
néhány évvel ezelőtt még volt itt német rendőr, nagyon jó hatással volt a külföldiekkel 
kapcsolatos ügyintézésekre. Német egyenruhában, magyar szolgálatot látott el. Külföldiekkel 
kapcsolatos baleset során éjszakai is behívható volt. Mi az oka annak, hogy most nincs ilyen? 
 
Csizmadia Attila képviselő:  Az a kérdése, az elismerés mellett az Önkormányzat, a Képviselő-
testület  tud-e valamiben segíteni a Rendőrségnek, illetve van-e olyan dolog, ami még 
megfontolandó vagy érdemes beszélni róla?  
 
dr. Sági János rendőrkapitány:  Megköszöni Dr. Sirák András főorvos úr segítségét, mivel 
közreműködésével a Gárdonyi Rendőrkapitányság munkatársainak április hónapban egy 
teljes fokú felkészítésére került sor, ahol az elsődleges elsősegélynyújtás és életmentés 
ismereteket sajátították el. A német rendőrrel kapcsolatban elmondja, sajnos a rendőr 
tiszteletdíját a Rendőrkapitányságnak kellett kigazdálkodni, a pénzből pedig 100 óra túlórát 
tudnak kifizetni. A megfogalmazódott kérést fogja továbbítani a Rendőr-főkapitány úrnak, de 
nincs olyan információja, miszerint esély lenne ennek megvalósulására. Megköszöni 
Csizmadia Attila képviselő úr felajánlását, úgy gondolja a velencei Önkormányzat, a 
Képviselő-testület, valamint a Polgármester asszony személyesen így is nagyon sokat tett a 
Gárdonyi Rendőrkapitányságért, jelen pillanatban nem fogalmazódott meg a 
Rendőrkapitányság részéről olyan kiemelt igény, amit kérés szinten ő most a Képviselő-
testület elé terjeszthetne.  
 
Sénik István képviselő:  Kérdezi, egy hónappal ezelőtt sorozatos besurranó tolvajok voltak a 
területen, megtalálták, elfogták-e őket? Megnyugodhat-e a lakosság, vagy még számíthatnak 
tovább is ilyen esetekre? 
 
dr. Sági János rendőrkapitány:  Elmondja, egy három fős bűnelkövetői kört eljárás alá 
vontak, nem itt fogták el őket, de itt is követtek el bűncselekményeket.  Azt gondolja, az 
elkövetés módszerét figyelembe véve nem lehet senki nyugodt, mert nem csak ez a bűnözői kör 
volt a területen. Kéri mindenkitől az eredendő óvatosságot, azt, hogy egymás értékeire 
figyeljenek oda. Sajnos nem tudja azt mondani, hogy a legveszélyesebb bűnelkövetői kört 
sikerült kézre keríteniük. Különösen jellemző a hajnali 1 óra és 4 óra közötti bűnelkövetés és 
jellemző az is, hogy ezek a bűnelkövetők régi Lada és Opel Vectra gépjárművekkel járják a 
területet, ezért kéri, ha ilyent látnak a Gárdonyi Rendőrkapitányságra jelentsék. Fokozott 
ellenőrzést rendelt el a nyári időszakban Velence, Kápolnásnyék, Martonvásár, Baracska 
területére, ehhez a helyi főkapitány úr először 1,5 millió forintot, majd után 3 millió forint 
pénzben történő pluszszolgálat megváltást biztosít. A rendőrség munkájában olyan nem volt 
és nem is lesz, hogy üzemanyag hiány miatt nem megy ki a járőrszolgálat.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszöni az észrevételeket és kérdéseket, valamint 
megköszöni a Rendőrkapitány úr beszámolóját.  
A két ülés közötti munkáról ad tájékoztatást: 
- A Közút KHT-t levélben megkereste az Önkormányzat a Pusztaszabolcsi út forgalmi 
veszélyeztetettsége ügyében, megtörtént ennek a személyes egyeztetése is. Az Önkormányzat 
ígéretet kapott arra, a tőlük telhető lehetséges megoldásokra az intézkedéseket megteszik, 
illetve előkészítik. Ez nem azt jelenti, hogy már most megépítik a terelőszigetet, de 
egyetértettek az Önkormányzattal. Felajánlotta az Önkormányzat azt is, abban a pillanatban, 
ha hozzá tud ehhez járulni segítséggel bármilyen módon, akkor megteszi. Úgy gondolja, 
ebben is elindult egy folyamat.  
- Köszöni mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a május 23-i virágosítási 
munkálatokat. Külön köszöni Benkő Istvánné képviselőtársának a munkáját, aki ezt az egészet 
szervezte és összefogta, valamint a pedagógusoknak, a gyermekeknek és a szülőknek a 
munkáját. Véleménye szerint eredményes akció volt.  
- Május 25-én rendkívüli testületi ülés volt, ahol három témát tárgyaltak meg.  
- Május 26-án az Iskolában alapkőletétel volt.  
- Ebben az időszakban került megrendezésre az Orbán nap és a Gyermeknap. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére nagyon sokan vettek részt rajta, nagyon eredményes és sikeres volt. 
Köszönetet mond Gránitz Gáspár Istvánnénak a rendezvény koordinálásáért, a 
Humánszolgálatnak a gyermekrendezvényeken nyújtott munkájáért és minden 
közreműködőnek.  
- Az eltelt időszakban az óvodában és iskolában tanévzáró és ballagás volt. Mind a két 
esemény felkészülten és magas színvonalon megtörtént. Az eseményeken a Képviselő-testület 
és maga nevében megköszönte a pedagógusok munkáját. 
- Megalakult Velencefürdő területére a „Szomszédok egymásért” mozgalom. Június 11-én 
történt ez a megalakulás, a kialakítása van jelenleg folyamatban. Ez a mozgalom csak 
Velencefürdő területére vonatkozik. Az igen nagy létszámú megalakítók Komjáthy László urat 
választották meg arra, hogy ezt a mozgalmat elindítsa az Önkormányzattal együtt. Ezt a 
mozgalmat a bűnmegelőzés háttérmozgalmának lehet nevezni. 
- Az Ezeréves Fejér Megye Borverseny Velencén zajlott a Növényvédő Állomáson, a Cserny 
Vilmos képviselő úrral jelen voltak. Nagy megtiszteltetés, hogy ezer évben egyszer van ilyen 
borverseny és az is itt volt Velencén. Jelen volt a Megyei Közgyűlés elnöke is.  
- A HPV oltásnak a második oltása is megtörtént, aki az első oltást megkapta, az most 
megkapta a másodikat is.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület tagjai a két ülés között végzett munkáról szóló 
tájékoztatást 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta. 
 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Levételre került. 
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Napirend: 2.) Beszámoló az iskola 2008/2009-es tanévéről 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Köszönti a mai testületi ülésnek helyet adó iskola 
igazgatóját és tantestületét. Két olyan napirendi pont van, amiért a kihelyezett testületi ülést 
itt az iskolában tartják. Jelzi, a következő testületi ülés az óvodában kerül megtartásra. Átadja 
a szót Czuppon István iskolaigazgatónak. 
 
Czuppon István iskolaigazgató a kiküldött írásos anyag vetítéssel egybekötött ismertetésével 
megtartotta beszámolóját. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, közreműködését 
abban, hogy az Iskola az idei tanévben is zavartalanul működhetett. A felmerült kérdésekre 
szívesen válaszol. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni az Iskolaigazgató tájékoztatását és kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Füri Mihály képviselő:  Véleménye szerint a beszámolóhoz nincs mit mondani, hiszen már 
többször elmondták, nagyon szerencsés helyzetben van a Képviselő-testület, hogy egy ilyen 
igazgató és ilyen felelős tantestület tanítja a velencei gyerekeket. Nagyon jó, amit csinálnak az 
iskolában, további sikereket kíván. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Véleménye szerint nagyon sok nemes feladat előtt áll az iskola, 
biztos benne, hogy nagyon komolyan felkészültek a két tanítási nyelvű módszerre. Kívánja, 
hogy sikert hozzon a pedagógusoknak, a gyerekeknek és a településnek is. 1993 óta építkezik 
Velence, kevés település mondhatja el magáról, hogy ezt akarja és megteheti. A tantestület 
minden jelenlévő tagjának minden jót és nagyon jó nyarat kíván. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólásokat. A napirendet és a 
tájékoztatót lezárva szeretne megfogalmazni néhány dolgot zárszóként. A Képviselő-testület 
nagyon sokszor tárgyalt iskolát érintő dologról a beruházás kapcsán. Ha végig gondolják, 
mennyi minden történt ebben az évben, pl. folyt egy tanév, majd át kellett költöztetni közel 
háromszáz gyermeket egy új helyre, a költözésen túl a tanévet folytatni kellett, az új helyet 
meg kellett szokni és szoktatni a gyermekekkel és mindez a szülők megelégedését kellett 
szolgálja. Eközben elő kellett készíteni a két tanítási nyelvű oktatás teljes anyagát. Köszöni a 
pedagógusok munkáját és ez ad erőt a Képviselő-testületnek is, hogy az iskola beruházást 
végig tudják vinni. Véleménye szerint ez a fajta kölcsönösség az, ami alapvetően záloga 
annak, hogy a karácsonyi ünnepséget már az új iskolába, szép környezetben fogják tartani.  
Megköszöni a munkáját az iskola vezetésének, a tanárainak és a Képviselő-testület tagjainak.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, hogy így elismerve a pedagógusok kiváló munkáját, 
kapnak-e jutalmat? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen megkapták, a költségvetésben szerepel. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Részletesebb tájékoztatást kér. 
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Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, differenciáltan kapnak a tantestület tagjai 
jutalmat. Minden vezetőnek van száz pontja, amit eloszthat és meg van határozva, egy pont 
mennyi forintot ér. Elmondja, a mai világban a közalkalmazotti bérek nem abba a 
kategóriába tartoznak, amiből olyan nagyon jól lehetne élni, ezért is olyan jó dolog, hogy a 
jutalmazással is meg tudják köszönni a kollegák munkáját. Pedagógusnapon elmentek 
kirándulni, ezzel is közös élményt szerezve.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a tájékoztatót és Dr. Sirák Andrásné 
képviselőasszony kérdésére még elmondja, a tanévzáró értekezleten, ahol átadásra kerültek a 
jutalmak is, megköszönte a tantestület munkáját. A pedagógus kollegák is érzik, hogy a mai 
társadalmi körülmények között biztos munkahelyet, kiegyensúlyozott légkört, emellett anyagi 
és erkölcsi elismerést is kapnak, számukra is megnyugtató dolog.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az összefoglalóval együtt a beszámolót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Zöldliget Általános Iskola beszámolóját 13 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2009. (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

a Zöldliget Általános Iskola beszámolójának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola 
2008/2009-es tanévéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3.) Egyebek  

a.) Két tannyelvű iskola Pedagógiai Programjának elfogadása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e kiegészítés a napirendi ponthoz? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, nála van a szakértő által is látott keret tanterv 
anyaga, igen nagy anyagról van szó, a Képviselő-testület tagjai közül bárki megnézheti. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos képviselő: A programmal kapcsolatban elmondja, számára nagyon rosszul 
kezdődik, mivel a „Küldetés nyilatkozat” megzavarta. Számára küldetése a szenteknek van. Ez 
valószínű szakmai kifejezés, de számára nem szimpatikus a küldetés fogalom használata. A 
bevezető fejezet utolsó bekezdésében javítást eszközölne, vagy úgy kezdené a mondatot, „nem 
csak a két tanítási nyelvű osztályban” vagy pedig a 8. osztály után írná oda, „mindkét 
nyelven”. Ilyen korrekciót eszközölne ebben a mondatban. Véleménye szerint a 7. oldalon 
valószínű elírás történt, az 1.3. pont feletti mondatban „szabályait eljárásban” szavak 
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szórendcseréjét javasolja. Kifogásolja még, hogy a kézhez kapott anyagban sokszor szerepel a 
„számonkérés” kifejezés, részéről negatív áthallása van ennek a használatnak, pedig itt csak 
ellenőrzésről vagy tudásfelmérésről van szó. A 11. oldal 5.1. pontjának az utolsó mondatával 
egyetért, miszerint az iskola azt kéri számon, amit megtanított és csak úgy, ahogy 
megtanították. Ezt mindenképpen következetesen érvényesíteni kellene. Végül az 
eszközjegyzékről a szakértő azt írja, hogy részletes. Véleménye szerint is minden szerepel 
benne, amit az a bizonyos törvényi hely megjelöl, mi mindennek kell lennie. Ennek ellenére 
szerint abszolút semmit nem fejez ki, nem fogalmaz meg, mert mindenhol csak általános 
fogalom van, pl. bemutatóeszköz, szolgálóeszköz, motiválóeszköz, stb. Javasolja az 
eszközjegyzék pontosabb megfogalmazását. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  A küldetés nyilatkozatot a minősítéskor kellett bevezetni. Az 
eszközöket az MKM rendelet alapján kell megfogalmazni, ennek alapján lett összeállítva a 
lista. Most csak általánosságok szerepelnek benne, de iskolakezdésre pontosan 
meghatározásra kerülnek az eszközök. A számonkérés valóban sokszor elhangzik, de a 
szülőkkel mindjárt az elején szerették volna tisztázni, mi az amit elvárnak a gyermektől, mert 
véleménye szerint ma csak az a gyermek tanítható meg bármire, aki otthonról jól motivált, ott 
van mögötte a támogatói szülői légkör.  
 
Füri Mihály képviselő:  Véleménye szerint egyre többen fogják az angol nyelvet beszélni, egy-
két generáció kérdése, hogy a hétköznapokban is a gyermekek és szülők használják az angol 
nyelvet. Elmondja, végigolvasta az iskola anyagát, nagyon tetszett neki, talán kicsit 
ismétlődően ugyan azt a témát írja körbe, de viszont teljes mélységében. Szerinte az anyag 
abszolút jól kezelhető, a két tanítási nyelvű iskolának a folyamatában nyilvánvalóan jönnek 
elő olyan kérdések, amelyeket a hétköznapok hoznak, de alapnak ez nagyon jó.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Elmondja, az anyag elkészítésében személyesen is részt vett, 
de egy munkacsoport vitte ezt végig. Az összeállított anyag 17. oldalán szerepel az ő aláírása, 
az anyag végén pedig a szakértőé.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy tekinti, hogy van az iskolának elfogadott 
pedagógia programja, helyi tanterve, ami kiegészül a két tanítási nyelvű programmal. Az 
iskola pedagógusai nagyon sok helyen tájékozódtak arról, máshol hogyan folyik az ilyen 
jellegű oktatás. Véleménye szerint is ez remek anyag, olyan keret, amit mindenki teljesíteni 
tud, a Képviselő-testület, mint működtető, a pedagógusok pedig a szakos ellátást. Továbbá a 
tanári, tanítói foglalkoztatás megoldható legyen, senki ne veszítse el a munkahelyét. A képzési 
programból látható, ki, milyen jellegű oktatáson vesz részt. Tudatosan építkezik az iskola 
ahhoz, hogy a két tanítási nyelvű oktatást az első osztálytól kezdve végig tudja vinni. 
Elmondja, ott volt az óvodában és az iskolában is, amikor a szülőknek tartottak tájékoztatót a 
két tanítási nyelvű oktatásról. Igazából most vált ez kézzelfoghatóvá a szülők számára, hogy 
mit is jelent ez a gyakorlatban. Véleménye szerint, ahogy telnek az évek, egyre nagyobb lesz 
az igény erre az oktatási formára. A szülők részéről nagyon sok kérdés, észrevétel merült fel, 
nagyon tanulságos, mindenre kiterjedő tájékoztatók voltak. 
 
