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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 7-én 

megtartott testületi üléséről. 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Csizmadia Attila   képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
   Füri Mihály     képviselő 
  Juhász Gyula     képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
  Serhók György   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
   Dr. Sirák András   képviselő (később érkezett) 
   Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Heinczné 
Horváth Edina igazgatási osztályvezető Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Serhókné 
Varjas Edit óvodavezető, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, 
Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Csabina 
Zoltán projektmenedzser, Szabó Gábor a Velence-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
elnöke, Bicskei Józsefné I. sz. Nyugdíjas Klub vezetője, Posch Ede Lénia2 Kft. vezetője, 
Malomvári Klára Bárczy Gusztáv Speciális Szakiskola igazgatója,  
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, a 
Képviselő-testület a jelenlévő 12 fővel határozatképes. Gránitz Gáspár Istvánné képviselő 
jelezte, hogy később fog érkezni a testületi ülésre.  Javasolja, a kiküldött napirendi pontok 
elfogadását.  
 
Kéri, aki 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 

140/2009.(IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel nyílt ülést tart: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről 
3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg meghatározás 
5./ Egyebek: 

a.) Iskola megkezdéséről igazgatói tájékoztató 
b.) Bárczy G. u. 4-6. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása 
c.) Magyar Államtól területek igénylése (volt Ász, volt Agrokomplex) 
d.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
e.) Tájékoztató a Tourinform Iroda működéséről 
f.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elsőként a két ülés közötti munkáról ad egy rövid 
tájékoztatót: 
 

- Nagyon sikeresek voltak a nyári rendezvények, megköszöni a szervezőmunkában 
résztvevő Képviselőtársainak a munkáját, illetve azoknak a segítőknek, akik felelősei 
voltak egy-egy rendezvénynek. 

- Tájékoztatásul kiosztásra került a vasút korszerűsítéssel kapcsolatos térkép, hogy be 
lehessen azonosítani a három új gyalogos aluljáró helyszínét. Az újságban a közúti 
aluljáró és a hozzákapcsolódó körforgalomnak a vázrajza is megtalálható lesz. Új 
elem, hogy a vasúti korszerűsítés tárgyalásakor több képviselő felvetette, miért kell 
lebontani a régi vasúti épületet. A MÁV úgy döntött, megmaradnak a régi épületek, 
csak felújításukra kerül sor. Az elbontásuk azért vetődött fel, mert a műszaki 
paraméterek alapján az eu-s szabványok szerint nem jó helyen vannak. Ezt a 
problémát a MÁV megoldotta, már be is jelentette a megmaradásukat. Mindenki 
érzékeli, hogy a beruházás megindult, a megfelelő engedélyekkel rendelkeznek. 

- Szintén testületi döntés született a TDM pályázat beadására, amely megtörtént. 
Létrejött a Velencei-tó Turizmusáért Egyesület is, a 22 alapító tagból Vereb, Sukoró, 
Pázmánd és Velence önkormányzati tag, a többiek vállalkozások, egyesületek és civil 
szervezetek, akik ehhez csatlakozni kívántak.  
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- A LEADER-el kapcsolatban folyamatos tájékoztatást ad. A hármas tengelynél - ami a 

két várost nem érinti, csak a többi települést -, a döntések megtörténtek, leadásra 
kerültek a pályázatok különböző csoportban. A helyi LEADER döntött a pályázatok 
bírálatáról, a kifizetések is megkezdődtek. A kistelepülési vállalkozóknál három nagy 
témacsoport van, több millió forint fog idekerülni a Velencei-tó környékére. Gárdony 
és Velence, mint két város az úgynevezett négyes tengelybe tartozik. A négyes 
tengelynek az előkészítése is régóta folyik, Velencéről 27 pályázat került 
regisztrációra. Ebben benne van az Önkormányzat és a civilszervezetek is, valamint 
számtalan vállalkozó.  

- Az iskolai és óvodai tanév is zavartalanul beindult. Minden gyermek felvételt nyert 
akár az iskolába, akár az óvodába.  

Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  A két testületi ülés között különböző újságcikkek jelentek meg 
országos lapban is, a Velencei Híradóban pedig a Jegyző úr próbálta helyre tenni a Korda 
villa kapcsán felröppenő híreket. Mivel Velence is elmarasztalólag megjelent a napilapokban, 
ahol az 1998-as évet említik, amikor a Testület döntéseket hozott olyan ügyben, hogy 
üdülőterületté nyilvánította a partszakaszt, stb. Azt kéri, nézzenek utána 1998-ban a Testület 
milyen döntéseket hozott. Erről kér tájékoztatást a következő testületi ülésen.  
Kérdezi, hogy most működik-e a magnó, mert volt egy olyan testületi ülés, amelyen nem 
működött a magnó. Benne van az SZMSZ-ben, hogy a testületi üléseken magnófelvétel készül. 
Ha nincs magnó, akkor a testületi ülés sérti az SZMSZ-t. Véleménye szerint valami 
pótmegoldást kell találni vagy a testületi ülés előtt leellenőrizni a magnót. Különösen ez egy 
olyan ülés volt, amikor a munkaértekezlet és a testületi ülés között vitázott a Testület, reméli, 
nem véletlen, technikai hiba volt. A másik szintén törvényességi kérdése, hogy még áprilisban, 
amikor a Polgármester asszony lemondott a Velencéért Közalapítvány kuratóriumi 
tagságáról a 2007-es törvény kapcsán, tájékoztatást kért a Közalapítványról, mivel 14 évig 
tagja volt ennek a Polgármester asszony. Arra is szeretett volna választ kapni, az Alapító 
Okiratnak hogyan felelt meg a Közalapítvány, legalább is ebben a ciklusban. Feljegyzésben 
kaptak tájékoztatást, de véleménye szerint ez nem olyan kimerítő. Erre még várja a választ.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Semmi akadályát nem látja annak, hogy a következő 
testületi ülésen ismételten kiosszák azt az újságcikket, amit a helyi újságban a Címzetes 
főjegyző úr leírt, mint hivatalos, szakszerű tájékoztatást. Véleménye szerint nem kell senkit 
tisztára mosni. Tudomása szerint ezt senki nem fogja vizsgálni, ezzel kapcsolatban a Megyei 
Önkormányzat Elnöke sem nyilatkozott. Mindaz, ami ezzel kapcsolatos, hivatalosan a 
jegyzőkönyvekből megtudható. Az 1998-as jegyzőkönyvek a Könyvtárban megtalálhatók. A 
Korda villával összefüggésben a bulvárlapokban megjelent hírek nem a valóságot tükrözik, 
nincs miért a Hivatalnak ezzel kapcsolatban magát tisztázni. Ez a Korda úrnak és a bulvár 
lapoknak az egymás elleni pere lesz, ez az ő dolguk.  
A közalapítvány alatti 14 éves tevékenységével kapcsolatban külön nem fog számot adni, mert 
nincs ilyen kötelezettsége. A közalapítvány tevékenységéről a Kuratórium Elnöke minden 
évben beszámol a Képviselő-testület előtt, ezek az aktuális testületi jegyzőkönyvekben 
megtalálhatók.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A magnóval kapcsolatban felvetett kérdésre nehéz 
válaszolni, mert már egyfajta ítélet benne volt a kérdésben. A testületi ülés után tudta meg 
személy szerint, hogy nem működött a magnó, ezért nem volt módja előtte intézkedni, illetve 
bármi más megoldásra javaslatot tenni. Lehet, hogy el kellett volna halasztani a testületi 
ülést, ha korábban tudomást szerez a magnóhibáról, de véleménye szerint ez aránytalan lépés 
lett volna. Amikor erről tudomást szerzett, azonnal megírásra került az a levél, amiben 
tájékoztattak minden Képviselőt, hogy magnófelvétel nem készült. Mivel véleménye szerint a 
magnófelvételnek elsősorban az a szerepe, hogy a jegyzőkönyv megfelelően készülhessen el, 
ezért minden Képviselőnek megküldték a jegyzőkönyv nyers anyagát és erre mindenki 
megtehette az észrevételét. Természetesen technikai hibák léteznek, erre nem lehet szabályt 
hozni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatást 8 
igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta. 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 4 tartózkodással a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2009.(IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 31/2009.(II.23.), 
57/2009.(III.16.), 58/2009.(III.16.), 59/2009.(III.16.), 85/2009.(V.18.), 86/2009.(V.18.), 
87/2009.(V.18.), 88/2009.(V.18.), 104/2009.(VI.15.), 105/2009.(VI.15.), 106/2009.(VI.15.), 
107/2009.(VI.15.), 108/2009.(VI.15.), 109/2009.(VI.15.), 110/2009.(VI.15.), 111/2009.(VI.15.), 
112/2009.(VI.15.), 113/2009.(VI.15.), 114/2009.(VI.15.), 116/2009.(VI.15.), 117/2009.(VI.15.), 
119/2009.(VI.15.), 120/2009.(VI.15.), 121/2009.(VI.15.), 122/2009.(VII.6.), 123/2009.(VII.6.), 
124/2009.(VII.6.), 125/2009.(VII.6.), 126/2009.(VII.6.), 127/2009.(VII.6.)számú határozatokról 
szóló jelentést tudomásul veszi.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
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Napirend: 2.) Tájékoztató az I. félévi mérlegről 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a 2009. évi I. félévi mérlegről szóló tájékoztatót a 
mellékleteivel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással 
a 2009. évi I. félévi mérlegről szóló tájékoztatót elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2009.(IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

