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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 12-én megtartott 
testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő (később érkezett) 
  Juhász Gyula    képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő (később érkezett) 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Molnár Ferencné pénzügyi 
ügyintéző, Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Czuppon István iskolaigazgató, 
Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Sinkáné 
Mihály Zita könyvtárvezető, Serhókné Varjas Edit óvodavezető és 8 fő óvodai dolgozó, Szabó 
Gábor termálfürdő projektmenedzsere, Kelemen Szabolcs Kistérségi Iroda vezetője, 
Malomvári Klára Bárczy Gusztáv Speciális Szakiskola igazgatója. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy Gránitz 
Gáspár Istvánné képviselő jelezte, később érkezik, Füri Mihály képviselő szabadságon van és 
elutazott, dr. Sirák András képviselő jelezte, nem tud jönni, más jelzést nem kapott. 
Megállapítja, a Testület határozatképes. Kéri, a kiküldött napirendi pontokhoz még egy 
napirendi pont felvételét, az ÁROP Szervezetfejlesztés pályázatnak az eredményhirdetését, 
mivel a testületi ülés előtt fejeződött be a bírálata. A Jegyző úr szóban fog javaslatot tenni az 
eredményre. Kéri, aki kiküldött napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel munkaterv szerint 
nyílt ülést tart: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (napirendről levéve) 
2./ Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás működéséről beszámoló 
3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
4./ Október 23-i ünnepség előkészítése 
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5./ Egyebek 
a.) 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása (napirendről levéve) 
b.) Óvodabővítés és forrás biztosítása 
c.) A háziorvosoknál levett vizsgálati anyagra labor-szerződés 
d.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. tőkeemelés 
e.) Fő út 64. sz. (volt Községháza) épület használatának visszavétele 
f.) Kérelem a Tópart u. 38. sz. alatti lakás bérletének meghosszabbítására 
g.) Cégalapítás (intézménytakarítás és más tevékenység feladatellátásának megoldási 

javaslatai) 
h.) Termálfürdővel szembeni parkoló használatának meghosszabbítási kérelme 
i.) Termálfürdő bérleti díj megfizetésére vonatkozó kérelem 
j.) Interboat Kft. kérelme stégépítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére 
k.) LEADER-programmal kapcsolatos határozati javaslatok 
l.) Tájékoztató az átruházott hatáskörökben ellátott feladatokról 
m.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
n.) Szervezetfejlesztés/09/Velence közbeszerzési eljárás bírálata (ÁROP) 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 
� Megtörtént a kistérségi szüret, Velencét a Hagyományőrző Egyesület képviselte, 

javasolja, köszönjék meg a tevékenységüket.  
� A Járóbeteg Szakellátó Központ alapkőletétele megtörtént.  
� Idősek Világnapja rendezvény, Babák Rózsakertje ünnepség a nyárbúcsúztató 

rendezvénnyel együtt megtartásra került, köszönetet mond mindazoknak, akik ezeknek 
a rendezvényeknek az előkészítésében, lebonyolításában részt vállaltak. Nagyon 
sikeres rendezvények voltak. 

� A pályázatokkal kapcsolatban volt az Önkormányzatnak a legtöbb dolga. Az újságban 
is  olvasható lesz, pályázott az Önkormányzat településőri feladatok ellátásra. Azok az 
önkormányzatok pályázhattak erre, ahol működik közterület-felügyelet. A közterület-
felügyelet létszámának a duplájára lehetett az igény beadni, tehát 4 településőrre 
adhatta be az Önkormányzat. Az igényt az Önkormányzati Minisztérium elfogadta és 
megkezdődhet a létszámfelvétel. A bér és járulékait központilag vállalják, a 
Munkaügyi Központtal együttműködve kerülnek kiválasztásra a településőrök.  

� Az Önkormányzat 3 millió forint értékben pályázatot nyert illegális hulladéklerakók 
felszámolására, amire még tavasszal pályáztak. A volt Laktanya melletti út 
rendbetételére, ill. a Bence-hegyi bányának a kitakarítására adták be a pályázatot. 

 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri a Képviselő-testületet, aki tudomásul veszi a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vették. 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Levételre került. 
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Napirend: 2.) Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás működéséről beszámoló 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti Kelemen Szabolcs urat, a Kistérségi Társulás 
munkaszervezet vezetőjét. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz? 
 
Kelemen Szabolcs Kistérségi Iroda vezetője: Köszönti a Képviselő-testület tagjait. Elmondja, 
előző évhez képest nagy változások történtek, mind az iroda szervezeti felépítésében, mind a 
különböző területeken. Kiemelné az oktatást, ahol változás történt, a három nagy oktatási 
centrumból kettő lett. Ez elsősorban Pákozd települést érinti és a Gárdonyi Oktatási 
Centrumot, mivel Pákozd odacsatlakozott tagintézményként. A másik, ami érinti az iskolákat, 
június 1-től az eddig részben önállóan gazdálkodó státuszuk megváltozott, kezdeményezték az 
érintett települések, hogy önállóan gazdálkodó státuszuvá váljanak. Ez azt jelenti, hogy mind 
a két oktatási centrumban külön gazdasági csoport került felállításra, gazdasági vezetőkkel, 
ügyintézőkkel. A Kistérségi Irodánál lévő gazdasági csoport leépítésre került. Kiemeli még, 
hogy a pedagógiai szakszolgálat eddig csak a Kistérség területén látott el gyógytestnevelési és 
logopédiai feladatokat, október 1-től az Adonyi Kistérség megkeresésére az ottani 
településeken is ellátja. A Kistérségi Iroda szervezeti felépítése változott, az eddigi 9 főről 5 
főre csökkent. A pénzügyi csoport 2 főre csökkent. A jelenlegi felépítés: irodavezető, oktatási 
referens, kistérségi referens státuszok megmaradtak, valamint gazdasági vezető és pénzügyi 
ügyintéző végzi a munkát. Amennyiben bárkinek kérdése van, szívesen áll rendelkezésre. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni Kelemen Szabolcs úr kiegészítését. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő: A beszámolóban szerepel a szúnyoggyérítés, mely 4 alkalommal 
történt, ebből 1 biológiai, a többi pedig nem az. A biológiainak 40 %-os, a nem biológiainak 
50 %-os önrésze van. Kérdezi, hogy ezek az anyagok emberre nem veszélyesek-e? Van-e 
valamilyen ellenőrzés a kipermetezett anyaggal kapcsolatban? Van-e valamilyen szabály, 
hogy olyan anyagot nem tesznek bele és olyan anyaggal nem permeteznek, ami emberekre 
káros lenne? Azt tudja, hogy az ÁNTSZ szigorúan ellenőrzi az egészet, ezzel kapcsolatban két 
céggel egyeztek meg, az egyik a Velencei-tó északi részén, a másik a déli részén végzi a 
gyérítést. A két cég különböző vegyszert használ. Ezzel kapcsolatban kéri Kelemen Szabolcs 
úr véleményét.  
 
Kelemen Szabolcs Kistérségi Iroda vezetője: Az idei évben két cég volt érintett a tókörüli 
szúnyoggyérítésben. Sukoró, Nadap, Kápolnásnyék területén az önkormányzatok megkeresése 
alapján végezte a gyérítést a Gergely Air. A másik cég a kistérségi együttműködés alapján 
végezte a gyérítést. Vereb és Pázmánd az idei évben nem kért szúnyoggyérítést, pénzügyi és 
egyéb okokra hivatkozva. A szerek használatával kapcsolatban a Kistérségnek kell egy 
szakértőt foglalkoztatnia, akinek az a feladata, hogy egyrészt leellenőrizze, mikor történik a 
gyérítés, javaslatot tesz a cégek számára, másrészt leellenőrzi az anyagokat, hogy emberekre 
veszélyes-e vagy sem. Amikor a gépek végzik a szúnyoggyérítést, az ÁNTSZ emberei is kint 
vannak, mintát vesznek az anyagból, bevizsgálják és a jelentésüket a gyérítési jegyzőkönyvhöz 
csatolják. Ezzel kapcsolatban ezideig panasz nem merült fel. Amennyiben kívánja a Képviselő 
úr, a következő évben a felvetésével kapcsolatban külön szakvéleményt fog kérni a szakértőtől, 
amely igazolja a gyérítés elvégzését, és hogy milyen anyaggal történt ez meg. Ezt a többi 
irattal együtt megküldi az Önkormányzatnak. 
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Galambos György alpolgármester: Az európai unió eljutott oda, hogy lassan a 
szúnyoggyérítést nem engedélyezik, ezért jó lesz, ha másban gondolkodik Magyarország. 
Mivel részben szakmája a növényvédelem, ezért elmondja, a gyérítéshez használt szer 
emberre egyáltalán nem veszélyes. Olyan hígításban van, hogy még inni is lehetne belőle, 
viszont a halakra és egyéb állatokra veszélyes, ezért az unió környezetkímélés miatt akarja 
megszüntetni.  
 
Martinovszky József képviselő: Elmondja a Juhász Gyula képviselő úrnak, hogy a gyérítések 
előtt a Fejér Megyei Hírlap mindig megírja, emberekre, háziállatokra a szúnyoggyérítésnél 
alkalmazott szerek nem veszélyesek. A Hírlap lehozza az időpontokat és azt, hogy nem 
veszélyes, de azért nem árt, ha ezt vizsgálják is.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele a 
beszámolóval kapcsolatban? Kelemen Szabolcs úrnak megköszöni a Kistérség munkáját. A 
kistérségi üléseken rendszeresen részt vesz, úgy érzékeli egyre hatékonyabbá válik a Kistérség 
munkája. Több-kevesebb sikerrel kialakultak a jó együttműködés játékszabályai. Egy település 
kivételével mindenki részt vesz a társulás munkájában és az összhang is biztosított. Reméli, el 
fognak odáig jutni, hogy a Kistérség összes települése egyformán viszonyul ehhez a társulási 
tevékenységhez. A munkaszervezet részéről az előkészítés, illetve a problémamegoldás jó, 
Kelemen Szabolcs úr ezt jól vezeti. Kutai Tibor elnök úr, Pázmánd Község polgármestere is 
mindent elkövet azért, hogy az elnökségi üléseken és a társulási üléseken is minden 
polgármester olyan kompromisszumokat köthessen, ami kölcsönös érdekeket szolgál. Reméli, 
idővel minden település és Gárdony városa is úgy fogja érezni, a Kistérségnek csak 
egységesen van értelme működni és majd egyforma súllyal vesznek részt a munkában.  
Kéri, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a Kistérségi Társulás beszámolóját 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velence-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulás működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 3.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a 
kiküldött anyaggal kapcsolatban? 
Kéri aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal a 2009. évi költségvetési rendelet 
módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2009. (X.26.) 
r e n d e l e t e 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (III.09.) 
rendelet módosításáról 

 
Rendelet 3. számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 4.) Október 23-i ünnepség előkészítése 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az október 23-i ünnepség előkészítésével kapcsolatban 
átadja a szót Fehér Györgyné képviselőnek, aki a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
elnöke. 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Köszönti Malomvári Klárát, a velencei Speciális Szakiskola 
igazgatónőjét, akit még júniusban felkért az október 23-i ünnepség műsoros részének 
biztosítására. Október 23-án, pénteken 10.00 órakor a Hősök parkjában lesz a városi 
ünnepség. A hangosítást Ignácz Attila végzi, jelen lesz a Tó-Tévé, Hajducsek Miklós fotókat 
készít, a Polgárőrséggel egyeztetett. A területrendezés megtörténik, felhívta a figyelmét a 
VHG Kft-nek arra, hogy az ünnepség időtartama alatt a helyszínen hulladékszállítást ne 
végezzenek. Füri Mihály képviselőtársa jelezte, hogy megtartaná az október 23-i ünnepi 
beszédet. Ezt az Igazgatónővel megbeszélte, aki másképp formálja meg az ünnepség műsorát, 
Füri Mihály képviselőtársa az ünnepi beszédet mondja. Az Igazgatónő beszéde másképpen 
olvad be a műsorba. Jelen pillanatban a koszorúzni kívánókat gyűjti össze. Kérdezi, kíván-e 
valamit hozzátenni Malomvári Klára igazgatónő. 
 
Malomvári Klára velencei Speciális Szakiskola igazgatónője: Megköszöni az intézménye 
nevében is a felkérést. Irodalmi színpaddal készülnek, nem mond ünnepi beszédet, de szívesen 
felvezeti az ünnepséget. Hat tagú a csapatuk, zene, vers, szöveg hangzik majd el, 25 percre 
tervezik. Ezután megtarthatja a Képviselő úr az ünnepi beszédét. A jövő héten tartanak 
főpróbát a helyszínen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Fehér Györgyné képviselő, a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:  Elmondja, 
levélben is felkérte az ünnepi beszéd megtartására Füri Mihály képviselő urat, mivel már két 
felkérésre is visszautasítást kapott a Képviselő úrtól. Az idei október 23-i ünnepi beszéd 
megtartásához most a Füri úr ragaszkodott. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszöni szépen, úgy gondolja mindenki érzékeli, hogy 
sajátos helyzet állt elő. Köszöni Fehér Györgyné képviselőtársának, hogy igyekezett 
megoldani a helyzetet és Malomvári Klárá nak is a rugalmas hozzáállását és megértését. Úgy 
gondolja, színvonalas műsornak lesznek tanúi október 23-án.  
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Cserny Vilmos képviselő: Fehér Györgyné képviselőtársától kérdezi, hogy írásban kapta az 
igenlő választ Füri Mihály képviselő úrtól? 
 
