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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 7-én 
megtartott testületi üléséről 
 
Helye:       Velence Kastély 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Galambos György    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Cserny Vilmos    képviselő 
   Csizmadia Attila   képviselő 
   Fehér Györgyné    képviselő 
   Füri Mihály    képviselő 
  Gránitz Gáspár Istvánné  képviselő 
  Juhász Gyula    képviselő 
   Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András   képviselő (később érkezett) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Molnár Ferencné pénzügyi ügyintéző, Kovács Jánosné 
adócsoport vezetője, Czuppon István iskolaigazgató, Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető, 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető, Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, a Testület 
határozatképes. Napirenden kívül elmondja, úgy készültek, a testületi ülést követően köszöntik 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző urat abból az alkalomból, hogy a Köz Szolgálatáért 
Érdemjel EZÜST fokozata kitüntetésben részesült. A kiküldött napirendi pontok „Egyebek” 
napirendjéhez javasolja felvételre az előző hét pénteken kiküldött anyagnak megfelelően a 
2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapítását, valamint a helyi adórendelet módosítását.  
Kéri, aki a kiküldött napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2009.(XII.7.) 
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 
2./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
3./ Beszámoló a Bizottságok 2009. évi munkájáról, valamint az Alpolgármester 

tevékenységéről 
4./ Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
5./ Egyebek 
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a.) „Velencei-tó Kapuja” kivitelezőjére kiírás 
b.) Óvodabútor beszerzésének közbeszerzési bírálata 
c.) Informatikai eszközök közbeszerzési bírálata 
d.) 4412 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
e.) Temető üzemeltetői szerződés – tervezet 
f.) Velencefürdői strand bérletének meghirdetése (bérleti szerződés-tervezet) 
g.) 1623/24 hrsz-ú Zárt utcai faházra elővásárlási jog 
h.) Tájékoztató az átruházott hatáskörökben ellátott feladatokról 
i.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
j.) 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról rendelet – tervezet 
k.) A helyi adókról szóló 31/2006. (XII.28.) rendelet módosítása 

 
Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A két ülés közötti munkáról az alábbi tájékoztatást adja: 
 
� Az iskola beruházása rendben befejeződik, december 16-án megkezdődhet a tanítás. A 

mai napon a biztonsági rendszer kipróbálásra került, a beléptető rendszer és a külső 
kamerarendszer is működőképes.  

� Az iskola tantestületi ülésén vett részt, ahol az iskola átköltöztetéséről és a karácsonyi 
ünnepségről volt szó.  

� Minden héten kedden projektmenedzseri megbeszélés van a Hivatalban, ahol mind a 
három projektet részletesen megbeszélik. A mostani állás szerint január második 
hetében a Járóbeteg Szakrendelő bokrétaünnepét megtarthatják. 

� Az egyházakkal megtörtént az egyeztetés a jövő évi költségvetés előkészítése kapcsán, 
illetve a temetővel kapcsolatosan konstruktív egyezség született.  

� A Velencére beköltözők részére fórumot tartottak, ahol a meghívottak kb. 10 %-a 
jelent meg. Akik eljöttek, azok között több volt a fiatal, mint az idősebb korosztályhoz 
tartozó. 

� A Bursa Hungarica díj átadása megtörtént, a meghívott fiatalok 20-25 %-a volt jelen. 
 
