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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 6-i üléséről. 
 
Helye: Meseliget Óvoda (Újtelep – Szent Erzsébet tér 2.) 
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester  
   Benkő Istvánné  képviselő 
   Cserny Vilmos   képviselő 
   Csizmadia Attila  képviselő (később érkezett) 
   Fehér Györgyné  képviselő 
   Füri Mihály    képviselő 
   Gránitz Gáspár Istvánné képviselő 
   Juhász Gyula   képviselő 
   Martinovszky József  képviselő 
   Sénik István   képviselő 
   Serhók György  képviselő 
   Dr. Sirák András  képviselő 
   dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző, 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi osztályvezető, Heinczné Horváth Edina 
igazgatási osztályvezető, Molnár Ferencné pénzügyi előadó, Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Balláné Csincsi Éva családgondozó Humán 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 19 fő óvodai dolgozó, meghívott vendégként: 
Görgicze Zoltán a GOMI Kft. ügyvezető igazgatója és munkatársa Antall Sándor, Csabina 
Zoltán projektmenedzser. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Testület 
a jelenlévő 11 fővel határozatképes, Galambos György alpolgármester úr jelezte egyéb 
elfoglaltsága miatti távollétét. Javasolja 16.00 óráig befejezni a testületi ülést és utána 
munkaértekezlettel folytatódik az ülés, majd közben, 17.00 – 18.00 óra között lesz közérdekű 
témában bejelentésre lehetőség. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, miért lesz külön munkaértekezlet, miért nem testületi 
ülés keretén belül tárgyalják azt a napirendet is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem testületi hatáskör, nincs olyan döntési 
jogosítványa. A munkaértekezletnek viszont az a funkciója, hogy megbeszéljenek dolgokat. 
Kéri, aki a meghívó szerint elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2009.(VII.6.) 
h a t á r o z a t a 

napirendek elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokkal munkaterv 
szerinti ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása (napirendről levéve)  

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 

3./ Óvoda éves munkájának értékelése  
      Előadó:  Serhókné Varjas Edit óvodavezető 
4./ Egyebek: 

a.) Alapító Okiratok módosítása  
b.) Irányelvvel nem érintett rendeletek felülvizsgálata 
c.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
d.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről  
e.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról  

 
*** 

 
 

Dr. Sirák András képviselő: Előbbi javaslatát kéri módosító indítványként kezelni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a módosító indítvánnyal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy 5 igen, 3 nem, 3 tartózkodással a módosító indítvány nem kapta meg a 
szükséges többségi szavazatot.  
 
Füri Mihály képviselő: Több az igen, mint a nem. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Ez mindig attól függ, hogy miről van szó. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Önkormányzati Törvény szerint a szótöbbség azt 
jelenti, hogy az a jelenlévők többségének egyhangú igen szavazata. Most 11 fő van jelen, tehát 
akkor legalább 6 fő igen szavazata kellene. 
 
Füri Mihály képviselő: Véleménye szerint, ez sehol nem így van, a több igen a lényeg, nem a 
tartózkodó szavazat. 
 

*** 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Rövid tájékoztatást ad a két ülés közötti munkáról. 
 

- A Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság jóváhagyta a tőkeemelést, apport és készpénz emelésről van szó. 

- Hasonlóan, a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás ülésén is 
jóváhagyták az előterjesztést, megtörtént az elővételi jogról való lemondás, mely 
bejegyzésre került a Bíróságon és a Földhivatalnál is átvezetésre került. Ez a folyamat 
teljes egészében befejeződött, semmi akadály nincs ahhoz, hogy a Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ létesítésére a pályázatnak eleget tegyenek.  

- A VÁTI által  az iskola-projektre jogerős „Támogatási szerződés” is aláírásra került. 
- Szintén az előző testületi ülésen tárgyalták és döntöttek egy további óvodai csoport 

indításáról és ehhez az ehhez szükséges anyagokat biztosították. Minden 
eszközbeszerzés európai uniós közbeszerzési eljárás keretében lesz, a folyamat 
elindult. 

 
Csizmadia Attila képviselő úr megérkezett az ülésre. 
 

- Utolsó gondolatként jelzi, hogy a munkaterven kívül, július és augusztus hónapban is 
várható rendkívüli testületi ülés, ezért kéri a Képviselő-testület tagjait, jelezzék ha 
valaki elutazik. Igyekeznek az üléseket hétfői napokra tenni, de ez mindig a 
közbeszerzési eljárások határidejétől függ. A Járóbeteg Szakellátó Központ és a 
„Velencei-tó Kapuja” kivitelezése miatt lesz szükséges a döntés, hogy a pályázatokat 
időben el tudják bírálni. 

 
Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel? Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel a testületi tagok 
részéről nincs, ezért kéri, aki a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem, 2 tartózkodással a két ülés közötti 
munkáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
 

*** 
 

 
Napirend: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előterjesztés 1. sz. mellékletben. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2009.(VII.6.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határozatok végrehajtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 20/2009.(II.9.), 
34/200.(II.23.), 55/2009.(III.16.), 62/2009.(IV.14.), 67/2009.(IV.20.), 68/2009.(IV.20.) 
70/2009.(IV.20.), 71/2009.(IV.20.), 74/2009.(V.18.), 75/2009.(V.18.), 76/2009.(V.18.), 
77/2009.(V.18.), 78/2009(V.18.), 79/2009.(V.18.), 80/2009.(V.18.), 81/2009.(V.18.), 
82/2009.(V.18.), 83./2009.(V.18.), 84/2009.(V.18.), 89/2009.(V.18.), 90/2009.(V.18.), 
91/2009.(V.18.), 92/2009.(V.18.), 93/2009.(V.18.), 94/2009.(V.18.), 95/2009.(V.18.), 
96/2009.(V.25.), 97/2009.(V.25.), 98/2009.(V.25.), 99/2009.(V.25.), 100/2009.(V.25.), 
101/2009.(V.25.), 102/2009.(V.25.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag 
tudomásul vette. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

*** 
 
Napirend: 
2./ Óvoda éves munkájának értékelése 
 Előterjesztés 2. sz. mellékletben. 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Kiegészítésként elmondja, igen mozgalmas nevelési 
tanévet tudnak maguk mögött és zártak le, és ez az anyagban is benne van. Kivétel nélkül 
minden városi rendezvényen jelen voltak, szerepeltek az óvodások. Ezúton is köszöni a 
Képviselő-testületnek, hogy minden gond és probléma nélkül működhetett az intézmény, ehhez 
biztosították az anyagi fedezetet, illetve hogy így működhessenek. Nagyon sok olyan 
szolgáltatást nyújtanak, amit más intézmény nem, illetve nem lenne kötelezettségük, de ezek 
emelik az óvoda színvonalát és szeretnék is ezt továbbra is megtartani. Remélik, hogy a 
továbbiakban is az óvodai rendezvényeken találkoznak a Képviselő-testület tagjaival, 
továbbra is meghívják őket ezekre és szívesen látják őket. Megköszöni ezúton is a 
nevelőtestület munkáját, mert ezt a munkát másképp nem lehetett volna így elvégezni. 
Amennyiben kérdés van, szívesen válaszol rá. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Az év folyamán módosították az óvodai nyitva tartási 
rendet. Kérdezi, elérte-e a célját? A gyermekek neveltségi szintjén látszik a jó munkavégzésük, 
jó lesz velük dolgozni az iskolában. Nagyon köszöni az ünnepségeken való részvételüket, 
hiszen bármikor kérték, mindig ott voltak. Kéri a Képviselő-testületet, köszönetüket fejezzék ki 
a szülők felé is azért, hogy ezekre az önkormányzati rendezvényekre elhozzák a gyermekeket 
szabadidejükben, hétvégén. Kéri, tolmácsolja ezt az Óvodavezető a szülők felé. 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Igen, természetesen eddig is mindig megköszönték ezt a 
szülőknek, mert ha ők nem hoznák el gyermekeiket ezekre az önkormányzati rendezvényekre, 
akkor nem tudnának részt venni az óvodások. Nagyon gyakran már előre meg is kérdezik, 
szerepelnek-e a gyermekek az ünnepségeken, mert akkor ők is ahhoz igazítják a 
programjaikat. A rendezvényeken ezután is ott lesznek. Igen, a nyitva tartás elérte a célját,  
igénybe is veszik néhányan.  
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Fehér Györgyné képviselő: Semmi újat nem tud mondani, évek óta ugyanaz szinte mindig a 
véleménye. Nagyon jól dolgoznak, nem csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon is elég 
gyakran látja korán reggel 6 órakor már ott vannak a dolgozók, várják a gyermekeket. Az is 
minősíti a jó légkört, hogy amikor a kis unokájával arra sétál, mindig be akar menni az óvoda 
udvarába. Látszik, hogy a szakmai munkát oda adással végzik, a beszámoló igen igényes 
munka, a gyermeklétszám nem csökken, hanem nő, erre büszkék, sőt elhelyezési gondjuk van, 
többre lenne igény. Arra meg külön büszkék lehetnek, hogy nő a gyermeklétszám. Köszöni a 
beszámolót, igen érdekesnek találja. Sok erőt, a nyárra jó pihenést kíván. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Kérdezi, van-e elutasított felvétel a jövő tanévre vonatkozóan, a 
felvételi kérvények és a beiratkozás milyen arányban vannak? 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Még senkit nem utasítottak el, mindenkit fel tudtak venni. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Konkrétan azért is kérdezi, mert a gárdonyi háziorvos kérte meg, 
próbáljon helyet keresni a gyermekének, mert elutasították a kérelmét. Van az itteni 
óvodásnak szabad kapacitása? 
 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető: Velencei kérelem nem került elutasításra, de csak velencei 
gyermekekkel teltház van, a nem velenceiek felvételi kérelme elutasításra került, több ilyen 
volt. 
 