Fehér Györgyné képviselő: Igen, írásban. Azt gondolja és várja, hogy a következő testületi 
ülésen a Polgármester elmondhatja, szép és zavartalan volt az ünnepség.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, a 2010. évi munkatervet hamarosan 
tárgyalja a Képviselő-testület és célszerű lesz a munkatervnek egy megjegyzéseként, 
pontjaként vagy részeként eldönteni azt is a Képviselő-testület tagjainak, hogy mikor kívánnak 
beszédet mondani, illetve mikor, melyik intézményvezető. A kellemetlen helyzeteket, amelyek 
már nem először fordultak elő, meg lehet előzni. Kéri a Képviselőket, gondolják ezt végig. 
Kéri, aki az október 23-i ünnepség előkészítésével kapcsolatos beszámolót elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

a.) 2010. évi szemétszállítási díj megállapítása 
 
Levételre került. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

b.) Óvodabővítés és forrás biztosítása 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti az óvoda dolgozóit. Úgy gondolja, igen 
jelentős nap ez a Képviselő-testület és a város életében, mert olyan konkrét fejlesztési 
ütemtervről, elképzelésről dönthetnek, ami befolyásolja a város itt élő állampolgárai életének 
jelentős részét. Reméli az előterjesztés is azt sugallja, ami a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottsági ülésen is megfogalmazásra került, hogy az Önkormányzat elengedhetetlen tartja az 
óvodabővítés és fejlesztés megvalósulását. Hiszen a nagymértékben növekvő gyermeklétszám - 
ami nagyon örömteli -, ezt a feladatot rója az Önkormányzatra. Valamikor megfogalmazásra 
került, ha az iskola beruházás végére érnek, akkor óvodafejlesztés következik. A társadalmi 
vitában elhangzott észrevételek beépítésre kerültek az anyagba, illetve az 
ingatlanértékesítések köre is a javaslatok alapján bővült.  
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Galambos György alpolgármester: Jó volt látni az anyagban, amit a Hivatal és az intézmény 
dolgozói állítottak össze, hogyan alakult a gyermeklétszám a különböző városrészekben. 
Ebből rögtön megállapítható volt, hogy az újtelepi részen bővíteni kell az óvodát. Az is 
tudható, hogy az újtelepi óvoda műszaki színvonala olyan, amilyen, egy régi iskolából lett 
kényszer megoldással kialakítva. Ez már a XXI. század feltételeinek nem felel meg, az elmúlt 
50-60 évben csak toldozgatva-foltozgatva lett. Az iskola beruházás után az óvodaépítésre kell 
koncentrálni, hogy a gyermekeket olyan környezetben lehessen elhelyezni, amelyek az 
elvárásoknak megfelelőek. Az ófalusi óvodában bővíteni most nem kell, mert átmenetileg 
megoldódott a probléma, de annak az épületnek is a műszaki színvonala kívánnivalót hagy 
maga után. Támogatja az óvoda felújítását. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
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Cserny Vilmos képviselő: Támogatja az óvoda felújítását. Kérdezi, a forrásbiztosítás 
tekintetében csak az 1201 hrsz-ú terület szerepel, az 1202 hrsz-ú terület miért nincs 
megjelölve? Esetleg erre már nincs szükség?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az anyag összeállításakor ezt az egy adatot kapta a 
kollegáktól. Emlékezetből úgy tűnt, elég nagy ez a terület, de kéri a Képviselő-testületet, 
fogadják el a 1202 hrsz-ú területet is az értékesítendő ingatlanok körébe.  
 
Martinovszky József képviselő: Nem arról volt szó, hogy nehéz lesz kialakítani? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: De igen, arról volt szó, hogy az a háromszög alakú 
terület nem beépíthető. Azt javasolja, fogadják el az értékesítésre való kijelölését és majd 
mérlegeli azt a Hivatal. Köszöni az észrevételt. Ebből is látható, akkora és annyi feladat hárul 
a Hivatalra és olyan felgyorsult élettempóban élnek a három nagy projekt kapcsán is, hogy 
előfordulhatnak olyan hibák, amelyek a kapkodásból erednek. Mind a két területet megjelölik 
értékesítésre.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A két területet össze kellene vonni és másként kialakítani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Meg fogják nézni. 
 
Fehér Györgyné képviselő: Csak megerősítené azt a gondolatot, hogy egyetlen család és 
egyetlen gyermek se kerüljön elutasításra azért, mert nem tudnak óvodát bővíteni. Ez roppant 
fontos a fiatalok munkavégzése szempontjából is. 
 
Serhók György képviselő: Aki járt rendszeresen képviselő-testületi ülésre a lakosság, 
intézményi dolgozók vagy Képviselő-testület tagjai közül, emlékezhet rá, megszólították a 
Testületet, hogy nincs koncepciója óvoda ügyben. Véleménye szerint most itt a cáfolata annak, 
hogy igenis van, meg előtte is volt, csak a sorrendet tartani kellett valamilyen szinten. A 
sorrenden szívesen változtatott volna személy szerint is, de ha észérvekkel átgondolja bárki, a 
sorrend így megfelelő. Hatalmas olyan projektek vannak itt Velence városában, amelyek 
folyamata most van, benne vannak ezekben a dolgokban. De ha a sorban az óvoda fejlesztése, 
építése a későbbiekben így kialakul, akkor senkiben nem marad majd rossz érzés. Bízik benne, 
hogy az ófalusi óvodarész felújítása is megvalósul a későbbiekben és a Képviselő-testület 
azon lesz, hogy a forrásoldal meglegyen a későbbi fejlesztésekhez is.  
 
Juhász Gyula képviselő: Szintén támogatja az óvodabővítést, a szükségessége is tudott, de 
felveti, hogy ilyen esetben, amikor nagy beruházáshoz fog az Önkormányzat, esetleg a 
vagyonmérleg megemlítésre kerülne, hogyan tud ebbe beilleszkedni ez a bővítés a következő 
évbe. Akár ha most egy gyors vagyonmérleget vetnének, kiderülne, hogy a felsorolt 
értékesítendő ingatlanok értéke az önrészben mekkora szerepet játszana. Lehet, van annyi 
pénze az Önkormányzatnak, hogy nem kellene eladni ezeket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha jól érti akkor kimondatlanul is arra gondol Juhász 
Gyula képviselőtársa, hogy az Önkormányzatnak van tartalékforrása a kötvénykibocsátásból 
eredően.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő megérkezett a terembe. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mindenki megkapta az aktuális pályázatokkal 
kapcsolatos tájékoztatót, ahol folyamatos elszámolás is történik. A lekötött pénzből annyi 
került felhasználásra, ami a tájékoztatóban szerepel.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Egészen pontosan ki lett ez számolva, a saját 
vagyonértékesítésből és a kötvénykibocsátásból összejött egy összeg, a három nagy projekthez 
megpályázott forrásigény és a 2009. évre betervezett egyéb kisebb fejlesztések forrásigénye 
pontosan betakarta ezt a fejlesztési tartalékot. Tehát ott nem lát forrás lehetőséget. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt két különböző dologról van szó, egyrészt a három 
projekt érdekében bocsátott ki az Önkormányzat kötvényt, ez teljes egészében biztosítja a 
projektekkel kapcsolatos feladatokat, ebből az összegből nem javasolja, hogy óvodára vagy 
bármi másra fordítsanak. Az pont annyi, amennyi oda kell, a három projektet nem lehet 
kockáztatni. Az a javaslata, az óvodabővítésre mindenképpen szükség van, tehát folytassák azt 
a gyakorlatot, ami eddig is volt, az Önkormányzat a vagyonát soha nem működtetésre 
fordítja, hanem mindig további vagyonnövekedést segít ebből elő. Ez most úgy osztható meg, 
hogy a vagyonból bizonyos telkek rendelkezésre állnak – a Zárt utcában, a Csemete utcában, 
Vásártér utcában lakótelkek, Árok utcában lakás, Velencefürdőn telek, Tél utcában az érintett 
két telek -, ezeknek a gyorsított értékesítésével megteremthető az óvodafejlesztésnek a forrása. 
Az Önkormányzat vagyonmérlege, bárhogy nézik, mindenképpen egálban van, mert 
vagyonból vagyont gyarapítanak.  
 
Martinovszky József képviselő: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
végigtárgyalták pontosan, hogy mire van szüksége az óvodának, mekkora összegre. Ennek 
megfelelően lettek megjelölve ezek a telkek. Ami tartalékra gondol a Juhász Gyula 
képviselőtársa, ott nem szabad arról elfeledkezni, hogy plusz 50 millió forintot hozzáadtak a 
Járóbeteg Szakellátó környékének kialakítására, parkoló, buszmegálló építésére. Ezt plusz 
feladatként vállalta az Önkormányzat. Pont annyi telket jelöltek ki, amennyi elegendő lesz az 
óvodabővítéshez, már csak az a lényeg, hogy minél előbb értékesíteni tudják ezeket a telkeket 
és minél előbb megkezdődhessen az óvoda építése. Ha a lakóparkok és társasházak 
feltöltődnek, akkor szükség lesz az óvodai helyekre. Alaposan átbeszélték a mérleget, 
vagyonból vagyont képeznek, még többet fog érni, mert egy új óvodának a vagyonértéke még 
jelentősebb lesz.  
 
Galambos György alpolgármester: Csatlakozik Martinovszky József képviselőtársához, mert 
nem csak a buszváró, hanem az Árok utcai ingatlannak a befektetése is az Önkormányzat 
pénztartalékából történt.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Két dolgot szeretne Juhász Gyula képviselőtársának mondani, az 
egyik, leegyszerűsítené a dolgot, ha azt kérdezné, amire kíváncsi, ne úgy kelljen kitalálni, 
tulajdonképpen mit is akart megtudni, hogy most tartalék vagy telek. A másik pedig az, 
ezeknek az ingatlanoknak egy jelentős része szerepelt ettől függetlenül is az értékesíteni kívánt 
ingatlanok között, amikor még nem az óvodáról beszéltek. Arról pedig nem érdemes beszélni, 
hogy óvodánál fontosabb vagy jelentősebb célt jelöljenek meg, mert úgy érzi, ez a dolog 
nagyon a helyén van.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A lakossági fórumon is elsősorban azt hangoztatta, van 
egy dátum szerinti értékesítési időpont, amit fel kellene gyorsítani ahhoz, hogy a forrást 
biztosítani tudják az óvodafejlesztéshez. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
kétszer is tárgyalták már ezt a témát. Ha most dönt a Képviselő-testület, akkor értékesítésre 
kijelölik az Árok utcai, a két Szél utcai, a velencefürdői ingatlanokat, amelyeket a kiküldött 
anyag is tartalmaz, gyakorlatilag bővítik az eladási listát annak érdekében, hogy nagyobb 
legyen az esély a pénzforrás megteremtésére. A tervezési szempontoknál megjelölték a 
gazdaságosságot, az ütemezhetőséget, a beépítést, tájolást, különös tekintettel a szélre és 
benapozottságra, ami az újtelepi óvodára vonatkozik, valamint a megközelíthetőséget, a 
meglévő épülettel való kapcsolatot, funkcionálisan egymástó független, külön udvarral 
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rendelkező csoportszobák kialakítását és a pályázati feltételeknek való megfelelősséget. A 
társadalmi vitán elmondottak kiegészítésre kerültek az óvodai dolgozók és a szülők 
észrevételeivel, arra számítva, hogy a tervező ezekre olyan megoldási javaslatokat tud 
mondani, ami kellően megnyugtató megoldást ad vagy tisztán, világosan látják, a terv milyen 
mozgásteret biztosít számukra. Ezek ismeretében ismételten tájékoztatni fogják az érintetteket. 
Pontosító kiegészítésként elmondja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
elhangzott, a Magyar Nemzetben, Népszabadságban, a Fejér Megyei Hírlapban, internetes 
feladás útján kerüljenek meghirdetésre az ingatlanok, valamint a telkekre helyezzék ki az 
eladó ingatlan táblát. Két kiegészítést tesz a határozati javaslat meghozatalához, az egyik az 
„eladó ingatlan” táblák kihelyezése az értékesítendő ingatlanokra, a másik az értékesítési 
lista kiegészítése, azzal, hogy a Szél utcánál a 1201 hrsz-ú mellett a 1202 hrsz-ú ingatlan is 
szerepeljen, hasonló négyzetméterrel, ugyanolyan négyzetméter árral. Javasolja, a Képviselő-
testület az összegzést a két határozati javaslat kiegészítéssel együtt fogadja el.  
Kéri, aki az óvodafejlesztés koncepciójával és szükségességével, valamint ezzel 
összefüggésben az összegzésben leírtakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az óvodafejlesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

értékesítésre kijelölt ingatlanokról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodafejlesztés forrás megteremtés 
elősegítésére a következő ingatlanokat az ott meghatározott irányáron értékesítésre 
meghirdeti: 
 
� 1623/22  hrsz. 1.983 m2 Zárt u. nettó 88 euró/m2 
� 26/9 hrsz. 1.471 m2 Csemete u. nettó 53 euró/m2 
� 1578/8 hrsz.   630 m2 Vásártér u nettó 38 euró/m2 
� 1578/9 hrsz.   630 m2 Vásártér u. nettó 38 euró/m2 
� 1578/11 hrsz.   630 m2 Vásártér u. nettó 40 euró/m2 
� 1578/12 hrsz.   630 m2 Vásártér u. nettó 40 euró/m2 

(A vételár forintban kerül meghatározásra euró/m2 egységár alapján, az aktuális 
forint árfolyamnak megfelelően.) 

� 1201 hrsz.   739 m2 Szél u. bruttó   9.217.000,- Ft 
� 1202 hrsz.   681 m2 Szél u. bruttó   9.217.000,- Ft 
� 1610 hrsz.   954 m2 Árok u. lakóház és udvar bruttó 24.000.000,- Ft 
� 4412 hrsz.    432 m2 Cserje u. hétvégi ház és udvar bruttó 10.000.000,- Ft 

 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy megyei napilapban (Fejér Megyei Hírlap), két országos 
napilapban (Magyar Nemzet, Népszabadság), továbbá helyi újságban, interneten és a 
honlapon a hirdetések megjelentetéséről gondoskodjon. 
 
Felkéri a Hivatalt, hogy az értékesítendő ingatlanokra az eladási szándékot jelző táblákat 
helyezze ki. 
 