Füri Mihály képviselő:  Látta az anyagban, hogy nem csak velencei, hanem bejáró tanulókat 
is fogad majd az iskola. Kérdezi, mennyi a százalékos megoszlás? Mennyi az, amit Velence 
mindenképpen magáénak tudhat ebből a létszámból, illetve ezzel a jövőben keretszámként 
fognak-e ezzel foglalkozni, mert a Testület és az emberek tudatában ez mégis csak velencei 
iskola. Ne forduljon elő a későbbiekben pár év múlva, hogy akár tudásszint miatt 
előidéződhetne, több bejáró tanuló lenne, mint velencei. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ezzel már foglalkozott a Testület, amikor a két 
tannyelvű oktatásról szóló tájékoztató volt a beíratások előtt. Az alapelveket a Testület 
fogadta el, véleménye szerint minden az alapelveknek megfelelően történt. A kérdés az, hogy 
kellett-e velencei tanulókat elküldeni, milyen az arány a felvett tanulók körében? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Elmondja, a jelentkezők közül három olyan gyermek volt, 
akit elutasítottak, ebből kettő velencei. Azonos képességű gyermekeket igyekeztek felvenni, 
akik a 100 pontos elvárás legalább 75 %-át teljesítették. Arra törekedtek, ne kelljen olyan 
gyermekekkel foglalkozniuk, akik nem iskolaérettek. Szerencsésre nem volt túl nagy a 
túljelentkezés. Azoknál a gyermekeknél, ahol 75 % körüli volt a teljesítés, a szülők dönthettek, 
volt aki kérte, kerüljön be a gyermek ebbe az oktatási programba és ha nem jól teljesít, akkor 
kerüljön át másik osztályba, de volt olyan szülő, aki nem kívánta a gyermeke felvételét a két 
tanítási nyelvű osztályba. Egy szülő sem döntött úgy, hogy másik iskolába viszi a gyermekét, 
hanem ebben az iskolában történik az oktatásuk. A későbbiekben is mindenféleképpen 
irányadó lesz, hogy csak iskolaértett gyermekeket vesznek fel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a 
kiküldött Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv kiegészítését a két tanítási nyelvű oktatás 
programjához, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Zöldliget Általános Iskola Pedagógiai Program és 
Helyi Tanterv kiegészítését 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2009. (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

Pedagógiai Program és Helyi Tanterv kiegészítés elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldliget Általános Iskola angol-
magyar két tanítási nyelvű programjához a Pedagógiai Program és a Helyi tanterv 
kiegészítését elfogadja.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Tekintettel arra, a pedagógus kollegák jelen vannak, az 
iskola projekttel kapcsolatban ad egy rövid tájékoztatót. Az iskola projekttel kapcsolatban 
pénzügyileg 73.246.900,- Ft kiadásnál tart az Önkormányzat, számlát még nem tudott 
benyújtani az Irányító Hatósághoz, mert még nem tartanak ott. Folyamatban van az iskolát 
érintő többi közbeszerzés kiírásának előkészítése a bútorokra és az informatikai eszközökre. A 
közétkeztetésre vonatkozó pályázati kiírást is elő kell készíteni. Még mindig vannak az 
Önkormányzat előtt olyan közbeszerzési eljárások, amelyeket meg kell indítani ahhoz, hogy 
mire az iskola átadásra kerül, zavartalanul megkezdődhessen a tanév.  
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Benkő Istvánné képviselő távozott a teremből. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a napirenden a tantestület tagjainak a 
részvételét. Kéri a Képviselő-testület tagjait, a napirend sorrendiségén változtassanak, mert a 
meghívóban szereplő 3. b.) napirendi ponthoz várja Hinek Mátyás úr, a Kodolányi Főiskola 
tanárának a megérkezését. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, a testületi ülést a 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ ingatlanának apportja napirendi ponttal folytassák.  
Kéri, aki a napirendi pont sorrendiségének megváltoztatásával egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület tagjai 12 igen szavazattal a napirendi pont 
sorrendiségének megváltoztatását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

napirendi pont sorrendiségének változásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 15-i testületi ülésén 
munkáját a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ ingatlanának apportja napirendi ponttal 
folytatja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: b.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Ingatlanának apportja 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Szóbeli kiegészítésként elmondja, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen is elhangzott, a tőkeemelés akár készpénz, akár tárgyi 
apportálás, alanyi jogon minden járuléktól mentes. Nyilvánvalóan ügyvédi költségei lesznek. 
A Kistérségi Társulással a Határozati javaslat tárgyában előre egyeztetett, semmi akadálya 
nincs annak, hogy a Kistérségi Társulás a következő ülésén vételi jogáról lemondjon.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Kérdezi, mi annak az oka, hogy még nincs is bevétele a Kft-nek, de 
már törzstőke emelésre kell gondolni. Ez nem egy szokásos dolog, bizonyára valami nagyon 
nyomós oka lehet annak, hogy törzstőke emelés történik, amikor még nem is működik. 
 
 
Benkő Istvánné képviselő visszaérkezett a terembe. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előző testületi ülésen, amikor a pénzbeli törzstőke 
emelésről szavazott a Testület, elmondta, a Járóbeteg Szakellátó Központ Támogatási 
szerződésének megkötésekor a pályázati kiírás feltételének megfelelően vállalták, hogy a 
Nonprofit Kft. lesz az, aki magát a beruházást lebonyolítja és üzemeltetni is fogja a Szakellátó 
Központot. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat bevállalt önrészét, aminek a forrása a 
költségvetésben biztosított, át kell tenni a Nonprofit Kft-hez, mivel a számlák már a Kft. 
nevére érkeznek és nekik kell kiegyenlíteni. Tehát ezért kell a törzstőke emelés, mert az 
Önkormányzat a pályázatban vállalta, hogy magát a beruházást a Nonprofit Kft. fogja 
pénzügyileg bonyolítani, ehhez pedig az önrészt az Önkormányzat mindig biztosítja a Kft-nek. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő földterület is feltétel, hogy átkerüljön a Nonprofit Kft-
hez. A könyvelő is leírta, ezzel az Önkormányzatnak sem vagyonvesztése, sem 
vagyoncsökkenése nem következik be. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A pénzbeli törzstőke emelésre azért volt szükség, - 
amiről már döntött a Testület -, mert a Kft-nek a feladata lesz, hogy a projektet pénzügyileg 
végigvigye, ehhez szükséges önrésszel kell rendelkeznie. Az önrészhez a fedezetet az 
Önkormányzat biztosítja. Nem volt más módja a pénz átadásnak, ez tulajdonképpen egy 
átadás technika. Ez volt az egyetlen jogszerű, tiszta pénzátadás a Kft-nek. Ugyan erről van 
szó az ingatlan apportnál. Többféle megoldáson gondolkodtak a jogászok, de a legtisztább 
megoldás, ami során senkinek nem lesz költsége, teljesen jogszerű és a tulajdon is átkerül a 
Kft-hez. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Emlékeztetőül elmondja, mindig kihangsúlyozásra 
került, az Önkormányzat a Járóbeteg Szakellátó Központnál a pályázat kiírója, de más 
szervezet nevében. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, kié lesz a földterület? Mindenféle tulajdonjog van 
bejegyezve a tulajdoni lapon, pl. a Horváth Jánosé, kijegyezve meg nincs.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A tulajdoni lapon van a bejegyző határozat, majd 
van a törlő határozat, amivel törlésre kerül a bejegyzés.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Mit jelent ez, az Önkormányzat megvette az ingatlant a Horváth 
Jánostól? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Horváth Jánostól az ÉDÁSZ vette meg, az 
ÉDÁSZ-tól vette meg a Kiter Kft, azt követően pedig az Önkormányzat, majd a Kistérségi 
Társulás lett a tulajdonos. Mindig azt kell nézni, hogy a bejegyző határozat alatt van-e törlő 
határozat, mert akkor az már nem él. A legutolsó bejegyző határozat az érvényes.  
 
Dr. Sirák András képviselő: A CIB Bank-nak jelzálog fedezete van az ingatlanon, ez a 
bejegyzés még él? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ez már nincs, tehermentes ingatlan.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ennél a bejegyzésnél nem alatta van a törlő 
határozat, hanem mellette. A vétel előtt ez le lett rendezve. Véleménye szerint el kellene 
fogadni alaphelyzetben, ha valami jogtiszta önkormányzati tulajdon. A tulajdoni lap minden 
korábbi előzményt is tartalmaz, de a lényeg az, hogy ez tehermentes ingatlan. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a földterület tehermentesen az 
Önkormányzat tulajdona. Az épületet a Kistérséggel közösen vették meg, övék a felső szint. Az 
alsó szintre van a Kistérségi Társulásnak elővételi joga, ami egy év múlva automatikusan 
lejárt, de le kell venni, hogy ez se legyen rajta.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, a határozati javaslatban megfogalmazódik, hogy 
ennek a földterületnek a tulajdonjogát az Önkormányzat átruházza. Itt tulajdon átruházásról 
van szó. Ez az Önkormányzat vagyon leltárát hogyan változtatja meg? A könyvvizsgáló 
véleménye szerint az Önkormányzat vagyonában a befektetett eszközök állománya nem 
változik, az ingatlanokból átkerül az eszköz állományba. Akkor az ingatlan leltárt 
megváltoztatja? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem az ingatlan leltárban lesz, hanem az eszköz 
leltárban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Velencének nyeresége lesz az összes pályázaton, ezt 
mindig elmondták, amikor a vagyonról szó volt a pályázatok kapcsán. Az Önkormányzat a 
földtulajdon részét átadja a Nonprofit Kft-nek, a Kft. tulajdonrésze külön szerepel az anyag 
nyilvántartásban, csak most nem földtulajdonként fog ez az érték szerepelni, hanem a Kft. 
tulajdonrészeként. A Kft-ben 93 %-ban az Önkormányzat a többségi tulajdonos. 
Összességében ez vagyonnövekedést fog eredményezni, mert amikor befejeződik a beruházás, 
akkor a megvalósuló építménnyel növelni fogja az Önkormányzat a vagyonát.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Mi van akkor, ha nem jön be a pályázat? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Jogszerűen aláírt szerződéssel rendelkezik az 
Önkormányzat és jogállam révén ennek igen kicsi az esélye. A Járóbeteg Szakellátó Központ 
eddig 41.807.880,- Ft-ba került az Önkormányzatnak, kifizetési kérelem benyújtásra került 
18.611.172,- Ft-ra, de ennek van bizonyos átfutási ideje. 
 
Galambos György alpolgármester:  Az Önkormányzat egy Szakellátó Központot szeretne, 
amire alapította a Nonprofit Kft-t, ebben 93 %-ban tulajdonos. A Kft-nek minden dolgában a 
Testület dönt, többek között a tulajdoni felépítésében is. A pályázati feltételek teljesen 
racionálisak, előírják, a megépülő intézmény a Nonprofit Kft-nek a tulajdonában kell lennie, 
ettől függetlenül ez a velencei Önkormányzatnak a hatáskörébe tartozik. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt az ingatlant az Önkormányzat elidegenítési 
tilalommal terhelten adja át a Kft-nek. Nem kap a Kft. jogot arra, hogy ezt az ingatlant 
eladhassa vagy továbbadhassa.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Bele kellene írni, hogy a Kft. ezt az ingatlant csak kizárólag 
rendelőintézet építésére használhatja. Ez biztosíték lenne. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A kiküldött anyagban mindenkinél ott van a 2008. 
szeptember 8-i testületi ülésnek a határozata, amelynek az utolsó mondata kiköti a Kft. 
számára történő tulajdoni átadás feltételeként az elidegenítési és terhelési tilalmat. Véleménye 
szerint semmi akadálya, hogy a harmadik határozati javaslatban ezt beemeljék. 
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Füri Mihály képviselő:  Azt mondják, Velencének nyeresége lesz az összes pályázatból, ez a 
pillanatnyi helyzet. Az üzemeltetés nem biztos, hogy nyereséges lesz. A nyereség tárgyi 
nyereség lesz, hogy ezek a létesítmények megvalósulnak és ezek értéke megjelenik az 
Önkormányzatnál. Más véleménye szerint nem megépíteni kell valamit, hanem gazdaságosan 
üzemeltetni. Az rendben, hogy elidegenítési és terhelési tilalommal adja át az ingatlant az 
Önkormányzat a Kft-nek, de véleménye szerint azt kellene még kivédeni, hogy a Kft-ben az 
Önkormányzat tulajdoni hányada soha ne legyen kevesebb, mert valamikor veszteséges 
üzemeltetés esetén előfordulhat az, hogy az Önkormányzat szívesen szabadulna egy 
veszteségesen üzemelő létesítményétől és a Kft-től jobban üzemelő tulajdonosokat bevonna. 
Így lehetne azt megvédeni, hogy a városnak a tulajdona maradjon örök életben ez a terület, 
erre gondol, amikor a tulajdonátadásról beszélnek. Az átadást érti mindenki, de a jövőkép 
nincs meg senkiben, mi lesz a jövőben. Felhívja arra a figyelmet, hogy az Önkormányzat 
könyvelésében az év végével nettó értéken szerepel minden, többek között ennek az 
ingatlannak az értéke is. Tudomása szerint az Önkormányzat belépett az ÁFA körbe, meg kell 
nézni, hogy ez az ingatlan bruttó 49 millió forintért, vagy 49 millió forint + ÁFA összegért 
kerül apportálásra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  2009. július 1-ig bruttó 49 mFt. A tulajdonosi körrel 
kapcsolatban elmondja, az Önkormányzat a tulajdonos 93 %-ban, jelen pillanatban ennél 
nagyobb garancia nincs. Hogy 15 év múlva mit lehet majd tenni, azt eldönti az akkori 
Képviselő-testület, nem lehet előre látni, mit lesz 15 vagy 20 év múlva, mint ahogy 20 évvel 
ezelőtt sem lehetett a mai helyzetet előre látni.  Az biztos, hogy a belátható időn belül nem éri 
hátrány az Önkormányzatot.  
 
Füri Mihály képviselő:  A Jegyző úr mondta, benne van az elidegenítési tilalom, de véleménye 
szerint ha évszámmal szerepelne ez a tilalom, mindenkinek megnyugvás lenne. Akár 20 évre is 
kérheti az Önkormányzat az elidegenítési tilalmat. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Jogtechnikailag nem lehet ilyen kikötést tenni, mert 
ez a tilalom határozatlan idejű, mindig visszavonásig érvényes. Mindig csak az szüntetheti 
meg, aki kérte ezt a tilalmat, jelen esetben a Képviselő-testület döntése alapján az 
Önkormányzat. Csak a Képviselő-testület felhatalmazásával képviselheti a taggyűlésen a 
Polgármester az önkormányzati, illetve tulajdonosi érdekeket. Ha törzstőke emelésről van szó, 
azért kell a Testület elé vinni, mert a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül ezt nem lehet 
megtenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A tilalom rajta lesz a tulajdoni lapon, de nem 
határidővel. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, az elsőbbségi joga a többségi tulajdon 
révén megvan az Önkormányzatnak, a többi 1-1 %-os tulajdonostárs tulajdonrésze most 
valószínű kisebb lesz, mert nem akarnak törzstőke emelésbe beszállni. A többségi tulajdona 
megvan az Önkormányzatnak, a többi tulajdonos nem vihet el egy törzstőke emelést önálló 
indítvánnyal. Az is Képviselő-testületi döntés, hogy milyen menedzsmentje lesz a Kft-nek. A 
pályázatban az Önkormányzat 5 év működtetést vállalt.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, egy Kft-nek taggyűlése van. A taggyűlésen a 
többségi tulajdonos szava szent, ott az Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület által 
megválasztott személy ül, aki a Képviselő-testület érdekeit kell, hogy képviselje. 
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Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint itt teljesen másról van szó. Magyarországon 
van 128 kórház jelenleg és ebben mind deficites a gazdálkodás. Sajnos tud olyan 
rendelőintézeteket is, ahol ugyan ez a helyzet. A TB finanszírozásból nem biztos, hogy 
nullszaldós lesz az intézmény.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nyilvánvalóan bizonyos kockázati tényezőket is 
felvállalt a Képviselő-testület, akik megszavazták azt, hogy a Járóbeteg Szakellátó Központ 
létesítésére szükség van, mert az állampolgárok érdekeit szolgálja. Ezért felvállalja a 
Képviselő-testület azt a kockázatot is, hogy 5 évig, ha szükséges, akkor az Önkormányzat 
meghatározott mértékig az intézmény működési költségét is felvállalja. Ugyanakkor előírásra 
került a Kft-nek, hogy az intézmény működését nullszaldósra kell kihoznia. Természetesen a 
társadalmi problémákat nem tudja az Önkormányzat megoldani, csak a jelenlegi ismeretek 
birtokában körültekintően körbe bástyázzák magukat. Nem azt mondta, hogy nyereséget hoz 
az Önkormányzatnak, hanem pontosan azt, vagyon növekedést hoz, nyereséget pedig a 
gyógyulás szempontjából az állampolgároknak.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, a létesítmény az Önkormányzaté lesz, ez 
vagyonnövekedés. Iskolát is épít Velence és a működésével költség lesz és nem nyereség. Az 
óvodával kapcsolatban is van egy bizonyos állami támogatás és van az Önkormányzatnak 
költsége. A Járóbeteg Szakellátó Központtal kapcsolatban is lesz az Önkormányzatnak 
költsége, de ez semmiképpen nem veszteség, mert az állampolgároknak az egészségügyi 
ellátása remélhetőleg színvonalában javul és véleménye szerint ez „nyereség”. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Elmondja, ezek a felvetések nyilvánvalóan jogosak, 
ezért kellett már a pályázati anyaghoz is üzleti tervet csatolni. Az is nyilvánvaló, hogy a 
pillanatnyi menedzsmentet ellátó igazgató ezt az üzleti tervet áttekintette és a saját szakmai és 
finanszírozási tapasztalatai alapján felvállalta. A jövőt senki nem tudja jobban bebiztosítani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Önkormányzat több szempontból be van biztosítva a 
saját települési érdekei képviseletére, tulajdonosként a mindenkori polgármester által, 
valamint a Kft. Felügyelő Bizottság elnöke, Dr. Sirák András képviselő úr által.  
 