Martinovszky József képviselő: A városban elkezdődtek a nagy beruházások, és ezek 
elkészülése után az óvodát kellene fejleszteni. Ez az épület valamikor lovarda volt, most az 
elmúlt 50 év óta gyermekek vannak benne, inkább legyen utána újból lovarda, de a kicsik is 
megérdemelnék, hogy ettől méltóbb körülmények között legyenek. Jobb is, hogy itt van az ülés, 
át tudják érezni ezt a helyzetet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztésben is benne volt, nyilvánvaló a 
fejlesztési szándék, a koncepciót vissza kell hozni és dönteni kell majd róla. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Megköszöni az óvodapedagógusoknak és a kisgyermekeknek, 
valamint a szüleiknek, hogy a virágosításban is igen sokat segítenek minden évben és jövőre is 
szeretné kérni őket, számítanak a munkájukra. Látva most a szép virágos udvart, javasolja, 
hogy jövőre – mint virágos intézmény – is nevezzenek be a virágosítási mozgalomba.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben, amikor a két intézmény egymás után 
beszámol az éves munkájáról, minden jót évről – évre elmondanak és az őszinte véleményüket 
is, bár szinte ismételik magukat, ez elkerülhetetlen. A nevelőtestülettel gyakran találkozik 
évközben is, amikor is mindig megköszöni a munkájukat a Képviselő-testület nevében. 
Véleménye szerint, az a nevelőmunka, ami az óvodákban folyik, az állampolgárok számára 
megnyugtató, hiszen olyan gyermekeket adnak át az iskolának, akikkel öröm, és könnyű lesz a 
további oktatási munka. Igen színvonalas munkával, igen sok többletmunka felvállalásával a 
szülőkkel együtt vesznek részt a rendezvényeken. Mindez adja azt az érzést, hogy a kicsik és a 
nagyobbak sorsa és neveltetése jó kezekben van, ennek nagyon örül. Természetesen 
mindennapi kapcsolat van az iskolával, sőt egyre szorosabb, ami az ő részéről elvárás, hiszen 
ez a jövőt segíti. Minden civilszerveződésben részt vesznek az óvodapedagógusok, így pl.: a 
Mikkamakka Játszóházban, a Baba Mama Klubban támogatóként és közreműködőként 
egyaránt, és ez is gyermekek és a szülők érdekét szolgálja. Nagyon jó szemléletű 
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pedagógusgárda, nagyon jó kollektív szellem van, számíthatnak egymásra. Ha nem így lenne, 
nem lehetne színvonalas munkát végezni. Az Önkormányzat dolga, hogy ehhez a technikai és 
dologi feltételeket biztosítani. Igyekeznek mindent megtenni, hogy lehetőség szerint stabil, jó 
körülményt biztosítsanak a munkájukhoz. Ősztől egy csoporttal bővül az óvoda, ez is annak a 
bizonyítéka, hogy tudnak együtt örülni, együttműködni ennek és egyetértenek az 
Önkormányzat szándékával. Külön köszöni a munkájukat és az óvodavezető munkáját is. 
Mindent megtesznek azért, hogy békés munkahelyük legyen és békében nevelhessék a 
gyermekeket. 
 
Füri Mihály képviselő: Szeretne hozzászólni. Már nem az első évben, hanem többedik 
alkalommal mondja, ez az állapot, ami itt a velencei óvodákban van, méltánytalan a 
gyermekeknek és a dolgozóknak egyaránt a mai korban. Már réges-rég fejleszteni kellett 
volna. Tavaly ilyenkor is elmondta, nézzenek meg 1 –2 külföldi óvodát és változtassanak. Az 
elmúlt 3-4 évben már lehetett volna, ha nem is teljes körűen, de a kezdőlépéseket meg lehetett 
volna tenni, hogy legalább a színvonalában változtattak volna a jelenlegi helyzeten. 
Légköbméterekben is kicsi helyen dolgoznak, ez nem pénzügyi, hanem pusztán egy vállalási és 
egy döntési kérdés annak ellenére, hogy erre az épületre akarnak-e költeni, akár klimatizálni 
már réges-rég meg lehetett volna csináltatni. Ezek a fejlesztések részben azért nem történtek 
meg, mert a velencei Képviselő-testület – hogy tisztán lássák – nem egy véleményen van, 
hanem különböző és ezeket próbálják eggyé faragni. 
 
Sénik István képviselő  kiment a teremből. 
 
Vannak nagyobb rétegben támogatott dolgok, amiket ők gátba szorítanának pl. egy óvodához 
képest, és eléggé „elkerüli a szamarat a kordé” és maradnak el dolgok, amiket régóta meg 
kellene csinálni. Azokat az alapokat, amiről beszélt már, réges-rég meg kellett volna 
valósítani. Véleménye szerint, halaszthatatlan az óvodák és a játszóterek színvonala Velencén. 
Nagyon sok mindennel foglalkoznak, olyannal ami nem konkrét a velencei gyermekek és 
fiatalok célját fogalmazza meg. Nem a beszámolóra fog igennel szavazni, hanem az óvodában 
dolgozók munkájára. Nagyon jó szellemiséget lát. 
 
Sénik István képviselő visszaérkezett a terembe. 
 
Talán sokan nem is gondolnák, de komoly tapasztalatokkal rendelkezik. Nagyon jó, hogy lehet 
ezeket a fiatalokat társaságokba, csoportokba hozni, sok a rendezvényeken való részvételük, 
ehhez külön gratulál. A beszámoló jó, de ott is kellene a modernizáció. A munkájukhoz 
gratulál, jó egészséget kíván. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: 2006-ban elfogadta a Képviselő-testület a fejlesztési 
elképzeléseket is, amiről az óvoda dolgozói is tudnak. Amit a Képviselő úr hiányol: játszótér, 
óvoda fejlesztés, ezeket majd fogalmazza meg bővebben, mert nem érhető számára, de 
biztosan az ő hibájából. Hasonlóan, 2006. óta együtt dolgoznak, nem hangzott el, hogy ez a 
fejlesztési feladat ne valósuljon meg, vagy az óvodában bármi más dolog. Általánosságban 
nem biztos, hogy pontos megfogalmazás volt. A beszámolót összesen, mindennel együtt lehet 
elfogadni. 
Kéri, aki a Meseliget Óvoda éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:   
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2009.(VII.6.) 
h a t á r o z a t a 

a Meseliget Óvoda beszámolójának elfogadásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Meseliget Óvoda éves munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 

*** 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Még egyszer megköszöni az óvodai dolgozók munkáját 
és kéri, hogy szünet után folytassák a testületi munkát. 
 

*** 
 
Egyebek: 

a.) Alapító okiratok módosítása 
Előterjesztés 3. sz. mellékletben. 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szóbeli kiegészítés nincs. Kérdezi, van-e kérdés, 
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Juhász Gyula képviselő: Kérdezi, az iskolával kapcsolatban, hogy kisegítő, illetve vállalkozási 
tevékenység miért nem szerepel, majd amikor aktuálissá válik, akkor kerül sor újból az 
Alapító Okirat módosítására? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Az új szabályozás szerint, a kisegítő és vállalkozási tevékenységet kell 
meghatározni. Vállalkozói tevékenység esetén nem folytathat kisegítő tevékenységet, ezért 
kellett a módosítás. 
 