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

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Külön köszöni az óvoda dolgozóinak a közreműködését 
és segítségét az óvodafejlesztés megvalósulása érdekében. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

c.) A háziorvosoknál levett vizsgálati anyagra labor-szerződés 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A háziorvosi körzetekben gyakorlattá vált vérvételi 
lehetőség olyan megoldással valósult eddig meg, hogy az Önkormányzat fizette a szállítási 
költséget, a fehérvári labor végezte el a vérminták elemzését. A fehérvári laboratórium 
felmondta a Szolgáltatási szerződést és térítés ellenében sem vállalta tovább ezt a feladatot. 
Az Önkormányzatnak volt egy előrehaladott tárgyalása a fehérvári laborral, hogy talán 
elvállalják, de végül is nem tették meg és szűkített eljárásra tettek javaslatot. Eddig ellátott a 
háziorvosi körzet 30 beteget, most pedig 10-15 betegre állapodott meg Dr. Sirák András 
főorvos úr a szolgáltatóval, a Prodia/Futurelab laboratóriummal. Ez nyilván az 
állampolgárok részére nagyon kedvezőtlen megoldás lenne, mert két hét várakozási időt is 
jelenthet. Nem mindegy, milyen előjegyzéssel és mekkora beteglétszámot lát el a labor, ezért 
amikor ez a háttér egyezség az Önkormányzat számára nyilvánvalóvá vált, Dr. Ferencz Péter 
úr közreműködésével egy másik szolgáltatót is megkerestek, akinek a szerződés-tervezete az 
előterjesztési anyagban szerepel. Ebből látszik, ugyanazért az összegér végzi a vérminták 
vizsgálatát, a szállítási költség helyett a szolgáltatásért fizet az Önkormányzat a Centrum-Lab 
Kft-nek. Biztosítható lesz változatlan mennyiségben a betegek ellátása, a háziorvosnak nem 
jelent többlet feladatot, mindenkit el tudnak látni várólista nélkül a háziorvosi ellátás körében 
a megszokott módon, mindaddig, amíg a Járóbeteg Szakellátó meg nem épül. Kiosztásra 
került Dr. Sirák András megyei szakfelügyelő főorvos úrnak a levele, amiben számtalan 
észrevételt tesz a szerződés-tervezettel kapcsolatban. Ezt kb. 1,5 órával ezelőtt hozta be a 
Hivatalba Dr. Sirák Andrásné képviselő. Ezt a levelet azonnal elfaxolták a Centrum-Lab Kft. 
felé, kérve a válaszadásra. A másik kiosztott levél a Centrum-Lab Kft. válasza, amelyből 
egyértelművé válik az összes szakmai nyitott kérdés, amit a Főorvos úr felvetett. A szerződés-
tervezet 15. pontjában kér a Főorvos úr egy pontosítást, ami véleményük szerint nem 
szükséges - de az új szolgáltató is elfogadja -, mivel az Önkormányzat soha nem jut a betegek 
adataihoz, hiszen az orvosi titoktartás következtében sem juthat senki ezeknek az adatoknak a 
birtokába. De semmi akadályát nem látja annak az Önkormányzat, hogy ez még megerősítve 
belekerüljön a szerződésbe.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Ha üzemel a Járóbeteg Szakellátó Központ, akkor ezt a feladatot ki 
fogja ellátni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Külső szolgáltató fogja ellátni, csak vérvételi hely lesz, 
nem elemző labor.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Nincs még erre vonatkozóan előtárgyalás? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Még nincs. A szolgáltatók versenyezni fognak azért, 
hogy szolgáltathassanak. Ezért elég érthetetlen, hogy a fehérvári laboratórium még térítés 
ellenében sem vállalta a több vérmintát, mert azt mondták, nincs hozzá kapacitásuk. 
Ragaszkodnak az előjegyzési és várakozási listához. Ha a Képviselő-testület döntött és 
elfogadja a Szolgáltatási szerződést, akkor az új laborszolgáltatóval a szerződést mielőbb 
aláírják és a többi önkormányzatot pedig - akiknek eddig térítésmentesen szállították a 
vérmintákat Székesfehérvárra - kiértesítik.  
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Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Kérdései vannak, de sajnálja, hogy nincs itt Dr. Sirák 
András főorvos úr, mert ő tudna talán rá válaszolni. A Főorvos úr levelének 1.) pontjában 
megfogalmazott szerint azoknak, akik Székesfehérvárra mennének vérvételre, nem sérül-e az 
érdekük, továbbra is fogadja Székesfehérvár ezeket a betegeket? Mert elég sokan vannak, akik 
Székesfehérváron vették igénybe ezt a szolgáltatást. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ebben az esetben a háziorvosokkal volt a 
székesfehérvári labornak szerződése a helyben történő vérvételre, tehát az ellátási 
kötelezettsége továbbra is fennáll, aki odamegy, azt kötelesek ellátni.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: A Főorvos úr levelének 5.) pontja szerint szükségesnek 
tartja a háziorvosoknak a Centrum-Lab Kft-vel szerződést kötni. A Centrum-Lab Kft. 
levelében pedig azt írja, nem látja szükségesnek a háziorvosokkal a külön szerződéskötést. 
Viszont a Főorvos úr azt írja, ebben az esetben nem fogja az OEP finanszírozni ezt a 
szolgáltatást. Talán arra gondolt, aki leveszi ezt a vért, mivel ez többletmunkát igényel az 
ottani személyzettől. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Válaszul elmondja, a területileg illetékes Prodia labor 
az, aki az OEP-től a finanszírozást kapja, nem a háziorvos. A vérvételt a háziorvos oldotta 
meg a saját asszisztenciájával, azért, hogy a betegellátás színvonalát javítani tudja. Továbbra 
is ez fog történni. A Prodia Kft. helyett, a Centrum-Lab Kft. nem fogja megkapni ezt a 
finanszírozást, mivel nincs területi ellátási kötelezettsége. Ezért is érthetetlen és némiképp 
igazságtalan az, hogy a laboroknál a területi ellátási kötelezettség miatt a székesfehérvári 
szolgáltató kap OEP finanszírozást, az a laboratórium pedig nem, amelyik területi ellátáson 
kívül felvállalja ezt a szolgáltatást.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Kérdezi, eddig is volt konzultáció a háziorvosokkal?  
Mert akkor a Főorvos úr levelének 2.) pontjában megfogalmazottak nem állják meg a 
helyüket. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen volt. Gyakorlatilag a véreredményt ugyanúgy, mint 
régebben e-mailen és papír formában is megkapják a háziorvosok, ugyanúgy telefonkapcsolat 
is lesz.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A Főovos úr szóbelileg úgy adta ezt a témát elő, hogy nem 
felmondták teljes egészében a szolgáltatást, hanem korlátozták a vérvizsgálatot, kisebb számú 
laborvizsgálatot folytattak volna. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Felmondták a szerződést a háziorvosokkal azzal, hogy 
új szerződést kívánnak kötni. Az új szerződésben korlátozták volna a vérvételi lehetőséget. A 
Prodia Kft. mondta fel a szerződést azzal, hogy új feltételekkel kíván szerződni. Az új feltétel 
az volt, hogy jelentősen csökkentett számban tudja csak a feladatot ellátni. Az Önkormányzat 
első körben próbált tárgyalni a Prodia Kft-vel, ne kelljen korlátozni a szolgáltatást, inkább 
fizet azért, hogy megmaradhasson a változatlan állampolgári ellátás. Úgy tűnt, ez ellen nem 
zárkóznak el, végül a Főorvos úrral a szűkített ellátásban állapodtak meg. Miután van más 
megoldás, úgy gondolja, a Képviselő-testület tudja vállalni azt, hogy az állampolgárok 
érdekeit képviselve nem egy szűkített ellátás, hanem a megszokott teljes körű ellátás biztosítva 
legyen.  
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Martinovszky József képviselő: Az Önkormányzat tárgyalt a fehérvári laborral és úgy nézett 
ki, megállapodott a korlátlan vérvételre. Erre Dr. Sirák András főorvos úr elment tárgyalni a 
laborral és utána már rögtön nem lehetett megállapodni velük. Kérdezi, ki hatalmazta fel a 
Főorvos urat az Önkormányzat nevében történő tárgyalásra? Az illetékességét nem vonják 
kétségbe, de kérdezi, mi van abban a jegyzőkönyvben, ami a közöttük folyó tárgyalásról 
készült? A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen eldöntötték, hogy továbbra is 
mindenkitől korlátlanul vesznek vért és azt Százhalombattára viszik megvizsgálni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Eddig is, amikor nem volt a székesfehérvári laborban 
lehetőség, Budapestre kellett vinni a vérmintát. Véleménye szerint ezt az állampolgároknak 
nem is szükséges tudniuk.  
 
Sénik István képviselő: Ma volt vérvételen, ahol szóba került ez a dolog. Az aszisztencia azt 
mondta, nekik ez így nagyon jó, be tudják osztani a betegeket, nem kell várakozni és a spontán 
jövőket is el tudják látni. Így stabil az ellátás. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Főorvos úrral is konzultált arról, hogy új 
laborszolgáltatót fognak keresni. Az a lényeg, hogy teljes körű szolgáltatás legyen. A dolog 
lényege nem a személyeskedés, hanem olyan helyzet elé állt az Önkormányzat, amelyet meg 
kellett oldani az állampolgárok érdekében. Megnyugtató megoldásnak tartja, hogy 
zavartalanul, a korábban megszokott módon folytatható a vérvétel. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, a szolgáltatási szerződést fogadják el, hogy a 15.) pontot kiegészítik azzal, harmadik 
személy birtokába semmilyen adat nem kerülhet. A Főorvos úr szakmai kérdéseire pedig a 
szakmai választ Dr. Farkas Gábor úr, a Centrum-Lab Kft. ügyvezetője írásban megadta.  
Kéri, aki az előterjesztést és a Szolgáltatási szerződést a pontosítással együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

háziorvosi szolgálatoknál levett mintaanyagok  
laboratóriumi vizsgálatára szerződéskötésről 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szolgáltatási szerződést köt a Centrum-Lab 
Kft-vel (1044 Budapest, Megyeri út 53.) Velence város háziorvosi szolgálatainál levett 
mintaanyagok laboratóriumi vizsgálatainak elvégzésére. Az előterjesztéshez csatolt 
Szolgáltatási szerződés-tervezet 15. pontja kiegészül azzal a mondattal, hogy harmadik 
személy birtokába semmilyen adat nem kerülhet.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

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

 
*  * * 
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Benkő Istvánné képviselő: Kérdezi, ezentúl Dr. Sirák András főorvos úr nem szabályozhatja 
le, hogy csak 14 embertől vesznek vért? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mint háziorvosnak, ehhez nincs joga és módja. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

d.) Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. tőkeemelése 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Arról van szó, a Kft. a beruházás végrehajtója. Ahhoz, 
hogy a beruházással kapcsolatos pénzügyi műveleteket végrehajthassa, az Önkormányzatnak 
a Kft. törzstőkéjét meg kell emelnie, a pályázati önrészt folyamatosan adja át a Kft-nek. Nem 
is biztos, hogy ebbe az évben ez az utolsó törzstőke emelés, mert ha több kiadás jelentkezik, 
akkor esetleg a november-decemberi testületi ülésen további törzstőke emelésre lesz szükség. 
A projektekkel kapcsolatos tájékoztatóból látható, a Járóbeteg Szakellátó által kiállított 
számlák is elkülönítésre kerültek, mert minden kifizetés a Nonprofit Kft-n keresztül történik, a 
Támogatási szerződésben megállapodottak szerint. Kérdezi, van-e valakinek a tőkeemeléssel 
kapcsolatban kérdése, észrevétele? A pályázatok benyújtásakor az Önkormányzatnak az volt a 
célja, a kistérségi településeket összefogva az itt élő állampolgároknak egy magasabb szintű 
egészségügyi ellátást helyben, vagy a lakóhelyükhöz nagyon közel tudjanak biztosítani. 
Gárdony Önkormányzata ebben a kistérségi pályázatban nem kívánt részt venni, ezért 
Martonvásár Város Önkormányzatát keresték meg és velük együtt adták be a pályázatot. 
Azzal, hogy a beruházás láthatóan megvalósul, egyre több információ jut el a Hivatalhoz, 
amely jelzi, a gárdonyi emberek is szeretnék, ha az ellátásba bekapcsolódhatnának. Azt 
javasolja, fogadja el a Képviselő-testület azt, hogy a közbeszerzési eljárás jelenlegi állapota 
miatt ismételten ajánlják fel az állampolgári érdeket szem előtt tartva Gárdony Város 
Önkormányzatának a csatlakozási lehetőséget. Különösen azért, mert a közbeszerzési 
eljárások folyamatánál rövidesen lezárul egy olyan szakasz, amikor az esetleges 
többletlétszám színvonal csökkenés nélküli fogadását biztosító feltételeket még ki lehet 
alakítani, illetve az esetleges többletellátás feltételeit egy egyeztetés során meg lehet 
fogalmazni. Úgy gondolja, ez egy olyan gesztus, amivel élhet az Önkormányzat, mert a 
későbbiekben erre nem lesz már mód.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Nagyon furcsa Gárdony város, vagy akárki szándéka, mert többször 
fel lett nekik kínálva a lehetőség, nem kívántak vele élni. Miattuk Martonvásár, aki nem a 
kistérséghez tartozó település, részese ennek. Véleménye szerint nem mindegy, hogy esetleg 10 
ezer beteggel többet lát el ez az intézmény, még akkor is, ha most van mód változtatni akár a 
felszereltségen vagy egyéb vonatkozásban a színvonal csökkenése nélkül. Ha színvonal 
csökkenés nem is, de hosszabb sor biztosan lesz annak következtében, ha Gárdony csatlakozni 
kíván. Ezzel együtt úgy gondolja a gárdonyi lakosoktól ennek lehetőségét nem kellene 
megtagadni, de az elvárható lenne, mivel Velence igen nagy önrészt és feladatokat vállalt 
ebben a pályázatban magára, ezért abban az esetben fogadják el Gárdony csatlakozását, 
hogyha például a Velencére eső önrész felét átvállalja. Arról nem is beszélve, hogy hasonló 
konstruktív magatartást várjanak el Gárdonytól a melegvíz vonatkozásában.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint nem kellene előre feltételeket 
megszabni, mert ennek gesztus értékű felajánlásnak kellene lennie.  
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Juhász Gyula képviselő: Ha létszámilag nő az elfogadható keret, akkor jól jár az intézmény, 
örülni kell neki, hogy ha csatlakozik Gárdony.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Nonprofit Kft-nek a működési költségvetéshez nem jön 
rosszul a többletlétszám, mivel az OEP finanszírozás ezzel magasabb lesz. Az is igaz, az, hogy 
a velencei lakosok magasabb színvonalú egészségügyi ellátást kapjanak, nem kevés pénzébe 
került Velencének. Elsősorban orvos szakmai szempontból kell látni azt, az elvárt színvonal 
nem fog-e romlani. Ahhoz, hogy az orvos szakmai szempontok ugyanolyanok legyenek, 
vannak egyéb más feltételek is, amit adott esetben a csatlakozó önkormányzatnak biztosítania 
kell. Véleménye szerint még most csak tárgyalásokat kellene folytatni.  
 