Galambos György alpolgármester:  Megérti Dr. Sirák András képviselőtársa félelmeit, de aki 
járt az SZTK-ban, azt tudja, ott áldatlan állapotok vannak. A velencei Szakellátó Központ 
létrehozása nemes cél a lakosság irányába.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki egyetért azzal, hogy név szerinti szavazás 
legyen mind a három határozati javaslatnál, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a három határozati javaslattal kapcsolatos név szerinti szavazást a Képviselő-
testület 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2009 (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

a név szerinti szavazásról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirenddel jelölt Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Központ ingatlanának apportja tárgykörben döntéseit név szerinti 
szavazással kívánja meghozni. 
 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a megküldött anyagban szereplő első 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak 
a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző név szerinti szavazást kér: 
 
   Oláhné Surányi Ánges  igen 
   Galambos György   igen 
   Benkő Istvánné   igen 
   Cserny Vilmos    igen 
   Csizmadia Attila   nem 
   Fehér Györgyné   igen 
   Füri Mihály    nem 
   Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
   Juhász Gyula    tartózkodik 
   Serhók György   igen 
   Sénik István    igen 
   Dr. Sirák András   tartózkodik 
   Dr. Sirák Andrásné   tartózkodik 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület a VKTKT Társulási 
Tanács nyilatkozata a vételi jog lemondásáról szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 2 
nem szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

VKTKT Társulási Tanács nyilatkozata vételi jog lemondásáról 
 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megkeresi a Velencei-tó Környéki Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát azzal, hogy szíveskedjen nyilatkozni arra 
vonatkozóan, hogy a volt ÉDÁSZ-területeknek 2008. november 18-án kelt adás-vételi 
szerződésének 5.3. pontjával biztosított  vételi jogával kíván-e élni, illetve hogy a Tanács által 
is támogatott szakorvosi rendelő létesítésének érdekében e vételi jogról lemond. 
Kéri, hogy a lemondás esetén járuljon hozzá ahhoz, hogy a vételi jognak az ingatlan 
nyilvántartásban történő bejegyzése törlésre kerülhessen.  
Kéri továbbá, hogy az adás-vételi szerződés 5.2. pontja második bekezdésében foglaltak 
alapján adja meg előzetes egyetértő hozzájárulását a velencei 2181 és 2180/1 hrsz-ú 
ingatlanok Önkormányzat általi apportálásához.  
  

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

*  * * 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A második határozatban kezdeményezi a Képviselő-
testület  a taggyűlés felé a törzstőke emelést 49 millió forint értékben és ezt a törzstőkét 
természetben apportként kívánja teljesíteni.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a megküldött anyagban szereplő második 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. Átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak 
a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző név szerinti szavazást kér: 
 
   Oláhné Surányi Ánges  igen 
   Galambos György   igen 
   Benkő Istvánné   igen 
   Cserny Vilmos    igen 
   Csizmadia Attila   nem 
   Fehér Györgyné   igen 
   Füri Mihály    tartózkodik 
   Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
   Juhász Gyula    tartózkodik 
   Serhók György   igen 
   Sénik István    igen 
   Dr. Sirák András   tartózkodik 
   Dr. Sirák Andrásné   tartózkodik 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület a határozati 
javaslatot 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

Törzstőke emeléséről (2180/1 és 2181 hrsz-ú ingatlanok apportjával) 
 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Velencei-tavi Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése felé 49 
millió Ft értékben törzstőke emelését, amely nem pénzbeli hozzájárulásként, hanem 
apportként kívánja biztosítani, konkrétan a velencei 2180/1 hrsz-ú 1.957 m2 nagyságú, 
valamint a 2181 hrsz-ú 2.795 m2 nagyságú ingatlanok tulajdonjogának átruházásával. 
Az Önkormányzat jelzi, hogy a Gt. 155. §. /3./ bekezdése alapján, elsőbbségi jogával élni 
kíván és azt az előbb megjelölt tehermentessé vált apport szolgáltatásával biztosítja. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2009. június 30. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A harmadik határozati javaslat kiegészülne azzal, hogy 
a Képviselő-testület a tulajdoni átadás feltételeként is az elidegenítési és terhelési tilalmat 
kiköti. Tehát átvételre kerül a 2008. szeptemberi határozat megfogalmazása. Kéri, aki a 
kiegészítéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiegészítést 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
és 2 tartózkodással elfogadta. 
 
Kéri, aki a kiegészített harmadik határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
Átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak a név szerinti szavazás lebonyolítására. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző név szerinti szavazást kér: 
 
   Oláhné Surányi Ánges  igen 
   Galambos György   igen 
   Benkő Istvánné   igen 
   Cserny Vilmos    igen 
   Csizmadia Attila   nem 
   Fehér Györgyné   igen 
   Füri Mihály    tartózkodik 
   Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
   Juhász Gyula    tartózkodik 
   Serhók György   igen 
   Sénik István    igen 
   Dr. Sirák András   tartózkodik 
   Dr. Sirák Andrásné   tartózkodik 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület a határozati 
javaslatot 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

2180/1 és 2181 hrsz-ú ingatlanok tulajdonba adása a Nonprofit Kft-nek 
 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó  Központ megvalósítása érdekében, az ugyancsak erre irányuló pályázati kiírás és 
azt követően megkötött „Támogatási szerződés”-ben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 
létesítmény építési helyéül szolgáló velencei 2180/1 hrsz-ú 1.957 m2 nagyságú, valamint a 
2181 hrsz-ú 2.795 m2 nagyságú földterületeket 49 millió Ft értékű törzstőke emeléssel, a 
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság tulajdonába adja.  
A Képviselő-testület a projektlétesítmény fennállásáig tartó elidegenítési és terhelési tilalom 
földnyilvántartási bejegyzést köt ki.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén, mint többségi tulajdonos ezen 
döntés tartalma szerint foglaljon állást, és az apportáláshoz szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2009. június 30. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mind a három határozati javaslatot elfogadta a 
Képviselő-testület, ennek megfelelően kell a Polgármesternek is és a Felügyelő Bizottság 
elnökének a Kft. taggyűlésén a feladatait ellátni. Azért érzi fonáknak ezt a helyzetet, mert a 
Dr. Sirák András képviselő úrnak is azt kell majd képviselnie, amit nem szavazott meg. 
 
 
Napirend: c.) Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment anyaga 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Három rövid szóbeli kiegészítést tenne. A TDM 
előterjesztéssel kapcsolatban – amit majd kéri, hogy határozati javaslatként fogadjon el a 
Képviselő-testület -, esélyt lát arra, hogy az Önkormányzat idegenforgalmi feladatai, melyek a 
fejlesztések eredményeként megnövekednek és még jelentősebbekké válnak, szakmailag is 
hozzáértő rendszerbe és kezekbe is kerül. Elmondja, mit jelent az IFA bevétel. Két évre 
visszamenőleg 2007-ben a saját bevétel és az állami normatíva összesen 28.488 ezer forint 
volt, ha 20 %-kot kellene számba venni, akkor az 5.697.600,- Ft lenne. 2008-ban a tény 
30.249 ezer forint, ennek a 20 %-a 6.049.800,- Ft, a 2009. évi terv pedig 8 millió forint a 
saját bevétel, a várható összesen 24 millió forint, ennek 4.800 ezer forint lenne a 20 %-a. 
Köszönti a megérkező Hinek Mátyás urat, aki a Kodolányi János Főiskola tanára és ebben a 
témában szakértő.  
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Az előterjesztésben nem szerepel, de elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta és támogatja ennek a megvalósítását. Ez azért nem került bele, mert szeretné, 
ha ezt határozati javaslatként kezelné a Képviselő-testület. Megköszöni mindazoknak a 
munkáját, akik az előkészületekben ezidáig is részt vettek. Átadja a szót Szabó Gábor úrnak.  
 
Szabó Gábor a Velencei-tó - Vértes Tanács elnöke:  Nagyon jónak tartja a kiküldött anyagot. 
Inkább azt mondaná el, személy szerint hogyan látja ezt az egészet, mint a Velencei-tó – 
Vértes Térségi Fejlesztési Tanács elnöke. Felállította azt a munkacsapatot, akik összeszedték, 
mi legyen ennek a pályázatnak az anyaga. Ma Magyarországon már működik egy Tourinform 
hálózat, amit döntően a Tourizmus Zrt. szakmai felügyeletével, központi irányelvek alapján 
működtetnek. Ezek működtetésére egyre kevesebb pénz áll rendelkezésre. Mindenképpen kell 
egy továbblépés, hogy jobban megérje ezt a tevékenységet folytatni. Véleménye szerint nem 
úgy kellene ezt folytatni, hogy feladatul adják vagy az államnak, vagy az önkormányzatoknak, 
hanem akkor működik ez jól, ha a helyi vállalkozások is bevonhatók ebbe a tevékenységben, 
érdekeltté tehetők, maguk is beleszólhatnak, milyen módon folyik ez. A TDM pályázat 
kiírásnak a kulcsszerepe abban rejlik, hogy széles körű összefogást akar teremteni, a 
célterületen aki turizmussal akar foglalkozni, mindenki be tudjon kapcsolódni és ha 
bekapcsolódik, bele tudjon szólni, hogyan folyjon a turizmus fejlesztése. A pályázati kiírás 
több ponton szigorú feltételeket tartalmaz. A kiküldött napirendi anyagból az ötpontos anyag 
négy olyan pontot tartalmaz, ami kötelező feltétele a pályázatnak. Ide tartozik az 
idegenforgalmi adónak a 20 %-os mértéke is, tehát ha az Önkormányzat ebbe bekapcsolódik, 
akkor ezt a feltételt vállalnia kell. A pályázati kiírásban több olyan pont van, ami 
kötelezettségként jelenik meg. Egyik ilyen feltétel például, kategóriák vannak és az 50 ezer 
alatti vendégéjszaka esetében megvan, milyen nagyságrendű pályázatra lehet pályázni, ez 35-
40 millió forint. Ezt tulajdonképpen az első két év beindítására kell fordítani és benne van a 
pályázati kiírásban, vállalni kell, hogy 5 évig továbbműködik a rendszer. A pályázat kötelező 
pontokat tartalmaz, azt javasolja, fogadja el a város ezeket a pontokat, mert ha nem fogadja 
el, akkor nem tud létrejönni a TDM. A pályázati határidő május 18-től – szeptember 4-ig tart 
az idei évben. Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a vállalkozók is közösen benne legyenek ebbe, 
ehhez a pályázat egyesületi formát javasol. Gárdony megalakította a saját egyesületét, ha 
Velence nem csatlakozik a TDM pályázathoz, akkor az északi parton lévő települések 
önmagukban nem tudják létrehozni ezt az egyesület, mert kevesen lesznek az előírás szerinti 
vendégéjszakákhoz. Megkérdezte az északi part településeinek a polgármestereit, 
szándékukban áll ehhez csatlakozni. Viszont ez Velence nélkül nem megvalósítható. Ha 
megfogalmazódott az Önkormányzat részéről a TDM pályázat, akkor a vállalkozók felé is 
tovább kell vinni. A komolyabb tóparti vállalkozóknál egy emeltebb tagdíjat kellene 
kialakítani, utána pedig nyitva kellene hagyni az állampolgárok előtt, hogy bárki jelképes 
tagdíjjal be tudjon kapcsolódni. Ez az egész úgy működik, hogy induláskor ki lehet abból 
indulni, ki, milyen összeggel beszállt, számára annyit szolgáltat vissza a TDM szervezet. Tehát 
a velencei Önkormányzat esetében is, ha marketing eszközökre fordított eddig pénzt, akkor 
meg lehet tenni, hogy ezentúl szolgáltatásként a TDM-től kéri az ilyen típusú tevékenységeket. 
Ugyanezt tudja elmondani a vállalkozóknak is, mert például a Termálfürdőnél is milliókat 
költenek propagandára, de ha be akarnak szállni egy közös kiadványba, azért külön fizetnek. 
Ha a TDM fog készíteni egy kiadványt, akkor aki tag, annak nem kell külön fizetnie ezért. Az 
első időszakban véleménye szerint az lehetne a TDM-nek az igazi erénye, hogy komplex, 
összefogó, feltáró munkát tudna végezni, minden szolgáltatást összeszedne, közösen próbálja 
ezt meg kínálni, úgy sokkal nagyobb hatása van és valójában ezt szolgáltatásként teszi a 
tagjai számára. A formai erénye pedig az lehetne, hogy bele tudnának szólni a turizmussal 
foglalkozó vállalkozók is. Becslések szerint ennek az egyéves működési költsége kb. 15 millió 
forint, ebből a kisebbik rész az Önkormányzat költsége, kb. 10 millió forintot a tagdíjból vagy 
pályázatokon nyert pénzből kell előteremteni. Ez komoly szervező munkát igényel, mert ha 5 
éven keresztül fenn kell tartani ezt a rendszert, akkor a 10 millió forintot minden évben elő 
kell teremteni. Ebben részt vennének a Kistérségi megbízottak, a LEADER irodának a 
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munkatársai és így került a körbe a Kodolányi Főiskola szakértője. Próbálták a feltételeket 
úgy összerakni, ne olyannak tűnjön, hogy itt más típusú Tourinform Iroda valósulna meg, 
hanem ennek egy működőképes, vállalkozó szemléletű szolgáltató egységnek kell lennie 
igazán. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ebbe beszáll, akkor a többi szereplő is 
megszólítják, ha összejönnek annyian, hogy tudják biztosítani a működési feltételt, akkor 
szeptember 4-ig be kell adni a pályázatot. Amennyiben jó pályázatot adnak be és formailag 
mindennek megfelel, alapvetően előre látható, hogy a támogatást megnyerik, csak 
fenntarthatóvá kell tenni a bevételt a működés érdekében. Részéről a munkát továbbra is 
társadalmi munkában kívánja végezni. A jelenlegi Tourinform Iroda bele kell, hogy épüljön a 
TDM hálózatba, ez is a pályázat feltétele. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni Szabó Gábor munkáját. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Jelenleg a faluban van két információs iroda, amelyik működik. 
Egyik a Nadapi út torkolatánál, a másik pedig a Tourinform Iroda. Szeretné érteni, ez hogyan 
lesz. Gyakorlatilag ezek az irodák bezárhatnak?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Sol Tours Iroda magántulajdonban van.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ha ő egy holland turista, akkor nem érdekli, hogy az iroda 
magántulajdonban van, megáll és keres egy kiadó szobát.  
 