a 2009. évi I. félévi mérleg elfogadásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi I. félévi mérlegről szóló 
tájékoztatót a mellékleteivel együtt elfogadta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 3.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet-módosítással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2009. (IX.21.) 

r e n d e l e t e 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 8/2009. (III.09.) 

rendelet módosításáról 
 
Rendelet 4. számú mellékletben. 

 
*  * * 
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Napirend: 4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és 
       keretösszeg meghatározása 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek a napirendi ponttal 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, hogy több vagy kevesebb az igénylő, mint tavaly? 
 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető:  A pályázatot október 1-ig kell kiírni.  
Tavaly 30 fő „A” és 3 fő „B” típusú pályázatot adott be. A pályázati kiírás megjelenik a 
szeptemberi Velencei Híradóban, az Önkormányzat honlapján és a Tó-Tévében is. A 
www.bursa.hu honlapon minden információhoz hozzájuthatnak az érdeklődők.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Javasolja, hogy emeljék meg a támogatási összeget.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javaslatként megszavaztatható, de módosító indítvány 
kell.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Módosító indítvány tesz, legyen 5 millió forint a támogatás 
összege. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek még kérdése, észrevétele?  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a módosító indítvány támogatja, kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással 
a módosító indítvány nem támogatta. 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 
tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2009.(IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
és keretösszeg megállapításáról 

 
1./ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 
2./ Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2,7 millió Ft támogatást biztosít. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  1. pont: 2009. szeptember 30. 
    2. pont: 2010. február 28. 
 

*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

a.) Iskola megkezdéséről igazgatói tájékoztató 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi Czuppon István iskolaigazgatót, hogy a 
Képviselő-testület elé terjesztett anyaghoz van-e kiegészítése. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Nem kívánja kiegészíteni, de a felmerült kérdésekre szívesen 
válaszol. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Zavarja az a megfogalmazás, hogy szeptembertől nincs szüksége az 
iskolának pszichológusra. Ez hogyan került megállapításra? Véleménye szerint ennyi gyermek 
és pedagógus között szükség lehet egy pszichológusra. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Az a gyermek, akinek a szakértői véleményében leírtak 
szerint volt pszichológia kezelésre szüksége, eredményes vizsgát tett és sikeresen beiratkozott 
a középiskolába, innentől kezdve a pszichológus munkájára nincs szükség. Eseti megbízással 
fog az pszichológus az iskolában dolgozni, az iskola anyagi helyzete erre ad lehetőséget.  
 
Füri Mihály képviselő:  Két dolgot kérdeztek tőle a szülők, az egyik a nyelvkönyveknek a 
támogatása, illetve felmerült az, hogy az ellenőrzőt is meg kell vásárolni. Elhangzott olyan, 
hogy az ellenőrző az oktatási elem része és ezért nem kellene térítést fizetni. Erre a két 
kérdésre kér választ, hogy válaszolni tudjon a szülőknek.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Az ellenőrzők minden évben pénzbe kerültek, tudomása 
szerint jelenleg ez 150,- Ft. Senki nem kötelezhető arra, hogy ezt megvegye, nem is ellenőrző 
könyv a neve, hanem tájékoztató füzet. Véleménye szerint jelen pillanatban ez az a 
dokumentum, amelyben a szülő és pedagógus között hivatalos levelezés folyhat. A másik téma 
a nyelvkönyvek. Előkeresték azt a szociális rendeletet, amiben arról volt szó, hogy a Velencén 
tanuló gyermekeknek milyen kedvezmények járnak. Ott az a megfogalmazás van, a 
nyelvkönyvek és az elsősöknek a könyvei attól függően, hogy a költségvetési rendeletben 
miképp szabályozta az Önkormányzat, kifizeti a könyveket vagy nem. Az eddigiekben valóban 
kifizette az Önkormányzat az összes nyelvkönyvet a gyermekeknek. Márciusban úgy adták már 
meg a szülőknek a tájékoztatást, hogy a két tanítási nyelvű oktatásban résztvevő 
gyermekeknek a nyelvkönyv költsége 13-14 ezer forint. Azoknak a gyermekeknek, akik ebben 
az oktatásban nem vesznek részt, 3-4 ezer forint. Úgy gondolja, hogy az esélyegyenlőség és 
mindenféle azonos jogok biztosítása mellett az nagyon eltérő lenne, ha az egyik gyermek 3 
ezer forint támogatásban részesülne, a másik pedig tizenvalahány ezer forintban. Jelen 
pillanatban a törvényi szabályozásnak teljesen megfelel az iskola, azok a gyermekek, akik 
jogosultak arra, hogy az állami normatíván belüli 10.000,- Ft-os támogatást megkapják, 
részesültek benne. Továbbá van az 1.000,- Ft-os normatíva, amit az önkormányzati 
költségvetés tanulónként biztosít. Van olyan gyermek, akinek ingyenes tankönyvet biztosít a 
törvény 10.000,- Ft-ig, de a gyermek tankönyvei 13.000,- Ft-ba kerülnek, akkor a 
különbözetet valahonnan biztosítani kell. Ebben az évben az iskolának azért, hogy a törvény 
szerinti ingyenességet tudja biztosítani a jogosult gyermekeknek, 200.000,- Ft volt a kiadása. 
Ez is az egyik oka annak, hogy nem ingyenesek a nyelvkönyvek.  
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Füri Mihály képviselő:  Kérdezi - amivel találkozott már máshol a világban, mert itt 13.000,- 
Ft-os nyelvkönyvről beszélnek, ami kb. 50 eurós kategória -, nem lehetne-e, hogy esetleg 
ezeket a nyelvkönyveket továbbvigyék és a következő évfolyam gyermekei ebből tanuljanak. 
Van, ahol úgy működik, hogy a gyermekek nem vesznek könyvet, hanem megfelelő sorszámmal 
ellátott könyvet kapnak, amit év végén visszaadnak.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Teljesen egyetért a Képviselő úr felvetésével. A tavalyi évben 
felmérés készült arról, hány szülő igényli azt, hogy gyermeke használt tankönyvet kapjon. 
Három szülőn kívül mindenki ragaszkodott az új tankönyvhöz. Nagyon sok tankönyvet 
munkafüzetként használnak, amibe beleírnak a gyermekek, természetesen ezeket nem lehet 
odaadni a következő évfolyamnak. Most is volt olyan szülő, aki a tankönyv osztásakor 
kijelentette, most nem tudja kifizetni az iskolai tankönyvek árát, ezért javasolták neki, 
forduljon az alapítványhoz, amely a munkafüzetek árát megtéríti, a többi tankönyvet pedig az 
előző évben ingyenes tankönyvben részesülő gyermekektől összeszedhetik. A szülő úgy döntött, 
inkább vár pár napot, amikor is meg tudja venni az új tankönyveket.  
 