Juhász Gyula képviselő: Arra gondolt, hogy ha nyelvi oktatást végeznek vállalkozói 
tevékenységben akkor azért külön módosítás kell? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Nem, mert az Alapító Okirat már tartalmazza. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelen pillanatban is van nyelvi oktatás vállalkozói 
tevékenységben? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Tudomásom szerint jelenleg már van ilyen.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Véleménye szerint olyan korlátokat hoznak, amit nem tudnak 
átlépni. Miért zárják ki azt a lehetőséget, hogy az iskola ne végezzen vállalkozói 
tevékenységet? Egyszerű példa: az iskola miért nem végezhet autóvezetői oktatást, ha van rá 
lehetőségük? Vagy van 10 ember, akik zenét tanulnának az iskolában, mert vannak olyan 
pedagógusok, akiktől órát vehetnének.  
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Czuppon István iskolaigazgató: Az előző iskolai Alapító Okirat módosításnál a szakfeladatok 
számát meghatározták és elfogadták az iskolafolyamathoz olyan tevékenységeket, amelyeket 
akkor felsoroltak, abban a vizsgáztatás szervezése is szerepelt, majd a két tannyelvűnél a 
nyelvoktatás, bérbeadás meg van, mint vállalkozói tevékenységű, és minden mást lehetne 
csinálni de mivel nem önállóan gazdálkodók, a bérbeadás is az Önkormányzaton keresztül 
történik.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő: Ha van szabad tanterem, szabad tanerő oktatásra, akkor ne 
korlátozzák be, örülni kell, ha plusz pénzt tudnak hozni és az iskola felhasználhatja azt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Vannak gyakorlatok, az eddigi Alapító Okiratokban 
benne vannak. Ezeket a tevékenységeket folytatják, de nem a köznapi vállalkozói feladatnak 
mondott formában. Az Alapító Okiratok átformálás a különböző,  MÁK által kért átvezetések 
miatt szükséges, ezeket kell végrehajtani.  
Kéri, aki a  Zöldliget Általános Iskola Alapító Okiratának módosításával az előterjesztés 
szerint egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2009.(VII.6.) 
h a t á r o z a t a 

a Zöldliget Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  
Alapító Okiratának módosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar – Angol Két Tanítási 
Nyelvű  Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A Szakfeladatok rendje az alábbi kiegészítő tevékenységgel egészül ki: 
 
Kiegészítő tevékenység: 
55241-1   Munkahelyi vendéglátás 
55232-3   Iskolai intézményi közétkeztetés 
 
2./ Az Alapító Okirat az alábbiakkal egészül ki: 
A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladat ellátását 
szolgáló önkormányzati ingatlanok, továbbá a leltár szerint nyilvántartott kis és nagy értékű 
tárgyi eszközök, immateriális javak. A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv 
vagyon mérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai 
szerint kezelni. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

*** 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztés szerint elfogadja a Meseliget 
Óvoda Alapító Okiratának módosítását, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2009.(VII.6.) 
h a t á r o z a t a 

a Meseliget Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A Szakfeladatok rendje az alábbi kiegészítő tevékenységgel egészül ki: 
 
Kiegészítő tevékenység: 
552411/100   Munkahelyi vendéglátás 
 
2./ Az Alapító Okirat az alábbiakkal egészül ki: 
A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladat ellátását 
szolgáló önkormányzati ingatlanok, továbbá a leltár szerint nyilvántartott kis és nagy értékű 
tárgyi eszközök immateriális javak. A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv 
vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai 
szerint kezelni.  
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

*** 
 
 
Egyebek: 

b.) Irányelvvel nem érintett rendeletek felülvizsgálata 
Előterjesztés 4. sz. mellékletben. 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előző ülésen már téma volt, ez a második lépcsője. 
Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs. 
Kéri, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2009.(VII.6.) 
h a t á r o z a t a 

a belső piaci szolgáltatásokról szóló rendeletek felülvizsgálatáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályos rendeleteit felülvizsgálta, és 
megállapította, hogy az alábbi rendeletek nem érintettek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével. 
 

- Közműtársulásokról és az utólagos rákötésekről szóló 14/1993.(X.1.) rendelet 
- Helyi címer és zászló alapításáról szóló 9/1994.(VIII.9.) rendelet 
- Háziorvosi körzetekről szóló 16/2002.(X.10.) rendelet 
- Gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2009.(III.17.) rendelet 
- Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló 6/2005.(III.1.) rendelet 
- Hulladékgazdálkodási tervről szóló 16/2005.(VI.27.) rendelet 
- Elektronikus ügyintézésről szóló 26/2005.(X.24.) rendelet 
- Köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2006.(II.20.) rendelet 
- Szociális rendeletről szóló 9/2006.(III.31.) rendelet 
- Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2006.(X.31.) rendelet 
- Köztisztviselők szociális jóléti és egészségügyi juttatásairól szóló 29/2006.(XII.28.) 

rendelet 
- Adórendelet 31/2006.(XII.28.) 
- Ktg.vet. és zárszám. rendelet mérleg és kimutatás tartalmi köv. szóló 17/2007.(VI.4.) 

rendelet 
- Szociális étkeztetés díjáról szóló 2/2009.(II.23.) rendelet 
- Iskola és Óvoda élelmezési díjáról szóló 9/2009.(II.24.) rendelet 
- 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009.(III.9.) rendelet 
- 2008. évi zárszámadásról szóló 17/2009.(IV.30.) rendelet 

 
Felelős: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
          Szelei Andrea aljegyző 
Határidő: azonnal 
 

*** 
 
 
Egyebek: 

c.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztés 5. sz. mellékletben.  

 
 
Szelei Andrea aljegyző: A régi rendeletből – már az előző módosításakor – teljesen ki kellett 
hagyni a strandok üzemeltetéséről szóló részt, ez külön rendeletbe lett foglalva. A mostani 
módosítás a járművek parkoltatásának a szabályozását tartalmazza. 
 
Juhász Gyula képviselő: A közterülettel kapcsolatos használat belekerült a rendeletbe. A 
házszám változás is a közterülettel összefüggő, azt is bele kell írni a rendeletbe? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Igen, mert nincs rá más szabály. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Korábban is ebben volt, külön rendelet nincs rá. A 
közterület igazgatással összefügg az utcaelnevezés és a házszámozás is. Amennyiben az 
Önkormányzat dönti el az utcanév változást, vagy a házszámozás megváltoztatását,  akkor 
annak a költségét át kell vállalja, egyébként az állampolgár költsége. 
 
Martinovszky József képviselő: Meggondolandó, hogy átnevezzenek utcát, mert az akkor az az 
Önkormányzat teljes költsége.  
 
Juhász Gyula képviselő: Egyszerű, ha a jegyzőkönyvben rögzítve lesz, hogy ez ebben a 
rendeletben található. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Bár nem szorosan a napirendhez tartozik, de elmondja, 
katasztrofális a helyzet a településen a házszámozást tekintve, különösen pl. a Hegyalja 
utcánál. Úgy emlékszik, valamikor volt ilyen mozgalom, hogy az Önkormányzat egyben 
megrendeli a házszámtáblákat. Van-e ilyen mostanában? Hogyan lehetne motiválni a 
lakosságot erre, esetleg a Híradó két – három lapszámában megjelenhetne ilyen felhívás.  
Az itt nyaralók többsége azt sem tudja, hogy helyileg hol tartózkodik, fogalma sincs róla, hogy 
milyen utca, hány szám. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tart az akció, most is meg lehet rendelni a Hivatalban 
és ott is lehet átvenni, természetesen az állampolgár költségén.  
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető: Elmondja, az új beköltözők is kapnak erről 
tájékoztatást.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Annyival kedvezőbb a helyzet, hogyha többet 
rendelnek a táblákból, akkor kedvezőbb az ára. Esetleg újból egy külön cikket lehet írni erről 
a lehetőségről.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Véleménye szerint a cikkek ugyanannyit érnek, mint eddig. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: A rendeletben benne van, hogy kötelező kihelyezni a 
házszámot az ingatlanokra. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A rendelet is benne lesz a Velencei Híradóban. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Esetleg egy magyarázó cikkel ki kellene egészíteni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, és a cikket ki lehet egészíteni azzal az 
egészségügyet érintő problémával, amit az előbb a Főorvos úr elmondott, arra is figyeljenek 
oda az állampolgárok, hogyan készüljenek, hogyan jelentsék be az orvosoknak a helyszínt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztés szerint elfogadja a rendelet 
tervezetet, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta: 
 
 
 



 12 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2009.(VII.20.) 
r e n d e l e t e 

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

Rendelet a 6. sz. mellékletben. 
 

*** 
 
 
Egyebek: 

d.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről  
Előterjesztés 7. sz. mellékletben.  