Szabó Gábor a Velencei-tó - Vértes Tanács elnöke:  Úgy lehet ezt a legjobban megérteni, 
hogy természetesen a Sol Tours a saját szolgáltatásait ajánlja. Ő egy magániroda, csak azt a 
szobát, csak azt a szolgáltatást ajánlja, ami neki érdeke. A TDM iroda viszont az összes 
szolgáltatást akarja ajánlani, minél többen belépnek, annál nagyobb körben. A másik 
lényeges különbség, a jelenlegi Tourinform Iroda semleges irodaként működik, ez a 
tevékenység átkerül a TDM-be, tehát megmaradna a Cseppházban az Iroda és létrejönne a 
TDM, ketten csinálnák teljesen ugyanazt. Mivel a TDM-be be fognak lépni a vállalkozók is, a 
Tourinform Irodára pedig a jövőben sem lesz pénz a fejlesztésre, ezért a TDM le fogja gyűrni, 
túl fogja élni a másikat, életképtelenné válik a másik, akár megszüntetik, akár nem.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Maga a Tourinform rendszer is és a TDM rendszer is 
nem csak a külföldiekre épülő szolgáltatás. 
 
Hinek Mátyás Kodolányi János Főiskola tanára:  A Sol Tours Iroda csatlakozhat a TDM-hez, 
de működhet külön is, nincs semmiféle kötelezettsége.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Elhangzott a tájékoztatóban, hogy a gárdonyi TDM iroda megnyílt 
vagy szavazás alatt áll. Azokhoz nem lehet csatlakozni? A tó körüli célokért össze kellene 
fogni, egymás ellen fognak dolgozni. 
 
Szabó Gábor a Velencei-tó - Vértes Tanács elnöke:  A helyi TDM iroda megnyitásakor van 
egy limit, amit teljesíteni kell, efölött lehet összefogó iroda is, ha akarják akkor egymással 
együttműködhetnek. Lesz majd olyan pályázati kiírás, ami ezeket az irodákat arra fogja 
ösztönözni, hogy dolgozzanak össze egymással. Viszont lényeges különbség, hogy Gárdony 
elindult, létrehozott egy egyesületet és nem jutott eszébe, hogy a többi települést is bevonja. A 
későbbiekben ha másokhoz csak becsatlakozhat, akkor már nem ugyanaz a feltétel, mint 
partnerségi társulás esetén. Mindig más feltételekkel működik az, aki a létrehozókkal tud 
elindulni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy gondolja, majd egyszer, mindannyian, akik itt 
élnek a Velencei-tó környékén megélik, hogy a tó környéke egységesebb lesz és egységen fog 
gondolkodni. Jelen pillanatban nem ez a helyzet.  
 
Sénik István képviselő:  Velencén a vendéglátásban 40 éve dolgozik. A Tourinform Irodával 
nem volt megelégedve, tudomása szerint tőlük egy vendéget sem kapott, nem működött együtt 
a vállalkozókkal. A TDM-be az Önkormányzatnak a napi díj 20 %-val kell beszállni. 
Tulajdonképpen ezt a velencei helyi vállalkozók fogják fizetni, a napi díj 8 millió forint, de 
véleménye szerint az idei évben 11 millió forint lesz. Nem tudja, ha az Önkormányzat beszáll 
a TDM-be, tudnak-e majd annyi profitot hozni, hogy ennek eredménye lesz. Ha ez úgy fog 
működni, mint eddig, akkor nem sok fantáziát lát benne.  
 
Füri Mihály képviselő:  Véleménye szerint az anyag, amit kaptak jó, áttekinthető. Maga a 
rendszer jól működtethető rendszer, főleg úgy, hogy a két pályázattal ehhez pénzforrást is 
lehet eszközölni. Jó ötletnek tartja, hogy Velence külön csapattal indul. A Cseppház rossz 
helyen van, amióta működik rosszul van megfogalmazva az egész rendszer működése. Nincsen 
parkolója, nem jó helyen van, ma már azt is ki meri mondani, hogy ez az épületforma 20 évvel 
ezelőtt figyelemfelkeltő volt, ma ez egy elavult mindenféleképpen. Most van arra lehetőség, 
hogy gyökereiben meg lehet változtatni, teljesen új alapokra lehet tenni Velencének a 
turizmusra fordított reklámlehetőségét, és most van is miért. Meg kellene vizsgálni, mit lehet 
kezdeni a Cseppházzal is, meg kell kérdezni szakembereket is. A Cseppházzal kapcsolatban 
mindenképpen lépni kell, a megjelenés érdekében is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Cseppházzal kapcsolatban elmondja, jelen 
pillanatban a hármas pont kötelező eleme a TDM rendszernek. Mivel a Tourinform Iroda 
jelenleg a Cseppház, ilyen szempontból erre vonatkozik. 
 
Füri Mihály képviselő:  A hármas pontot úgy értelmezi, ez a Tourinform Irodára, mint 
működő szervezetre vonatkozik, ami akár hol is lehet a városon belül.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Véleménye szerint is a felvetés jogos. Az viszont 
nem biztos, hogy rossz helyen van az iroda, csak kicsi. Ezekben a Tourinform Irodákban az 
önkormányzatoknak sem gazdasági, sem személyes érdeke nem volt. Most olyan szituáció lesz, 
hogy kifejezetten az érdekeltség működik a csatlakozók számára is és azoknak is, akik a TDM-
et vezetni fogják.  
 
Hinek Mátyás Kodolányi János Főiskola tanára:  Magyarországon a turizmus rendszere nem 
olyan jó, a TDM megpróbálja a változások érdekeit képviselni. Ebben a pályázatban van egy 
olyan elvárás, hogy az Önkormányzatnak nem szabad többségbe lennie. A finanszírozással 
kapcsolatban elmondható, hogy az Önkormányzat mai is költ turisztikai marketingre, tehát ezt 
a pénzt bele lehet számítani abba a 8-10 millióba. A pályázatnak kötelező eleme a Tourinform 
Irodának a technikai fejlesztése, az a 40 millió forint, ami a pályázattal nyerhető, ezekre a 
technikai átalakításokra szolgál. A működtetésre kell összeszedni a pénzt az Önkormányzattól 
és a vállalkozóktól. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előkészítés során felvetődött, hogy az Önkormányzat 
a 40 millió forint döntő többségét nem az építkezésre és az épület bővítésére akarja fordítani, 
hanem pontosan arra a marketing tevékenységre, amely hiányzik Velencének és a környező 
településeknek is. Ezzel ösztönözhetőek az önkormányzatok is és a vállalkozók is. 
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Pálmainé Folmeg Zsuzsanna kistérségi koordinátor:  Tájékoztatásul elmondja, a 
későbbiekben lesznek olyan pályázatok, amelyeken csak a TDM tagok indulhatnak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Tehát ahogy a regisztráció belépő volt ahhoz, hogy a 
pályázatot beadásra kerülhessen, a jelen állás szerint a TDM szervezet belépő lesz más 
jellegű pályázatokhoz. A Tourinform Iroda léte alapfeltétel volt ahhoz, hogy a TDM 
szervezetbe regisztrálni lehessen. 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, most szép, új lesz a vasút, az állomás, véleménye szerint 
oda kellene tenni ezt az új irodát, nagy parkoló is rendelkezésre áll, vagy akár a „Velencei-tó 
Kapuja” projekthez. Azért is érdekes lenne ez, mert például egy napi aktualitás kapcsán 
említené, eladó a Tóbíró háza, ez muzeális értékű, tájjellegű ház, ennek huszonvalahány 
millió forint az ára. Ha majd valamikor szabad pénzeszközök lennének erre, meg lehetne 
venni. Mivel nem sok ilyen jellegű épülete van Velencének, ezt is be lehetne kapcsolni az 
idegenforgalomba is és a hagyományőrzésbe is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Lezárja a napirend felett a vitát. Kéri, hogy az 
előterjesztést határozati javaslatként kezelje a Képviselő-testület. Kéri, aki az előterjesztést és 
a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a határozati javaslatot 9 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

„Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet kialakítása Velencén” 
című pályázatról 

 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott, a „Helyi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Szervezet kialakítása Velencén” című pályázata kapcsán a következő 
határozatot hozza: 
 
1./ Az Önkormányzat a TDM szervezet egyesületi formában való létrehozását, működtetését 
támogatja és az egyesületben alapító tagként kíván részt venni. 
 
2./ A TDM szervezet kiszámítható működésének biztosítása érdekében, a projekt megvalósítás 
időtartamára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül az állami hozzájárulással 
megnövelt, beszedett IFA minimum 20 %-ot a TDM munkaszervezet turisztikai fejlesztési és 
működési feladatainak ellátására biztosít. 
 
3./ A munkaszervezet a meglévő Tourinform irodára épül, a munkaszervezet integrálja 
magába a Tourinform iroda meglévő szervezetét, és a meglévő Tourinform irodában Back 
Office irodaként  (háttériroda) működik.  
 
4./ Az Önkormányzat továbbá vállalja, hogy megfelelő működése esetén, a Támogatási 
Szerződés megkötésétől számított egy éven belül kötelezően és teljes körűen átadja az iroda 
működési és fenntartási jogosítványait a TDM szervezetnek.  
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5./ A pályázat előkészítésének koordinálására felkéri Szabó Gábor urat a Velenceit-tó – 
Vértes Fejlesztési Tanács elnökét, mint a Tourinform iroda működtetőjét.  
 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő:  folyamatos 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel jelen vannak az óvodapedagógusok, ezért 
javasolja, hogy a Képviselő-testület az óvodabővítéssel kapcsolatos feladatok napirendi 
ponttal folytassa a munkáját. 
Kéri, aki a napirendi pont sorrendiségének megváltoztatásával egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület tagjai 13 igen szavazattal a napirendi pont 
sorrendiségének megváltoztatását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

napirendi pont sorrendiségének változásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 15-i testületi ülésének 
munkáját az óvodabővítéssel kapcsolatos feladatok napirendi ponttal folytatja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

*  * *  
 
 
 
Dr. Sirák András képviselő távozik a teremből. 
 
 
 