Martinovszky József képviselő:  A gyakorlat az szokott lenni, hogy szeptember hónapban a 
rendőrség és a polgárőrség vigyázza az átkelőknél a gyermekek biztonságát. Most, hogy a 
vasúti átjáró építése ennyire intenzíven folyik és ez egy veszélyzóna az átjáróknál, kérdezi, a 
rendőrség és a polgárőrség folyamatosan felügyeli-e a gyermekek biztonságos közlekedését? 
Szeretné, ha kitolódna ez az idő arra az időszakra, amíg az építés tart.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Jelen pillanatban az aluljárónál, ahol átjönnek a gyermekek, 
van egy polgárőr. Nem tudja, a vasúti építés meddig tart, de az elmúlt évben is segítséget 
nyújtott a reggeli és délutáni időszakban a polgárőrség. Kéri a Polgármester asszony és a 
Címzetes főjegyző úr segítségét abban, hogy az idei tanévben is így legyen. 
 
Martinovszky József képviselő:  Az aluljáró építésével munkaterület mellett fognak elhaladni a 
gyermekek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Képviselő úr arra gondol, amikor a Kis utcát és a 
Termálfürdőt összekötő gyalogos aluljáró építése megkezdődik és munkaterület lesz, erre az 
időszakra kell egy fokozott odafigyelés.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  A gyermekek nagy része az iskolánál fog leszállni a buszról.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, a jövendő angol anyanyelvű tanár, akinek 
lakásigénye is van, már itt van-e, tagja-e a tantestületnek, tud-e magyarul vagy csak most fog 
érkezni?  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Ennek a története márciusra nyúlik vissza, mert akkor járt itt 
az anyanyelvi tanár. Befejezte egyetemi tanulmányait, eljött a tavaszi szünetben, a 
Polgármester asszony és a kollegák megismerték, bemutatták neki a környéket, az iskolát, a 
szolgálati lakást és próbálták elmondani neki, mire számíthat. A terveknek megfelelően 
augusztus 16-án megérkezett, a kolleganők sokfelé elvitték. Ez a 22 éves hölgy olyan lelki 
állapotba került, hogy úgy döntött, nem tudja vállalni a feladatot, mert honvágya lett. Hiába 
volt közöttük aláírt szerződés, úgy gondolta, nincs értelme valakit erőszakkal addig itt tartani, 
amíg az utóda meg nem jön. Jelen pillanatban ez a hölgy hazautazott, de ígéretük van arra, a 
héten megérkezik a másik anyanyelvi tanár, aki nem tud magyarul, mert pontosan az a 
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lényege ennek, hogy anyanyelvi szinten fog tanítani. Nyilván azok maradnak meg hosszú 
távon, akik itt telepednek le és megtanulják a nyelvet is.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kérdezi az Igazgató úrtól, miért nem szólt erről? Ha van egy ilyen 
helyzet, nagyon szívesen segítettek volna. Van jó pár olyan gyerek – köztük az övé - a 
városban, akik különböző alapítványi, vallási és egyéb iskolákban éveket töltöttek az Amerikai 
Egyesült Államokban. Itt látszik a kommunikációnak a hiánya, ami nem az iskola és ő közte 
van, hanem van kifeszítve hivatalból egy ilyen kommunikációs információs stop, van amiről 
bizonyos emberek tudhatnak, bizonyos emberek nem tudhatnak. Nem azt mondja, hogy adott 
esetben gyermeke vagy annak baráti köre ezt meg tudta volna oldani, de itt 20-30 év közötti 
gyermekek vannak, akik rengeteget éltek kint, akik erre nagyon nagy ráhatással tudtak volna 
lenni. Ha jól érti, akkor pillanatnyilag úgy mennek bele az iskolaévbe, hogy nincsen meg a 
pedagógus. Ez nem az iskolaigazgatónak mondja szemrehányásképpen, hanem a 
Polgármester asszonynak, mert pontosan ez az, amiben kikérhetné a Képviselő-testület 
véleményét és segítségét, ha akarná. Nem csak az eredményeket kell elvinni és azokat kell 
magasztalni, hanem el kell fogadni és elhinni – reméli az életben lesz erre még mód, hogy 
meg tudják mutatni -, ilyen helyzeteket meg tudnak oldani. Véleménye szerint megoldható lett 
volna ez a helyzet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri az Iskolaigazgató urat, hogy az elejéről kezdje a 
válaszadást, mert nem akarja elvenni tőle ennek lehetőségét, miszerint ki taníthat, mikor volt 
először erről szó. Meg kell nézni, azokon a képviselő-testületi üléseken jelen voltak-e az itt 
lévő képviselők, amikor bejelentésre került, az anyanyelvi tanár mikor és hogyan érkezik ide. 
 
Füri Mihály képviselő:  Erről tud, de arról nem tudott, hogy ez a helyzet alakult ki.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Mivel látja a képviselők arcán a meglepetést, miszerint az 
angol anyanyelvi tanár nem tud magyarul, ezért elmondja, a lényege a két tannyelvű 
képzésnek, hogy iskolaotthonos oktatáson belül folyik majd a tanítás. Van egy magyarnyelvű 
tanár, aki bizonyos tantárgyakat magyarul tanít és van egy angolszakos tanítónő, aki a három 
idegen nyelven oktatott tantárgyat tanítja angolul, ezek az angol, az ének-zene, a testnevelés. 
Tehát magyar tanítói diplomával rendelkező, angol speciális kollégiummal bíró kolleganő 
van az iskolában és teszi a dolgát. Az anyanyelvi tanár szerepe ebben a képzési formában az, 
hogy a gyermekeknek a délutáni szabadidős foglalkozásuknak egy részében, meg azokban az 
időszakokban, amikor angol nyelvű órájuk van, az órák egyik felében beszélgessen. Ezek a 
gyermekek az első két évben nem is írnak egyáltalán angolul, csak beszélnek. A helyzet 
kialakulásáért nem felelősek, mert a megérkező hölgyet minden rendezvényre elvitték, még az 
augusztus 20-i ünnepélyre is, ahol találkozhatott amerikaiakkal. Próbálták itt a településen 
élő amerikaiakat is felkeresni. Külső segítséget is kaptak, mert amikor a problémák 
jelentkeztek, a Szenczi úr a hölgyet az otthonába fogadta, hogy ne legyen egyedül a szolgálati 
lakásba. Szerencsésebb lett volna  ha kettő anyanyelvi tanár érkezett volna, mint ahogy 
kérték, de ez a hölgy kijelentett, egyedül vállalja. Augusztus 29-én jelentette be, hogy elmegy, 
zaklatott lelkiállapota miatt nem lett volna értelme a gyermekek közé engedni. Bízik benne, 
hogy hamarosan megérkezik az utódja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Semmi akadálya annak, ha bármelyik képviselő-
testületi tag bármelyik régióból angol anyanyelvű, pedagógus végzettségű, külföldi 
állampolgárt tud úgy idehozni, hogy munkát vállalhasson törvényes, szabályos keretek között 
és sem az iskolának, sem az Önkormányzatnak pénzébe ne kerüljön, Természetesen biztosítják 
a szolgálati lakásban az elhelyezését és a gardírozását. Az lenne a jó, ha minél több ilyen 
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jószolgálatot teljesítő angol anyanyelvi beszélgető partnere lenne a gyermekeknek. A 
következő anyanyelvi tanár már útban van, de Magyarországon is meg vannak annak a 
szervezett formái, amelyen keresztül anyanyelvi tanárt lehet biztosítani. Ha viszont bárki, 
bárhonnan tud ilyent, akkor ahogy már erről másfél évvel ezelőtt is beszéltek, ennek semmi 
akadálya nincs. Ez jelenleg a Baptista Szeretetszolgálat közvetítésével valósul meg, de bárki 
előtt nyitva az ajtó. 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Ha jól érti, most megszavazzák, hogy adnak egy lakást, csak azt 
nem tudni kinek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem érti jól, ez egy következő napirendi téma. 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Innen indult a beszélgetés, mert az anyanyelvi tanár nagyon jó 
dolog, de nem kritérium, hogy ne tudjon magyarul. Véleménye szerint előnye, ha tud 
magyarul is, ugyanis a gyermekeket előbb-utóbb át kell vezesse az angol nyelvtanulásra.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele az 
iskolai tájékoztatóval kapcsolatban? A választ mindenki megkapta és a helyzetet is jól érti. 
Nincs akadálya a két tannyelvű oktatásnak. Természetesen az Iskolaigazgató úr már tudja, ha 
ez sem sikerül, mi lesz a harmadik lépés, ez az iskolaigazgató kompetenciája.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2009.(IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