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
 
Füri Mihály képviselő: Kérdése van. A harmadik bekezdésben két és fél mondatban 
tájékoztatást kapnak arról, hogy a szerződés aláírása megtörtént a „Velencei-tó Kapuja” 
üzemeltetésére vonatkozóan.  
Az előző Testület úgy tudja amikor ezt kiírta, kb. meghatározta milyen paraméterekkel 
szeretnék, ennek függvényében ki lett írva a pályázat, ezt megnyerte a GOMI Kft., akivel 
szerződést kötött az Önkormányzat. Ő megkapta az anyag egy részét átnézésre, hogy majd 
szerződéskötés előtt esetleg tudnak találkozni, véleményezni. A Polgármester azt mondta, 
hogy június 11. és 26. között kell a szerződést megkötni. Ő jelezte a Jegyző úrnak, hogy a 
mintegy 170 – 180 oldalt átnézte, elmondaná a véleményét. Akkor a Jegyző úr azt mondta, 
már megtörtént a szerződés aláírása, gyakorlatilag nincs miről beszélni. Azt kérdezi, valaki 
vett-e részt ezen a szerződés aláíráson, például a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
elnök, vagy valaki, aki az előkészítő munkában részt vett. Azért kérdezi, mert tényként jelzi, 
amiket most elmond itt, Önöktől beszerzett információkról beszél. Nagyon hosszú távú, a 
„Velencei-tó Kapuját” érintő szerződésről van szó. Tizenöt évről volt szó, ehhez képest 20 
évre kötöttek szerződést. Milyen feltételekkel és ez a szerződés, ezek részben módosítva lettel a 
szerződéskötés előtt. Nagyságrendekben változtak meg az árak: 15 millió Ft + Áfa kauciót 
kértek a nyertes pályázótól, illetve a szerződés aláírásával egyidejűleg 50 millió Ft + Áfát 
kértek, de ez módosításra került. Vélelmezi, a Testület tagjai tudta nélkül ezt az 50 millió 
Ft+Áfát nem kell megfizetnie a szerződés aláírásakor, hanem 60 millió Ft + Áfát kell 
befizessen, a beruházás elkészültekor.  
 
Dr. Sirák András képviselő úr távozott az ülésről. 
 
Egyeztetett több mindenkivel, így kivitelezőkkel is, akik részt vesznek ezekben a nagy 
projektekben. Nagyon érdekes helyzet alakul így ki megint Velencén. Nem sértésként mondja, 
de megint ami Velencén folyik, az ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt, egyszemélyes döntési 
mechanizmus folyik, amibe a településen élőknek és a képviselőknek nincsen beleszólási 
lehetőségük, joguk. Kész tényeket látnak utólag, és 20 évre a 20 hektáros velencei szabad-
strand szerződéssel át van ruházva egy üzemeltetési szerződéssel. Nagyon sok velencei család, 
aki itt él, régóta az itt végzett munkájával, vagy az ide kötődése végett szeretne beruházni, 
befektetni, viszont ilyen hosszú távú befektetésben egyáltalán  nem tud részt venni, már 
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teljesen elfogyott a tópart, mert 20 évre ezzel a szerződéssel ezen a tóparti szakaszon az 
Önkormányzaton keresztül senki, semmit nem tud érvényesíteni. Ezek a családok alkalmasak, 
illetve pár tucat, akik meg tudják azt a garanciális feltételt teremteni, amit a nyertes nem. 
Véleménye szerint nem az Önkormányzat akarta így módosítani a szerződést. Ugyanezen 
családok azt is állítják, 20 évvel ezelőtt is volt idegenforgalom és vendéglátás, akkor is 
működtek és most szembesülnek érdemeik elismerése mellett, de ugyanilyen érdemekkel, 
amikor még a jelenlegi nyertes azt sem tudta, hol van Velence, most 20 éves szerződéssel ezt 
az üzemeltetést pénzügyi garanciák nélkül kiveszi a velencei családok zsebéből.  
Két – három éves letétbe helyezett garanciáról van szó, a Testület jól mondta akkor, amikor 
ezt az 50 millió Ft-ot letétnek, kauciónak akarta, de akkor most gyakorlatilag milyen 
garanciákat tudnak alkalmazni a nyertes féllel szemben? Tényként mondja, nagyon nehéz lesz 
a velencei vállalkozásoknak, mert a nyertessel már huzamosabb ideje nem lehet 
kommunikálni. Nem látott olyan dolgot a szerződésben, ahol az Önkormányzat előtérbe 
helyezett volna velencei lakosok által működtetett bérleti lehetőségek elsődlegességét. Félő, 
hogy nem lesz abban a 30 üzletben 30 m2 olyan értékben velenceieknek helye, mint ahogy azt 
szerették volna. Összességében azt mondja, a szerződés azon kívül, hogy egyéb akadályokat is 
vet fel, azt hallja, hogy hasonló érdeklődés van rá, mint a sukorói, média által is felkapott 
dologra.  
Nincs információja – és a Testültnek sem – , megtörtént úgy egy szerződéskötés, hogy a 
Pénzügyi Bizottságban vezető szerepet betöltők nem érezhették maguknak azt, hogy részt 
vehessenek ezen a szerződéskötésen és nem is informálták őket. Azt gondolja, ez a szerződés 
hibás, magának a projektnek a megvalósulása vagylagos, ebben nem volt semmiféle titok, 
elmondta az Oláhné Surányi Ágnes polgármester, hogy ez a Görgicze Zoltán ötlete volt, ebbe 
az irányba mentek. 173 millió Ft-ot fizetett ki csak erre a beruházásra Velence, és nincsenek 
meg azok a pénzügyi garanciák, amelyek alapján azt mondhatná, komolynak látná akár a 20 
éves szerződést, akár az üzemeltetést.  
A GOMI Kft. a szerződésben azt vállalja, hogy 15 millió Ft-ot, ha bármilyen oknál fogva nem 
valósul meg, azt kamatokkal együtt kéri vissza. A mai napig 173 milliót fizetett erre ki 
Velence. Nem arról van szó, hogy rossz dolog, biztos, ha megszavazták, akkor jó dolog, az 
országos pályázaton két pályázat érkezett be, tehát túl sokan nem gondolták, hogy jó dolog, de 
hibának látja, hogy 20 évre a saját településen ki vannak zárva a vendéglátó-, illetve 
szolgáltatóiparban  dolgozó helyi családok, akik konzorciumban, akár közösen tudták volna 
ezt vállalni pénzügyi garanciákkal együtt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csak a tisztelet és a demokrácia miatt nem hívta fel a 
figyelmét arra, hogy az SZMSZ szerint három perces hozzászólásra lenne lehetősége a 
Képviselő úrnak. Már érti miért nem munkaértekezleten, hanem testületi ülésen akart az 
üzemeltetésről beszélgetni, mert nem lesz meg a lehetősége arra, hogy a jegyzőkönyv, vagy 
akár a jelenlévők számára hangzatos csúsztatások hangozzanak el. Pontatlanok az 
elmondottak. Az alaphelyzet úgy gondolja az, ha van véleménye, a Képviselő-testület 
tagjainak mindig elmondja, ha felkér valakit prókátornak, akkor azt vállalja fel. A képviselő-
testületi ülés nem annak a helye, de még a látszatát is visszautasítja – mint polgármester -, 
ingen felháborítónak tartja, hogy szituációkat próbál félremagyarázni. A munkaértekezleten 
beszélgetni lehet majd. Amelyik családok állítják, hogy „labdába szerettek volna rúgni”, de 
nem tehették, ez nem valós, ott volt a lehetőség, hiszen megjelent a közbeszerzés és arra két 
pályázat érkezett be. Bármilyen európai uniós pályázónak módja, lehetősége lett volna. Ha a 
Képviselő úr részt vett volna aktívan a testületi üléseken, akkor folyamatosan lenne 
információja, mert ez még akkor volt, amikor kivonultak ülés közben, nem vettek részt a 
képviselő-testületi munkában, így nem tudhatják azt a teljes folyamatot, honnan is indult ez az 
egész pályázat. Nem kellően informált a Képviselő úr, ebből ered a véleménye. Irritálja, mivel 
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nem pontos, amit mondott. Nem egy személyben dönt, amiben viszont polgármesterként dönt, 
az fel is vállalja. Nem azt mondta, hogy ez a Görgicze úr ötlete volt, hanem akkor sem volt ez 
titok,  úgy kezdték el a  pályázati szándékot, hogy magánbefektetővel együtt szeretnék 
megvalósítani, de közben a pályázati kiírás megváltozott, ezért kellett átvállalni, csak egyedül 
az Önkormányzat pályázhatott. Semmi másról nem volt és nincs szó, ez minden képviselő-
testületi ülésen elhangzott. A pályázati tartalmat is ismerik a Képviselő-testület tagjai, akik 
részt vettek az előkészítő munkában és a bizottsági munkában. Amikor a testületi ülésen 
eredményt hirdettek jelezte a Képviselő úr, hogy, részt kíván venni a munkában. Ennek örült 
is, találkoztak is, az anyagot átadták, fel is hívták a kollégák, hogy megkérdezzék átolvasta-e, 
de az volt a válasz, még nem volt ideje átnézni, holott azt ígérte, egy héten belül véleményezi. 
Éppen ezt szerették volna kikerülni. Magán a szerződés aláíráson soha senki nem vesz részt, 
mert nem ünnepélyes aktusban írnak alá, hanem a közbeszerzési eljárás szerinti szerződés 
aláírásról van szó, amit előtte a jogászok átnéznek.  
Abszolút fals a velencei családok képviselete, abszolút hamis ez az értelmezés. Az 
üzemeltetésről, bérleti jogról van szó, nem átruházva 20 évre. Most már érti, miért 
használnak bizonyos fogalmakat. A velencei családok tudnak vállalkozni, amennyiben 
alkalmasak rá. Sajnálatos, hogy sok velencei nem tudta, vagy nem merte felvállalni, de 
egyébként a pályázat nyertese is velencei. Természetesen áll rendelkezésére azoknak a 
családoknak – ha nevet nem is kapnak – akiknek ezzel problémája van. Előnyt biztosítani 
uniós eljárásban senkinek sem lehet. Az üzemeltetővel lehet kommunikálni. Reméli, azt,  csak 
félrecsúszott szó volt, hogy a kivitelezővel beszélt, mivel a közbeszerzési eljárásoknál ezt nem 
teheti a képviselő sem.  Mint ahogy a média felé sem nyilatkozhatnak.   
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Több, mint 3 hónapig volt a pályázati hirdetés 
feltéve, bárki, akár velencei, vagy bárki mási is pályázhatott volna. A közreműködői 
vélemények szerint a feltételek elég kemények voltak, de a végső felhívásban foglalt feltételek 
jelentősen nem tértek ettől el.  Ezeket többek között a közbeszerzési tanácsadó, a pályázatíró, 
az abban résztvevő közgazdász jogászok nézték meg, és egy speciális szakértő, aki üzemeletető 
– bérlői szakterületen rendelkezik tapasztalattal. A Képviselő-testület legelőször mérlegelte a 
15 év bérleti időt is, de miután a kötvény futamideje is hosszabb ennél, vita nélkül a 20 év 
mellett döntött. A kötvény kötvénykibocsátó bankkal olyan megállapodás született, hogy a 
tőketörlesztés három év halasztást követően kezdődik. Ugyanis ha három évvel később 
kezdődik a tőketörlesztés, akkor onnantól számít a futamidő, ebből adódóban minden 
szakember véleménye azt volt, célszerű a bérleti szerződést úgy megkötni a bérlővel, hogy a 
teljes futamidőre kössenek szerződést és akkor meg van a teljes bevétel, ami célkitűzés volt. 
Ebben a mai gazdasági helyzetben – bár igen szimpatikus támogatni, védeni a vállalkozókat -, 
de abba kényszeríteni, hogy bizonyos kedvezményeket adjanak egy bizonyos körnek, az eltér a 
hazai és  az uniós normáktól. Az egyébként kizárt, hogy a pályázati kiírástól (felhívástól) 
eltérő tartalmú szerződés köttetett volna.  
 