Napirend: d.) Óvodabővítéssel kapcsolatos feladatok 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Szóbeli kiegészítésként elmondja, ha a Képviselő-
testület  elfogadja az óvodabővítési javaslatot, akkor nem kell 2009. december 31-ig jogosult 
egy gyermek felvételét sem elutasítani, minden velencei gyermek bekerülhet az óvodába. Ha 
elfogadja a Testület a határozatot, akkor innentől lehet konkrétan azt a gondolatot 
előkészíteni, ami a későbbi fejlesztést megelőzi. Amiről eddig csak beszélt a Testület, hogy 
óvodafejlesztés lesz az iskola felújítása után, akkor most ennek a munkának a kezdetét a mai 
nap jelenti. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Fehér Györgyné képviselő:  Fontos az óvodát fejleszteni, ez nem kérdés. Kérdése a szolgálati 
lakással kapcsolatban van, tud-e segíteni az Önkormányzat, van-e lehetősége? Aki bérelte 
eddig a szolgálati lakást, valami jó megoldáshoz kell jusson.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Most marad ott, ahol van, jelenleg dönteni csak a 
tornateremről kell. Az előterjesztés 3. pontja szerint a későbbiekben kell mérlegelni a további 
lehetőségeket.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  Szeretne bővebben hozzászólni ehhez a témához. Előrebocsátja, 
nem volt jelen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén, nem tudja, azon részt vett-e 
az óvoda vezetője, de hozzá intézné a kérdéseit. Első kérdése, érdekelné, annak idején, amikor 
ez a tornaterem kialakításra került, milyen céllal jött létre, és ez akkor mennyibe került? 
Második kérdése, jelenleg milyen feladatokat tölt be a tornaterem főleg az ófaluban, de az 
újtelepi is érdekelné. Kell-e az óvodába tornaterem, van-e erre valamilyen előírás vagy 
irányelv, milyen gyakran használták és használják, nélkülözhető-e egy óvodában a 
tornaterem, helyettesíthető-e? Itt gondol a rendezvényekre. A harmadik kérdése azzal 
kapcsolatos, hogy a napokban hallott egy adatot, az általános iskolásoknak több mint a 17 %-
a súlyosan elhízott vagy túlsúlyos, ez nyilván a későbbi életvitelüket jelentősen befolyásolja, 
illetve későbbi betegségek kialakulásához vezet, ami a társadalomra is terhet jelent. A mai 
kulturális és egészségügyi helyzetben kérdés, hogy fontos-e az óvodai rendszeres mozgásra 
való nevelés, az iskolai torna, a mozgás megszerettetése, a gyermekek hozzászoktatása. Ez 
mennyire fajsúlyos dolog? Visszatérve a második kérdésére, vajon helyettesíthető-e ez úgy, 
hogy a tornateremet esetleg átalakítják? Ezzel kapcsolatban a véleménye, az óvoda 
szeptembertől májusig működik, az időjárási körülmények között többször nem tudnak 
kimenni a gyermekek az udvarra, tehát ilyen szempontból van létjogosultsága egy 
tornateremnek a rendszeres mozgás kielégítésére. Felmerülhet a Zöldiskola közelsége, ahol 
szintén van tornaterem, de problémát jelenthet a gyermekek többszöri öltöztetése, átvinni a 
tornaszereket, egyeztetni az iskolával, valószínű ez nagy terhet róna az óvoda vezetésére és az 
óvónőkre. A Műszaki Osztály szerint a lakrész gyakorlatilag megfelelő lenne az átalakításra, 
nyilván ennek jelentős költsége van, az előzetes kalkulációk szerint 3-4 millió forint közötti 
összeg. Ha mérlegre teszik, az első variáció szerint a tornatermet alakítanák át, ez 200 ezer 
forint körüli költséget jelentene, viszont mellé kell tenni, hogy mínusz egy darab tornaterem, 
aminek majd megtudják, mennyibe került a kialakítása. A másik lehetőség jelenleg egy 3-4 
millió forintos költségkiadás jelentene, de mellé kell tenni, hogy plusz 70 m2-es foglalkoztatót 
nyerne az óvoda. A fenti 3-4 millió forint fejlesztési költség azt gondolja, Velence város 
jelenlegi helyzetében nem irreális és kitermelhető, erre biztosan lehetne forrást találni, hallva 
azt, hogy Velence költségvetése és gazdasági helyzete nem rossz, még az általános gazdasági 
helyzet ellenére sem. Biztos benne, hogy a jelenlegi fejlesztések mellett található erre forrás, 
ha közös az akarat. Úgy gondolja, Velence polgárainak ez lenne az érdeke. Az anyagban 
olvasható, még további igény felmerülhet, akkor még mindig ott van a tornaterem, ill. 
tornatermek átalakításának lehetősége. Azt javasolja, most erről ne döntsön a Testület, vagy 
döntsön a lakrész átalakításáról. Azt gondolja, vizsgálja meg a Hivatal azt, honnan lehetne 
forrást teremteni a lakrész átalakítására, felújítására és pontosan mennyibe kerülne ez a 
felújítás. Arra is gondolt, a lakosoktól, ha ez megfelelő támogatottságot élvez, segítséget 
lehetne kérni. Be kell vonni a lakosságot is a döntésbe valamilyen formában. Mindenképpen 
vegye figyelembe a Testület, hogy nem 200 ezer és 3-4 millió forintról van szó, hanem 200 
ezer forint, mínusz egy tornaterem, valamint 3-4 millió forint plusz egy 70 m2-es felújított 
óvodai rész. Azok a statikai problémák, amelyek a megküldött anyagban szerepelnek, a többi 
teremben is jelen vannak. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólást és átadja a szót a Címzetes 
főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az elhangzott kérdésekre elmondja, nem lehet 
megmondani, mennyibe került korábban a tornaterem kialakítása, mivel nem csak a 
tornaterem épült a bővítéssel együtt, hanem más helyiség is, legfeljebb arányosítható lehetne. 
Valójában nem szerepel az előterjesztésben így kifejezetten, de a kollegái azt gondolták, ez 
magáért beszél. Meg kell nézni a négyzetmétereket a szolgálati lakásnál, nem alkalmas 
csoportszoba kialakítására és akkor még a vizesblokkról nem is beszéltek. Ha más a cél, 
akkor azt kell mondani, de ez óvodai bővítésnek nem alkalmas. Ezt a részt valamikor, 
valamilyen funkcióra be lehet dolgozni, ki lehet találni. Az sem helyes megállapítás, hogy 
ugyanazok a talajfelázási viszonyok, mint az óvoda többi részén, mivel az óvoda szigetelésénél 
a szolgálati lakásrész nem lett megoldva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mielőtt átadja a szót Serhókné Varjas Edit 
óvodavezetőnek, kéri Csizmadia Attila képviselő urat, gondolja végig milyen kérdéseket kíván 
megszavaztatni, mert az elmondottak nem szavaztathatók így, azon kívül, hogy ne döntsön a 
Képviselő-testület, mert ezt szavazásra tudja bocsátani. A lakáskorszerűsítésnél is kéri 
konkrétan megfogalmazni a kérdést. Elmondja, név szerinti szavazást fog kérni a Képviselő-
testület tagjaitól az előterjesztés kapcsán is.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető:  Már három éve minden beszámoló kapcsán elmondja, 
hogy magas gyermeklétszámmal dolgoznak. Most viszont olyan magas a létszám, semmi 
mással nem oldható meg a gyermekek felvétele, mint a bővítéssel. Mint óvodavezető is látja, 
valamiről le kell mondani, még ha rövid időre is, annak érdekében, hogy a gyermekeket fel 
tudják venni. Velencére folyamatosan jelentkeznek be új lakók, ezáltal nem egy 
csoportszobára, hanem egyre többre lesz szükségük, de a tornaterem átalakítása megoldást 
jelentene jelen pillanatban a velencei lakosok számára. Az iskolával szerződést fognak kötni a 
tornaterem használatára. Valóban nehezebb lesz nekik a munkájuk, de ezt rugalmasan meg 
fogják tudni oldani, a sétáltatásnál is fel kell öltöztetni 32 gyermeket, majd levetkőztetni, 
ebédeltetni, altatni. Így is igen magas létszámmal dolgoznak, a törvényi előírások miatt 
magasabb létszámú csoportot már nem vállalhatnak fel. Azt kéri a Képviselő-testület 
tagjaitól, tekintsék ezt átmeneti állapotnak. Inkább azon gondolkodjanak, ha most úgymond 
szóban leteszik az intézkedés alapkövét, akkor minél hamarabb találják meg annak a 
lehetőségét, minden gyermek bekerülhessen az óvodába és a tornaterem is megvalósulhasson. 
Biztos abban, hogy a Képviselő-testület megtalálja annak a módját, minél jobb körülmények 
között dolgozhassanak, de azt gondolja, most nem túl sok választási lehetőségük van, mert 
nem lenne jó a gyermekek szüleinek azt mondani, nem tudják a gyermeküket felvenni. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja a Csizmadia Attila képviselő úrnak, hogy nem csak a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági üléseken nélkülözik elég régen, hanem a testületi 
üléseken is. Most a Képviselő úr úgy érezte, nagyon alaposan felkészült ezekkel a kérdésekkel.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondaná, a mai anyagot támogatja, ha nincs más lehetőség. 
Személy szerint nem híve a toldásnak-foldásnak. Ma azt látja Velencén, a városnak van pénze, 
vannak folyamatban lévő projektjei, milliárdos nagyságrendű pénzkapacitása van a városnak 
parkoló pozícióban valamelyik projektekre, amelyek nyilván meg fognak valósulni. Nem 
tudják a politikai, gazdaságpolitikai döntéseket, a jövendő eseményeket a következő 1-1,5 
évben, ő nem kockáztatna, mivel a Polgármester asszony azt mondta, hogy most kockáztatnak. 
Ezt nem kockáztatásnak nevezi, amit most csinálnak az óvodával, hanem véleménye szerint 
még ezzel várni kellene, legalább 1-1,5 évet. Személyesen annak lenne a híve, hogy ezt az 
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óvodát, ahogy van, lebontsák és teljesen vadonatúj óvoda kerüljön felépítésre. De ha nincs 
más lehetőség, el tudja ezt fogadni, mert nem olyan nagy összeg, de 1-1,5 évre átmeneti 
megoldásnak tekintsék. Véleménye szerint, ha ezt most nem csinálják meg, akkor sokkal 
nagyobb nyomást tudnak majd tenni Velence település vezetésére majd 1-2 év múlva. Ekkor 
valószínű nagyobb beruházást tudnak majd tenni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Szakmai vonalon maradva elmondja, senkit nem 
szeretne megbántani, de már sokszor elhangzott a Testületi ülésen, „nem igaz, hogy nincs 
annyi pénz”, meg „anyagilag jól áll az Önkormányzat”. Reméli ezt mindenki úgy gondolja, 
amikor megfontoltan, korrektül kialakul a fejlesztési elképzelés, akkor annak meg kell keresni 
a forrását, miről lehet lemondani, hogyan lehet megvalósítani. Teljesen egyetért Füri 
képviselő úrral, mert ő szintén nem híve a toldásnak-foldásnak, de nem ő dönt. Ha most ebből 
a szolgálati lakásból lehetne bármilyen funkciót – ami az óvodához kapcsolódik – kialakítani, 
4 millió forintot vennének el a következő megfontoltabb fejlesztésből. Itt viszont azonnali 
megoldásra van szükség, mert a gyermekek jelentkeztek, őket fel kell venni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólásokat. Két kérdése lenne 
Csizmadia Attila képviselő úrhoz. Az érthető számára, hogy el kell halasztani a döntést, 
kérdezné, a Képviselő úr véleménye szerint az a jobb, ha elhalasztanak egy döntést és nem 
tudják felvenni decemberig a gyermekeket, vagy marad egy tornaszoba, de 25-30 gyermek 
szüleinek elhelyezési gondja, esetleg nem tud az édesanya munkába visszamenni. Ugyanis a 
Képviselő úr felvetésének ez a következménye. Tehát az a jobb, ha az anyuka nem tud 
visszamenni dolgozni és a családnak esetlegesen megélhetési gondjai lehetnek. A másik 
kérdése, nyilván aki a lakásban lakik, vagy azt használja, annak az a legjobb, ha máshova, 
jobb körülmények közé kerül. Ebben nincsenek ellenérdekek, a lakás használója és a 
Képviselő úr javaslata között. Nem fogja-e a Képviselő úr 1 év múlva azzal a váddal illetni 
azokat, akik a 4 millió forint beruházással járó javaslatát elfogadják, mert amikor a harmadik 
pont szerint ki fogják dolgozni az óvoda fejlesztési koncepciót és kiderül, hogy az lesz, amit a 
Füri képviselő úr és a Jegyző úr javasolt, miszerint vannak bizonyos épületek, amelyek nem 
alkalmasak a felújításra, hanem bizonyos részét vagy az egészet el kell bontani. Ezt még 
jelenleg nem tudják, mert nincs meg a műszaki javaslat, de esetleg amit el fognak bontani, 
abba most belefektetnek 4 millió forintot. Akkor vajon nem fogja a Csizmadia Attila képviselő 
úr megkérdezni tőlük, mit csinált a Képviselő-testület, élén a Polgármesterrel, nem gondolt 
arra, hogy koncepcióban kellett volna gondolkodni? Ezt tartalmazza az előterjesztés 
harmadik pontja, miszerint végig kell gondolni, melyik óvodában, melyik épülettel mit lehet 
tenni, mik a műszaki feltételek és után kell ebben dönteni. Különösen azért kell dönteni, mert 
már tudható, jövőre további helyiség gondjai lesznek az óvodának, mert annyi gyermek van. 
Ez a probléma hosszú távon nem tolható el, de ezt már tudta előre a Képviselő-testület. 
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági 
ülésen számos kérdés merült fel, de abban egyetértettek, ezek az épületek, amelyek 
óvodaépületként működnek, hosszú távon nem alkalmasak erre a célra. Ezekre az épületekre 
túl sok pénz fordítani nem szabad. Pontosan azt fogalmazta meg a Bizottság is, hogy meg kell 
találni a helyét az óvodáknak, meg kell terveztetni, meg kell keresni a pályázati lehetőségeket, 
a forrásokat elő kell teremteni és egy modern óvodát kell építeni, a szükség megoldásra a 
lépéseket pedig most kell megtenni. Véleménye szerint ésszerűen most nem lehet mást lépni.  
 
Serhók György képviselő:  Véleménye szerint is ez egy azonnali feladat. Valójában évek óta 
tudják a Képviselő-testület tagjai, egyre több gyermek lesz, aki itt születik Velencén, valamint 
egyre több olyan lesz, aki beköltözik. 2003-ban kezdtek arról beszélni, hogy legyen iskola, itt 
vannak 2009-ben és ez megvalósul. Az óvoda szempontjából fel kell gyorsítani az 
eseményeket, mert itt hirtelenjében 80 gyermek elhelyezéséről van szó. Az óvoda már a 
környező településekről nem is tud gyermeket fogadni, nem úgy, mint az iskola, ahol van egy 
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bizonyos létszámarány. Tehát csak a velencei gyermekek elhelyezése okoz ilyen nagy gondot. 
A megkapott határozati javaslat harmadik pontjában benne van az, ami valójában dönt arról, 
hogy a Képviselő-testületnek olyan irányban kell lépnie, minél előbb komoly döntést hozzon 
ebben a témában. Véleménye szerint elmondható, hogy az újtelepi óvodarész az épület 
műszaki adottságai miatt is alkalmatlan ilyen jellegű intézményre, annak átalakítására vagy 
felújítására nem szabad már pénz fordítani. Az újtelepi óvodarész csoportbővítése eleve 
elvetésre került. A tornaszoba átalakításával ideiglenesen megoldásra kerülhet 30 gyermek 
ellátásának biztosítása és még így is lesz olyan januárban született gyermek, akiket el kell 
majd utasítani. Ezért kell felgyorsítani a megoldás megtalálását. Ezt az ügyet körbe kell járni.  
 
Fehér Györgyné képviselő:  Emlékszik még arra az időre, amikor jöttek az óvodások, az 
óvónők kezében lévő nagy tornazsákkal és befértek az iskola tornatermébe. Véleménye szerint 
is lehet megállapodást kötni az iskolával, elég nagy a tornaterem, nem történik semmi baj a 
kihasználtsággal kapcsolatban sem. Az óvodából az iskolába történő átsétálással még 
mozognak is. Átmeneti megoldásnak ettől jobb most nem található. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Megfogalmazódott benne az egymásnak feszülések kapcsán, az 
előbb is a költségvetést érintő témát tárgyalta a Képviselő-testület. Most is a költségvetést 
érintő témát tárgyalják. Azért tartózkodott az előző szavazástól, mert nem volt meggyőződve 
arról, melyik fontosabb az Önkormányzat részéről, a turisztikai iroda – amely szerinte nem 
olyan fontosságú, mint az óvoda -, vagy az óvoda. Véleménye szerint, ha ezután dönteni 
fognak, súlyozni kellene a kérdéseket, mert a követkő évben már élesen fog az jelentkezni, 
amiről most döntenek. Azt javasolja, ezt a napirendet úgy fogja el a Testület, úgy szavazzon, 
hogy a lehető legegyszerűbb megoldás fogadja el azért, hogy a gyermekeket tudják fogadni. 
Az előző napirendi ponttal kapcsolatban pedig mindenki gondoljon arra, amikor elfogadja, a 
költségvetésben nem lehet ilyen egyszerűen elfogadni, valamire 10 millió forintot kiadnak, 
mert van rá pénz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, nem forráshiány miatt nem 
javasolják a 4 millió forintba kerülő beruházást, hanem egyrészt műszaki okokból, másrészt ki 
kellene előtte alakítani a koncepciót középtávra, hogy hol és mit akar a Testület. Nem zárja ki 
annak a lehetőségét sem, hogy jövő ilyenkor ennek a lakásnak a felújításáról kell dönteni a 
Testületnek, mert újabb gyermekeket kell elhelyezni és még nem ért meg a helyzet az új óvoda 
építésére. Itt nem arról van szó, 4 millió forint kell az óvodához, hanem arról, hogy 
koncepcionálisan megoldható legyen, ehhez sok-sok millió forint kell, végig kell gondolni, 
hol-mit akarnak, hány gyermekre. El kell kezdeni egy olyan előkészítését a fejlesztésnek 
konkrét adatok alapján. Valószínű jövő szeptemberre megint meg kell oldani egy óvodai 
csoportszoba bővítését. A Füri Mihály képviselő úrnak a parkoló pénzzel kapcsolatban 
elmondja, hogy ezt három pályázatra határozták meg. Azért parkoló pénz, mert majd 
felhasználásra kerül. Ha valamelyik pályázat kapcsán nem sikerül ezt felhasználni és ott 
marad a felhasználatlan pénzeszköz, akkor nyilván lesz parkoló pénzeszköz. Nincs az 
Önkormányzatnak parkoló sok 10 millió forintja óvodaépítésre. Az más dolog, hogy meg kell 
találni a megoldást, ami koncepcionálisan, végérvényesen, jogszinten megoldja az óvodai 
ellátást.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság hol 
találta meg ennek a szükséges összegnek a forrását a költségvetésben? Az jó, hogy 
megszavazzák, de meg van-e a forrása? A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azért 
van, hogy ez előkészítse szavazásra, valószínű ennek megvan a forrása. Elmondja, 
önkormányzati feladat az óvodai ellátásról való gondoskodás, meg kell oldani mindenképpen.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A „kell” szót kellene kicsit körülírni.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Meg lehet tenni, hogy ne legyen óvoda? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ez nem fordulhat elő, ezek költői kérdések.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Az még régi ötlet volt, az óvoda iskola közé építeni a saját 
területre. Kérdezi, nincs-e valami óvodafejlesztési pályázat? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Fel kell deríteni, valószínű az új kormányzati 
koncepciók támogatni fogják az óvodák kialakítását. Kár lenne most 4 millió forintot kiadni, 
amikor egy jövőbeni projekten belül teljesen új csoport foglalkoztató terem költségét lehetne 
biztosítani.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Úgy tudja, Velence a nadapi óvodával társulásban látja el a 
feladatot. A társulásban kikötésre került, hogy a helyi önkormányzat nem járhat rosszul. A 
társulás akkor jó, ha Velence nem jár rosszabbul. Velencének van két óvodája és van a nadapi 
óvoda. A gyermeklétszámot nem lehetne ebben a három óvodában elhelyezni? Ha fejlesztésre 
kerül a velencei óvoda, akkor Nadap is jelentkezni fog, adjon neki Velence pénzt. Tehát a 
forrást kérdezné meg és hogy a létszámot nem lehetne-e megosztani a társuláson belül. De ha 
ez nem megoldható, akkor a gyors megoldást kell választani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztés úgy szól, meg kell oldani. A Hivatal 
ennek forrását a várhatóan 8-10 millió forintos többlet adóbevételből oldja meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Itt a személyi költségek a döntő többletköltség, amit 
biztosítani kell, nem a felújítás költségei, hanem a bérköltségek. Az említett régi elképzeléssel 
kapcsolatban elmondja, az előterjesztés hármas pontja pontosan azt célozza, hogy ki kell egy 
olyan koncepciót alakítani, ahol több elképzelésből a Képviselő-testület kiválasztja, melyik az 
az optimális, amit támogatni tud. Semmi nem zárja ki, hogy ahová a régi Képviselő-testület 
tervezte, oda épüljön az óvoda.  
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető:  Velence városában egy óvoda van, a Meseliget Óvoda, 
amely két telephelyen működik, és egy tagintézménye van. Az újtelep, az ófalusi és a 
tagintézmény is maximált létszámmal működik. Kéri a Testület tagjait, minél előbb döntsenek, 
mert a szülők már nagyon várják az óvoda értesítését arról, számíthatnak-e arra, hogy 
gyermekük bekerült az óvodába. A december 31-ig született gyermekek szüleinek ki kell 
küldeni az értesítést, hogy igen vagy nem. Azokat a gyermekeket kötelesek felvenni, akik 
betöltötték az 5. életévüket és azokat a gyermekeket, akik hátrányos helyzetűek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az óvodavezető tájékoztató során megválaszolásra 
került az a kérdés is, hogy mi a kötelező az óvodában, tehát az 5. életévét betöltött, valamint a 
hátrányos helyzetű gyermekek felvétele. Ez a kötelező ellátás.  
 