iskolaigazgatói tájékoztató elfogadásáról 
 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 2009/2010-es tanévének megkezdéséről szóló igazgatói tájékoztatót 
elfogadta.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

b.) Bárczy G. u. 4-6. sz. alatti önkormányzati ingatlan hasznosítása 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előterjesztésből is kitűnik, nem névre utalnak ki 
lakást, hanem egy korábbi döntés alapján a cél kerül meghatározásra. Kérdezi, van-e 
kiegészítés? 
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Szelei Andrea aljegyző:  A Bárczy G. 4-6. szám alatti önkormányzati ingatlan szolgálati lakás 
céljára történő kijelöléséről van szó.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez a régi jogi kategória ma már nem létezik, de ez a 
fogalom mindenki által ismert. Bérlakás biztosítható annak a szakembernek, akinek az 
alkalmazása az Önkormányzat valamely intézményének kötelező feladat ellátásához 
szükséges. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az előterjesztésben úgy szerepel, a pedagógus külföldről érkezik, 
elhelyezésének legoptimálisabb módja, hogy az üresen álló ingatlant megkapja. Ez egy 
konkrét személy. Most van konkrét személy vagy nincs? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az iskola igazgatója elmondta, van konkrét személy, az 
egyik hazautazott, a másik úton van, de nem ennek a személynek kerül kiutalásra a lakás, 
hanem erre a célra kívánja az Önkormányzat fenntartani. Lehet, hogy a sokadik személy fog 
benne lakni, aki ezt a két tanítási nyelvű feladatot el fogja látni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Pillanatnyilag arról van szó, van egy 
önkormányzati lakás, aminek a sorsáról dönteni kell. Ha a Képviselő-testület dönt arról, hogy 
önkormányzati fenntartású intézményben dolgozó elhelyezésének a céljára szolgáló minősítést 
megadja ennek a létesítménynek – mivel ez képviselő-testületi hatáskör - akkor ennek alapján 
az iskola igazgatójának kérésére, jelzésére a Polgármester asszony a szerződést megköti. A 
személy nevéről a lakás kapcsán most nem érdemes vitatkozni.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, valaki ül már a gépen és jön? 
 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Igen, a héten megérkezik. 
 
Füri Mihály képviselő:  Az Iskolaigazgató úrtól kér egy írásos anyagot, és ha megkeresi az 
Igazgató úr a Képviselő-testületet ilyen témában, akkor tudnak ebben lépni, esetleg 
ráérdeklődni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, milyen írásbeli anyagot kér a Képviselő úr? 
 
Füri Mihály képviselő:  Az anyanyelvi tanár milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljen, 
milyen lakás kap, milyen ellátást kap, útköltségre vonatkoztatva, mi az, amiért ő idejön és mi 
a feladata? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A jogszabályi hivatkozást az Iskolaigazgató úr le tudja 
írni, a többi pedig az, milyen lakást tud az Önkormányzat biztosítani, le fogják írni. Az nem 
lenne baj, ha a Képviselő úr olyan személyt tudna küldeni, aki az erkölcsi és magatartásbeli 
dolgaiért is tud felelősséget vállalni. 
 
Füri Mihály képviselő:  Nem érti az előítéletet, de pont olyan helyre megy, ahol ilyen 
emberekről van szó. Amerikában ma ezek a személyek nem olyan könnyen finanszírozottak, 
mint amilyen eddig volt, elég sok a szabad kapacitás. Nem is érti, miért van az, hogy itt 
vannak ma szeptember 7-én és ami az alap ötlete és meggyőződése volt a velencei iskolának, 
nincs meg hozzá a személyi háttér. Ezt abszolút nem érti. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Úgy gondolja, erre a mondatra csak úgy lehet 
válaszolni, hogy nem fedi a valóságot. Tehát a két tanítási nyelvű általános iskola összes 
működési feltétele biztosított. Ezt azért mondja el, hogy pontos és jegyzőkönyvben 
visszaolvasható legyen. Nem azért jött létre a két tanítási nyelvű iskola, hogy egy amerikai 
angol nyelvű tanárnak délutáni foglakozásaihoz biztosítsák a gyermekeket. A Füri Mihály 
képviselő úr ha tud biztosítani, illetve közreműködni angol nyelvű tanár biztosításában, akkor 
az iskola örömmel fogja venni.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Senkit nem akar megbántani, de erre a dologra van államközi 
egyezmény és az illetékes minisztérium, illetve a Kormány tud ilyen tanárokat biztosítani. A 
Szenczy úr nagyon sokat tett Velencéért, de az egész világért, mindenütt jelen van. Lehet, ha 
nem ezt az utat választja a Képviselő-testület, akkor itt van már a tanár. De mi van akkor, ha 
megérkezik a tanár és egy hétig beteg lesz, nem mehet gyermekek közé, ki fogja ellátni ezt a 
feladatot? Véleménye szerint nem olyan nagy tragédia ez a tanév kezdetén, hogy már egy 
órája erről beszélget a Képviselő-testület. Ez az Iskolaigazgatónak a hatásköre, megoldja, 
úgy látja tudja melyek a lehetséges megoldási javaslatok, ha nem sikerül megoldania, 
valószínű kér segítséget. Ha pedig nem kér segítséget és nem tudja megoldani, akkor a 
következő beszámoló alkalmával elmarasztalja a Képviselő-testület, amiért nem járt el 
helyesen.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Ez nem a lakáshoz tartozik, ahhoz, hogy ez a pedagógus itt 
maradjon, szeretné tudni, ez a pedagógus a magyar fizetést fogja kapni, mert akkor nem túl 
sok az esélye, hogy hosszú ideig fog itt maradni. 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  A megállapodás a Baptista Egyházzal úgy szól, az 
Önkormányzat, - ebben a tekintetben az iskola - a lakhatását és az étkezését fogja tudni 
megoldani. Egyfajta közalkalmazotti jogviszonya lesz, de fizetést nem kap az iskolától, hanem 
a Baptista Egyház fedezi mindenféle szükségletét és ellátását. Az iskolának a mai napig 
kedvezőnek tűnik ez az ellátási forma, mert így az iskolának nem kell bért fizetnie.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Érti, eddig ez nem volt neki világos, ezért kérdezte meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Itt a lakás biztosításáról van szó, a többit pedig az 
iskola beszámolójakor és a két tanítási nyelvű iskola pedagógiai programjának 
megtárgyalásakor fogadta el a Képviselő-testület.  
Kérdezi, a lakással kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2009.(IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

Velence, Bárczy G. u. 4-6. szám alatti önkormányzati ingatlan hasznosításáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence, Bárczy G. u. 4-6. szám alatti 
önkormányzati lakóingatlant - a lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006.(XII. 28.) 
rendeletet figyelembe véve - szakember elhelyezése céljára kijelöli.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vonatkozó lakásbérleti szerződést megkösse. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelem szerint 
 

*  * * 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

c.) Magyar Államtól területek igénylése (volt Ász, volt Agrokomplex) 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi a Címzetes főjegyző urat, kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tudomása van az Önkormányzatnak általános 
tájékozódási szinten arról, hogy a két létesítmény sorsa változóban van, az egyiknek a 
működése megszűnt, a másiknál a gazdasági tevékenysége korlátozódott, többször 
kezdeményeztek vele szemben csődeljárást is. Mivel a volt Agrokomplex földterülete a Magyar 
Államé, az ÁSZ esetében pedig nem csak a földterület, hanem az épület is, így az 
Önkormányzat megkísérli megpályázni, hogy ezeket a Magyar Állam az Önkormányzat 
tulajdonába adja. Bíztatása nincs az Önkormányzatnak, azt sem tudják, milyen feltételek 
lesznek, de ezt meg kell kísérelni, nem szabad ezt az esélyt kihagyni. 
 