Galambos György alpolgármester: Teljesen megérti a Cserny úr felindulását, de véleménye 
szerint ezt diplomatikusan kellene kezelni. Hiszen Gárdonnyal van az Önkormányzat egy 
térségben. Az más dolog, hogy kialakult egy helyzet és Martonvásárt kellett bevonni. Az is 
igaz, újabb 10 ezer lakosnak az ellátása valamilyen vonatkozásban plusz szakellátást igényel. 
Véleménye szerint kezdjék el a tárgyalást és nézzék meg, mit lehet tenni annak érdekében, 
hogy a gárdonyi lakosságot ez a Szakellátó Központ fogadni tudja. Olyan helyzetet kell 
kialakítani, ami Velencének és Gárdonynak is jó.  
 
Sénik István képviselő: Velence Önkormányzata komoly pénzt tett le ezért önrészként. A többi 
település névlegesen van bent ebben. Gárdony annak idején nem szállt be, akkor most Velence 
tesz szívességet? Gárdony plusz létszámot jelent, nem tudja, ezt a Járóbeteg Szakellátó 
Központ fel tudja-e ezt vállalni úgy, hogy a többi érintett település érdeke ne sérüljön. 
Véleménye szerint ennek meg van a befogadó képessége, óvatosan kellene ezzel bánni, azt 
javasolja, Gárdony járuljon ehhez hozzá valamennyi pénzzel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, ezt a lehetőséget gesztusként fel lehet 
ajánlani. Amennyiben orvos szakmailag garantálni lehet, a jelenlegi ellátó körzethez tartozó 
állampolgárok érdekei nem sérülnek és a feltételekben is sikerül Gárdony Önkormányzatával 
megállapodni, akkor nem látja akadályát annak, hogy ez a Járóbeteg Szakellátó a gárdonyi 
állampolgárokat is kiszolgálja. Igen nagy feszültségek vannak a Képviselő-testület tagjaiban, 
igen nehéz ezen úrrá lenni, mégis szavazásra bocsátaná a kérdést. Nyilván elfogadja azt a 
jelzést, hogy például a termálvíz területén hasonló gesztust várnának el Gárdony 
Önkormányzatától.  
Kéri, aki egyetért a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 40 millió forintos törzstőke 
emelésével, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelését elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

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

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése felé 40.000.000,- Ft 
értékben törzstőke emelését. A törzstőkét készpénzben kívánja biztosítani. 
Az Önkormányzat jelzi, hogy a GT. 155 § (3) bek. alapján elsőbbségi jogával élni kíván és a 
törzstőke emelését készpénz átutalásával biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a törzstőke emeléssel kapcsolatos testületi 
állásfoglalást képviselje a taggyűlésen, valamint az érvényes döntést követően gondoskodjon 
a törzstőke átutalásáról. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
    Dr. Ferencz Péter ügyvezető 
  Határidő: 2009. október 30. 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy ezzel a gesztus értékű 
megkereséssel forduljon az Önkormányzat Gárdony Város Önkormányzata felé az elmondott 
feltételekkel együtt, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület Gárdony Város Önkormányzata felé a csatlakozási 
lehetőség felajánlását 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a  

Gárdony városával tárgyalás a Kistérségi Járóbeteg  
Szakellátó Központhoz történő csatlakozásról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete abból a megfontolásból kiindulva, hogy a 
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központot: 

• az eredeti cél szerint a kistérségi településekkel összefogva – a települési lakosság 
érdekét szolgálva – kell megvalósítani és működtetni,  

• és arra a tényre tekintettel, hogy a létesítmény megvalósítása már bizonyosság, 
ismételten felajánlja Gárdony város lakóinak és Gárdony Város Önkormányzatának a 
csatlakozás lehetőségét. 

 
A megvalósítás folyamatában rövidesen lezárul ugyanis az a szakasz, amikor az esetleges 
többletlétszám színvonalcsökkenés nélküli fogadását biztosító feltételek pótlólagos betervezése 
még lehetséges. 
Velence Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az orvos egészségügyi 
szakmai és gazdasági szakkérdések tisztázása ismereteinek birtokában, a megkereső Gárdony 
várossal tárgyalásokat folytasson és döntéshozatalra a javaslatát terjessze elő. 
 

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

 
*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

e.) Fő u. 64. sz. (volt Községháza) épület használatának visszavétele 
   (Előterjesztés 7. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A LEADER pályázat keretében a volt Községháza 
épületének felújítására kíván pályázni az Önkormányzat. Ennek alapvető feltétele, hogy 
lekerüljön a tulajdoni lapról egy olyan széljegyzet, ami szerint használati joga van az 
ingatlanra a Fejér Megyei Önkormányzatnak. Már 6-7 éve tárgyalnak erről, eddig 
sikertelenül. Most a LEADER lehetőséget ad arra, hogy a Megyei Önkormányzat a kiküldött 
Megállapodást elfogadja, mert amennyiben a Megyei Önkormányzat ezt a használati jogot 
nem veteti le, akkor megakadályozza a közösségi célra történő pályázatát Velencének. Bízik 
benne, hogy ezt a Megyei Önkormányzat nem fogja megakadályozni. A Megyei Önkormányzat 
Elnöke és Főjegyzője úgy nyilatkozott, nem látják annak akadályát, hogy a novemberi Megyei 
Közgyűlés elé bevigyék ezt támogatólag. Velencének október 31-ig kell beadni a pályázatát, 
de elég egy szerződés-tervezetet és nyilatkozatot mellékelni, mikor lesz a döntés. Mire a 
pályázat elbírálására sor kerül, ennek meg kell történnie. Az Önkormányzatnak erről 
megfelelő módon az érintett közösségeket tájékoztatni kell. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő: A lakott állapotot figyelembe véve, a Jegyző úr az előterjesztésben 
azt írta, a lakásban maradhatnak a lakók, de a bérleti díj valószínűleg emelkedik. Kérdezi, 
nem lehetne máshol elhelyezni őket, vagy továbbra is ott maradhatnak?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Megye abból az aspektusból fogja ezt tárgyalni, 
hogy a lakóval nem kell foglalkoznia. Ez kizárólagos feltétel volt. A lakóval már egyeztetés 
történt, ha a Közgyűlés a használati jogról lemond, akkor ezt a lakó - szóbeli előzetes 
nyilatkozata alapján -, elfogadja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az elmúlt években az Önkormányzat kísérletet tett arra, 
oldja meg a Megyei Önkormányzat az iskolán belül vagy az iskola segítségével a 
lakásgondokat. Ezt nem lehetett megoldani. Most is ez a helyzet, valóságban egy idősebb 
házaspár lakik ott, akiket mindenről tájékoztattak és esetlegesen az épület üzemeltetése során 
segítségére lehetnek az Önkormányzatnak. Azért is tárgyaltak velük, hogy ne húzódjon tovább 
az épület sorsa, mert akkor a Megyei Önkormányzat hibájából nem tudnának pályázni. 
Kéri, aki az előterjesztést és a Megállapodás-tervezetet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

Fő út 64. szám alatti épület használatának visszavételéről 
 
 

1.) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1014/1 hrsz-ú, 1.165 m2 nagyságú, 
beépített ingatlan használati jogát visszaveszi a Fejér Megyei Önkormányzattól az 
előterjesztéshez mellékelt Megállapodás-tervezet feltételeinek megfelelően.  
Kijelenti, hogy a Megállapodás-tervezetben foglalt kötelezettségeket és feltételeket 
magára nézve kötelezően elfogadja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Megállapodást írja alá az abban foglalt feltételek 
teljesülése esetén. 

 
2.) Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri Fejér Megye Önkormányzatát, 

hogy a használati jog végleges visszaállását megelőzően a LEADER pályázathoz 
szükséges használói hozzájárulást bocsássa ki. 

 
 

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

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

f.) Kérelem a Tópart u. 38. sz. alatti lakás bérletének meghosszabbítására 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja a lakásbérleti szerződés meghosszabbítását. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki egyetért a lakásbérleti szerződés meghosszabbításával, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

Tópart út 38. szám alatti önkormányzati lakás 
bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Héger László és neje Velence, Tópart utca 
38. szám alatti lakosok lakásbérleti jogviszonyát 2014. április 30.-ig meghosszabbítja. 
Felkéri a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályt, hogy a szerződést 15 napon belül kösse meg.  
 

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

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Rövid szünetet rendel el. 
 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Mivel 17.00 és 18.00 óra között lakossági közérdekű 
hozzászólás lehetőségét írja elő az SZMSZ, megkérdezi a jelenlévőket, kíván-e valaki ezzel 
élni. 
 
Czuppon István iskolaigazgató: Tájékoztatja a Testületet, az angol anyanyelvi tanárnő 
megérkezett. Az Iskola honlapján az önéletrajza és fényképe megtalálható. Munkáját 
megkezdte az Iskolában.  
 
Szabó Gábor termálfürdő projektmenedzsere: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy egy 
hete új igazgatója van a Termálfürdő Szállodájának. Az új igazgatóval folyamatos 
egyeztetések folynak, megpróbálják az egész működést újragondolni. Jelenlegi álláspont 
szerint a nyolc vezetőből négy vezetőnek a személycseréje is várható. Az üzletpolitikán is 
változtatni fognak, mivel az előző vezetés nem tudta hozni az elvárt eredményeket. Reméli, 
javuló lesz a környezettel is a kapcsolat. Gyurassza Jánosnak hívják az új igazgatót, 65 éves. 
Ami miatt mellette döntöttek az volt, hogy szállodavezetési tapasztalatai vannak és szereti a 
rendet minden területen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az új igazgató megérkezése előtt Rábaközy úr 
tájékoztatta az Önkormányzatot. Az új igazgató az első munkanapján bemutatkozott és 
megerősítette azt, amit Szabó Gábor úr elmondott, jó együttműködést akar az 
Önkormányzattal és a lakossággal.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Bejelenti, hogy a Lépcsősétányon a lámpaburák le vannak törve, 
kettő hiányzik.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi az Iskola Igazgatójától, sikerült-e az iskolában az első 
osztályosoknál a hittanoktatást valahogy az órarendbe beiktatni, mert hallotta, az első 
hetekben nagyon nehéz volt összehozni, ütköztek az órák és nem volt hittan.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Igen, megoldották. Probléma azzal az osztállyal van, ahol az 
iskolaotthonos oktatás van, mivel itt délelőttre és délutánra van elosztva az oktatás. Amikor a 
szülőket tájékoztatták arról, milyen is lesz ez az oktatás, akkor kérték tőlük, a gyermekeket 
lehetőleg délután négy óráig ne vigyék el. Ez a képzés ezzel jár, a szülők tudják, ezek a 
gyermekek a szakköröket is csak úgy tudják megoldani, hogy délután négy óra után vesznek 
ezeken részt. A zeneiskolával is megállapodást kötöttek, hogy biztosítják a gyermekek négy 
óra utáni foglalkoztatását.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor a Képviselőasszony felvetésére elmondható, hogy 
a hittanoktatás minden osztályban megoldott. A két tannyelvű osztályok esetében fennáll az 
ajánlat arra, az Egyházak olyan időben tartsák a hittanoktatást, amely illeszkedik ennek az 
oktatásnak a tanrendjéhez. Amennyiben ezt az Egyházak megoldják, semmi akadálya nincs. 
Más időbeosztás szükséges. 
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Juhász Gyula képviselő: A Halottak Napjára tekintettel aktuális a temető világítása. 
Érdeklődik, nem lehetne valahogy azt a közvilágításra valamilyen formában rákötni? Pár 
lámpa folyamatosan égne, úgy működne, mint a közvilágítás. Nem lehetne ezt az 
Önkormányzat költsége terhére megoldani? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azt javasolja, vegyék ezt felvetésnek, de alapvető 
kérdés, van-e közvilágítási hálózat a temetőben. Ha nincs a temetőben közvilágítási hálózat, 
akkor hálózatot kell kiépíteni. Ennek hosszabb folyamata van, meg kell terveztetni, 
megépíteni. Ha nincs ilyen hálózat, akkor a jövő évi költségvetésbe bekerülhet.  
Hamarosan egy közös egyeztetést tart az Egyházakkal, mivel a temető üzemeltetési szerződése 
is lejár. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Juhász Gyula képviselőtársának mondja, ez biztos nem fog 
megvalósulni a Halottak Napjára, de meg kell nézni, a ravatalozónál lévő elektromos 
hálózatról akár mozgásérzékelő lámpatesttel be lehetne-e világítani a gyalogutakat.  
 
Fehér Györgyné képviselő: Ha már felvetődött a Halottak Napja, elmondja, a megemlékezést 
október 30-án 16.00 órakor tartják. Először a keresztnél gyülekeznek és ott gyújtanak 
gyertyát, majd átmennek a ravatalozó előtti emlékoszlophoz, végül a katonatemetőkhöz. 
Sajnos minden évben a Képviselő-testület részéről kevesen vannak ott, szeretné, ha erre időt 
szakítanának a Képviselőtársak. Csupán fél óráról van szó, mégis nagyon kevesen teszik 
tiszteletüket. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, hogy az Egyház is tisztelje meg jelenlétével ezt a 
Halottak napi megemlékezést.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Kéri, tájékoztatassák az Egyházakat a pontos időpontról. 
 