Serhók György képviselő:  Elmondja, ma hallotta a rádióban. Magyarországon az egyik 
önkormányzat képviselő-testülete határozatban foglalta az, hogy a 2009/2010-es tanévre nem 
veszi fel a három évet betöltött gyermekeket. Velencén ilyen dolog fel sem merülhet, ez a mai 
beszélgetésekből is kiderül. Azt kéri, az előterjesztés harmadik pontjában leírtakat erősítsék 
meg valamilyen formában.  
 
Füri Mihály képviselő:  Most is ahhoz tartja magát és meri mondani, hogy hogyan képzeli el 
az óvodát, mert szép óvodáról, új óvodáról álmodik. A Polgármester asszony mondta, hogy 
mai nappal fordulónapja van ennek az óvoda kérdésnek. Elmondja, a legrosszabb álmában 
sem álmodott a „Velencei-tó Kapuját”, de már azt megelőzően álmodott szép óvodákról. 
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Álma volt az iskola is, a járóbeteggel nem számolt. Ezért meri azt mondani, ha ma van ennek 
a forduló napja, vagy az alap írásos letétele, akkor azt támogatja, hogy ha most biztosítani 
kell a pénzösszeget a javítandó épületre, akkor igaza van a Juhász Gyula képviselő társának, 
hogy idegenforgalmi forrást is lehetne erre fordítani, de most nem akarnak többet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Szeretné letisztázni, itt nem az óvoda épületére kell 
költeni, hanem a személyi feltétel biztosítására, ami az óvodai csoport bővítése miatt 
szükséges. 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, azon az éjszakán nem volt ott, amikor megálmodták a 
„Velencei-tó Kapuját”, de ezt nevezik az óvoda éjszakájának, ezen itt van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Reméli, az álmokat a Füri Mihály képviselő társa is az 
előterjesztés harmadik pontja szerint gondolja, ami a koncepció kialakítását jelenti.  
 
Füri Mihály képviselő:  Persze.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is 
sokat foglalkoztak ezzel a témával, de most 57 perce szintén ezt tárgyalják. Mindenki 
egyetértett azzal, hogy meg kell tenni ezt a lépést, megálmodták az új óvodát is, tehát 
mindenki szeretne egy új óvodát sok-sok gyermekkel. Véleménye szerint teljesen felesleges 
tovább szaporítani a szót, mert még sok napirendi pont van hátra. 
 
Csizmadia Attila képviselő:  Nagyon sok kérdést kapott és sok felvetés is elhangzott, biztosan 
nem tud mindenre reagálni. Véleménye szerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági 
ülésen való részvétele felesleges, mert a testületi ülés egy döntéshozó összejövetel, itt 
születnek a döntések. Ha ő képviselőként egy óra hosszás vitát indít, akkor annak is megvan a 
helye. Minősíthetetlennek tartja Cserny Vilmos képviselő úr hozzászólását, ez nem a testületi 
ülésre való, kikéri magának és kéri a Polgármester asszonyt, ezt valamilyen szinten 
szankcionálja vagy minősítse. Véleménye szerint ez szimpla személyeskedés és sértés. Semmi 
köze nincs a témához annak, amit a Cserny úr mondott. A Jegyző úr felvetése, miszerint „ha 
csak nem más a cél az indítvánnyal…”, ezt is kikéri magának, mert amit beszél, az a cél, hogy 
mit feltételeznek és mit vesznek ki belőle, mindenkinek saját véleménye, de ez sem tartozik a 
témához. A Polgármester asszonynak is volt egy ilyen utalása, ezt sem tartja helyesnek, mert ő 
sem szokta véleményezni, mások mit tartanak helyesnek, mi az indíttatásuk, kéri tartsa 
mindenki tiszteletben ezt. Amit elmondott, az az indíttatás, szóba se került más, még 
gondolatilag sem. Az anyagban tisztán és világosan pénzügyi okokra hivatkoznak, szó sincs 
arról, hogy a helyiség mérete nem volna alkalmas a befogadásra. Világosan két 
költségtényező van szembeállítva egymással, azt gondolja, nincs egálban a két dolog. 
Elhangzott, hogy egy óvoda, egy új koncepció alapját rakják le ma, és mivel kezdik, 
rombolással. Tönkretesznek egy tornatermet, ahelyett, hogy építenének. Az óvodavezetőnő azt 
mondta, kötelező a tornaterem, tehát a kérdésére a válasz az, hogy kell.  
 
 
Gránitz István Gáspárné távozik a teremből. 
 
 
Csizmadia Attila képviselő:  A kihasználtsága a tornateremnek ha jól értette, 100 %-os volt, 
tehát használták, funkcionált. Problémát fog okozni, ha nem lesz. Az lesz a megoldás, hogy a 
Zöldiskolába fognak átmenni az óvodások. Az óvónők vállalják ezt a plusz terhet, de kérdés, 
miért kell nekik ezt vállalni, amikor van más megoldás is. Azt kérte az óvodavezető nagyon 
helyesen, hogy ez átmeneti állapot legyen. Azt gondolja, Velencén rosszul mennek a dolgok 
ilyen szempontból, Cserny Etelka óvodavezető írta le annak idején, hogy az óvodával 



 30 

kapcsolatos beruházások, fejlesztések, karbantartások rendre elmaradtak, mindig félre volt 
söpörve anyagi okokra hivatkozva, mindig azt mondták, majd, majd, majd, ha ezt 
megcsinálják, utána, ha azt megcsinálják, utána. Ezt nem ő mondja, Cserny Etelka írta le. A 
velencei óvoda megyei szinten, akár országos szinten is a legszínvonalasabb óvodák közül 
közepes, átlagos szintű, vagy az alá süllyed. Ezt sem ő mondja, le van írva. Az iskolánál is azt 
mondták, 2003 óta tervezgették, ezért az iskolában nagyon sok olyan fejlesztés, karbantartás 
elmaradt, ami azért indokolt lett volna, gondol itt a sötétítőfüggöny megvételére. Gyakran 
probléma volt, a gyermekeknek a szemébe sütött a nap, nem tudtak ezzel mit kezdeni. Arra 
utal, hogy voltak koncepciók az iskola fejlesztésre, de ezért nem történtek meg az iskolában a 
szükséges fejlesztések, karbantartásokra sem jutott, arra hivatkozva, hogy majd, majd, majd. 
Az gondolja, az óvoda is erre a sorsra jut, itt is azt mondják, majd, majd, majd. Egyszer 
biztosan lesz majd valami, de addig az óvónőkre és az intézményre olyan terheket ró ez a 
leépülés, amit csak kínlódva tudnak megoldani.  
 
 
Gránitz István Gáspárné visszaérkezett a terembe. 
 
 
Csizmadia Attila képviselő: Valóban szükség van a bővítésre, nem azt mondta, hogy halasszák 
a bővítést, hanem azt kérte, vizsgálják meg, honnan lehet forrást elkülöníteni a lakrész 
fejlesztésére, nézzék meg egy kicsit pontosabban a költségvetést és nézzenek meg esetleg 
alternatív megoldásokat. Véleménye szerint nem kell karácsonykor kéthetes díszkivilágítás, 
azt a pénzt érdemes az óvodára költeni. Mindig prioritás kérdése, hogy a Testület mit tart 
fontosnak és mit nem. Egy fejlesztést nem lehet rombolással kezdeni. A koncepcióról az a 
véleménye, nagyon sajnálatos dolog, hogy Velencének nincs az óvodafejlesztésre a mai napig 
koncepciója. Nincs általános településfejlesztési koncepció, vagy ebből hiányzik az 
óvodafejlesztési koncepció. Véleménye szerint meg kellene fogalmazni, hogyan kezeljék azt az 
időszakot, amíg a nagy beruházás nem valósul meg. Élni kell az embereknek a mindennapjait 
és amit most csinál a Testület, az tűzoltás. Köze nincs ahhoz a személyeskedéshez, amire 
utalást tettek és ezt mégegyszer kikéri magának. Nem azt kérte, halasszák el, hanem hozzanak 
más döntést alapvetően vagy gyorsan próbálják a feltételeit megnézni a másik résznek. Úgy 
hallotta, egyik sem fog megoldást jelenteni, mert az óvodavezető elmondása alapján bővül a 
létszám. Hamarosan komoly rendezési tervre vagy hatástanulmányra lesz szükség. A lakrész 
62 m2, a tornaterem 70 m2 körül van, nagyságrendileg nincs sok különbség. Ez megoldást fog 
jelenteni az elkövetkezendő 1-2 évre? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Csak egy évről van szó. A Képviselő úr kijelentései azt 
bizonyítják, hogy nem tudja, van a településnek hosszú távú koncepciója. Valószínű az 
előterjesztés 3. pontja elkerülte a figyelmét. 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Felhívja a figyelmet, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 
három perc a hozzászólás. Véleménye szerint semmivel nem bántotta meg a Csizmadia Attila 
képviselő urat, csak azt mondta, aki 15 percben tesz fel egy kérdést, az másra is képes. Az egy 
órával kapcsolatban pedig az a véleménye, a 13 képviselő vitatkozhat egy órát, akkor egy 
embernek 5 perc jut.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Csizmadia Attila képviselő úrtól továbbra is kéri, 
fogalmazza meg egy mondatban, mire kéri a szavazást, ugyani szó szerint azt mondta, hogy ne 
döntsön a Képviselő-testület ma, ez volt az egyik kérése. A másik javaslata a lakás átalakítása 
volt, kéri a pontos megfogalmazást, mert szavazásra kell bocsátani. A Képviselő úr felvetése, 
hogy „rombolással kezdik”, egy kicsit túl erős, a többi felvetésre nem kíván reagálni. Úgy 
gondolja, nem lenne méltó a Képviselő-testülethez, ha a felvetésekre bármilyen mértékben 
reagálna. 
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Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Azt kérdezi Csizmadia Attila képviselő úrtól, amikor azt 
mondta, hogy az óvoda színvonala közepes, mire gondolt? Véleménye szerint az óvoda 
nevelőtestülete mindent megtesz azért, hogy nagyon kultúrált környezetet biztosítson a 
gyermekeknek. Véleménye szerint az óvoda színvonala nem közepesre csökkent, hanem 
csillagos ötösre emelkedett.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Röviden kér egy választ a Képviselő úrtól, hogy honnan 
származik az információja.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  Elmondta, ezt ő találta ki, hanem le van írva. Ezt Cserny Etelka 
mondta el még 2006 előtt, amikor elköszönt az óvodavezetői tisztségéből. Meg van az anyag, 
meg fogja keresni. De szerinte meg kell nézni az újtelepi óvoda udvarát és akkor nem is kell 
többet mondani. Nem a pedagógiai színvonalat minősítette, hanem az épület kívül-belüli 
állagát. Ha bárkit megsértett, bocsánatot kért, nem ez volt a szándéka.  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Emlékszik a Cserny Etelka búcsúzás előtti 
gondolataira, amelynek az volt a lényege, hogy mindig megoldotta az Önkormányzat az 
időszakos fejlesztési feladatait, de Cserny Etelka is szerette volna, ha ez alapjaiban 
megoldásra kerül. Kéri, ne adják a szájába azt, ami nem is úgy hangzott el.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, nem akarta megsérteni a Csizmadia 
Attila képviselő urat, volt egy logikai hézag, hiány, arra föl próbálta lereagálni, ha esetleg 
más a megfontolás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a hozzászólásokat. Bejelenti, a következő 
testületi ülésen a három perces hozzászólások végét egy csipogást kibocsátó készülékkel 
jelezni fogják.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  Kérdezi, milyen szankcióval jár, ha valaki megsérti ezt a 2-3 
percet? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja a Képviselő úrnak, hogy olvassa el a SZMSZ-
ben.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  Bejelenti, hogy ezt rendszeresen meg fogja sérteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Felszólítja képviselő társait, a bizottsági munkának a 
degradálása nem biztos, hogy helyes, mivel a bizottságoknak előkészítő feladata van. Kéri, aki 
egyetért a kezdeményezésével, miszerint név szerinti szavazással döntsenek, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, a napirendi ponttal kapcsolatos név szerinti szavazást a Képviselő-testület 13 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2009 (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

a név szerinti szavazásról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirenddel jelölt Óvodabővítéssel 
kapcsolatos feladatok tárgykörben döntéseit név szerinti szavazással kívánja meghozni. 
 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnali 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Csizmadia Attila képviselő úrnak az első módosító 
indítványa, hogy ne a tornaszobából, hanem a lakásból kerüljön kialakításra a plusz 
csoportszoba. Kéri, aki a módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a módosító indítványt a Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem 
szavazattal és 2 tartózkodással (2 fő nem szavazott) nem fogadta el. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Csizmadia Attila képviselő úr második indítványa az 
volt, ha nem szavazza meg a Képviselő-testület az első indítványát, akkor kerüljön a 
napirendről levételre az óvodabővítés. Kéri, aki az óvodabővítés napirendről történő 
levételével kapcsolatos módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 8 nem szavazattal (2 fő nem szavazott) 
az óvodabővítés napirendről történő levételével kapcsolatos módosító indítvánnyal nem ért 
egyet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mivel egyik módosító indítvány sem kerül elfogadásra, 
így az eredeti előterjesztésben foglaltak szerinti szavazást kér. A név szerinti szavazás 
lebonyolítására átadja a szót a Címzetes főjegyző úrnak. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző névszerinti szavazást kér: 
 
   Oláhné Surányi Ánges  igen 
   Galambos György   igen 
   Benkő Istvánné   igen 
   Cserny Vilmos    tartózkodik 
   Csizmadia Attila   nem 
   Fehér Györgyné   igen 
   Füri Mihály    igen 
   Gránitz Gáspár Istvánné  igen 
   Juhász Gyula    igen 
   Serhók György   igen 
   Sénik István    igen 
   Dr. Sirák Andrásné   igen 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megállapítja, a Képviselő-testület a kiküldött 
előterjesztésben szereplő javaslatokat 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2009 (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

óvodabővítéssel kapcsolatos feladatokról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) a Fő utcai tagóvoda tornaterméből kialakítandó foglalkoztató átalakítási munkáihoz, 
valamint a szükséges eszközbeszerzéshez előirányzatként bruttó 2.261.250,- Ft forrást biztosít 
a fejlesztési alap terhére. 
2.) A Képviselő-testület 2009. szeptember 1-től induló csoportbővítéshez szükséges 
alkalmazotti létszám bővítéséhez hozzájárul két óvodapedagógus, egy dajka tekintetében. Az 
alkalmazotti létszámbővítés 2009. évi bérelőirányzatának forrását – 2.373.000,- Ft-ot – a 
működési tartalék terhére biztosítja. 
3.) Felkéri a Polgármestert és a Hivatalt, hogy az előterjesztésben is bemutatott demográfiai 
változásokhoz igazodó óvodai férőhely biztosítása ügyében a fejlesztési elképzelésekre 
vonatkozóan a szükséges mértékben tájékozódjon és egyeztessen, majd ezt követően a 
lehetséges változatok egyidejű bemutatásával tegyen javaslatot a végleges fejlesztési 
megoldásra.  