Galambos György alpolgármester:  A napirendi pontban tárgyaltaknak az előzménye volt, 
hogy az Pénzügyi Bizottság egyik tagja ismeri a Larus Holding ügyét, azt is lehet tudni, hogy 
az épületek alatti terület magántulajdon, az épületeken kívüli földterületek a Magyar Állam 
tulajdonában vannak, amelyet bérbe adtak és a bérleti szerződés rövidesen lejár. Addig lehet 
lépni, amíg újabb bérleti szerződés megkötésére nem kerül sor. Ezt azért is meg kell tenni, 
mert ott, ahol valamikor 200 ember foglalkoztatása folyt, most semmi nincsen. Reméli, ebben 
sikert ér el az Önkormányzat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, szerepel itt olyan, hogy a mellékletben, a pályázatban 
fel kell tüntetni a felhasználási célt, ezt a Testület határozza meg, vagy ki határozza meg? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A bizottsági ülésen is felmerült ez, mind a két 
esetben közösségi célt kívánnak megjelölni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A volt ÁSZ-nál az üdülési funkció megtartása, a 
Larusnál pedig ugyanúgy foglalkoztatás. Előbb meg kell tudni, egyáltalán mire adják 
tulajdonba, akkor érdemes tovább beszélni róla. Jelen pillanatban mindegyik alkalmas arra, 
amire korábban is alkalmas volt.  
 
Dr. Sirák András képviselő:  Az ÁSZ-al kapcsolatban teljesen egyetért azzal, üdülés vagy 
kikapcsolódás céljára alkalmas, de meggondolandó, hogy a volt Agrokomplex területe, amely  
Velence szívében található, a mai körülményeket figyelembe véve nem illik oda, viszont itt 12-
15 házhelyet ki lehetne alakítani, ezen érdemes elgondolkodni. Úgy tudja, az üzem területén 
komoly talajszennyezés van, de ez ma már megoldható akár egy méteres talajcserével is. 
Érdemes rajta elgondolkodni, biztos ipari üzemnek kell-e ott lennie, az üdülőfalunak a kellős 
közepén, akkor, amikor már évek óta felveti a fiatalok részére kialakítandó közösségi 
lakótelep lehetőségét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A felépítmény magántulajdonban van, ezért azt 
javasolja, indítsa el az Önkormányzat a tárgyalást a területről. Amíg testületi döntés nincs, 
addig tárgyalási alapja sincs az Önkormányzatnak, még egy telefon erejéig sem. El kell ezt 
indítani a tájékozódás érdekében is és úgyis minden kérdés a Képviselő-testület elé 
visszakerül. A Rendezési Terv is úgy került valamikor elfogadásra, hogy van ott egy üres 
területrész, ahol lakótelkeket kíván az Önkormányzat kialakítani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kéri, mivel a Képviselő-testületnek kell a 
határozatot meghozni és annak egyik része a cél meghatározása. Ezt ma még nem tudják 
pontosan meghatározni, de amit a Főorvos úr javasolt, arra kellene egy felhatalmazás, az 
adott lehetőségek közötti mozgástér figyelembevételével.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Lakótelek, zárójelben lakópark megfogalmazás szerepeljen. A 
lakópakt elnevezést személy szerint nem szereti, de ma egész más kölcsönfeltételekkel lehet 
hozzájutni lakóparkbeli építkezéssel. Lakópark lehet az is, ahol családi házak vannak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Olyan célt kell meghatározni, amely a település 
érdekeit szolgálja. 
 
Galambos György alpolgármester:  Véleménye szerint azzal óvatosan kellene bánni, hogy 
jelentős környezetszennyezés van, mert nincsen. A tulajdoni lapon széljegyzetben szerepel a 
környezetszennyezés, de akik ott dolgoztak, azok tudják, nem volt ilyen, ez csak egy 
gazdaságpolitikai lépése volt valakinek, aki valamikor valamit el akart érni és ez volt az 
eszköze. Csínján kell ezzel bánni, ha véletlenül az Önkormányzat tulajdonába kerül a terület, 
ne „lovagolhassa” meg ezt senki sem. 
 
Füri Mihály képviselő:  Hát úgy kezdődik, hogy a Képviselő-testület részéről már felvetődött a 
lehetősége, persze, gyakorlatilag minden ilyent a Képviselő-testület vet fel, ez a napi 
tájékozottságuknak a része. Más aspektusból megnézve a dolgot, az egyik része az, hogy most 
mindenáron bele akar a Képviselő-testület futni valamibe, aminek nyilvánvalóan lesznek 
költségei, azt üzemeltetni, működtetni kell. Velence Önkormányzata nem arról híres, hogy 
mindent úgy tud üzemeltetni, ahogy az gazdaságilag elfogadható lenne. Gondol itt azokra a 
strandokra, amelyeknél az Önkormányzat fizetett azért, hogy egyáltalában működjenek. Itt is 
vetődött már fel emberek részéről, különösen az ÁSZ ingatlannal kapcsolatban, hogy ott 
megjelentek volna vevők, viszont most nincsenek vevők, hanem ilyen koncepció látszik 
kialakulni. Meg kell, hogy jegyezze, van az Önkormányzatnak olyan létesítménye, amit 
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laktanyának hívnak. Gyakorlatilag a laktanyával az elmúlt időben semmit nem foglalkozott a 
Képviselő-testület, egy fillért sem fordítottak rá, nincs is semmiféle kialakult irányelv ezzel 
kapcsolatban. Óva int attól bárkit, csak azért indítsák el, mert általában, amit el szoktak 
indítani, abból szoktak Velencén nem feltételen biztos, hogy teljes megoldottságú, de nagy 
dolgok születni. Azt gondolja, meg kellene jelölni a két létesítményre, mi az, amit ezekkel 
lehetne csinálni, mi az amit ebből lehetne kigazdálkodni. Számba kell viszont venni azokat is, 
hogy milyen feladatokkal jár ez, milyen veszélyekkel és mennyibe fog ez kerülni. Velence 
nagyon itt áll annak a mezsgyének a szélén, a működésére fog kelleni majd, hogy lobbizzon, 
mert egyelőre ugye, ahogy a Polgármester asszony mondja, válság ide, vagy válság oda, 
Velence fejlődik, viszont ezeket a kifejlett intézményeket mindegyiket működtetni kell. Ha az 
Önkormányzat még a nyakába vesz ilyeneket és másról ne is beszéljen, minthogy az elmúlt 
napokban napvilágra került, az iparűzési adóbevétel, mint olyan, jövő januártól nem az 
önkormányzatokhoz fog direkt befolyni, hanem majd indirekten amennyit az Állam visszaoszt 
belőle. Velencének a bevételei a nagy Termálfürdővel vagy bármivel együtt is a jövő évben, de 
középhosszú távon is az eddigiekhez képest csökken. A kiadásai nőnek, meg sokkal több 
mindent kell üzemeltetnie. Ha most szerzési vágyból ilyeneket bevállal a Képviselő-testület - 
mert nincsen konkrét cél meghatározva ezen kívül -, nem látja, hogy a kiadási oldalt hogyan 
fogja az Önkormányzat finanszírozni. Azt látja, van egy sodródás, van egy irány, amelyek 
mellé nincsenek odatéve a pontos meghatározások, hogy mit miért és mennyiből tudja őket az 
Önkormányzat működtetni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ÉDOSZ Üdülőt annak idején a Képviselő-testület 
nem vállalta fel ilyen meggondolásból, amit a Képviselő úr is felsorolt, hogy nem tudja 
fenntartani és nincs értelme. Ma 300 millió forintért adták el és látható volt, az eladásig csak 
tönkrement. Tehát gyakorlatilag azt gondolja, az a kijelentés, miszerint a szerzés motiválja a 
döntést, elég pejoratív megközelítése annak a képviselői feladatnak, hogy a település 
érdekében mindent meg kell tegyen, még azt is, hogy szerezzen. Az más kérdés, tud-e valamit 
tenni vagy nem. Úgy gondolja, mindenképpen meg kell kísérelni az ingatlanok megszerzését, 
és ezzel egyidőben el lehet kezdeni azon gondolkodni, hogy amikor egyáltalán hajlandó lesz 
az állam vagy annak valamely vagyonkezelő szerve azt mondani, hogy az Önkormányzatot 
partnerként elfogadja és leül tárgyalni, mit szeretne ebből csinálni az Önkormányzat. A 
kérdés felvetése jogos, de véleménye szerint nem olyan címen, hogy gátolja meg a Képviselő-
testület az igény benyújtását, hanem ezzel párhuzamosan el kell kezdeni gondolkodni azon, 
mit tudnak az ingatlanokkal kezdeni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pontosításképpen elmondja, az Önkormányzat a 
strandért nem fizet. A laktanyára van irányelv, de egy kicsit „parkolópályára” került a 
mostani pályázati rendszer miatt, nem az Önkormányzat, hanem mások által. Elmondja, a 
szerzési vágyat boldogan felvállalja, mert úgy gondolja a Polgármesternek és a Képviselő-
testületnek is egyik feladata a település vagyonának gyarapítása, és utána azt úgy 
működtesse, hogy az Önkormányzatnak az a legjobb legyen Azzal a gondolattal 
messzemenően egyetért, ha az Önkormányzat megszerez valamit vagy építtet, annak úgy kell 
működnie, hogy az Önkormányzat működőképessége fennmaradjon.  Azzal ért még egyet, ami 
a bizottsági ülésen elhangzott és a Címzetes főjegyző úr is megfogalmazott, hogy ma egy 
megkísérlésről van szó. Bízik benne, hogy jó időben kíséreli meg az Önkormányzat, amikor 
pedig tárgyalási alap lesz arra, hogyan, mennyiért, mire és mit, akkor ez sokszor visszakerül a 
Képviselő-testület elé. Most a megkísérlés kezdeményezéséhez szükséges testületi határozat 
kell. Ha a Képviselő-testület tagjai igénylik, akár név szerint is lehet róla szavazni, de még 
nem kell, mert az SZMSZ szerint csak vagyonszerzéskor szükséges és most még nem erről van 
szó. 
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Cserny Vilmos képviselő:  Nem emlékszik arra, hogy az ÉDOSZ Üdülőről dönthettek volna, de 
arra emlékszik, hogy a Fehérházat annak idején 10 millió forintért megvehette volna az 
Önkormányzat, de nem volt rá pénze. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A tulajdonba adásoknál van egy olyan kitétel, egy 
bizonyos ideig nem lehet értékesíteni, csak a türelmi idő lejárta után. A tulajdonosi jogokat 
korlátozottan lehet érvényesíteni. Feltétel, hogy  ha eladja, a vételár felét az Államnak vissza 
kell fizetni. Tehát, ha sikerül megszerezni az ingatlanokat, akkor még mindig ott van az 
értékesítés lehetősége és az ebből származó pénz fele befolyhat az Önkormányzathoz. 
 