Fehér Györgyné képviselő: Mindig személyesen hívja meg őket erre az alkalomra. 
 
Martinovszky József képviselő: Bejelenti, megkeresték Őt a lakók, hogy a Kossuth utca felöli 
oldalon a Kis u. és Fazekas Mihály utca közötti szakaszon a közvilágítás nem működik. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A soros testületi ülésen volt egy kérése a Jegyző úr felé, hogy 
talán mindenki tudja, a Magyar Nemzetben megjelent egy írás, amiben Velence is felmerült, 
mint rosszul döntő Testület. 1998-ban a Kemping területén üdülőterületté nyilvánított egy 
részt – Fejér Megyei Önkormányzat kérésére történt mindez -, és ezáltal áron alul került ez 
eladásra. Hozzájárult Velence ahhoz, hogy ott áron aluli telekeladás történjen. Kérte a Jegyző 
úrtól, hogy ilyen irányú határozatát az Önkormányzatnak ismertesse, mi történt, milyen 
határozattal történ. Erre megkapta a Velencei Híradóban megjelent Kordával kapcsolatos 
újságcikket. Tehát nem kapott a kérdésére választ, szeretné, ha ez a jegyzőkönyvben 
szerepelne. 1998-ban valóban hozott az Önkormányzat ilyen döntést, amellyel hozzájárult az 
ingatlan eladásához a Megyei Önkormányzat kérésére, valószínűleg áron alul. Ennek valóban 
fellelhetők a jelei. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A gyakorlatban a Magyar Nemzet is megkapta ezt a 
határozat másolatot, ez nem egy titkos határozat, a Könyvtárban is fellelhető. Nem gondolta, 
hogy ilyen következtetések miatt szükséges ez a határozat, mert akkor még nem bontotta ki 
ennyire a Képviselő asszony azt a feltételezését, miszerint azért adta el ilyen olcsón a Megyei 
Közgyűlés ezt a telket, mert Velence hozott egy ilyen határozatot. Ez így nem hangzott el. 
Semmi akadálya annak, hogy a határozatot megkeresse és elküldje. A Képviselő asszony úgy 
fogalmazta meg, hozott egy ilyen határozatot a Képviselő-testület és mi történt ott? A 
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Polgármester asszony válaszában elmondta, hogy erre vonatkozóan az újságcikkben leírásra 
került, ami fontos. Nyilván a most elmondott aspektusból szüksége van a Képviselő 
asszonynak a határozatra.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Már tudta, van ilyen határozat és ezt kérte is. Akkor azt a 
választ kapta, a legközelebbi ülésen természetesen megkapja és erre újságcikket kapott.  
Szerinte erről a lakosság sincs tájékoztatva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Abban az újságcikkben, ami a Képviselő asszony és a 
Testület tagjai előtt is van, pontosan benne van a döntés lényege. Minden Képviselőnek a 
határozatot el fogja juttatni. Úgy foglalná össze az 1998-as cselekedeteikkel együtt, hogy 
ezeket a következtetéseket elég sértőnek tartja és mivel valótlan, a maga és az akkori 
Képviselő-testület nevében nyugodtan visszautasíthatja. Tehát olyan dolgokat következtet a 
Képviselő asszony, aminek nincsen valóságos alapja, különösen nem ennek a cikknek a 
kapcsán.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Azért kérte, öntsenek tiszta vizet a pohárba, milyen határozat 
született 1998-ban. Nyilván meg van a Hivatalban az 1998-as határozat.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Természetesen a Könyvtárban és a Hivatalban is 
megtalálható, ennek semmi akadálya.  
 
Sénik István képviselő:  Volt akkoriban ebbe beleszólása a Képviselő-testületnek? 
 
Martinovszky József képviselő: Az árban volt-e beleszólása a Képviselő-testületnek? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem, mert a Megyei Önkormányzat tulajdona volt. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Már nem tud arra visszaemlékezni, 1998-ban tagja volt-e a 
Testületnek, viszont arra határozottan emlékszik, a Megyei Közgyűlésen, mint 
intézményvezető jelen volt, amikor ezt az ügyet tárgyalták. Már nem tudja, hogy nyilvánosan 
vagy csak a szünetben, de mint velencei lakost megszólították, amire azt a választ adta, 
Velence biztosan nagyon örülni fog az eladásnak, mert eddig csak Velencén a „nagygazos” 
néven elhíresült terület volt, ami folyamatos gondot jelentett az Önkormányzatnak. Mindig 
felszólították a Megyei Önkormányzatot, hogy kaszálják le azon a területen a nagy gazt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Azt javasolja, most erről ne nyissanak vitát. Az előző 
testületi ülésen tájékoztatást kért a Képviselő asszony, ez a tájékoztatás megtörtént. Most azt 
kérte a Képviselő asszony, hogy kapja meg a határozatot, természetesen ennek semmi 
akadálya nincs, de minden képviselő-testületi tag meg fogja kapni. A területet nem az 
Önkormányzat adta el, nem Velence tulajdona volt, egy feltételhez kötött hozzájárulással 
járult hozzá a terület eladásához.  
 
Galambos György alpolgármester: Felháborítónak tartja, amit az újságban olvashatnak, 
ilyen feltételezések alapján, félmondatok betételével írják le a dolgokat.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A határozatot kéri. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szeretné kérni a Képviselő-testület tagjaitól, de 
különösen a Képviselő asszonytól, hogy a határozatból pontosan idézzenek majd, amikor 
szükséges lesz. Tehát szó szerint azt, hogy „feltételhez kötött”. Úgy gondolja, és nem 
véletlenül jegyezte meg a Jegyző úr is, nem mindenkinek egyformák az érdekei a települések 
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fejlődését illetően. Javasolja, zárják le ezt a témát, mert sokkal fontosabb dolga is van a 
Képviselő-testületnek.  
 
Serhók György képviselő: Egy gondolat erejéig még elmondaná, sajnálja, hogy akkor nem 
volt pénze az Önkormányzatnak a terület megvételére. Az Önkormányzat elsőbbségi joggal 
megvásárolhatta volna azt a területet, de nem volt rá fedezete. Most lett volna lehetőség egy 
másik területet megvenni, erre volt is pénz, de nem úgy alakult a dolog. 
 
Martinovszky József képviselő: Ki kell mondani, a Megyei Önkormányzat azonnal visszalépett 
a mostani eladástól, amikor megtudták, hogy Velence meg akarja venni a területet. 
 
Galambos György alpolgármester: Egy dolgot szeretne tudni, volt-e olyan jogszabályi 
kötelezettsége a Megyei Önkormányzatnak, hogy a 30 m-es parti sávot el kellett volna 
hagynia. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jogszabályi kötelezettsége nem volt a 30 méterre. A 
törvény úgy szól, hogy önkormányzati és állami tulajdonban lévő parti területek közösségi 
használatát kell biztosítani a parti sávon. Ez lehetett egy, kettő, három, öt, tíz vagy akár 30 
méter. Velencén még a Springer Ferenc vezette be a 30 métert először. Azóta a Képviselő-
testület igyekszik ezt a 30 métert betartani, határozatba is lett foglalva, hogy 30 m-en belül 
építeni nem lehet.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A parti sáv közösségi célú használatát biztosítani kell. 
 
Juhász Gyula képviselő: Akkor miért van lezárva a Korda villánál? A Hidro területe is le van 
zárva a partig.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Juhász Gyula képviselő úr összekeveri az állami 
tulajdont a magántulajdonnal.  
 
Juhász Gyula képviselő: Ha összekevernek valamit, akkor valami nem jól hangzik el. Az 
állampolgárok miatt is tisztázni kell, a Jegyző úr szerint 30 métert szabaddá kell tenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Jegyző úr nem ezt mondta. 
 
Juhász Gyula képviselő: Ha le van zárva, akkor miért nem lehet rákérdezni erre? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Rá lehet kérdezni nyugodtan, a Jegyző úr válaszolni fog 
erre. 
 
Juhász Gyula képviselő: Akkor kérdezi, miért van lezárva a valóságban? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A törvényt idézte és azt mondta, állami és 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra igaz. Magántulajdonban lévő ingatlanoknál az 
Önkormányzatnak a törvény betartása szempontjából semmiféle eszköze, jogi lehetősége 
nincsen. Annyival kiegészítené, az összes aggódónak, aki a tavat most védi, le kell sétálni a 
partra, mert igaz, a Korda úr újra lebetonozta az oszlopot, ami már nagyon régóta ott van, de 
az Autóskemping parti része is teljesen le van kerítve. Ezek a lekerítések igen régóta 
megvannak, tehát amikor ezek a területek magánkézbe kerültek, a törvényi kötelezettség nem 
vonatkozik rá. Az Önkormányzatnak egyszerűen nincsen jogi lehetősége intézkedni, nincs 
jogszabály rá. Arra van jogszabály, hogy a 30 méteres parti sávot megsértve nem lehet 
építeni, tehát csak azon kívül lehet, ez jelenleg is be van tartva.  
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Szabó Gábor termálfürdő projektmenedzsere: A kezében lévő anyagból megállapítható, 
szeptember 21-én a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésén Elnök asszony beidézte a 
Jegyző úr által mondott mondatot, amiben nem volt méter meghatározva. Szószerinti beidézés 
volt az 1995-ös törvényből, ami azt jelenti, „közcélra” rendelkezésre kell a parti sávot 
meghagyni. Most viszont csak úgy lehetne ugyanilyen területet hasznosítani, ha a vizet kezelő 
hatósági is hozzájárul. De ez a rendelet 1998-ban még nem élt. Az anyag még tartalmazza, 
hogy további vizsgálódások szükségesek, lehet-e még ezzel valamit kezdeni, egyébként az 
ügyészség tehetne lépéseket, ha a tulajdonlásban szabálytalanságokat lát. Nem is tesz 
javaslatot a Megyei Önkormányzat arra, hogy ebben valami lépések történjenek. Igazából, a 
velencei Önkormányzat részéről Jegyző úr által adott választ találta meg a Megyei 
Önkormányzat előterjesztésében is. Véleménye szerint ebben több a „politikai sandaság”, 
mint a valódi vád.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Juhász Gyula 
képviselőtársától elnézést kér, mert ez az ügy még mindig indulatokat vált ki 
Képviselőtársából és személy szerint belőle is. Ahogy Szabó Gábor úr fogalmazott, ez a 
„politikai sandaság” felháborító, mert néhányan olyant sugallnak, ami a saját településüknek 
a lejáratását jelenti. Úgy gondolja, ez mindenkire nézve sértő, aki velenceinek tudja magát. Az 
tény, hogy a hatóságnak van egy jogos érdeklődése, de ehhez nem volt Velencének köze, mivel 
akkor a terület nem volt Velence Önkormányzatának tulajdonába. Az akkori jogszabályoknak 
megfelelő határozat úgy szól, ahogy a Jegyző úr elmondta, tehát a közösségi célú hasznosítást 
biztosítani kellett. Megakadályozni nem lehetett volna. Állami és önkormányzati tulajdonban 
lévő területekre igaz ez. Amit Juhász Gyula képviselőtársa kérdezett, a volt Hidro, lekerített 
üzemterület volt, jelenleg állami tulajdonú terület, amit bérbe adtak. A Vízügyi Igazgatóság a 
kezelője a területnek. Tehát jelen pillanatban is szabályos minden. Véleménye szerint nem 
biztos, hogy ezek az inkorrekt csúsztatott megoldások bárkinek egy idő után a tiszteletére 
fognak válni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Juhász Gyula képviselőtársától kérdezi, a lakosságot a területen 
lévő más ingatlan nem érdekli, csak a Korda villa? Miért mindenki ezzel foglalkozik? 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Azért erősödtek fel a lakossági hozzászólások, mert az 
eladásig bejártak arra a területre a horgászok. Kibontották a kerítést és a Kordáék által 
megvásárolt területén horgásztak. Az előző tulajdonos nem zavarta el őket, mert nem volt a 
területen épület. Most, hogy beépült ez a terület, nincs hol horgászniuk. Véleménye szerint 
igaza van a horgászoknak, mert egyre kevesebb területre engedik be őket. Legtöbb helyen már 
csak csónakból tudnak horgászni.  
 
Juhász Gyula képviselő: Egyre kevesebb szabad parti terület van a korábbi állapotokhoz 
képest, ezt vesztik el az állampolgárok.  
 
Martinovszky József képviselő: Régen is a tóparton lévő házaknak a kertje leért a tópartra, de 
senki nem akart bemenni mások kertjébe, hogy ott menjen le a tóra. Mindenki le tudott menni 
a Klein közben és a Tóbíró közben.  
 
Juhász Gyula képviselő: A falugyűlésen ezt nem fogja a többi ember megérteni.  
 
Galambos György alpolgármester: Egyedül Velencén van a legtöbb parti szabadterület, 
miután lebontásra került a strandkerítés. Ha valaki végigmegy Gárdonyban és Agárdon, 
mindenütt le van kerítve a part, az emberek nem férnek hozzá a tóparthoz. 
 
 



 23 

 
Cserny Vilmos képviselő: Minden reggel ott van a parton, a Fehérháztól az ÁSZ-ig, ami közel 
1,5 km legalább, három vagy öt horgászt lát csak. Véleménye szerint ez a szakasz bőven elég 
a horgászoknak.  
 
Fehér Györgyné képviselő: A Babák Rózsakertje ünnepsége után gyalogosan mentek haza 
végig a tóparton, 1,5 órába került.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Régen sem lehetett a magántelkeken keresztül a tópartra 
lemenni. Velencén – évtizedek óta – a Panoráma Kemping és fejlesztési területe állami majd 
Megyei Önkormányzati tulajdonban volt. Az Öregstrand, ahol most a Termálfürdő van, 
tudomása szerint az 1930-as évektől kezdődően le volt kerítve. A Hidro Üzem pedig, amíg a 
feladatait látta el, szintén le volt kerítve. Az elmúlt időszakban a Velencei Önkormányzat csak 
kerítéseket bontott el. Az a kijelentés, hogy hamarosan sehol nem lehet a Velencei-tó partjára 
lejutni, azért nem állja meg a helyét, mert most több parti helyre lehet lejutni, mind bármikor 
korábban.  
 