Csabina Zoltán projektmenedzser: Szeretné megerősíteni a Jegyző úr által elmondottakat, 
éppen most ellenőrizte le a gépében a pályázati kiírást, amiben szóról – szóra ez van, 20 évről 
van szó, így jelent meg a tartalmát illetően. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Hogy nem tudnak az állampolgárok semmit a 
beruházásról, ezt furcsának tartja, mert pontosan az a kör, akiket érint, személyes 
tájékoztatást kapott, a Velencei Híradóban mindig külön fejezetben volt, két különszám is 
megjelent és a honlapon is fenn van. Szerencsére nem érti a Sukoróra való utalást, de nem is 
szeretné megérteni, nehogy olyan hangulat alakuljon ki, amilyen kialakult bizonyos körökben. 
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Cserny Vilmos képviselő: Nem ez a testületi ülés napirendje, a munkaértekezleten hallgassák 
meg a Görgicze Zoltán urat, ami felvetődik, arra itt adjon választ.  
A Képviselő úrnak szeretné mondani, mivel nem először használja a nagyságrend fogalmát, 
15 helyett 150 millió, vagy 15 helyett 50, 60 nem nagyságrendi különbség. Ez elhangzott nem 
csak most, hanem sokszor, ilyen apropóból. Ami a konzorciumot illeti, a pályázat nem zárt ki 
senkit, lenne lehetősége a velencei vállalkozóknak, befektetőknek lehetősége nem csak az 
elmúlt 20 évben, hanem az elmúlt 50 évben is, mert korábban is volt ilyesmire  lehetőség ilyen 
apropóból, de nem sok minden történt Velencén, ami 2010. tájékához illő és látványos lenne. 
Az Északi-strand – most látják, mert ott zajlanak a Nyári Játékok eseményei – a mostani 
üzemeltető által tényleg olyan, amit EU-s szintűnek mondhatnak, holott előtte is volt 
üzemeltetője, de akkor egészen másképp nézett ki. Biztosan kapnak működési engedélyt, ezért 
nem érti azokat az akadályokat, amely állampolgári sérelemről szól. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat és a magánbefektető közötti 
konzorciumot kellett kizárni, de arról szó nem volt, hogy a velencei vállalkozók összefogjanak 
és nem pályázhatnak így az üzemeltetésre mert bárki előtt nyitott volt a lehetőség. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Kezdetektől jelen voltak a témában. A közbeszerzési 
pályázat döntésekor jelen volt Ő is és a Képviselő  Úr is. Amikor kiderült az Ő 
összeférhetetlensége, akkor felállt kijött, akkor távozott a Képviselő úr is, és a Serhók György 
képviselő úr vette át az bíráló bizottsági helyét. A maga részéről visszautasítja, hogy 
nincsenek megfelelően tájékoztatva a Képviselő-testület tagjai. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Néhány tag nem vett részt ebben a munkában, de ez nem 
azt jelenti, hogy a Képviselő-testület bizottságai nem ismerik az anyagokat, hiszen minden 
testületi tag meghívást, anyagot kap, jelen lehetett volna egyébként is a bizottsági ülésen. 
 
Juhász Gyula képviselő: Kérdezi, tényleg nem lett az 50 millió 400 ezer Ft befizetve a 
szerződés aláírásakor?  
Csabina Zoltán úr által készített beszámolóval kapcsolatban kérdezi, a menedzser úr 
szükségesnek tartja-e az első oldalon 100 millió Ft olyan tétel szerepel, ami nem volt 
bekalkulálva, a 2. oldalon nincs szó arról a szerződésben, mennyire vannak elkötelezve, tehát 
ez a szerződésben egyáltalán nincs. Tekintettel arra, hogy költségvetést kell készíteni, abból 
dolgoznak, az óvodabővítés pályázat elindításához már az idén kellene ígérvényt készíteni, 
elfogadni, de ha nem ismerik a pénzügyi lehetőségeket, akkor erről felesleges beszélni még.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Korábban már beszéltek erről, ha ezekkel a projektekkel végeznek, 
akkor pályáznak óvodára.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az eredeti elképzelés az valóban az volt, hogy két 
befizetési kötelezettsége lesz a leendő üzemeltető – bérlőnek. Az egyik a bérleti díj 
megelőlegezett része egy évre előre, a másik a ráépítés ellenszolgáltatásaként befizetett 
díjtétel. A célkitűzés megmaradt, csak a módosított kiírás szerint a bérlő-üzemeltető a ráépítés 
díját akkor kell megfizesse, amikor felépül és kész ott egy olyan épületszerkezet, amit tovább 
lehet építeni. A bérleti díj megelőlegezése a használatba vételi, illetve az üzembe helyezési 
időponttól esedékes. Ehhez képest  bónusz a 15 millió Ft külön megfizetendő opció, ami 
gyakorlatilag egy olyan költségfedezet, amit általában kaucióként mondanak. Nyilvánvaló, 
hogy bérlőt csak a meglévő épület üzemeltetésével kapcsolatban lehet kockázatra 
kényszeríteni. Persze ha lesz még hasonló pályázat, akkor lehet más ötlettel próbálkozni. A 
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négyzetméter szerinti egy évi bérleti díj egy összegben történő megfizetése pedig akkor 
esedékes amikor a használatbavételi engedélyt a létesítmény megkapja. Nem érzékel eltérést, 
nyilvánvalóan másfél évvel ezelőtt lazább megfogalmazásban voltak ezek a kérdések, illetve a 
szakértők és a közreműködő szerv álláspontját figyelembe véve, két alkalommal is módosult a 
kiírás, de teljesen szabályosan. 
 
Sénik István képviselő: Kellemetlen neki – mint vállalkozónak is – végig hallgatni ezt, mert 
most valahogy úgy érzi, mintha nem kellőképpen lett volna előkészítve ez a dolog, mert 
eladták azt, ami nincsen. Egy olyan üzemeltetésben, ami még csak tervekben van, elkötelezték 
magukat. Előbb eladták az üzemeltetést, mint ahogy megépül az épület, ezzel lefoglalta már 
azt, ami még nem épült meg, de egyáltalán mikor fog megépülni? Volt arról szó, hogy kauciót 
kell letenni. Irreális dolog, le volt írva előre, valahogyan jobban ki kellett volna tárgyalni. 
Pénzügyi bizottsági ülésen ezekről nagy vitákat folytattak. 
 