Füri Mihály képviselő:  Elmondja, hogy pontosan akkor, amikor néhány nagyobb ingatlan 
gazdát cserélt az elmúlt 15 évben, volt egy ominózus ingatlan, az ÉDÁSZ-nak az épületen. 
Kapócs György úrral javasolták annak idejét, hogy 40-48 millió forintos összegért vásárolja 
meg az Önkormányzat. Akkor a Polgármester asszony azzal söpörte le, hogy ugyan ne 
nevettessék ki magukat. Ehhez képest ötvenvalahány millióért megvásárolta valaki, és az 
Önkormányzat tudomása szerint százhuszonvalahány milliós ingatlancserét adott ezért. Tehát 
így jutott hozzá az Önkormányzat. Pillanatra sem gondolja, hogy légből kapott, amit 
mondana, azért mondta ezeket el, hogy mindenki gondolkodjon el. Nem látja szerencsésnek 
azt, hogy Velence Önkormányzata akár rövid távon is, de üzemeltetni, működtetni akar egy-
egy ilyen létesítményt, mint amiről itt most szó van, mert ettől sokkal kisebb létesítményt sem 
tud az Önkormányzat gazdasági vállalkozási alapon működtetni. Az szerencsés helyzet, hogy 
az ÉDOSZ Üdülő annyiért amennyiért elment. Ha kizárólag csakis ez az irány, ebből ilyen 
jellegű vagyont szerezzen az Önkormányzat, értékesítés útján pénzvagyonhoz jusson, azt el 
tudja fogadni. Viszont pontosan az elmúlt húsz évnek a specifikus velencei gyakorlata az, ami 
őt személy szerint egy kicsit megingatja, mert látja, hogy az eddig megszerzett ingatlanokat 
kik, hogyan és milyen módon működtetik, kezelik és nem szeretné azt, hogy ez a hagyomány 
folytatódjon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Jó, hogy ez nem önkormányzati ingatlanra vonatkozott, 
csak a jegyzőkönyv kedvéért mondaná. Az ÉDÁSZ épületnél viszont rosszul tudja a Képviselő 
úr, mert az épület megvásárlásáért az Önkormányzat versenybe szállt Gárdony 
Önkormányzatával együtt, utána pedig egyedül. Azon a versenyen, amit az OTP írt ki, nem az 
Önkormányzat nyert, hanem magántulajdonos vevő, amiről tájékoztatást kapott az 
Önkormányzat. Ez ellen fel is szólalt az Önkormányzat. Az akkori tájékoztatás arról szólt, 
hogy az Önkormányzatnál sokkal többet kínáltak az épületért, ezért adta el a 
magántulajdonosnak az OTP. Azért az OTP-t említi, mert ő volt a közvetítő szerv. Ezt azért 
mondta el, hogy a valóságnak megfelelő információ kerüljön még az emlékekbe is.  
 
Sénik István képviselő:  Véleménye szerint meg kell szerezni ezeket a területeket. Ha az ÁSZ 
épületét meg tudják szerezni, akkor idegenforgalmi célra fel lehet használni. Az 
üzemeltetésnek ha eljön az ideje, akkor megbeszélheti a Képviselő-testület. Véleménye szerint 
akár bérbe is ki lehet adni majd. Ami ilyen lehetőség van, mindent meg kell szerezni, ezt ne 
akadályozza meg a Képviselő-testület, inkább szavazzák meg, majd a jövő meghozza az 
értelmét.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ismételten kihangsúlyozza, egy kezdeményezésről van 
szó, amihez semmi biztatást nem kapott az Önkormányzat. Folyamatos tájékoztatást fog erről 
adni a Képviselő-testületnek.  
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki lakóterület és közösségi célra történő megjelöléssel a 
volt Agrokomplex területének igénylésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2009. (IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

Velence 732, 733/1 és a 733/2 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonú ingatlanok  
önkormányzati hasznosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában lévő 732, 
733/1 és 733/2 hrsz-ú ipari területek ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
eljárás megindítása mellett dönt. Az ingyenes tulajdon átruházásra irányuló 
kezdeményezéssel az MNV Zrt. Fejér Megyei Területi Irodát kell megkeresni, egyben a 
tulajdoni lap szerinti vagyonkezelőt, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. hozzájáruló 
nyilatkozatát kell kérni.  
A segítendő feladat célja: a területet lakóterület és közösségi célra történő hasznosítása. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Oláhné Surányi Ágnes polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg az ingatlanok tulajdonának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülése érdekében. Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti 
állapotának felmérést, az ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott 
követeléséről.  
Jogszabályi hivatkozás: az Állami Vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §. 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2010. január 30. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A másik épület a volt ÁSZ épülete, amit idegenforgalmi 
hasznosítás céljára kellene igényelni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Véleménye szerint ki kellene terjeszteni a cél megjelölését, mivel az 
épületben a Polgármesteri Hivatal és a Humán Családsegítő nagyon szépen elférne. Nem 
most kell erről dönteni, de ha csak idegenforgalmi cél kerül megjelölésre, akkor esetleg 
elveszhetnek más lehetőségek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja az idegenforgalmi és közösségi cél 
megjelölést, akkor abba minden beletartozik. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki idegenforgalmi és közösségi célra történő megjelöléssel 
a volt ÁSZ területének igénylésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2009. (IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

Velence 1111 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonú ingatlan  
önkormányzati hasznosításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában lévő 1111 
hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó eljárás megindítása 
mellett dönt. Az ingyenes tulajdon átruházásra irányuló kezdeményezéssel az MNV Zrt. Fejér 
Megyei Területi Irodát kell megkeresni, egyben a tulajdoni lap szerinti vagyonkezelőt, a 
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság hozzájáruló nyilatkozatát kell kérni.  
A segítendő feladat célja: idegenforgalmi és közösségi hasznosítás. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Oláhné Surányi Ágnes polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg az ingatlanok tulajdonának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülése érdekében. Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlanok környezeti 
állapotának felmérést, az ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott 
követeléséről.  
Jogszabályi hivatkozás: az Állami Vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §. 
 