Juhász Gyula képviselő: Kéri, a következő testületi ülésen a 2007. december 7-i 
jegyzőkönyvben szereplőkre reagáljon a Polgármester asszony, mivel az van benne, hogy 
személy szerint ő nem igazi velencei állampolgár. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, nem jó ez az út bárki részéről is, de meg 
fogja nézni a jegyzőkönyvet és a következő testületi ülésen választ ad Juhász Gyula képviselő 
úrnak azzal kapcsolatban, a 2007. december 7-i testületi ülésen mi hangzott el.  
Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs, a Testület a napirendeknek megfelelően 
folytatja munkáját.  
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

g.) Cégalapítás (intézménytakarítás és más tevékenység feladatellátásainak 
megoldási javaslatai) 

(Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e hozzá kiegészítés? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági 
munkának az volt a megállapítása, hogy ez igen sokrétű kérdés és akkor lehet rá jó választ 
adni, ha megfelelő az előkészítés, a vizsgálódás után készül egy előterjesztés a vizsgálati 
anyagokra. Ezek elkészítésére fel lettek kérve a különböző szervezetek, illetve Intézményvezető 
úr. A Bizottságnak a két tagja szakértői véleményét el fogja készíteni és újra a Testület elé 
kerül. Itt csak arra kellene a felhatalmazás, illetve egyáltalán a megfontolás az ismeret 
elfogadására tekintettel, hogy beindul egy iskola intézmény, majd a járóbeteg, ahol 
megnövekedett feladatok lesznek. Ennek elvégzése nem lesz gazdaságos közalkalmazotti 
módszerrel, saját állománnyal, illetve eszközöket is kell majd vásárolni. Ezért támadt az a 
gondolat, ezt egy céggel kellene elvégeztetni, de hogy ne vigye ki a hasznot, saját céggel. 
Ennek voltak pro és kontra érvei, ezeket kell majd kitisztázni. A közbeszerzési tanácsadó 
időközben elmondta, ha ez nem minősül közszolgáltatásnak, akkor hiába van többségi 
tulajdonú cége az Önkormányzatnak, akkor is pályáztatni kell, közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni. 
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Galambos György alpolgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés végére 
kikristályosodott, hogyan lehet jól dönteni. Arra tesz javaslatot, szakértői két fő bővüljön ki 
Juhász Gyula képviselő úrral, aki a VHG Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, valamint 
Tímár Béla úrral, aki szakértelemmel rendelkezik cég létrehozása tekintetében és a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottsági tag is. Kéri, ez a négy fő lássa el a szakértői feladatokat 
ebben a témában.  
 
Juhász Gyula képviselő: Maga a feladat cca. 5000 m2 terület, amit takarítani kell. Ezt az 
iskola személyzettel nem lehet megoldani, mert még csak a felmosás is igen hosszú ideig 
tartana. Véleménye szerint nagyon jó ötlet, hogy erre Kft-t kellene alakítani vagy meglévő Kft-
t megbízni ezzel a feladattal. Az Önkormányzatnak van egy olyan saját Kft-je, mint a VHG, 
aki örömmel venni, ha bevétele származhatna. Nem csak az Iskolát, hanem más intézmények 
takarítását is tudná vállalni. A takarítás maga nem biztos, hogy gazdaságos, inkább szükséges 
feladat. Úgy gondolja, a takarításban valamilyen formában a diákoknak is részt kellene venni. 
Bele kellene nevelni azt a gyermekekbe, hogy ne más végezze csak ezt a munkát, hanem ők is 
legyenek igényesek a környezetükre.  
 
Martinovszky József képviselő: A virágosításban a diákok szinte teljes létszámban részt 
vesznek.  
 
Juhász Gyula képviselő: A pedagógusok tudnak legjobban a gyermekre hatni. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Nem tudja, hány szülő rohanna be másnap az Iskolába, ha a 
gyermekével felvetetnének egy szemetet az udvaron.  
 
Juhász Gyula képviselő: Olyan világ van most? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Igen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Iskola takarítása mindenféle szempontból megfelelő 
kell, hogy legyen. Nem lehet a gyermekekre bízni. Az más kérdés, hogy a gyermekek erre a 
rendre hogyan vigyázzanak. Rendszeres iskolatakarítást nem lehet gyermekekkel biztosítani.  
 
Sénik István képviselő: Továbbra is az a véleménye, ezt a munkát valamilyen formában adják 
ki egy cégnek. Elmondja, amióta testületi tag, a VHG Kft. még nem hozott eredményt az 
Önkormányzatnak. Ha van az Önkormányzatnak egy cége, akkor úgy kellene üzemelnie, hogy 
eredményt hozzon. Ha nem hoz eredményt, akkor csak üzemelteti a céget, el van látva a 
lakosság, de egy fillér profitot nem hoz az Önkormányzatnak. Csak folyamatosan emelik a 
hulladékszállítás díját, de nem hoz profitot, csak az ellátást biztosítja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági nagy vitán is 
abban maradtak, a mai Képviselő-testületi ülésnek olyan elvi állásfoglalását kell kérni, ami az 
előterjesztés utolsó bekezdésében szerepel, tehát milyen szempontokat kell megvizsgálni. 
Amikor ez megvizsgálásra kerül, akkor Juhász Gyula, Tímár Béla, Galambos György, 
Horpácsi László, valamint a közbeszerzési tanácsadóval felállított bizottság előkészíti az 
objektív javaslatát, hogy mi lenne a jó megoldás, ami törvényes, szabályos és amellyel a 
feladat ellátásra kerül. Az Iskola megnyitása előtt tudni kell, ki fog ott takarítani. Ma nem a 
részkérdésekről kell vitatkozni, hanem az előterjesztésben fel van sorolva néhány megoldási 
lehetőség, aminek egyik variációja egy cég létrehozása, ennek előkészítésére kell egy szakmai 
értékelést készíteni.  
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Sénik István képviselő: Ez mind csak idővesztés lesz, végül kénytelenek lesznek azonnal 
elfogadni, mert nincs más megoldás.  
 
Serhók György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is felmerült sok 
kétely és felvetés, de mindenféleképpen most látják célszerűnek, hogy konzultáljanak a 
szakértők, és ők tegyék le az asztalra azt, amiről újfent ugyanúgy vitatkozni fog a Testület. 
Talán amikor visszakerül ez a Testület elé, akkor tisztább képet fognak látni. Az a cél, hogy 
megvalósuljon a takarítás, megfelelő gazdaságossággal. Azt szeretnék elérni, ne legyen 
senkiben olyan érzés, hogy valaki ebből hasznot húz, ne legyen előnye ebből a vállalkozónak, 
de ne legyen hátránya az Önkormányzatnak sem. 
 
Galambos György alpolgármester: Véleménye szerint akkor tudnak jól vagy még jobban 
dönteni, ha az intézmény részéről megtudják, mennyibe kerül, ha közalkalmazottak látják el 
ezt a feladatot. A következő szempont pedig az, hogy ha alapítanak egy önkormányzati céget 
és az leteszi az üzleti tervét, mennyivel kedvezőbb a helyzet. De lehet egy harmadik variáció 
is, hogy egy kívülálló cég még olcsóbban végzi el a feladatot. Akkor viszont erre kell 
javaslatot tenni, mert ezt a munkát ugyanolyan minőségben elvégzendő és a legolcsóbb 
változatot kell a szakmai bizottságnak kidolgozni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy van leírva az előterjesztésben is, hogy mérlegelni 
kell a megoldás lehetőségét.  
 
Czuppon István iskolaigazgató: Szeretné, ha elhangozna ezen a testületi ülésen, melyek azok a 
feltételek, amelyek alapján a vállalkozóktól árajánlatot kért. Minden esetben azt kérte, a 
takarítás az Iskola nyitva tartásához igazodjon, tehát ne tanítási idő alatt végezzék. 
Ugyanakkor azt is kérte, délelőtt legalább kétszer az összes mosdó és sár esetén a folyosó 
takarítása, felmosása is szerepeljen az árajánlatokban. Minden esetben kérte, a vállalkozó 
vállaljon felelősséget adatvédelmi és erkölcsi szempontból a dolgozóiért, mivel ezek a 
személyek az Iskolában hozzáférhetnek a naplókhoz, bizonyos okiratokhoz, a tanulók 
eszközeihez. Kérte, ha rendezvény van az Iskolában, ügyeleti jelleggel legyenek ott, adjanak 
árajánlatot arra, mennyi ügyeleti díjért vállalják ezt. A takarítószerek költsége szerepeljen az 
árajánlatban. A portaszolgálat megoldására – ki- és beléptetésre – külön árajánlatot kért. 
Véleménye szerint ezek ismeretében lehet összehasonlítani a közalkalmazottak bérével. Ma is 
azt mondja, hogy egy iskolának az arculatát a takarítónő és a portás szabja meg, mivel aki 
belép az iskolába, velük találkozik először, egy portástól érdeklődnek érkezéskor. Tehát nem 
mindegy, kik azok az emberek, akik intézményen belül előfordulnak. A kiválasztáskor ezt a 
szempontot is mérlegelni kellene. Egy Iskolában az igazgató megkérheti a gyermeket, vegye 
fel a szemetet, akár erre utasíthatja is, de akkor sem biztos, hogy a gyermek megteszi.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Az új épülő szakrendelő is ilyen lesz még? Az Önkormányzat 
vagy egy gazdasági társaság oldja meg a takarítást? Nem lesz ott valami más elképzelés? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szakrendelő tulajdonosaként felvetődik, már arról is 
lehet gondolkodni, hiszen ott is kell majd takarítani.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: De nem az Önkormányzat fogja megmondani, ki fog 
ott takarítani, hanem a Kft. vezetője.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A másik kérdése, most együtt kell-e a tárgyalni a parkolási 
tevékenységet a takarítással? Egy Kft-nek kell ezt végezni? Lehet-e olyant, hogy lehetőség 
szerint velencei dolgozó legyen, ha többen jelentkeznek munkára, akkor a velencei előnyt 
élvezzen.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint egyértelmű volt az az egyszerű 
megközelítés, hogy van egy szolgáltató Kft., akinek bizonyos tapasztalatokkal, de főleg 
gazdasági társasági vezetési tapasztalattal rendelkező menedzsmentje van és jelenleg is 
szolgáltató tevékenységet végez. A cél az volt a lakossági szemétszállításnál, hogy ez a cég ne 
termeljen olyan hasznot, amit a velencei lakosok fizetnek meg. A hulladékszállítástól 
elválasztva új gazdasági társaságot kell létrehozni, amelynek nem csak a takarítás lenne a 
feladata, hanem a parkolási kérdés is. De ez csak egy javaslat volt. Az Iskola Igazgatójának 
ötlete mellett is vannak érvek, de kap az Önkormányzat külső vállalkozóktól is árajánlatot. 
Nem kell most végső döntésre jutni, hiszen nem is olyan előkészítésű az anyag. Valószínű, ha 
gazdasági társaságot alapít az Önkormányzat és ez lesz a végső döntés, akkor is közbeszerzési 
eljárás keretében kell meghirdetni a tevékenységet. Csak azt nem tudja, ha véletlenül a 
közbeszerzési eljárásban a legjobb ajánlatot az Önkormányzat cége adja, akkor milyen ötletek 
fognak felmerülni. Úgy gondolja, el kell indulni egy olyan úton, ami eljárás-technikailag 
mindenki számára elfogadható és megnyugtató, és a végén pedig egy megoldást választani 
kell a hátrányaival és előnyeivel együtt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, zárják le a vitát azzal a kiegészítéssel, hogy a 
feladatot el kell látni elsősorban az Iskolánál. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
ülését követően a Jegyző úr az Iskolaigazgató úron keresztül és segítségével különböző 
adatokat kért, ami a döntést segítheti. Ebből az adathalmazból egy adat hiányzik, mert a 
takarításnál nem csak a közalkalmazotti személyi bérek vetődnek fel, hanem eszközökkel is fel 
kell szerelni, mert más egy 5000 m2-es iskola takarítása. Ezzel még ki kellene egészíteni az 
adatgyűjtést ahhoz, hogy objektíven lehessen dönteni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez az adatgyűjtés már folyamatban van. 
 
Czuppon István iskolaigazgató: Még a takarítószereknek a költsége is hozzájön.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Akkor minden olyan információ meglehet, hogy október 
15-ig mérlegelni lehessen, melyik variáció mennyibe kerül, melyiknek mi az előnye és 
hátránya. Véleménye szerint figyelembe kell venni a mai társadalmi viszonyokat is, mert ez is 
befolyásoló tényező. Azt javasolja, az első olvasatú anyagot, hogy mit akar megvizsgálni az 
Önkormányzat, fogadja el a Testület. Az utolsó bekezdés egészüljön ki azzal, hogy felkérik a 
Juhász Gyula urat és Tímár Béla urat, illetve a közbeszerzési tanácsadót, a szakmai bizottság 
munkájában vegyenek részt. Kéri, az előterjesztés utolsó részét, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslatától a Testület fogadja el, annak tudatában, hogy erre 
tételesen vissza fognak térni. Vélhetőleg az idő sürgetése miatt önálló Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági ülésen csak ez lesz a téma, és úgy érzi, nem fog ez november 
16.-ig, a következő testületi ülésig váratni magára, hanem talán ebben egy rendkívüli testületi 
ülést is célszerű lesz összehívni. 
Kéri, aki ezt a javaslatot elfogadja a kiegészítésekkel együtt, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

intézménytakarítás feladatainak megoldási javaslatáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola beruházással létrejövő 
objektum takarítási feladatainak kapcsán a megnövekedett feladatmennyiségre tekintettel 
felkéri Galambos György alpolgármestert, Juhász Gyula képviselőt, Horpácsi László és 
Tímár Béla Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági tagokat arra, hogy vizsgálják meg a 
feladatellátás lehetséges változatait és tegyenek javaslatot a megoldásra. 
 