Martinovszky József képviselő: Tárgyalták a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
is. 
 
Sénik István képviselő:  A vállalkozó helyében kellemetlenül érezné magát, csak akkor jött 
volna ide, ha már minden biztos. 
 
Füri Mihály képviselő: Nem ismeretlen dolog, annak idején vele is 17-szer módosított 
szerződést az akkori Képviselő-testület. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az akkori Képviselő-testületből a Gulyás József és a Dr. 
Sirák András képviselőkről beszél, akik annak idején a kilátóval kapcsolatos tervezetet 
többször módosíttatták, ők voltak azok, akik nem támogatták. 
Semmi olyan dolog nem történt, és nem történik, ami miatt a jelenlévő vállalkozó úrnak 
kellemetlenül kellene éreznie magát. Látja, és kellőképpen értékeli, az elhangzott vélemények 
miatt a változások menetközben alakultak ki. A vállalkozó érdekében történt mindez, hogy ne 
akarjanak „86 bőrt lehúzni” róla, hanem inkább örüljenek annak, találtak olyat, aki így, 
ezekkel a feltételekkel vállalta. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Ha más lenne a vállalkozó, akkor minden rendben lenne. 
 
Füri Mihály képviselő: Ez mindig így volt, ezzel nem mondott újat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Hogyan lehet olyan garanciákat kikötni már a 
közbeszerzési kiíráskor, hogy az üzemeltető lesz-e, vagy valaki más, aki a ráépítést vállalja, és 
hogyan jön vissza a visszatérítési idő kamattal, mindennel együtt a 20 év alatt. Nehogy azt 
higgyék, hogy ez olyan kérdés, ami nem lett volna eléggé kitárgyalva. A pénzügyi 
elszámolással kapcsolatban nem értette a felvetést, hogy milyen kapcsolat van az óvoda és a 
„Velencei-tó Kapuja” között. Hogy mennyi pénz van, hogyan használják fel, most is – mint 
mindig – folyamatosan tájékoztatást kaptak róla. Addig nem kellene egyéb feladatot 
felvállalni, amíg más kötelezettségeiket nem végezték el. Jelentős pénzmennyiség van lekötve 
most is. Fejlesztési céllal, a három projekt megvalósítása érdekében lett a kötvény kibocsátva 
és lekötve. Ez nem azt jelent, hogy az óvoda nem fontos, hanem sorrendiség van, és akkor és 
annak akarnak megfelelni, amiről eddig már döntöttek. 
A mostani előterjesztés a pénzügyi elszámolás része, ami mindig is testületi ülésen volt. Most 
a projektmenedzser beszámolójába került bele, nem az ő feladata az Önkormányzat 
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költségvetésének vizsgálata. Az előkészítés feladatai a Hivatalnál folytak, és a 
projektmenedzsment folyamatosan hozzátevődik.  
 
Juhász Gyula képviselő: Mit jelent a 30 millió Ft törzstőke emelés? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A törzstőke egyfajta átadása az önrésznek. Ez nem 
többletköltség, hanem tervezett költség, de a forrás biztosítása a Kft-nek a szakemberek 
szerint ezzel a technikával biztosítható szabályszerűen.  Képviselő úr által említett, a két 
projektet érintő összesen 64 millió forintban kalkulált áfa-többlet fizetési kötelezettség olyan 
tétel, amellyel a mai napon még számítani kell, de természetesen kezdeményezik a 
szerződéskötő szervekkel a szerződés módosítását arra tekintettel, hogy ez az állami büdzséről 
szól, ennek megfelelően mentesíteni kell a projektgazdákat az áfa-többlet befizetése alól. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minderről az előző testületi ülésen részletes 
tájékoztatást adott. Az önrészről a Járóbeteg Központnál is adott tájékoztatást, nem 
többletforrásról van szó, hanem egy ilyen fajta technika, a másik pedig az Áfa-emeléssel 
kapcsolatos. A két ülés közötti munkában elmondta, nyilván készülni kell azokra a központi 
intézkedésekre, amelyek többletköltséget jelentenek. Erről is folyamatos tájékoztatást adott, 
ezt az utat kell járni, amennyiben nem lesz járható, a „Velencei-tó Kapujánál” nem lesz Áfa-
ügy, mert bejelentkeztek az áfa-körbe.  Ezt is elmondta már, hogy nyilván ha olyan lesz, a 
Kormány nem oldja meg az 5 %-os áfa-emelésből adódó problémát, ismételten beszélnek 
róla. 
 
Juhász Gyula képviselő: És a  törzstőke emelés? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Érvényes döntése van az Önkormányzatnak, nem a 
Polgármesteri Hivatal fizeti ki az önrészt, 99 %-os tulajdonosa a Kft-nek. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Cca. 80 millió Ft önrészt kellett vállalni, ebből 30-
at átadtak a Kft-nek és majd még 50 millió Ft-ot. De azt is valószínű ezzel a technikával kell 
átadni. 
 
Juhász Gyula képviselő: Amikor a  versenytárgyalás volt, kizáró ok lehetett volna, konkrétan 
le volt írva ez az összeg, 50 millió Ft volt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem valós a felvetés, összességében minden  a pályázat 
melléklete volt. Nyilvánvaló, aki pályázik, annak fel kell készülnie, meg kell felelnie azoknak a 
feltételeknek, ami elvárható. Aki pedig nem ért hozzá, az nem tudja értelmezni. 
 
Juhász Gyula képviselő: Ezek után ő többet nem vállalja a Bíráló Bizottsági tagságot, neki 
többet ne is szóljanak, nem megy el, nem akar abban részt venni többet soha. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha valaki formai hibát követ el, azzal nem lehet mit 
csinálni, ha valaki nem ért hozzá, akkor fogadjon fel olyan személyt, aki tudja értelmezni, és 
el is tudja készíteni a pályázatot. 
 
Csabina Zoltán projektmenedzser: A továbbiakban nem az Önkormányzat kapja a számlákat, 
hanem a Kft. Most már ők kapják, viszont az Önkormányzat vállalta, hogy a 80 millió Ft-ot 
beleteszi, ezt a technikát kellett megtalálni, ez a törzstőke emelés, de nem jelent többletet, 
erről döntöttek eredetileg is. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egy korábbi pályázati felhívás tartalmazta az 50 
millió Ft-os kiírást. Szabályos volt a pályázat, és azt az ajánlatot kellett érvényesnek tekinteni 
és az ebben lévő összeget, nem azt, hogy mit szeretett volna az Önkormányzat. 
 
Füri Mihály képviselő: Elhangzott, hogy részt kellett volna vegyenek a képviselő-testületi 
tagok a bizottsági üléseken. Igen, de az az igazság, ahogy akkor nekik nem osztottak lapot a 
Bizottságban. Hogy itt van köztük a vállalkozó, az csak a hasznára megy, látja azt, hogy 
milyen támogatottságra számíthat, milyen konszenzus van, volt és lesz Velencén.  
A szerződés egyébként több sebből vérzik, nem biztos, hogy nem újra tárgyalandó. Az 50 
millió 400 ezer Ft egy időben átutalandó összegként szerepelt, és a közbeszerzésben is úgy 
szerepelt, hogy be kell fizetni egyszerre ezt, utána 15 millió Ft-ot. Ezzel számoltak. Nem 
számoltak nyilván azzal, hogy az 50 millió 400 ezer Ft + áfát nem kell most befizetni. 
Pillanatnyilag a területre két éves szerződés van a jelenlegi üzemeltetővel és az új bérlővel is. 
Ezt mondja azért is, mert a kivitelezők kérdezik, magánemberként és képviselőként is. Ezt nem 
tudják másképp megoldani, ez az egyetlenegy fórum, ahol értekezni tudnak. Június 16. és 25. 
között lett volna lehetőség még megkötni a szerződést, de ehhez képest, 15.-én már azzal 
kellett számoljon, hogy megtörtént az aláírás. Amikor átvette az anyagot utána nem volt ideje 
átolvasni, de lett volna még bő 15 nap. Igen, van médiaérdeklődés ezzel a szerződéssel 
kapcsolatban és teljesen természetes reakció is az itt Velencén létező, élő családok részéről, 
akik pl.: nem Gárdonyban, vagy Lovasberényben szeretnék megcsinálni a beruházásukat, 
hanem szeretnék itt, Velencén a szakmai közéletben a részüket kivenni. Nem történt 
gazdaságossági tanulmány, legalább is a bérleti díjhoz viszonyítva nem hangzott el, holott 
legalább 40 éves megtérülése lesz a projektnek. Az sem elfogadható, amit a Jegyző úr 
mondott, nem kérhető a bérlőtől, hogy tegyen le egy összeget. Nem egy szimpla bérlőről van 
szó. Ne nevezzék a nyertes pályázót bérlőnek, nem bérlő, hiszen egy ráépítési kötelezettséget 
is vállal és bonyolítja, ezzel együtt 700 m2-re tulajdonosa lesz az Önkormányzat tulajdonát 
képező épület tetejének. Ha ez nem nagyságrend, akkor pláne le kell tenni az 50 m millió +Áfa 
kauciót. Nyilván le tudja tenni a pályázó, de hangsúlyozza, Velencén nem egy, hanem akár 
több család és vállalkozó is lenne, akik ebbe belépnének, hogy Velencének meg legyen a 
fedezete, mert jelen pillanatban nincs, és a 60 millió Ft-ból már óvodát lehet építeni azonnal. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nagyon rosszak az összefüggések és félre vezetők, 
viszont hangzatosak, csak kissé tévesek. Amire kell, arra az Önkormányzatnak meg van a 
fedezete. Az üzemeltetésre számítások készültek, a gazdaságossági számítás is része volt a 
pályázatnak. A pályázat elbírálása előtt ő sem ismerte egyiket sem, sem a kivitelezőt, sem 
mást, és természetesen meg van, mikor, ki  vásárolta meg a pályázatot és ugyanígy a bírálat, a 
szakmai döntés is. Igen hangzatos, de félrevezető amit mond. Ha van érdeklődő, aki szeretne 
bérlő  lenni, rajta, semmi akadálya nincs. Az üzemeltetés és a ráépítés kérdésében hosszas 
viták voltak a bizottsági üléseken. Ezek mind megvitatásra kerültek, ezt mindenki megismerte, 
aki jelen volt. Az a lényeg, hogy megvalósuljon annyi önkormányzati pénzből, ami 
rendelkezésre áll. Elhangzott az is, hogy a kivitelezőkkel egyeztetni kell. Erre nincs 
jogosítványa a Képviselő-testület tagjainak, magánemberként is nagyon veszélyesnek tartja. 
A Bizottságnak Önök is tagjai, aki nem, az pedig mindig meghívott. 
 