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, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a 
tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. 
Kéri, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati 
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 153/2009.(IX.28.), 
154/2009.(IX.28.), 155/2009.(IX.28.), 156/2009.(IX.28.), 162/2009.(IX.28.), 163/2009.(X.12.), 
164/2009.(XI.12.), 165/2009.(X.12.), 166/2009.(X.12.), 167/2009.(X.12.), 168/2009.(X.12.), 
170/2009.(X.12.), 171/2009.(X.12.), 173/2009.(X.12.), 174/2009.(X.12.), 175/2009.(X.12.), 
176/2009.(X.12.), 177/2009.(X.12.), 178/2009.(X.12.), 179/2009.(X.12.), 180/2009.(X.12.), 
181/2009.(X.12.), 182/2009.(XI.9.), 183/2009.(XI.9.) határozatokról szóló jelentést 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
A 169/2009.(X.12.), 172/2009.(X.12.) határozat határidejét 2010. január 31-ig 
meghosszabbítja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 2.) 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A költségvetési rendeletmódosítás újra kiosztásra került 
fénymásolási hiba miatt. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő: Szeretett volna már szólni, csak nem kapott szót. A meghívóban is 
szerepel, hogy 5 napirendi pont anyaga a helyszínen került kiosztásra. Nem olyan régen a 
testületi ülésen levették az összes napirendi pontot arra való hivatkozással, hogy nem volt 
kellőképpen előkészítve. Ezért javasolja, azokat a napirendi pontokat - a hármas napirendi 
ponton kívül -, amelyiknek az anyaga most került kiosztásra, vegyék le a mai napirendről.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha kívánja a Képviselő úr, szavazásra lehet bocsátani, 
de az indoklása, érvelése nem jó, mert a múltkori testületi ülésen nem azért vették le a 
napirendi pontokat, mert nem voltak felkészülve. A 2010. évi koncepció elfogadását a 
parlamenti döntések miatt már eleve egy héttel későbbre tervezték az előző testületi ülésen, 
csak miután akkor nem került megszavazásra, ezért kérte az összes napirendi pont levételét és 
egy héttel későbbi megtárgyalását. Az előző testületi ülésen elhangzott, az „Egyebek” 
napirend a.) pontjában szereplő „Velencei-tó Kapuja” kivitelezője kiírására és a mai testületi 
ülésre történő előterjesztésre felhatalmazást kaptak. A b.) és c.) napirendi pontban szereplő 
közbeszerzéseknek pedig ma volt a bírálata, ezek szerint jól számolták ki, mert a munkaterv 
szerinti testületi ülésre ütemezték, ne kelljen rendkívüli üléseket tartani. Ha a válasza ellenére 
a Képviselő úr kéri, akkor szavazásra bocsátja az indítványát. 
 
Füri Mihály képviselő: Kéri szavazzanak róla. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Füri Mihály képviselő úrnak a napirendekhez módosító 
indítványa van, miszerint az „Egyebek” napirendi pont a.) b.) c.) napirendi pontját vegyék le 
a mai testületi ülésről. Válaszában elmondta, a napirendi pontok levételét nem javasolja, mert 
véleménye szerint előkészítettek.  
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Kéri, aki a Képviselő úr módosító indítványával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a módosító indítványt 3 igen, 8 nem szavazattal (1 fő nem 
szavazott) nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

módosító indítvány elutasításáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füri Mihály képviselő úr módosító 
indítványát, az „Egyebek”  a.), b.), c.) napirendi pontok mai testületi üléséről való levételét 
nem fogadta el. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, a költségvetési rendelet módosítása tárgyában 
kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (1 fő nem 
szavazott) a 2009. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2009. (XII.21.) 

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: 3.) Beszámoló a Bizottságok 2009. évi munkájáról, valamint az Alpolgármester 
       tevékenységéről 
   (Előterjesztés 4. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Idegenforgalmi Bizottság beszámolója a helyszínen 
került kiosztásra. Megnyitja együttesen a vitát, kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele. 
 
Fehér Györgyné képviselő: Észrevételként elmondja, minden bizottsági tagnak, segítőknek 
köszöni az éves munkájukat és segítségüket. Más bizottságokkal jó a kapcsolat. Kiemeli az 
Idegenforgalmi Bizottságot, mert nélkülük a május 1-jei rendezvény nem lett volna olyan 
sikeres. Köszönetét fejezi ki az éves munkájukért mindazoknak, akik ebben segítettek. 
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Juhász Gyula képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsággal kapcsolatban 
elmondja, Serhók György a Bizottság elnöke beszámolójában leírta azt mondatot, amit nem 
szeret, miszerint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésein célszerű megtárgyalni a 
dolgokat és a testületi ülésen nem kell vitatkozni. Kérdése, aki nem a Bizottság tagja, annak a 
témához nem is igen kell hozzászólnia? Ha ez a mondat nem került volna bele, akkor el tudná 
fogadni a beszámolót, tekintettel arra, hogy nagyon eredményes munkát végeztek. Lehet 
mondani, hogy ez a Bizottság az Önkormányzat legfontosabb Bizottsága. Munkájukkal 
kapcsolatban más észrevétele nincs is. A Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájával 
kapcsolatos beszámolójának 7.) pontjában az étkezési díj átvállalásánál 2 felnőtt és 3 
gyermek esetében van szociális, illetve iskolai étkeztetési díj 50 %-os átvállalása. Tudja, a 
Bizottság lehetőségei korlátozottak, nincs arra lehetőség, hogy ingyenesen vagy nagyobb 
mértékben támogassák a gyermekek étkezését. De ez azt jelenti, hogy van cirka kettő millió 
létminimum közeli ember, ebből 500 ezer gyermek, aki nagyon nehéz körülmények között tud 
az iskolában étkezni, így ezeket a gyermekeket segíti az Önkormányzat, ha állami segítség 
nincs. Sok gyermek van, amelyik éhezik. Nem mondja, hogy ez Velencén előfordul, de ismer 
pár olyan gyermeket, ahol jól jönne a segítség. Fűtéstámogatást a beszámolóban nem talált.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Beszámoló 5.) pontjában a Lakásfenntartási 
támogatás tartalmazza ezt. 
 