Felelős:  Galambos György alpolgármester 
  Juhász Gyula képviselő  
  Horpácsi László Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja 
  Tímár Béla Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja 
Határidő:  2009. október 30. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

h.) Termálfürdővel szembeni parkoló használatának meghosszabbítási 
kérelme 

(Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendhez nincs kiegészítése, kérdezi van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

 fürdő előtti nagy parkoló használatának meghosszabbításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a velencei 4473 és 4487/1 hrsz-ú 
földterületen kialakított parkolórészek használatára vonatkozó megállapodást a Velence 
Termál Kft-vel (1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.) 2010. szeptember 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a korábbi használati kikötéseknek megfelelő tartalmú 
szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

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

 
*  * * 
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Napirend: 5.) Egyebek 

i.) Termálfürdő bérleti díj megfizetésére vonatkozó kérelem 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése vagy észrevétele az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Szabó Gábor termálfürdő projektmenedzsere: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 
valójában a Termálfürdőnek működési gondjai vannak. Ennek oka, hogy az üzleti tervet még a 
gazdasági válság előtt kellett elkészíteni és a bankkal elfogadtatni. Most abba a helyzetbe 
kerültek, hogy a tényleges forgalom nem hozta azt az üzleti tervet. Augusztus 18-án kellett az 
első félévről a bank előtt beszámolni, a bank elégedetlen az eredményekkel. A szeptember-
októberi forgalom még visszaesett a korábbiakhoz képest. Bármilyen megoldás jól jöhet, ami 
átmenetileg vagy ideiglenesen segítheti ezt az időszakát a szállodának és fürdőnek. Reméli, 
vége lesz ennek a válságos időszaknak. Bármilyen segítséget elfogadnak, azt gondolja, a 
Testület akár javaslattal is élhet a Termálfürdő vezetése felé. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A jelenlegi érvényes szerződés szerint ha bármihez 
hozzájárul a Képviselő-testület, akkor az Önkormányzat olyan hátrányba kerülhet, ami 
nyomós hátrány. Szabó Gábor úr általi felvetés teljesen más aspektus, miszerint olyan 
segítség lehetséges, ami nem a jelenlegi szerződésből következő joghátrányt és pénzügyi 
hátrányt jelentene az Önkormányzatnak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ezen 
sokat vitatkozott, mivel érzékeli, hogy ma nem ugyanaz a helyzet, mint amikor eredetileg 
tárgyalt az Önkormányzat és a befektető. Valójában senki nem kapja meg az ottani 
ígérvényeket és reményeket, amelyek mögöttes érvként szerepeltek a szerződéskötéskor. Nem 
arról van szó, hogy szívtelen lenne az Önkormányzat, mivel az előterjesztés szerint nem 
javasolja a kérelem teljesítését, de figyelmében ajánlja a jelen nem lévő cégvezetésnek, az sem 
kevés, hogy az Önkormányzat, mivel a Kft. élt a halasztási lehetőségével, nem tudja a 
bevételeit úgy hozni, ahogy kellene. Ez az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe 
tételszerűen tervezett volt, ezt még valahogy le kell rendezni.  
 
Martinovszky József képviselő: Teljesen tisztában van az Önkormányzat érdekeivel. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is felvetette a kérdést és teljes kimerítő 
választ kapott a Jegyző úrtól a szerződésileg lefektetett pénzügyi feltételekről. Azt javasolja, 
ha mód van arra, hogy ne kelljen szerződést módosítani és mindenképpen teljesüljenek az 
önkormányzati érdekek, valamint ha szükség van az Önkormányzat és a Termálfürdő 
vezetőségének személyes tárgyalására, akkor még mindig ezt a lehetőséget javasolja. Úgy 
látja biztosítottnak az Önkormányzat érdekeinek biztosítását, ha nem csak egy kétsoros 
levélben írná le a Termálfürdő a gondjait, hanem a két fél vezetői egyeztetésével, egymás 
érdekeire tekintettel, mélyrehatóbban tárgyalják meg. Ha elfogadják az Önkormányzat 
érdekét védő határozatot, miszerint nem járulnak hozzá a Termálfürdő kérelméhez, nem 
biztos, hogy lesz az Önkormányzatnak pénze. Személyes tárgyalások során esetleg láthatóvá 
válik, mikor jut az Önkormányzat a pénzéhez. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Személyes tárgyalás volt, de van egy érvényes 
szerződés, jelen pillanatban is 6 hónapos késedelemmel fizet a Kft. Ami a Kft. kérelmében 
szerepel, alapvetően szerződés-módosítást jelentene, mivel szerződésbeli hátrányokat okozna 
az Önkormányzatnak. Nem javasolja ennek a felvállalását. Azt próbálta érzékeltetni, ha 
sikerülne egy olyan megállapodás, ami után nem lenne szerződésbeli hátránya az 
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Önkormányzatnak, akkor egyetért azzal, hogy közelítsék az álláspontokat. Az 
Önkormányzatnak az az érdeke, hogy a Termálfürdő jól működjön, bevétele legyen, mert 
akkor lesz az Önkormányzatnak is bevétele. Nem a Termálfürdő kedvezőtlen helyzetbe hozása 
az Önkormányzat célja. Viszont vannak önkormányzati érdekek is, nem lenne jó, ha 
körbetartozás alakulna ki.  
 
Galambos György alpolgármester: Véleménye szerint jó lenne, ha a bank is egy kicsit 
korrektebb lenne a Termálfürdővel. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az előterjesztés elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

Velence Termál Kft. bérleti díj részletfizetési kérelmének elutasításáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velence Termál Kft-nek a 
Termálfürdő épületei által elfoglalt földterületre vonatkozó bérleti díj részletfizetésének a 
teljesítését elutasító Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági javaslatot támogatja. 
A kérelemben szereplő kedvezményt a szerződéses jogviszonyhoz kötöttség miatt támogatni 
nem tudja. 
 

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

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

j.) Interboat Kft. kérelme stégépítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás  
beszerzésére 
(Előterjesztés 12. sz. melléklet) 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta, az anyagban szerepel a javaslata. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a 
hozzájárulás mindenképpen szükséges víziállás létesítéséhez. Viszont nem az Önkormányzat 
fogja a feltételrendszert megállapítani, mivel ez az Ifi strand területét érinti. Ha az 
Önkormányzat támogatja a kérelmet, akkor a strand üzemeltetőjéhez lehet irányítani a 
kérelmezőt, akivel a részleteket megtárgyalhatja.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata a 
határozati javaslat megvitatása. Kéri, aki az előterjesztésben leírtakkal egyetért és a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

akkumulátoros kishajók kölcsönzéséhez szükséges víziállás létesítéséről 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Interboat Kft. azon kérelmét, hogy 
tulajdonosként az IFI strand területén létesítendő akkumulátoros kishajók kölcsönzéséhez 
szükséges víziállás létesítéséhez járuljon hozzá, támogatja. Ugyanakkor jelzi, hogy a 
strandterületre érvényes szerződéssel kijelölt bérlő-üzemeltető jogosult arra, hogy a víziállás 
feltételeit megállapítsa a tulajdonosi hozzájárulás ismeretében. 
 

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

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

k.) LEADER-programmal kapcsolatos határozati javaslatok 
   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kiosztásra került a G.T. Kft. kérelme, mivel pénteken 
érkezett be az Önkormányzathoz. Javasolja, a tulajdonosi hozzájárulást adja meg az 
Önkormányzat a G.T. Kft-nek a strand területén található rendezvényterület talaj állagának 
javítására, a megsüllyedt területek feltöltésére és parkosítására LEADER pályázatot 
adhassanak be. A kérelemben szerepelnek olyan tételek is, amelyek nem az Önkormányzatot 
érintik, mivel az épületek a csúszda és a vízbe vezető lépcsők nincsenek önkormányzati 
tulajdonban, tehát nem adhatnak hozzájárulást. Ami az Önkormányzatot érinti, az csak a 
rendezvényterület talajának javítása és a parti területnek a parkosítása. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Véleménye szerint a kérelem nem arról szól, hogy az önkormányzati 
tulajdonra kérik csak a hozzájárulást, mert ha nem önkormányzati tulajdont fejlesztenek, mint 
például a csúszda, akkor is kell a tulajdonosi hozzájárulás, úgy mint a stégnél. A G. T. Kft. a 
kérelmében felsoroltakhoz kéri a tulajdonosi hozzájárulás megadását azért, hogy a 
fejlesztések végrehajthatók legyenek, a pénzt a LEADER pályázaton keresztül igényli ezek 
megvalósításához.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja és ezt erősíti meg, hogy az Önkormányzat 
tulajdonosi hozzájárulást csak ahhoz tud adni, ami ténylegesen a tulajdonában van. Ez pedig 
kifejezetten a területre vonatkozik. A többi esetben csupán egyetérthet a fejlesztéssel az 
Önkormányzat, mint tulajdonos.  
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ha a G. T. Kft. pályázni akar, akkor ahhoz kell a 
tulajdonos hozzájárulása. Véleménye szerint ezt nem kellene jobban kibontani. 
 
Cserny Vilmos képviselő: A stéghez miért kellett hozzájárulni? Tulajdonosi hozzájárulás kell 
ahhoz, hogy önkormányzati területen különböző fejlesztéseket végrehajthassanak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A pályázathoz kell a tulajdonosi hozzájárulás, ezzel 
kapcsolatban az Önkormányzat költsége nem keletkezik. Tájékoztatásul elmondja, 39.670.000 
Ft a támogatás összege, ami az Önkormányzat költsége lenne, az 6.840.000 Ft, plusz a 
pályázatírónak a költsége. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is úgy 
fogalmazták meg, közel 30 millió forintos haszonkulccsal, ha lehet így fogalmazni, tudnak 
pályázni. A civilszervezetek úgy kapcsolódnak ehhez, hogy önkormányzati területen, 
önkormányzati szándékkal egyező beruházásokat végeznének, eszközöket szereznének be. 
Szintén tájékoztatásképpen mondja el, megkérdezte a munkaszervezet vezetőjétől, eddig kb. 9 
és 12 közötti vállalkozási alapú pályázatról tudnak Velence esetében és még továbbiak vannak 
előkészítés alatt. Több határozati javaslat van az előterjesztésben, mindegyikről külön-külön 
kell szavazni.  
 
Martinovszky József képviselő: Kérdezi, az Északi-strand pályázatához tulajdonosi 
hozzájárulást adnak, de hogy van ez szerződésileg? A beruházásból a bérlő lelakhat bizonyos 
dolgokat? Ha nyer a pályázaton, ez nem kerülhet vissza azzal, hogy a beruházást le akarja 
lakni? Ez a bérlő befektetése lesz, mert az önrészt ő biztosítja. Az esetleges felújítás lelakható 
lesz-e a bérleti díjból? Nincs-e ilyen hátsó szándéka a bérlőnek? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Ezt a bérleti szerződések általában úgy szabályozzák, hogy a 
karbantartás és a rendszeres felújítási munkák a bérlőt terhelik. 
 
Galambos György alpolgármester: Minden úgy van, ahogy az előre lefektetett szerződésben 
szerepel.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Nézte valaki, mi szerepel a szerződésben? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ebből az aspektusból nem mérlegelték, nem is vetődött 
fel. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nyilatkozatban ki kell zárni ennek a lehetőségét, 
mert a hátsó gondolatot nem lehet látni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem biztos, hogy ilyen gondolatok felmerülnek a 
vállalkozóban, ténylegesen az Önkormányzat tulajdona gyarapodik. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, Velence Önkormányzat költségvetésében benne van az 
ezekkel a pályázatokkal kapcsolatos költség és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
megvizsgálta-e, miből lesz ennek a fedezete? Másik kérdése, hogy valamennyi pályázónak a 
pályázatírását a En-Coop Kkt. felé az Önkormányzat fizeti?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Forrást nem jelölt meg a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság, mert a jövő évi költségvetést fogja terhelni. Ez 6.840 ezer 
forint, plusz a pályázatírás költsége.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Erre látszik, hogy lesz fedezet? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, állítható, ha nem jön közbe valami nagy 
probléma. A következő évi fejlesztések terhére nem lett ígérvény kibocsátva. Természetesen 
egy dolog pályázni és más dolog, ha az Önkormányzat adott esetben mégsem tudja ezt 
kitermelni, nem köti meg a támogatási szerződést, ha netán nyert. Szerepeltetni kell az 
összeget a következő évi költségvetésben, de dönteni akkor kell, ha nyert az Önkormányzat.  
 
Galambos György alpolgármester: Ez csupa olyan feladat, amire, ha nem lenne pályázati 
lehetőség, az Önkormányzatnak elő kellene teremteni a pénzt. Ennek a forrását pedig meg kell 
találni a költségvetésben. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Minden évben halálra gyötrik egymást azzal, hogy 
minden területre jusson egy pár millió forint. Különböző területeket megcélozva most lehet 
támogatást szerezni. Úgy gondolja, a legjobb előirányzatot és a jövőbeni vállalást már 
megtették.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A civilszervezetek támogatása helyett most csak a civilszervezetek 
támogatásának az önrészét kell biztosítani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezt kiegészítené azzal, hogy csak ott kell az ÁFA-t 
megfizetni, ahol bruttó összeg szerepel. Nem kell itt a civilszervezeteket támogatni, legfeljebb 
a pályázat írásánál.  
 
Galambos György alpolgármester: Önkormányzati feladatokat ellátó civilszervezetekről van 
szó. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, azokat a feladatokat ellátók, amelyek az 
Önkormányzatot érintik. 
 
Serhók György képviselő: A gyakorlat azt mutatja, amit a költségvetésbe beterveznek 
pályázati pénzeket – ami az idei évben is volt – ez kevés. A későbbiekben többre lesz igény 
valójában. Év elején, amikor a költségvetést tárgyalták, felvetődtek ezzel kapcsolatos 
kérdések, akkor a válasz az volt, igenis van egy olyan sor a költségvetésben, amelyekben 
szerepelnek a pályázatokra a megfelelő összegek. Úgy gondolja, ezek a pénzek elfogytak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Önkormányzat az idei feladatokat el tudta látni, 
elegendő volt rá a pénz, a mostani összeg pedig a jövő évet fogja terhelni. 
 