Füri Mihály képviselő: Mitől lenne veszélyes? Itt fél óra után minden nyilvános. 
 
Serhók György képviselő: Tudomása szerint, nincs kivitelezője a „Velencei-tó Kapujának”. 
Nem érti az egészet, mert már megvitatták, véleményezték többször, és akkor most, 2 – 3 
hónap múlva egy olyan „golyóként” dobják fel, amiként talán úgy tűnhet, mintha valamit nem 



 19 

jól csináltak volna. Minden sora a szerződésnek ki lett tárgyalva, ez megtörtént mindenki 
részéről, döntöttek ezekben a kérdésekben, és most  egy – egy személyben felvetődik az, hogy 
talán valami kimaradt mégis. Kellemetlen persze biztosan a jelenlévő vállalkozónak is ez a 
helyzet, hogy mindezek után felmerülnek ilyen dolgok. Úgy érzi, nem jogos a felvetés, a 
hibakeresés, de annak örülne, ha meg lenne a kivitelező. Igen, van, illetve volt több, de 
mindegyik nagyobb értéket határozott meg, ezért új közbeszerzési eljárást kellett kiírni. 
Nyílván keresik  a lehetőségét annak, hogy a képviselők mondjanak véleményt, de nem jogos, 
ő sem beszélt és nem konzultál senkivel, jobb ha inkább elzárkóznak ettől. 
Még nincs meg a kivitelező, minden az eljárásoknak megfelelően megy. Nem érti, miért kell 
mindig „újragombolni a kabátot”.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor kb. egy hetes egyeztetés után hármasban (Füri 
képvisel úr, Jegyző úr) találkoztak, elmondta, a közbeszerzési eljárást részeként kiküldött 
anyagokon és feltételeken nem tudnak változtatni a szerződés aláírásakor sem. Átadták az 
összes anyagot és abban állapodtak meg, hogy egy héten belül találkoznak, addigra a 
Képviselő úr átnézi. Egy hét után a Polgármesteri Hivatal dolgozója felhívta telefonon és 
rákérdezett.  Akkor azt fogalmazta meg, nem igen sürgős olvasni a szerződést, mert nem lehet 
rajta változtatni. 
 
Füri Mihály képviselő: Volt egy időpont az aláírás előtt, de benne van, az eredményhirdetést 
követően, 15 napon belül változtatni lehet. Igen, lehetőségük lett volna a változtatásra, ezt 
neki 15 évvel ezelőtt végig kellett hallgatni, de csak ez a fórum van, ahol el lehet mondani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes  polgármester: Ismételten megkérdezte, nem akarnak-e leülni 
megbeszélni. Akkor is azt mondta a Képviselő úr, nincs értelme, mert már az aláírása 
megtörtént a szerződésnek. Meg volt a lehetősége, hogy elmondja a véleményét a mai testületi 
ülésen kívül is és előtte is. A következő beszélgetés második dátumáról volt szó, majd 
megállapodtak egy következőben. Kiforgathatja a szavát a Képviselő úr, de nem felel meg a 
valóságnak. 
 
Csabina Zoltán projektmenedzser: Folyamatosan olvassa a szerződés szövegét a 
számítógépében, februári dátummal találta meg, de változatlan, ugyanaz a konkrét, 
szövegszerű szerződés szöveg van. A közbeszerzési felhívásban megjelent szöveget nem lehet 
megváltoztatni, de módosítani sem lehet. 
 
Füri Mihály képviselő: Akkor olyan anyagot kapjon, amiben feketén – fehéren le van írva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindenképpen olyan anyagot kapott, ami a 
közbeszerzési anyagban benne van.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kb. 5 – 6  vagy 7 módosítással készültek az anyagok 
és a pályázati kiírás is kétszer lett módosítva. Jelezni szeretné, és kifejezetten felhívja a 
figyelmet a közbeszerzési eljárás szabályossága érdekében, hogy nem szerencsés a 
kivitelezőkkel és a leendő pályázókkal semmilyen minőségben tárgyalni.  
 
Füri Mihály képviselő: Erről van szó, a Képviselő-testület nem tud róla, hogy több fajta 
információval kell dolgozni. A valahai 5 pályázó közül megdöbbenve tapasztalták, hogy másik 
műszaki kiírást tartalmazó kiírásra lenne megvalósítva a beruházás csak azért, hogy 
beleférjenek az összegbe. 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Amikor az előző pályázati kiírásról döntött a 
Képviselő-testület, akkor döntött arról is, hogy új pályázati kiírást kell megjelentetni, de csak 
akkor, ha nem változtat a pályázati tartalmon. Az új kiírás még nem is jelent meg.  Aki ehhez 
képest mást mond, akkor az nem a valóságot mondja. 
 
Füri Mihály képviselő: Olyan alacsony színvonalú kiírásról tudnak, amire nem is fognak 
pályázni. Ezt mondják. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Eredménytelen lett a pályázati kiírás és újra kiírták. 
Lesz-e vajon új, az is elhangzott, két lehetőség van, nyilvánvalóan próbálkoznak a kivitelezők, 
próbálják felturbózni az összegeket. Elmondta, a velencei Önkormányzatnak annyi pénze van, 
amennyi, nem tud többet felvállalni se pótmunkában, sem a tartalom csökkentésében, de 
nyilvánvalóan a szakértők fognak egyeztetni, hogy mik azok a pontosítások, lehetőségek, 
amelyek nem műszaki tartalmi módosítást jelentenek, és amivel az árakat tartani lehet. Akkor 
is elmondta, hogy a saját és a hivatali telefonját is ellenőrizteti, hogy őket ne tudják vádolni, 
ehhez tartsa magát mindenki, a Képviselők is. Azok a kivitelezők, akik indultak az előző 
pályázaton, máskülönben meghívásos részesei lesznek az új kiírásnak.  Úgy tudja, mindenki 
jogosult az új eljárásban a részvételre.  
 
Csabina Zoltán projektmenedzser: Eleve az a közbeszerzés kikötése, hogy valamennyi korábbi 
pályázó meghívást kap, lehetősége tehát mindegyiknek volt. A kiviteli terv részét képezi a 
közbeszerzési eljárásnak. Olyan változásról volt szó alternatív anyagfajták alkalmazására 
tegyenek javaslatot, de a kiviteli terv nagyon komoly munka, nem lehet megváltoztatni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez az ajánlattevési lehetőség az első fordulóban is 
adott volt, helyettesítő anyagot bármelyikük javasolhatott.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bizalmi alapon, ha nem bízik valaki valamiben, vagy 
valakiben, a Polgármestert, a Projektmenedzsert, vagy a Jegyző urat lehet kérdezni nem kell 
vesződni és vitába bonyolódni velük. Ha valaki meghívást kapott és mégsem fog pályázni – 
nem tudja lesz-e ilyen – mindenütt vannak tulajdonosok, miért nem ő lett a nyertes, miért nem 
pályázott. Vannak olyan léptékű kérdések, amelyek felvetődhetnek, de óva int ettől mindenkit. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Nem csak Őt, mást is megkeresnek, nem biztos, hogy vállalkozók, 
polgárok, de a képviselőknek kellene annyira disztingválni, mi az, amit ide lehet hozni a 
Testület elé. Ő is hall ilyet és mást is, nem nevezi meg, ez csak a szokásos, de nem untatja 
ezzel a Testület tagjait. 
 