 
  Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő: 2010. január 30. 
 
 

*  * * 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

d.) Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 9.. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
tájékoztatást 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

e.) Tájékoztató a Tourinform Iroda működéséről 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi Szabó Gábor urat, van-e a napirendi ponttal 
kapcsolatban kiegészítése. 
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Szabó Gábor a Velence-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanács elnöke: Köszöni a lehetőséget, 
de nincs. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
tájékoztatást 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

f.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi Csabina Zoltán projektmenedzsert, a napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kiegészítése? 
 
Csabina Zoltán projektmenedzser: Nincs. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a mai nap megérkezett a „Velencei-tó 
Kapujával” kapcsolatos EKKE vélemény, nincs akadálya annak, hogy az ismételt 
közbeszerzési eljárás a kivitelezésre elinduljon. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő:  Tájékoztatja a Képviselőtársait, hogy a „Velencei-tó Kapuja” nyertes 
üzemeltetőjének a szerződését megtekintették Képviselőtársával. Megdöbbenve tapasztalták 
azt, hogy mennyire nem következetes Velence, illetve azt gondolja, hogy a pályázati anyagban 
formai hibákra hivatkozva nem is lett volna szabad az anyagot bírálatra venni. Néhány példát 
emel ki abból, mit tapasztaltak. Gondolja, emlékeznek a Képviselőtársak arra, hogy kb. 31 
millió forintos virágosítási pályázatnál vagy parkfenntartási pályázatnál az egyik pályázó 
olyan formai hiba miatt esett ki, a nulladik oldalon nem szerepelt a nulla, csak az első oldaltól 
volt sorszámozva. Ebben az anyagban le van írva, hogy csak úgy fogadható el az anyag, ha 
minden oldal számozással rendelkezik és kimondottan a leírásban szerepel az, hogy az üres 
oldalaknak is sorszámosaknak kell lennie. Valamivel több mint 200 oldalra nem a sablon 
formában, hanem utólag kézzel lett ráírva mindenhova egy „a” betű. Tehát úgy néz ki 
jelenleg ez az anyag 1a, 2a, 3a, 4a és ez folytatódik egészen 200-ig. Nem lettek 
felsorszámozva az eredeti állapotban ezek az oldalak. Ezen kívül van kb. 60 oldal, ami 
egyáltalán nincs sorszámozva. Ez már eleve kizárja azt, hogy ez az anyag tárgyalható lett 
volna. Ezt a pályázatot a bontónak, illetve az elbírálónak el kellett volna utasítania. A 
tartalmi részére és az egyéb részére nem tud most kitérni, egyéb okok is azt támasztják alá, 
hogy ez nem elfogadható, ezt azért mondja el, mert kötelességének érzi azt, hogy erről 
tájékoztassa a Képviselőtársait, mert ezt bármikor, bárki észrevételezheti. Úgy gondolja ennek 
le kell vonni a következtetését és meg kell lépni, ami szükséges. Kéri, aki a Bíráló 
Bizottságban volt vagy más illetékes vizsgálja ezt ki. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni a véleményt és jelzi, Füri Mihály képviselő 
úr bejelentése alapján felkéri a NewLine Kft-t, aki a közbeszerzési eljárás bírálatát készítette 
elő, ezekre a kérdésekre írásban adjon választ, amely a következő testületi ülésre mindenkinek 
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kiküldésre kerül. A NewLine Kft. véleménye és javaslata alapján – ha indokolt - javasolni 
fogja, a Képviselő-testület a szükséges lépéseket tegye meg.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kéri, hogy a NewLine Kft. két mondatban térjen ki arra, hogy miért 
módosult a pályázati kiírás azzal a kitétellel, ami az alap kiírásban benne volt, hogy miszerint 
60 millió forintot a pályázat aláírásakor le kellett volna, hogy fizesse az aláíró. Kérdezi, ez 
pár héttel előtte kinek a kérésére módosult, kinek a felvetésére, egyáltalán milyen érvek 
szóltak e mellett, hogy ez így módosuljon.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Erre a közbeszerzési tanácsadó és a projektmenedzser 
tud együttesen választ adni, kinek-kinek a saját területe szerint. A következő testületi ülésre 
megszületik a válasz. Tájékoztatásul elmondja, szeptember 17-én lesz várhatóan a Járóbeteg 
Szakellátónál az alapkőletétel. Erről mindenki írásos meghívót fog kapni. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással 
az elnyert pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vettel. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az SZMSZ 17.00 és 18.00 óra között lakossági 
közérdekű hozzászólás lehetőségét írja elő. Mivel a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja a 
munkáját, ezért kéri a Képviselő-testület hozzájárulását ahhoz, mivel még csak 16.30 óra van, 
a jelenlévők megtehessék lakossági közérdekű hozzászólásaikat, megvárva a 17.00 órát is, 
ezután pedig zárt ülés következik.  A zárt ülés után a Képviselő-testület tagjai megtekinthetik a 
Járóbeteg Szakellátó építési területét, ahol az építésvezető várja őket.  Kéri, aki a jelenlévők 
16.30 órás lakossági közérdekű hozzászólásának lehetőségével, egyetért, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozzájárul a  
jelenlévők lakossági közérdekű hozzászólásainak 16.30 órai kezdetéhez. 
 
Kérdezi, a jelenlévők közül van-e valakinek közérdekű hozzászólása? 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Az Ország úton haladva a Bárczy Gusztáv utcánál egy 
betonoszlop – valamikor a híd korlátja volt – belecsúszott az árokba, nagyon csúnya látvány. 
 
Dr. Sirák András képviselő: A következő évre vonatkozóan, ha az Északi-strand marad a 
rendezvények helyszíne, a megközelíthetőség szempontjából kettő javaslata van. A Kemping 
utca és Fő utca kereszteződésében körforgalom kerüljön kialakításra, a másik pedig, hogy 
meg kellene oldani a Kemping utca – Enyedi utca összekötését gépkocsiforgalom céljából. 
Jelenleg a Kemping utca végén parkolnak az autók és az emberek „sikátorszerűen” 
átballagnak a strandra. A körüljárhatóság lenne a szempont, akár egy mentés során, például 
a Tűzoltó autónak is jobb, ha körbe tud menni. Ezek nem nagy beruházások, kb. 150 métert 
kellene úttesttel ellátni azért, hogy a Kemping utca ne zsákutca legyen. Ebben kér segítséget. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A kérés időben van, a műszaki osztály felméri 
megoldható-e és mennyibe kerül.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Ugyan ezeket szerette volna javasolni, mint amit a dr. Sirák András 
képviselőtársa felvetett. Támogatja mind a két javaslatot. 
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Benkő Istvánné képviselő:  Az a kérése, a Tulipán utca - Fő utcai gyalogos átjárónál a Fő 
utcai oldalon van korlát, a Tulipán utcai oldalon nincs korlát, de nagyon mély az árok. 
Nagyon veszélyes, mert ott sok gyermek kerékpározik.  
 
Galambos György alpolgármester:  A nyári időszakban problémák vannak a parkolással. 
Szolnokon járva látta, hogy a mellékutcákban is parkoló automaták vannak. Az állandó 
lakosok, akik súlyadót fizetnek kapnak egy bilétát, amivel ingyen parkíroznak, mindenki más 
az automatából megváltja a parkolójegyet. Érdemes lenne átgondolni itt is, mert nem kell 
parkolóőr, ki kell tenni, hogy ettől a ponttól kezdve fizető parkírozás van, kivétel az, aki 
súlyadót fizet, mert az kapna egy kártyát, amivel bárhol megállhatna.  
 
 
Martinovszky József képviselő távozik a teremből. 
 