Juhász Gyula képviselő: Egy külön pontként felírta magának a fűtéstámogatást. Vannak olyan 
települések, ahol egy megbízott ember végigjárja a falut, és ahol nem füstöl a kémény, 
megnézi, miért nincs fűtés. Ekkor lehetne támogatást adni, akár fát, akár pénzt. A Bizottság 
gondolt-e arra, hogy a gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segély és a lakásfenntartási 
támogatás kártyás megoldással működjön. Akkor konkrétan a kártyára célirányosan mehetne 
a támogatás. Nem tudja, volt-e erről már szó? A többi bizottsággal kapcsolatban nem kíván 
szólni. 
 
Serhók György képviselő: Csak egy gondolatot szeretne erre reagálni. Valóban, minden évben 
Juhász Gyula képviselő úr megjegyzi a leírt mondatot. Megköszöni Juhász Gyula képviselő úr 
év közbeni segítő munkáját. A bizottsági beszámolóból felolvasná a kifogásolt mondatot: 
„Hiszen továbbra is valljuk, hogy a jól előkészített anyagot a bizottságokban kell pontosítani, 
konkretizálni, a hiányzó információkat itt kell begyűjteni, az esetleges ütköztetéseket, 
véleménykülönbségeket elsősorban célszerűbb itt megvitatni.” Továbbra is ezt vallja, de ezzel 
nincs kizárva, hogy a testületi üléseken felmerült kérdésekről vitatkozzanak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Juhász Gyula képviselő úr információja nem volt 
pontos, mert minden testületi ülésen nem csak ott van, hanem szót is kap. Nincs olyan, hogy a 
testületi ülésen nem kap szót, aki nem bizottsági tag. 
 
Juhász Gyula képviselő: Szólni bárki szólhat, csak nem tehet indítványt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Indítványt is tehet bárki. 
 
Cserny Vilmos képviselő: A fűtéssel kapcsolatban elmondja, ha nem füstöl a kémény, attól 
még sokféle fűtés lehet. Ma már a füstölésről nem lehet megítélni a dolgot. A múltkor 
vitatkoztak a hulladékszállítási díjjal kapcsolatban és akkor tisztázásra került, hogy a 
lakásfenntartási támogatás magába foglalja a fűtési támogatást is. Ezért nem szerepel külön 
fűtési támogatás. Velencén is volt olyan akció, hogy a kitermelésre került fát kiszállították az 
arra rászorultaknak. Véleménye szerint is kevés az étkezési támogatás, de ha jól tudja, ez úgy 
működik, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál és  az átmeneti segélynél akik 
évente kétszer, háromszor, esetleg többször is részesült ilyen segélyben, bizonyos törvényi 
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előírások alapján többször nem kaphat, azoknál az étkezési díj átvállalásával nyújtanak 
segítséget. De a Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezésére áll egy meghatározott 
összeg, el lehet dönteni, mire adjon kevesebbet és esetleg a gyermek étkeztetésre lehet adni 
többet. Büszkék rá, hogy a felsőoktatásban tanulók részére kiosztották a 2,7 millió forintot, 
ami nyilván egy nagyon nagy összeg ehhez mérten. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi az Iskola és Óvoda vezetőit, jól emlékszik-e 
arra, hogy törvény adta jogként van eleve, alanyi jogon a gyermek ingyenesen étkezik vagy 50 
%-os étkezési díjon. Ez a pénz azért tűnik kevésnek, mert bizonyos gyermekek jövedelmi és 
egyéb viszonyaik alapján már törvény szerint kedvezményben részesülnek. A Bizottság pedig 
azoknál a gyermekeknél dönt, ahol törvény alapján nem jár nekik, de mégis megítélik egyéb 
indokok alapján. Jóval több gyermek részesül 50 %-os vagy teljes étkezési díjkedvezményben. 
 