 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  1.) és 2.) pontban azonnal 
    3.) pontban 2009. szeptember 30. 

 
 

*  * * 
 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Rövid szünetet rendel el. 
 
 
Dr. Sirák Andrásné távozik a teremből. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mivel 17.00 és 18.00 óra között lakossági közérdekű 
hozzászólás lehetőségét írja elő az SZMSZ, megkérdezi a jelenlévőket, kíván-e valaki ezzel 
élni. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Az előző testületi ülésen foglalkoztak a velencefürdői vasúti átjáró 
kérdésével. Az épületek üzemeltetését magára vállalta az Önkormányzat, a karbantartást 
kinek kell végezni? Kérdezi, a velencei közúti aluljáró építése kapcsán zajvédő fog-e épülni? 
Jó lesz-e, ha megépül, mert ez is tele lesz grafitival. Elmondja, Agárdon nem lesz épület, 
Velencefürdőn igen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az agárdi épülettel nem foglalkozik a Képviselő-
testület. Az üzemeltetési költségeket vállalta az Önkormányzat, de a liftét nem.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Karbantartásról nem volt szó. Apróbb 
karbantartási feladatok beleférnek az üzemeltetésbe. Vandálbiztos kivitelezést és berendezést. 
kértek. Olyan falrészt kell megépíteni, amit könnyű megtisztítani. Van egy olyan megoldás, 
ami 3-4 decibellel csökkenti a zajhatás, ha a talpazatnál egyfajta ágyazatot tesznek be.  Ennek 
kapcsán született egy kompromisszum a Képviselő-testület és a beruházó között. A város belső 
szakaszán nem lesz zajfogó fal. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az üzemeltetést jól végig gondolták, ezt már annak 
tudatában tették, hogy vasútállomás legyen és ne csak beálló. 
 
Galambos György alpolgármester:  A VHG Kft. taggyűlésén nyilatkozott úgy a gárdonyi 
polgármester, hogy nem lesz sem Gárdonyban, sem Agárdon vasútállomás, mert a gárdonyi 
önkormányzat nem vállalta az üzemeltetést.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Azt mondták egy automata jegyváltót fognak 
elhelyezni, de úgy néz ki, hogy nem, hanem mind a két helyre lesz szolgálattevő jegyiroda.  
 
Füri Mihály képviselő:  Két munkahelyet jelent. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint emberségesebb megoldás egy épület, 
ahol a várakozók nincsenek kitéve esőnek és szélnek. 
 
Juhász Gyula képviselő:  A vasúti épület első nap gyönyörű szép lesz, a második nap már azt 
is megrongálják, ilyen emberek vannak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az épület teljes kamerázását kérte az 
Önkormányzat. 
 
Füri Mihály képviselő:  Lakossági kérésre megemlíti, hogy a Tóbíró háza eladó, kérdezi, 
foglalkozik-e ezzel az Önkormányzat, vagy nem? Táblán hirdetik, hogy a Tóbíró háza eladó, 
telefonszámon lehet érdeklődni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint nincs olyan indíték, amiért az 
Önkormányzatnak ez meg kellene venni. Azt javasolja, elhangzott egy kezdeményezés, erre 
most nem lehet választ adni, meg kell nézni, milyen feltételek adottak.  
 
Csizmadia Attila képviselő:   A Pusztaszabolcsi úti forgalommal kapcsolatban elmondja, 
valószínű hosszabb folyamat lesz, amíg intézkedés történik a Közútkezelő KHT részéről. 
Kérdezi, tud-e tenni az Önkormányzat saját hatáskörben olyan költségkímélő megoldást, hogy 
rövid időn belül – még ha átmeneti jelleggel is -, valahogy megfogják a forgalmat. Nagyon 
nagy gondot jelentenek a nagy sebességgel beszáguldó autók, az elütött gyermeknek 
szerencséje volt, hogy nem lett nagyobb balesete. Nincs kijelölt gyalogátkelőhely, valamilyen 
formában ez sem riassza az autósokat. Javasolja és kéri, hogy addig is, amíg komolyabb 
intézkedés nem történik, lehet-e valamit tenni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az előző testületi ülésen erről volt szó. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Jelenleg nincs pénze a Közútkezelő KHT-nek, de az 
ígérték, pár héten belül visszajeleznek gyors beavatkozású javaslatukkal. Kiraknak pár 
közlekedési táblát. Az Önkormányzat együttműködik a tervezési pályázatban és ha a terv 
készen van, akkor a kivitelezési pályázatban. A Közútkezelő KHT jelezni fogja, amikor 
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pályázhat az Önkormányzat. Van arra lehetőség, hogy az Önkormányzat pályázhat nem a 
saját tulajdonú útjára, hanem például főútvonalra. Valószínű 2-3 éven belül a végleges 
megoldás is meglesz, de most a Közútkezelő Kft. kompetenciájára van az Önkormányzat 
utalva. Ők tudják, mit lehet ott csinálni. Együttműködnek az Önkormányzattal ezügyben. 
 
Füri Mihály képviselő:  Tájékoztatást kér a II-es számú kútnál kialakult helyzetről. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A termálvíz összetétele rengeteg ásványi anyag 
hordozót mutat, ebből adódóan nagy a vízkő és egyéb leülepedés.  
Átlagos kútvízre alapozva 3-4 hónap után próbálták kitisztítani a szűrőket és a kútfejet, de 
csak komoly eszközzel tudták a lerakódást szétveretni. Tekintettel arra, hogy ennek a 
vegyszeres kezelése a gyógyvíz miatt nem lehetséges, pedig ezzel meg lehetne előzni a 
lerakódást, ezért ki kellett találni egy olyan technológiát, hogy bizonyos időszakonkénit 
savazással közömbösítik, oldják le, mielőtt még nagyobb lerakódás keletkezne. A savazás 
következménye volt a lakossági panasz, miszerint erős volt a szag és hogy kiöntésre kerütl a 
földre. 
 
Füri Mihály képviselő:  Nincs más megoldás, mint hogy jogi úton intézze ezt a szomszéd az 
Önkormányzattal? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:   Nincs jogi út jelen pillanatban sem. A Kft. ügyvezetője 
arról tájékoztatta a Hivatalt, milyen lehetőségek vannak a megoldásra, miután ez a panasz 
elhangzott. A műszaki megoldásra letette a javaslatát. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Múlt hét végén érkezett be. 
 
Sénik István képviselő:  Érdeklődik, megint jönnek a viharok és az esők, van-e valamilyen 
megoldás a Templom köz vízelvezetését illetően? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Tudomása szerint rövidesen készen lesz a terv. A 
szennyvízderítős megoldásoknál, ahol nem történt rákötés a szennyvízhálózatra, talajterhelési 
díj került megállapításra, ami környezetvédelmi alapot képez. Az a szándék, hogy ebből a 
környezetvédelmi alapból kerül megfinanszírozásra egy szakasz, valószínű még az idén.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Önkormányzat költségvetésében a tervezés szerepel, 
ha meg lesz a terv, akkor a környezetvédelmi alapból rendelkezésre fog állni egy 
meghatározott összeg.  
 
Füri Mihály képviselő:  Bejelenti, polgári engedetlen lesz és megfogja azt a hidat, ami ott van 
náluk a keresztnél és áthozza termálfürdő elé. Balkáni, hogy az emberek négykézláb másznak 
át az árkon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mert nem mennek 10 métert arrébb, ahol át lehet 
menni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A polgári engedetlenség arról szól, hogy 
engedetlen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Hivatalnak meg kötelessége intézkedni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A híd áthelyezését nem a Hivatal fogja eldönteni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Erről már egyszer tárgyaltak, ez műszakilag nem 
megoldható, de pontosan ezért mondta a Füri Mihály képviselő úr, hogy polgári 
engedetlenséget fog elkövetni, a Hivatal pedig visszaviszi.  
Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs, a Testület a napirendeknek megfelelően 
folytatja munkáját. 
 
 
Napirend: e.) VHG Kft. Felügyelő Bizottságába képviselő tag delegálása 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kiment az írásos előterjesztés, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Galambos György alpolgármester:  Egyetért a Juhász Gyula úr Felügyelő Bizottság elnöki 
megbízásával, nagyon jól végezte a munkáját. Minőségileg sokkal jobb volt, mint az előzőek, 
akik voltak. A VHG Kft. taggyűlése is meg volt elégedve a munkájával.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megkérdezi Juhász Gyula urat, hogy vállalja-e a VHG 
Kft. Felügyelő Bizottságában a munkát? 
 
Juhász Gyula képviselő:  Vállalja. Véleménye szerint, amikor munkával kapcsolatban a VHG, 
mint saját cég és idegen cég közötti döntésről van szó, akkor inkább a saját céget kell 
választani, mert helyi cég is és az Önkormányzat pénze van benne. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület  10 igen (1 fő nem szavazott) szavazattal az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2009 (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

VHG Kft. Felügyelő Bizottságába képviselő tag delegálásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VHG Kft. Felügyelő Bizottságába 
Juhász Gyula képviselő delegálását javasolta.  
 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 

 
 

*  * * 
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Napirend: f.) Belsőpiaci szolgáltatások (érvényben lévő rendeletek) felülvizsgálata 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, két határozati javaslatról kell dönteni, 
kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Juhász Gyula képviselő:  Milyen jogharmonizációt jelent ez Velencén? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Ez egy európai közösségi irányelvről van szó, ami azt a 
kötelezettséget jelenti az Önkormányzat számára, hogy a hatályos rendeleteit felülvizsgálja. 
Július 15-ig meghatározza azokat a rendeleteket, amelyek az irányelvvel nem érintettek. 
Szeptember 15-ig felülvizsgálja azokat a rendeleteket, amelyek az irányelvvel érintettek és a 
szükségszerű rendelet módosításáról dönt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben 
szereplő I. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő I. számú határozati 
javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2009 (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

A Belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével nem érintett helyi rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban 

 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 15-ig felülvizsgálja 
hatályos rendeleteit és határozatban rögzíti azon rendeleteit, melyek A Belső piaci 
szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével nem 
érintettek. 
A felülvizsgálat érdemi előkészítésével a jegyzőt és az aljegyzőt megbízza. 
 
 

  Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
    Szelei Andrea aljegyző 
  Határidő:  2009. július 15. 

 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben 
szereplő II. számú határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő II. számú határozati 
javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2009 (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

A Belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvével érintett helyi rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban 

 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 15-ig felülvizsgálja 
azon hatályos rendeleteit, melyek A Belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament 
és a Tanács 2006/123/EK irányelvével érintettek, és a szükségszerű rendeletmódosításokat 
átvezeti. 
A felülvizsgálat érdemi előkészítésével a jegyzőt és az aljegyzőt megbízza. 
 
 

  Felelős:  dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
    Szelei Andrea aljegyző 
  Határidő:  2009. szeptember 15. 

 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: g.) Szociális rendelet módosítása (házi segítségnyújtás díjváltozása) 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 
Kéri, aki a rendelet-tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2009. (VI.29.) 

r e n d e l e t e 
a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások 

helyi szabályairól szóló 
9/2006. (III.31.) rendelet módosításáról 

 
 
Rendelet 9. számú mellékletben. 

 
 

*  * * 
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Napirend: h.) Tervellenőri ajánlatok 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Az előterjesztésben összeg nem szerepel, de nettó 
1,5 millió forint a járóbeteg és nettó 2 millió forint a „Velencei-tó Kapuja” projektek kiviteli 
tervellenőri feladatainak ellátására vonatkozó ajánlata a ViV Bau Kft-nek. Ez volt a 
legkedvezőbb ajánlat. A forrás biztosításáról (nettó 8 millió forint) korábban döntött a 
Képviselő-testület. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a tervellenőri ajánlatok kapcsán a ViV Bau 
Kft. nyertességét elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 3 tartózkodással a Viv Bau Kft. 
nyertességét elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2009 (VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

tervellenőri feladatokról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja”, továbbá a 
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ létesítmény projektekhez tartozó 
kivitelei tervek tervellenőri feladataira beérkezett ajánlatok közül nyertesként a ViV Bau 
Kft-t jelöli meg.  
Felhatalmazza a Polgármester a szerződés aláírására, illetve ajánlja a Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági társaság ügyvezető 
igazgatójának az illetékességébe tartozó projekt kapcsán a tervellenőr ezen ajánlati 
eredményének megfelelő szerződéskötést. A vállalási díj nettó 3,5 millió forint az érintett két 
projektre. 
 

  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Dr. Ferencz Péter ügyvezető igazgató 
  Határidő:  2009. július 15. 

 
 

*  * * 
 
 
Napirend: i.) Marketing tevékenységre kiírt pályázat bírálata  
   (Előterjesztés 11. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a 
kiosztott anyaggal kapcsolatban? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A Képviselő-testület még 2008-ban kiírta a 
marketing feladatokra a közbeszerzési pályázatot. Az első forduló eredménytelenül zárult, 
mert mindenki olyan magas ajánlatot tett, hogy ennek a forrása nem volt biztosított. Új 
eljárást kellett indítani, ahol már megjelölte a Képviselő-testület a rendelkezésre álló összeget 
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és ezen belül lehetett ajánlatot tenni. A mai Bíráló Bizottsági tevékenység és megállapítás 
során a Lénia2 Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 
Füri Mihály képviselő:  Mint a Bíráló Bizottság tagja elmondja, kettő érvényes és kettő 
érvénytelen pályázat volt. A két érvényes közül a kedvezőtlenebb lett a győztes. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Az érvényes pályázatok közül a rosszabb nem lehet a győztes. Volt 
egy, amelyik nem volt érvényes, mert a kiírt feltételeknél is jobbat ajánlott.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Insomnia Kft. a fizetési határidő tekintetében 
180 napot jelölt meg. Rákérdezett a közbeszerzési tanácsadóra és az elmondta, erre van 
döntőbizottsági precedens, ez nem érvényes. A kiírásban egyértelműen le volt fektetve, hogy 
nem tehet ettől eltérő ajánlatot, mert ha a felkínált ajánlatból egyiket sem választja, akkor úgy 
tekinthető, hogy arra nem adott ajánlatot.  
 
Füri Mihály képviselő:  Csak 4 millió forintot jelent, valamint szakmailag is ő érte el a 
maximális 60 pontot.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Nem lehet mit tenni, ez így volt kiírva, a céget nem érti, mert egy 
komoly anyagot tett le, nagy munkája volt benne és ilyen bagatell dolgon elbukja. Ezt tudnia 
kellett, mert nem ez volt az első pályázata, amit csinált. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A pályázatírás is egy szakma ma Magyarországon és a 
közbeszerzés is. Azt tudnia kell, mit, hogyan kell, miket szabad és hogyan kell figyelembe 
venni.  
 
Füri Mihály képviselő:  Csinált már valamit a Lénia Kft. Velencének? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen, a várossá válás kapcsán. 
Kéri, aki a Bíráló Bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 9 igen szavazattal és 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

a Marketing/09/Velence közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja”, az Iskola felújítás 
és a Kistérségi Szakellátó Központ projektek marketing feladatainak ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a pályázat nyertesként a 
Lénia2 Reklám- és Médiaügynökség Kft-t (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 23.) jelöli meg. 
Vállalási díj a három projektre vonatkozóan 33.440.000,- Ft+ÁFA, melynek forrása a projekt 
fejlesztés előirányzatában biztosított. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

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

 
*  * * 
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Juhász Gyula képviselő:  Az Insomnia Kft. jobb ajánlatot adott, miért nem ő lett a győztes? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv első oldalának 3. 
ponjátban a fizetési határidő 180 nap, a pályázati kiírás szerint csak 120 nap lehetett volna. 
Ezzel érvénytelenné tette az ajánlatát. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Véleménye szerint keveredik a két lehetőség az 
emberekben, mert ha támogatásos a pályázat, akkor későn kapják meg a pénzt, a szállítói 
finanszírozásnál pedig a nyertes pályázó amikor benyújtja az első számlát, akkor az 
Önkormányzat az önrészét kifizeti meg annak az ÁFA-ját, utána várja az államtól az összeg 
másik részét. Általában ezt 60 napon belül sem szokták megkapni, mert eléggé elhúzódik.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  A közbeszerzési tanácsadó egy példával úgy magyarázta el 
részükre ezt, hogy lehet ez tudatos is, a pályázó vállal 100 év garanciát, és a Bíráló Bizottság 
értékelése során annyi plusz pontot kap, hogy megnyeri a pályázatot, pedig a feltételek során 
nem lenne jobb. A 100 év garanciát pedig úgy sem lehet számon kérni. Ezért van az a szabály 
a közbeszerzésben, ha valaki a kiírt pályázati feltételeknél jobbat ígér és ezzel nyerne, akkor 
érvénytelennek kell minősíteni.  
 