Serhók György képviselő: Tudja, ez egy folyamatnak a része, nem akarta egy-két napirendi 
ponttal ezelőtt mondani, bizonyos dolgokról, forrásoldalról beszéltek és az is a következő év 
része lesz.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezért mondta a Jegyző úr is, hogy tulajdonképpen csak 
kötelezettségvállalásról van szó.  
 
Juhász Gyula képviselő: A LEADER program alakulásakor részt vett azon a tárgyaláson, 
ahol elmagyarázták, mi a lényege a LEADER programnak. Most több tengelyből áll, de 
lényeg az, hogy mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozik. Itt sikerült összeállítani 12 
pályázatot, mindegyik jó, meg 36 millió forint is van. De ha a mezőgazdasági terület a cél, 
akkor lehetnének olyan programok, ami érdekelné az Önkormányzatot. A mezőgazdasággal 
kapcsolatos hagyományos dolgokat a településen támogatva, felélesztve lehetne pályázni. 
Például a borászattal kapcsolatban nagy hagyományok vannak. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pályáztak a borászattal kapcsolatban is. 
 
Juhász Gyula képviselő: Valamit azért lehetnek kezdeményezni. 
 
Galambos György alpolgármester: A mezőgazdaságot nem itt kell a helyére tenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy tudja, vannak és voltak a nyertes pályázók közül is, 
és úgy tudja a vállalkozók közül is vannak és lehetnek is mezőgazdasági pályázók. Az 
Önkormányzat azzal foglalkozik, ami a dolga, a vállalkozóknak pedig el kell menniük ezekre a 
tájékoztatókra és megmondják nekik, hova, melyik címszóra hogyan tud pályázni. Október 31-
ig van erre lehetőség.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Szerinte kézművesek is pályázhatnak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Vereben például kemencét építettek belőle, a többi 
település egyházai is pályáztak és nyertek. Számtalan lehetőség van, de amikor mindenki 
megkapja a meghívót, kint vannak a plakátok, az egész ország erről beszél és nem megy el az, 
akit ez érint, helyette nem tud az Önkormányzat lépni. A Borrend, a Borút Egyesület és a 
borászok összefogva pályáztak és vannak különböző pályázatok előkészítés alatt, de ezekről 
azért nem tud az Önkormányzat, mert ezek nem érintik a konkrét feladatait. 
 
Kéri, aki a „Civilház” felújításával kapcsolatos határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2009.(X.12.) számú 

h a t á r o z a t a  
a LEADER pályázaton belül „Civilház” felújításáról 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az UMVP IV. 
tengely, LEADER (122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről) pályázat által igénybe vehető 
támogatásra az alábbiak szerint:  
Közösségi célú fejlesztés jogcím keretén belül a 1014/1 hrsz-ú ingatlanon „Civilház”  
felújítására, nettó 9.100 eFt-ra. A felmerülő ÁFA összegét az Önkormányzat vállalja.  
Az önrész forrásául a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés fejlesztési tartalékát jelöli 
meg. 
Az ingatlan tulajdonosa vállalja, hogy az egységes arculatot meghatározó elemeken 
változtatásokat nem végez az üzemeltetési kötelezettség lejártáig. 
 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

Határidő: 2009. október 31. 
 

*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Velencei Nyári Zenés Esték megrendezésével 
kapcsolatos határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2009.(X.12.) számú 

h a t á r o z a t a  
LEADER pályázaton belül a  

Velencei Nyári Zenés Esték rendezvény támogatásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az UMVP IV. 
tengely, LEADER (122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről) pályázat által igénybe vehető 
támogatásra az alábbiak szerint:  
Rendezvény jogcímén Velencei Nyári Zenés Esték, nettó 1.413 eFt. A felmerülő ÁFA 
összegét az Önkormányzat vállalja.  
Az önrész forrásául a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés fejlesztési tartalékát jelöli 
meg. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 

Határidő: 2009. október 31. 
 

*  * * 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az Orbán nap lebonyolításával kapcsolatos 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2009.(X.12.) számú 

h a t á r o z a t a  
LEADER pályázaton belül az Orbán napi rendezvény támogatásáról 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az UMVP IV. 
tengely, LEADER (122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről) pályázat által igénybe vehető 
támogatásra az alábbiak szerint:  
Térségen belüli együttműködés jogcímén az Orbán nap lebonyolítására, nettó 2.267 eFt. A 
felmerülő ÁFA összegét az Önkormányzat vállalja.  
Az önrész forrásául a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés fejlesztési tartalékát jelöli 
meg. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2009. október 31. 
 

*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő határozati javaslatnál az Önkormányzat a 
tulajdonosi hozzájárulást adja meg. A vállalkozás alapú fejlesztés keretében a VHG Kft. után 
ki kellene egészíteni azzal, hogy a G. T. Kft. gesztorságával az Északi Strand felújítására, 
zárójelbe odaírva, lelakás kizárásával.  
Kéri, aki a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést a kiegészítéssel 
együtt elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2009.(X.12.) számú 

h a t á r o z a t a  
LEADER pályázaton belül vállalkozás alapú és közösségi célú pályázatok benyújtásáról 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az UMVP IV. tengely, LEADER 
(122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről) pályázat által igénybe vehető támogatásra 
Vállalkozás alapú fejlesztés keretében: 
� VHG. Kft (2481 Velence, Tópart u. 26.) gesztorságával Tóbíró strand felújítására, 
� G.T. Kft. (2083 Solymár, Terstyánszky u. 47/D.) gesztorságával Északi Strand 

felújítására (támogatási értéknek a bérleti díjból történő lelakásának a kizárásával). 
 
Közösségi célú fejlesztés keretében: 
� Meseliget Óvodásaiért Alapítvány gesztorságával a Tulipán parkban játszótér 

kialakítására, 
� Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület gesztorságával a Babák 

Rózsakertjének térkövezésére és a település több pontján kutya-wc elhelyezésére 
� Velencei Sportegyesület gesztorságával eszközbeszerzésre, 
� Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület gesztorságával eszközbeszerzésre, 
� Zöldliget Alapítvány gesztorságával számítástechnikai eszközbeszerzésre, 
� Velencei Polgárőrség gesztorságával térfigyelő rendszer kiépítése, 
� Velencéért Közalapítvány gesztorságával öntözőrendszer kialakítására. 
 
pályázatot nyújtsanak be. 
 

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

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az En-Coop Kft-vel történő szerződéskötés 
határozati javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az előterjesztést 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2009.(X.12.) számú 
h a t á r o z a t a  

LEADER pályázatok készítésére En-Coop Kkt-vel történő szerződéskötésről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az Európai Vidékfejlesztési alapból a 
helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER keretén belüli támogatásokra benyújtandó 
pályázatok elkészítésére Vállalkozási szerződést köt az En-Coop Kkt-vel (1119 Budapest, 
Zsombor utca 17.). 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
 Felelős:   Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő:  2009. október 15. 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A következő határozati javaslatot szintén ki kell 
egészíteni a G. T. Kft-vel, tehát vele is meg kell kötni a megállapodást. Kéri, aki a határozati 
javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést a kiegészítéssel 
együtt elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2009.(X.12.) számú 

h a t á r o z a t a  
LEADER pályázatban résztvevőkkel megállapodás megkötéséről 

 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a LEADER program keretén belüli 
beruházások, fejlesztések megvalósítására, - mint az érintett ingatlan tulajdonosa – a 
mellékletben szereplő megállapodást köti a pályázatban résztvevő civilszervezetekkel, a VHG 
Kft-vel és a G.T. Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft-vel. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

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

*  * * 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

l.) Tájékoztató az átruházott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van-e kérdés vagy észrevétel a napirenddel 
kapcsolatban? 
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Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
tájékoztatást 11 igen szavazattal tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

m.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a 
tájékoztatóval kapcsolatosan?  
 
Juhász Gyula képviselő: Az Iskola felújításnál garantált a december 14-i átadási határnap? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Bau-System Kft. banki tevékenység eredményeként 
került ilyen helyzetbe. A forgóeszköz hitelüket vonta el a bank. Tudomása szerint és erről a 
felszámolóbiztos is megerősítette, az Önkormányzat beruházása nincs veszélyben. 
 
Juhász Gyula képviselő: A Bau-System Kft. az eszközöket már megvásárolta, amit be fog 
építeni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Iskola több mint 70 %-ban készen van.  
 
Juhász Gyula képviselő: A még fennmaradó 30 %-hoz az anyag megvan? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az alvállalkozói szerződések meg vannak kötve az 
alvállalkozókkal, az eszközöket, berendezéseket hozzák.  
 
Juhász Gyula képviselő: Akkor megvalósul. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, azt is lehet látni, mennyi ember dolgozik ott 
folyamatosan. Elmondható, ezt a problémát is eredményesen megoldotta az Önkormányzat. 
Kérdezi, van-e még valakinek a tájékoztatóval kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, a pénzügyekhez nem sokat ért, de a Csabina Zoltán 
beszámolójának utolsó bekezdésében szerepel, hogy a támogatás az Önkormányzat 
számlájára érkezik vissza, leírja mennyi kifizetés történt már meg és még mennyit fog kapni az 
Önkormányzat. A Velencei Híradóban mindig megjelenik az, hogy Velence semmiféle eu-s 
pénzt nem kap a pályázatokért. Ezt nem érti. Tehát akkor most jön pénz vagy nem jön pénz 
Velencére?  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Annak az újságcikknek az a lényege, nem arról van 
szó, hogy a Támogató Szerv előre valamilyen rendszerben odaadja az Önkormányzatnak a 
támogatást és gazdálkodjon meg ügyeskedjen. Ebben a finanszírozási rendszerben az 
Önkormányzat, amikor érvényesít egy számlát, akkor az önrészét kifizeti és felterjeszti a 
vállalkozói számlát az állami támogatás megküldésére. Ami visszatérítések láthatók, azok 
általában még a kivitelezést megelőző előkészítő szakaszokra vonatkoznak. Például bele 
tartozik a nem kisösszegű kiviteli terv elkészíttetése is, ami esetenként 30-40 millió forint is 
volt. Ezt 100 %-ban kellett előfinanszírozni az Önkormányzatnak és utólag kapta meg a 
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támogatási részét. A köztudatban az van, hogy jók ezek a támogatások, mert csak megkapják a 
pénzt az államtól és játszani tudnak vele. De nincs játékra lehetőség. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Gyakorlatilag ugyanarról van szó, ami az újságcikkben 
benne van. A beruházással kapcsolatos pénzek szállítói finanszírozásúak. Az 
Önkormányzatnak van egy forgótőkéje, amiből ezt meg tudja oldani, ha nem lett volna 
kötvénykibocsátás, nem tudták volna finanszírozni ezeket a feladatokat. A kötvényösszegből 
csak a három nagy projektre költenek, másra akkor sem, ha ez ott van az Önkormányzat 
számláján és még tisztességesen kamatozik is.  
 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a projektek előrehaladásáról szóló tájékoztatást 10 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

n.) Szervezetfejlesztés/09/Velence közbeszerzési eljárás bírálata 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázati ajánlatok 
értékelése megtörtént, kiosztásra kerütl a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve. Ezzel kapcsolatban a 
Jegyző úr ad tájékoztatást. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ÁROP pályázat keretében a hivatali működés 
szervezetfejlesztése a célkitűzés. Erre az unió igen komoly összegeket áldoz. Elvben nem az 
Önkormányzat gyarapodását, hanem a hivatali munkának a fejlesztését eredményezi. Az 
Önkormányzat a közbeszerzési eljárást meghirdette, amelyre kettő ajánlat érkezett. Az egyik a 
Provice Üzleti és Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft, a másik a CONTROLL Holding 
Tanácsadó Zrt. ajánlata. A Provice Kft. ajánlata érvénytelen volt. Szakértő lett felkérve a 
pályázati anyagok véleményezésére, aki a közbeszerzési eljárás szempontjából történő 
megfelelősséget nem vizsgálta, csak az ajánlatok szakmai anyagát. Egyértelműen a 
CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. mellett tette le a voksát. A másik cég nagyon sok 
hiánypótlást halmozott fel és azokat sem teljesítette rendesen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez nem európai uniós közbeszerzési eljárás, ezért is 
lehet eredményt hirdetni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A Bíráló Bizottsági ülés a testületi ülés előtt zajlott, a jegyzőkönyv a 
döntéshozatalról aláírásra került.  
 
Juhász Gyula képviselő: Mi ez a szervezetfejlesztés? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Hivatalfejlesztés. 
 
Sénik István képviselő: Ebben mit kell csinálni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kidolgozzák azt a menetrendet, szisztémát, egy 
rendeletalkotásnak milyen folyamatai legyenek ahhoz, hogy kellően szakmai legyen, a 
célkitűzéseket megvalósítsa, esetleg összehangolva a lakossági helyi érdekekkel. A hatósági 
eljárásokat hogyan kell lefolytatni. Egy kicsit hasonlít az ISO-ra, mert ott is folyamatokat 
írnak le. Ez már egy lépcsővel magasabb. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez belépő egy következő pályázathoz, mivel ez feltétele 
több további pályázatnak.  
 
Sénik István képviselő: 19 millió forintot nyert rá az Önkormányzat? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Az Unió roppant bürokratikus szervezet és mindent megtesz azért, 
hogy az érdekeit érvényesítse. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor az uniós pályázatokat akár parlamenti szinten 
bírálják, nyilvánvalóan mindenkinek van igazsága. Az Önkormányzat csak egyet tehet, 
amennyiben a tevékenységét segítő pályázat lesz, erre eredményesen pályázik.  
 
Kéri, akik a Bíráló Bizottság javaslatával - miszerint a CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. 
legyen a Szervezetfejlesztés/09/Velence pályázat nyertese –, egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta  és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2009.(X.12.) 
h a t á r o z a t a 

Szervezetfejlesztés/09/Velence közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezetfejlesztés/09/Velence 
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, pályázatnyertesként a 
CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt-t (1124 Budapest, Fürj u. 18.) nevezi meg. 
Az ajánlati árat bruttó 19.000.000,- Ft-ban fogadja el. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

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

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, az 
ülést bezárja.  

K.m.f. 

 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