Füri Mihály képviselő: Nem csak egy konkrét személyről van szó, van más kör is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Alapvető különbség, mert volt aki folyamatosan részt 
vett az előkészítő munkában, és van egy alapvető bizalom és tudják, minden csak úgy kerül 
kiírásra, ahogy megtárgyaltak, nem másképp. Nem csak hogy nem szabálytalankodnak, ez egy 
másik kör, aki ebben hátsó szándékot sejt. Hangsúlyozza minden képviselő-testületi tagnak, 
nincs miért kétkedniük sem a kiírásban, sem más kérdésekben, és amikor politikus választ kell 
adni, nem kell olyan kérdésekbe bele menni, amiben nem látják az összefüggéseket. Nagyon 
sok érdeklődő van, nagyon sokan alig várják, hogy megvalósuljon, élénkíteni fogja az 
idegenforgalmat és örülnek annak, ha Gárdonyban is és másik településen is lesz fejlesztés, 
mert fellendül a tókörnyék idegenforgalma és a közbeszerzés szabályai szerint folyik minden. 
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Javasolja, aki tudomásul veszi a válaszokat és elfogadja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a három nagy projektről szóló tájékoztatót a Képviselő-testület 8 igen, 2 
nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta. 
 

*** 
 
 
Egyebek: 

e.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról  
Előterjesztés 8. sz. mellékletben.  

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban 
nincs, kéri, aki elfogadja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselőt-testület az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról szóló 
tájékoztatót 11 igen szavazattal elfogadta. 
 

*** 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, közérdekű témában van-e bejelentés? 
 
Martinovszky József képviselő: Kéri, hogy a közterület-felügyelet nézze végig az utcanév 
táblákat. Kérdezi, hogyan van a közterület-felügyelők munkaideje, mert pénteken délután 
17.00 órakor és szombaton délben hívta őket egy állampolgár, és állítólag kioktatták, hogy 
nézzen az órájára, neki már lejárt a munkaideje.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Jelenleg két közterület-felügyelő van, az egyik 6 – 14 óráig, a másik 
½ 8-tól 16.00 óráig dolgozik, illetve hétvégi ügyeletet tartanak felváltva júniustól, ilyenkor 
péntek délutántól hétfő reggelig. Szombaton éjjel is kint volt az ügyeletes  kolléga zajszintet 
mérni. Valóban volt olyan, hogy kétszer kiment a helyszínre fűnyírás miatt, de mivel nem volt 
valós a bejelentés, harmadszor már nem ment ki. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Elmondja, hogy az egyik közterület-felügyelő 
hosszabb ideig műtét miatt betegállományba fog kerülni. A probléma az, hogy van olyan 
állampolgár, aki már akkor is kirángatja őket éjjel a helyszínre, ha a saját kertjében ülve és 
beszélgetve, véleménye szerint nem élvezhetik egymás hangját, mert más rendezvény miatt 
egyéb hangokat hall.  
 
Füri Mihály képviselő: Csak nevesített lehet a bejelentő ugye? 
 
Szelei Andrea aljegyző: Van olyan is, amikor a számot nem jelzi ki és be sem mutatkozik a 
bejelentő, de akkor is kimennek a kollégák megnézni, hogy mennyire valós a probléma. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nagy melegben és a tömegben az emberek 
tűrőképességeik határán vannak, amikor ilyen észrevételek vannak, ezt is mérlegelni kell, és 
persze azt is, hogy a másik oldal mennyire korrekt. 
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Martinovszky József képviselő: A zajrendeletben meghatározott fűnyírási idővel kapcsolatban 
kérdezi, mégis nem lehetne-e a szombati 12.00 – 14.00 órát 19.00 óráig megváltoztatni, mivel  
vannak olyan helyiek, akik délig dolgoznak és bizony amikor 14.00 óra körül nyírta a füvet, a 
szomszédházból ráadásul nem is a tulajdonos, hanem a takarítónő rászólt, hogy hagyja abba, 
mert feljelenti.  
 
Füri Mihály képviselő: Ez az uniós.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez felvetődött akkor is, amikor a módosítást elfogadták. 
A későbbiekben az esetleges módosításkor mérlegelni kell. 
 
Füri Mihály képviselő: Ugyanez van elfogadva másutt is – Gárdonyban is – ez az uniós. 
Egyébként Gárdonyban kőkemény eljárások vannak ennek megfelelően, látott is ilyen 
jegyzőkönyvet.  
 
Martinovszky József képviselő: Egyébként rendesen zúgnak a fűnyírók szombat – vasárnap is 
a településen.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Megkapták tájékoztatásul az előző testületi ülésen történt 
bejelentésükre a választ, így ő is. Nem érti azt, ami le van írva, és nem is ért vele egyet. 
Valaki menjen ki és nézze meg a Hivatalból, mert a Pannónia u. – Fő u. – nál az ifj. Nagy 
Károly terméskövekkel végigrakta az út melletti közterületet, amit balesetveszélyesnek tart.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A tájékoztatót az utak egyirányúsításával kapcsolatban 
Törjék Zoltán műszakos kolléga készítette, ő a szakértő ebben a témában. 
 
Füri Mihály képviselő: Kérdezi, mi a végzettsége a Törjék úrnak, mert azt hallják, hogy 
szakértő. 
 
Benkő Istvánné képviselő: A tóparton az Ifi-strand parkolója nagyon el van hanyagolva, a 
parkoló rész  nagyon gazos és áll a víz rajta. Viszont nagy örömmel tapasztalta, hogy bár a 
mellékutcák parkolása még nem fizetős, de a szemetet már szedik ott is. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Elmondja, két héten belül végig kell járniuk a minősített 
vállalkozókat, szolgáltatókat és ehhez a bizottsági munkához három képviselőre és két külsős 
személyre van szüksége. Kéri, ebben a munkában vegyenek részt a képviselő-társai, mert 
nagyon sok, mintegy 70  helyre kell menniük szinte egy időben, ebben kéri segítsenek. Holnap 
– tehát kedd reggelig – kéri jelezzék, hogy ki tudja vállalni.  
 
Füri Mihály képviselő: Nem tud részt venni, mert ehhez nem ért. Elmondja, nagyon sok 
murvás parkolóból fel van hordva az utakra az eső után a murva. Pl.: a vízisípálya előtt az 
utcaszakasz veszélyes, illetve a Bence-hegyen is. Magánszorgalomból szokta seperni, de 
mindig nem tudja, egészen a Bence-vendéglőig ilyen az út. Törjék szakértő úr rendszeresen 
jár arra, biztosan látja is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A közterület-felügyelők sem győzik, mindig a 
legfontosabbakat végzik el először, mindig rangsort kell felállítani, és vannak a  
sorrendiségben korlátok is. Ő is járt a vízisípálya környékén, bizony ilyen esős időjárás után 
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előfordul több helyen a kőfelhordás. Az ilyen jellegű bejelentésekkel egyébként nem kell 
megvárniuk a testületi ülést, tessék jelezni a kollégáknak 
 
Füri Mihály képviselő: Nagyon jók a Velencei-tavi Nyári Játékok rendezvénysorozat, amit úgy 
vettek észre, hogy az összes létező táblát összefirkálták egészen az orvosi rendelőig. Pontosan 
a rendezvény miatt, S.O.S.-ben kellene 3 – 4 db lámpát felszerelni a Enyedi utca végére, a 
parkoló részre, mert ott sötétben botorkálnak az emberek, nincs közvilágítás. 
 
Martinovszky József képviselő: Megépül az új iskola, ehhez az utolsó sorból vesznek el 
parkoló területet is. Hol lehet majd parkolni? Egyúttal megrendelték a járdafelújítást is? Mert 
ott valakik dolgoznak, napi kb. 1 ½ méteres sebességgel dolgozik 3 ember, de többet vannak a 
fa alatt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Közmunkások dolgoznak ott.  
 
Juhász Gyula képviselő: Tájékoztatásul elmondja, a VHG Kft. Felügyelő Bizottsága 
megalakult és őt ismét megválasztották 5 évre a Bizottság elnökének. 
 
Füri Mihály képviselő: Nem nagy a bizalom, miért nem 20 évre választották meg.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azért, mert 5 évre volt lehetőség. Gratulálnak és jó 
munkát kívánnak továbbra is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Több napirend, hozzászólás nem lévén, az ülést bezárta 
és javasolja 5 perc szünet után a munkaértekezlet megkezdését.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes              dr. Papp Gyula Gábor 
                  polgármester          címzetes főjegyző 
 
 