 
 
Napirend: j.) Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Átadja a szót Fehér Györgyné képviselőnek, a 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Az augusztus 20-ai ünnepi műsort a Zöldliget Általános Iskola 
tanulói vállalták. Augusztus 19-én főpróba lesz, majd 20-án a Katolikus Templom oldalánál 
várnak mindenkit. Az ünnepi beszéd megtartására írásban felkérte Füri Mihály képviselő 
társát, aki elvállalta.  
 
Füri Mihály képviselő:  Azt mondta, az még messze van, az október 23-ai ünnepi beszédet 
elvállalta. Az augusztus 20-ai nappal kapcsolatban meg kell néznie a naptárát, másnap reggel 
választ ad. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Egy kicsit elément a dolgoknak, de a felkérés megtörtént.  
 
 
 
Napirend: k.) Polgármester jutalma 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Átadja a szót Galambos György alpolgármester úrnak 
a napirend levezetésére. 
 
Galambos György alpolgármester:  A Polgármester jutalmazása szerepel az Önkormányzat 
költségvetésébe. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, átadja a szót 
Serhók György képviselő társának, a Bizottság elnökének. 
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Serhók György képviselő:  Köztudott, a Szervezeti és Működési Szabályzatának a 27. §. /3/ 
bekezdése foglalkozik azzal, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatot tehet 
a Polgármester asszony jutalmazására. A Bizottság a Polgármester jutalmazására három 
havi bruttó bérkeret javasol meghatározni, az első féléves munkáját figyelembe véve. 
 
Galambos György alpolgármester:  Kérdezi, az elhangzott javaslattal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő:  Javasolja a napi rendi pont levételét, mert nincs itt a minősített 
többség. Ma mindenki láthatja, mi történik, nincsenek 13. havi fizetések, az emberek elvesztik 
a munkahelyüket. Lehet látni, hogy a székesfehérvári MSZP-s polgármester milyen lépéseket 
tett a saját bérére vonatkozóan, a közalkalmazottaknak a bérkiegészítésére vonatkozóan. 
Tudja azt, a demokráciában tiszteletben kell tartani a többség akaratát, de úgy gondolja, ez 
az összeg ma több embernek jobban kell. El tudja képzelni, hogy ha ez egy automata 
mechanizmusként működik a Testület részéről, akkor a teljes összegnek a felajánlása az óvoda 
felé vagy más irányba, azt nemesnek vagy korrektnek tartja. Nem kíván vájkálni senkinek a 
zsebében, de ez ma, még akkor is, ha a költségvetésben tervezett és a költségvetés részéről ez 
nem számokat rengető dolog, ugyanúgy a jogosultról is elmondható, ez nem létkérdés. Úgy 
gondolja, politikailag többet tudna belőle prosperálni, ha ezzel ebben a helyzetben gálánsan 
nem élne. Azt tudja mondani, meg vannak ennek a mindenkivel kialakult véleményei, még 
azoknak is, akik ezt nem mondják ki. Véleménye szerint ma ez nem gáláns. Elnézést kér, hogy 
ilyent mond a Polgármester asszonynak, de ezt nem sértésként mondja, hanem a mai 
helyzethez viszonyítva mondja. A Polgármester asszonnyal szemben mások különböző 
beosztásokban ma nem feltétlenül élnek ezzel a lehetőséggel. Javasolja megfontolásra a 
Polgármester asszonynak.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  Kérdezi, mennyi ez a három havi bruttó összeg? Minden 
vélemény mellőzése mellett azt szeretné kérdezni, eshetne-e szó arról, hogy miért, itt a 
Testület színe előtt is. Erről biztosan volt szó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági 
ülésen. Érdeklődik, mi az a többlet, amit a Polgármester asszony a városért tesz. Gondolja, ez 
nem automatikus dolog, viszont ha jár, akkor jár. Viszont nem ossza azt a véleményt, 
függetlenül a gazdasági helyzettől, hogy ha a Polgármester asszony valóban megérdemli, 
mert valóban tett olyant és az látszik is, meg is osztaná a Testülettel, akkor maximálisan 
támogatható a dolog.  
 
Serhók György képviselő:  Tájékoztatásul elmondja, az első félévi teljesítményéről, 
munkájáról van szó, amit elvégzett. Köztudottan három projekt végigkísérése, végigtárgyalása 
nem minden esetben a mindennapi feladatok közé sorolható, hanem ennél sokkal több. A 
közbeszerzési eljárások során jelentkező feladatok plusz terhet jelentenek. Véleménye szerint 
nem megszokott sablon, holott évek óta ez az eljárás módja, miszerint az I. félévben egy 
meghatározott összeg kerül elfogadásra, majd a II. félévben újra megtárgyalják.  Időnként 
elhangzik a testületi üléseken, hogy bizonyos személyeket bizonyos feladatokért jutalmazni 
kellene, amivel messzemenően egyetért, úgy érzi, a mostani gazdasági helyzetben is fel lehet 
vállalni, hogy Velence fejlődése töretlen, akár csak az előző években. Döntő érv valójában ez 
volt.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Példaként elmondja, a második napirendként tárgyalt Helyi 
Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázat esetén mennyi szakértőt kellett felvonultatni, 
anyagot letenni és ezzel még nincs vége, az északi parti önkormányzatokat megnyerni. Ez 
apró dolog, mert csak 40-50 millió forintos tételről van szó, nyilvánvaló egy nagyobb 
pályázatnál a feladatok sokszorozódnak. Ami pedig a politikai helyzetet illeti, abban van a 
Füri Mihály képviselő társának igaza, csak kérdezi, hogy az újonnan megválasztott Európa 
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Parlamenti képviselők közül, akiknek ha jól tudja 7 ezer euró a havi fizetése és még 
költségtérítést is kapnak, hányan mondtak le a mai politikai helyzetben erről? 
 
Füri Mihály képviselő:  Az uniós pénzeket nem kellene összekeverni a magyar pénzzel. 
Elmondaná ehhez a témához, itt az emberek többségének a munkahely és ezzel párhuzamosan 
a létbiztonsága enyhén szólva ingoványos. Az embereken nem biztos, hogy annyira látszik 
tömegében, de nyílván akik szűkösebb anyagi körülmények között is olyan munkahelyeken 
dolgoznak, ahol hamarabb ki tudnak egy tollvonással kerülni, őnekik a közhangulatuk 
rosszabb. Ha felső vezetői szinten, adott esetben városvezetői szinten nem azt deklarálják, 
hogy élenjárnak, mint ahogy nagyon sok dologban, pl. élenjárnak a fejlesztésben, de ebben 
nem járnak élen, akkor ez az embereket nem jó irányba csoportosítaná, hanem az emberek 
többségében ellenszenvet keltene. Ezért mondja azt, a mai helyzetben ez a Polgármester szíve-
joga.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, hogy a pedagógusok is kaptak a mai gazdasági 
helyzetben jutalmat a pedagógus napon.  
 
Füri Mihály képviselő:  Nem gondolja, hogy vállalkozókból áll az ország, de a Cserny Vilmos 
képviselő társa se gondolja, hogy pedagógusokból áll az ország. Van 10 millió ember az 
országban, számokkal meghatározták ebből mennyien fizetnek be az államnak. Nyilván a 
Cserny úr az állami szférát említi, míg ő a munkavállalói oldalról beszél. A munkavállalói 
oldalról képlékenyebben a munkahelyek.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, nagyon sok igazság van abban, amit Füri 
Mihály képviselő társa elmondott. Hallja, sok állami vezetőnek sok millió forint havonta a 
fizetése, ezzel szemben a polgármester fizetése nagyon kevés. Az is igaz, nagyon sok embernek 
fizetési gondjai vannak, csak itt a munkavégzés mennyiségével, minőségével ezeket nem 
kellene összekeverni. Megint felmerül benne, hogy szavaztak és döntöttek a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen és most megint felmerül valami.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kettő határozati javaslattal él, az egyik, vegyék le a napirendről ezt a 
témát, a másik határozati javaslata, ami szintén tud gáláns lenni, halasszák el ennek a 
tárgyalását úgy, hogy következő testületi ülésen tárgyalják újra úgy, hogy nem felejtik el ezt 
az egységet és akkor esetleg a két egységet együtt. Addig változhat sok minden. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Mindenki a jószándékot is megérti, de évek óta 
mindig valamilyen averzió van a Polgármester jutalmazásával kapcsolatban, úgy érzik a 
képviselők, hogy talán ezt nem kéne. Az, hogy a Polgármester fel kívánja venni vagy nem a 
jutalmat, az már a magánügye, főleg ha a munkája alapján megérdemli és a Testület úgy 
dönt.  
 
Füri Mihály képviselő:  Most senki nem abból a megközelítésből ment neki a témának, mint 
eddig bármikor. Tehát úgy gondolja, valamit öregedtek. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem lehet ezt eldönteni egy vagy két hónap múlva 
nem lesz-e komolyabb érv az elodázásra. Nem lehet eltemetni, hogy fél évig valaki mennyit 
dolgozott. 
 
Füri Mihály képviselő:  Ez ma sok gazdasági környezetben így van. 
 
Serhók György képviselő:  Elmondja, továbbra is fenntartja a bizottsági állásfoglalást.  
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Galambos György alpolgármester:  Megállapítja, nincs több hozzászólás, így Füri Mihály 
képviselő társa kettő határozati javaslatát szavazásra terjeszti elő. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Polgármester jutalmazásának napirendjét vegyék le, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 1 igen szavazattal, 8 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) elvetette.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Polgármester jutalmazásának megtárgyalása kerüljön 
elhalasztásra, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület a határozati javaslatot 1 igen szavazattal, 8 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) elvetette.  
 
Kéri, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének a javaslatával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatát 7 
igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2009.(VI.15.) 
h a t á r o z a t a 

Polgármester jutalmáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oláhné Surányi Ágnes polgármesternek a 
2009. első félévi tevékenységének elismeréséül bruttó 1.449.300,- Ft jutalmat állapít meg. 
Felhatalmazza a pénzügyi osztályt, hogy a jutalom összegének kiutalásáról intézkedjen. 
 

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

 
*  * * 

 
 
Galambos György alpolgármester:  Kéri a képviselő társait, hogy ha a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen már megállapodás születik, tartsák tiszteletben.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Nagyon méltatlannak tartja, ami itt most lezajlott, mert 
amikor munkáról van, senki nem áll oda. Pár napot a Hivatalban töltött és véleménye szerint 
felülmúlhatatlan munkát végeznek ott. Mindenkit érint a gazdasági válság, nem csak a 
vállalkozókat.  
 
Galambos György alpolgármester:  Véleménye szerint az hozzá tartozik a demokráciához, 
másképp szavaz valaki és más a véleménye. 
 
 
Cserny Vilmos képviselő:  Véleménye szerint is a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
döntésétől függetlenül minden képviselőtársa elmondhatja a véleményét. Szerinte nagyon 
álságos dolog lenne, ha most a Polgármester lemondana a jutalmáról az óvoda javára, mert 
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akkor az terjedne el, hogy megvette a szavazókat ezzel a képmutató cselekedettel. A keresztény 
vallás azt tanítja, hogy az igazán a jócselekedet, amit titokban végeznek, nem hozzák 
nyilvánosságra.  
 
Galambos György alpolgármester:  Megköszöni a vélemény nyilvánításokat és lezárja a 
napirendet. Visszaadja az ülés levezetését a Polgármesternek. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, segítőkésznek vette a Füri Mihály képviselő 
úr javaslatát, természetesen ez saját döntése, de megfogja gondolni. Semmi rossz szándékot 
nem érez. Köszöni a Képviselő-testület döntését, nyugodtan ki meri mondani, sokkal többet 
dolgozik a kollegáival együtt, mint ami egy átlag feladattól elvárható. 
 
 
 
Napirend: l.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Részben már elmondta, az előző napirendek kapcsán. 
Mind a három projektnél folyik mindaz az eljárás, mint amiről a Képviselő-testület már 
korábban döntött. Készítik elő a közbeszerzési eljárásokat az eszközbeszerzésekre. Folynak az 
iskola pályázattal kapcsolatban a Támogatási szerződés megkötéséhez azok a hiánypótlási 
feladatok, amit úgy fogalmazna meg, nem veszélyeztetik az iskola támogatását, mert a döntés 
megvan. Eleget tettek minden olyan kötelezettségnek, amit különböző jelentések kapcsán meg 
kellett tenni. Az Iskola beruházásra 73.246.000,- Ft került felhasználásra. A „Velencei-tó 
Kapuja” projektnél 171.567.005,- Ft került felhasználásra és kifizetési kérelem került 
benyújtásra 117.808.106,- Ft összegre. A Járóbetegnél 41.807.880,- Ft került felhasználásra 
és 18.611.172,- Ft a kifizetési kérelem. A három projektnél összesen 286.621.785,- Ft került 
felhasználásra. 
Az ÁROP pályázattal kapcsolatban is ad tájékoztatást. Velence Város Önkormányzatának 
tervezett fejlesztése a hatékonyság javítása érdekében című pályázaton nyert összeg 
19.435.920,- Ft vissza nem térítendő támogatást jelent. 1,6 millió forint a pályázati önrész. 
Tudomása szerint erre kifizetés nem történt. A projektkezdés várható időpontja 2009. július 1-
je. Ezentúl minden testületi ülésen erről is számot fog adni. 
 
Csizmadia Attila képviselő:  Mivel az iskola pályázat Támogatási szerződése még nincs 
aláírva, kérdezi, ha meg van a döntés, történjen akármilyen politikai vagy gazdasági változás, 
attól függetlenül mindenképpen megkapják a pénzt? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Gyakorlatilag a döntés megvan, ugyanolyan 
jogkövetkezményei lehetnek ennek, mintha már aláírták volna a szerződést. Ha pedig 
bármilyen más helyzet adódik elő, akkor mind a három pályázatnál lehet probléma. Nyilván 
az Önkormányzatnak is az a célja, hogy minél előbb aláírásra kerüljön a Támogatási 
szerződés. Azért is nincs kockázata az iskola beruházásának, mert a Képviselő-testületnek van 
egy olyan döntése, ha nem nyert volna a pályázaton, a beruházás akkor is megvalósult volna, 
mert ennek is biztosítottak a pénzügyi feltételei.  
 
Csizmadia Attila képviselő:  Azt tudja, vagy az odaítélésig vagy a szerződésig nincs garancia 
a teljesítések kifizetésére. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az odaítélésig. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egész odáig a saját felelősségére kezdi el, onnantól 
pedig a korábbi költségek is elszámolhatók. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Jelzi, hogy július 6-án lesz a munkaterv szerinti 
következő testületi ülés. Az előző testületi ülésen szóba került, hogy a „Velencei-tó Kapuja” 
üzemeltetés pályázat nyertesét hallgassák meg, ezért munkaértekezletet tartana ezzel 
kapcsolatban a július 6-i testületi ülés után.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
Napirend: m.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklete) 
 
A napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került, a Képviselő-testület tudomásul vette. 
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester:  Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, az 
ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 