 
Galambos György alpolgármester:  Érdemes lenne átgondolni, ez mennyibe kerül, miképpen 
kivitelezhető. 
 
Füri Mihály képviselő:  Nem közérdekű lakossági hozzászólás, de nincs más csatorna arra, 
hogy a Képviselők előtt erről beszéljen. Január 1-től az iparűzési adókat nem fogják direktbe 
kapni az önkormányzatok. A nagyobb cégek, mint MATÁV, E.ON, Magyar Autópálya, stb. 
helyi adóbevételei is egyértelműen és koncentráltan a Magyar Államhoz fognak bejutni és 
ebből fognak az önkormányzatok részösszegekhez jutni. Velencén kb. 60 millió forint körül 
van az iparűzési adó. Azt kéri, most fel kellene mérni azokat a nagy állami cégeket, akiktől 
nem olyan mértékben folytak be az adók és amikor az állam fogja ezeket szétosztani, akkor a 
megfelelő helyen sorba kellene állni ezekért. Valamikor a virágosítás során kiosztott 10 
aranyérem közül Velence kapta az egyiket. Most is benne van az első tízben, mivel megjelent a 
2008-as „Hazai városok bűnügyi fertőzöttsége” című lista, amiben a megyei jogú városok 
nem szerepelnek, csak a 274 egyéb magyar város, ebben Velence az ötödik. Ez egy elég 
előkelő hely, 77 bűncselekmény jutott ezer lakosra, ez olyan léptékű, hogy elkerülhetetlen 
erről beszélni. Olyan mennyiségű a betörés és az egyéb bűncselekmény, mint Balatonlellén 
vagy Siófokon. Úgy gondolja, erről már volt szó tavaly és tavaly előtt is, ezek szerint nem 
történt változás. A 2007-es adatok szerint Velence a 18. helyen volt. A lakosság megnyugtató 
közbiztonsága érdekében kér konkrét vállalásokat, mi az, amivel ez elkerülhető lehet, hogy ne 
legyen ilyen kockázatos itt élni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az iparűzési adóval kapcsolatban dr. Papp Gyula 
Gábor címzetes főjegyző úr fog választ adni. A bűnügyi statisztikával kapcsolatosan kérni 
fogja a gárdonyi Rendőrkapitány urat, hogy a következő testületi ülésre egy tájékoztató 
anyagot készítsen el. Bár minden évben felvetődik, hogyan számolják a bűnügyi statisztikát és 
mi a valóság. Véleménye szerint a velencei lakosság döntő többsége nem érzi magát 
veszélyeztetettnek. Kérdezi a Címzetes főjegyző urat, hogy akar-e reagálni az iparűzési adóval 
kapcsolatosan elhangzottakra, mivel itt egy csomó pontatlan információ is elhangzott.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem kíván reagálni, mert még nincs konkrétan 
kialakult formája.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Vélemény szerint, amíg nem jelenik meg a döntés és 
annak végrehajtása, addig ilyen értelemben a testületi ülésen érdemleges információt nem 
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lehet adni. Tájékoztatásul elmondja, a legnagyobb önkormányzati érdekszövetség – amelynek 
Velence is évek óta a tagja – úgy foglalt állás, hogy nem ért egyet ezzel a kormányzati 
szándékkal, mivel az önkormányzatok alkalmasak az iparűzési adó beszedésére és az az 
üzenet, amit az iparűzési adó beszedésének központosítása jelent, az önkormányzatok számára 
erkölcsileg és gyakorlati szempontból is elfogadhatatlan. Jelenleg a Kormány felé elment az 
érdekszövetségek által aláírt levél, meg vannak hozzá a javaslatok is, hogy milyen irányban 
lehet a szakmát javítani. Nem Velence lesz ennek a legnagyobb vesztese, hanem azok a 
települések, ahol igen komolyak az ilyen bevételek, például Százhalombattán, ahol az 
iparűzési adó elmaradása az önkormányzat pénzügyi likviditását veszélyeztetheti. Velencén az 
adófizetési kivetés és morál is olyan, hogy erre a helyi Önkormányzat tökéletesen alkalmas. A 
Hivatal naprakész az adótartozások tekintetében és megtette, megteszi a szükséges lépéseket.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a jelenlévőket, hogy a 
fizikoterápia átmenetileg szünetel személyi okok miatt, mivel az itt dolgozó fizikoterápiás 
nővér családi okok miatt Budapestre ment dolgozni és lakni. Folyamatban van a következő 
nővér felvétele, de mivel a Kórháznak nélkülöznie kell egy másik fizikoterápiáról, ezért az 
utódlása okoz némi átmeneti problémát. A másik nem kis kaliberű ügy, mivel ma kapott egy 
tértivevényes levelet a laboratóriumot működtető társulattól, miszerint október 1-től a helyben 
történő vérvételeket felmondja. Tudomása szerint minden háziorvos, aki ilyen vérvételre 
szerződött, kapott ilyen levelet. A laboratóriumot működtető társaság racionalizálás címén 
első körben felmondta a szerződést. Viszont, ha a mellékelt szerződést a háziorvosok aláírják, 
mégis hajlandó a labor szerződni. A lényeg az, ha a háziorvosok a vér levételét és 
beszállítását vállalják – amit eddig is csináltak -, akkor még azt a pluszt kell vállalni, hogy a 
vérvételi eszközöket, kb. 40,- Ft egy vérvételi cső, meg kell finanszírozni. Ha a betegek 
bemennek a laboratóriumba, akkor ugyan abba az egyszer használatos csőbe fogják levenni a 
vért, amit eddig a háziorvosoknak ingyen biztosítottak. Nem tudja a jó megoldást, 
végigolvasta a fenyegető hangú felmondó levelet és az új szerződést. Két megoldás lehetséges, 
az egyik, meg kell próbálni egyezkedni más laboratóriumokkal, a másik pedig, kellene egy 
felmérést csinálni, hogy egy heti igénye mennyi ezeknek a csöveknek. Nem érzi, hogy ez 
önkormányzati feladat lenne, inkább a lakosság felé kellene végiggondolni, megmaradjon-e ez 
a jó szokás, viszont a lakossági elfogadottság miatt nagyon jó lenne. Mint problémát szerette 
volna felvázolni, a megoldás megkeresése érdekében.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, ebben az ügyben már konzultált a Főorvos 
úrral. Dr. Ferencz Péter úr segítségét kérve más laborokat megkerestek, várja az ajánlatukat, 
melyek birtokába tudnak konzultálni. Egyértelmű, nem szabad a velencei állampolgároktól ezt 
a lehetőséget elvenni, mivel ez kifejezetten jó az embereknek. A Járóbeteg Szakellátó 
elkészülte után ez a probléma megoldódik. Azért is furcsa a labor részéről az, amit a Főorvos 
úr elmondott, mivel a vérvételt levevők, a háziorvosok kollegái a háziorvosi praxis költségei 
terhére veszik le a vért. Folyamatban van a probléma megoldása.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Bejelenti, hogy a katolikus temetőnél a nagykaput leszakította a 
konténert szállító autó. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Tett egy bejelentést az OTP felé, hogy a volt OTP-s telek 
parlagfűvel szennyezett.  
 
Szelei Andrea aljegyző:  Kiment a felszólító határozat, napokon belül megoldódik a probléma.  
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Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, lehetne-e egy csoportképet készíteni a Képviselő-testületről 
és ez felkerülhetne Velence Önkormányzat honlapjára. A Polgármester asszony fényképe fenn 
van a honlapon, szeretné, ha minden képviselő fényképe felkerülne a honlapra. Csoportképet 
is szeretne, mert amikor régen képviselő volt, akkor készült csoportkép is az akkori 
Testületről.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ennek semmi akadályát nem látja. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Tájékoztatásul elmondja, október 1-én lesz az Idősek Világnapja, 
ebből az alkalomból tartandó rendezvényre meghívja az összes képviselőt október 1-én 17.00 
órára a Termálfürdő felöli Fehérházba.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, zárt üléssel folytassák tovább a munkájukat, kéri, aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal a zárt ülés tartását megszavazta, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2009. (IX.07.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete személyiségi jogok védelme érdekében 
zárt ülést tart.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
 
 
dr. Sirák András képviselő távozik a teremből. 
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester:  Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 