Czuppon István iskolaigazgató: Az étkezési térítési díj fizetésének kedvezményeit törvény 
szabályozza. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek 6. osztályig 
100 %-os térítésben részesülnek. A tartósan beteg, a 3 vagy több gyermekes családok 
gyermekei 50 %-os térítést fizetnek.  
 
Juhász Gyula képviselő: Tehát olyan gyermek nincs, aki nem étkezik? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint azok közül a gyermekek közül, akik 
óvodába, iskolába járnak, vagy a védőnő hatáskörébe tartozó családokban élnek, senki nem 
éhezik. Az emberek is figyelnek egymásra. A szociális kártyával kapcsolatban elmondja, a 
Velencei Önkormányzatnál már régen ilyen rendszer van, csak nem szociális kártyának 
hívják. Azok az emberek, akik nem alkalmasak arra, hogy pénzt kapjanak a kezükbe bizonyos 
okoknál fogva, azok természetben kapják meg a segélyt. Akár ételben, akár fában. Már 
legalább 10 éve így működik ez.  
 
Benkő Istvánné képviselő: Karácsonyra a hajléktalanok is étkezési csomagot kapnak. 
 
Füri Mihály képviselő: Pár bizottsághoz kíván hozzászólni. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságnál azt írja a Serhók György elnök, próbálnak alkalomszerűen rugalmas megoldást 
találni a munkák beosztására. Ezt nem tapasztalja, mert mindig 13 órakor kezdődik a 
bizottsági ülés és már évekkel ezelőtt kérték, ha lehet, akkor 15 órakor kezdődjenek az ülések. 
A megfelelő előrelátásról van szó az anyagban, ennek örül, mert akkor ezek szerint látják 
előre azt, hogy Velencének a jelenlegi pénzügyi helyzete az eddigiekhez nem hasonlítható és 
ezt negatív értelemben mondja. Jelenleg olyan hitel vagy bárminek nevezhető visszafizetendő 
állománnyal rendelkezi az Önkormányzat, hogy majd azoknak - akiknek itt pénteken ki lett 
osztva a Bursa Hungarica ösztöndíj -, lesz a feladata, hogy ezt visszafizessék. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottságban a vezetési feladatot kb. 11 éve Serhók György képviselő látja 
el, a konkrét irányítás véleménye szerint egészen jó. Most látja az aláírását is az elnöknek, 
mert azt testületi anyagokon nem szokta látni. Az Alpolgármesteri beszámolóhoz hozzáfűzi, a 
városi Polgárőrségnél ki maradt a „nem” szó, mivel véleménye szerint a Polgárőrség nem jól 
működik, hiszen akkor nem lenne ennyi betörés a településen. Nem alakultak volna önkéntes 
védőrendszerek Velencefürdőn a számozott utcákban, Ófaluban vagy a Bence-hegyen is.  
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
Füri Mihály képviselő: Nem tudja, hogy jön össze az Alpolgármesterség a Vadásztársaság 
vezetésével. Ez mindenkinek a saját hobbija lehet. A Bence-hegyi kilátó pályázatát 1 millió 
forint pénzkidobásnak tartja. Kérte, hogy a mai testületi ülésen a Polgármester tartson erről 
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egy tájékoztatót. Ide kapcsolódik, 3 évvel ezelőtt felvetődött a politikai megosztottság jegyében 
az, hogy kettő alpolgármester legyen Velencén, de a jobboldalnak nem sikerült nemhogy 
alpolgármestert állítania, hanem ezekben a bizottságokban a jobboldali képviselőknek sokkal 
kevesebb szerepe van, mert nem választották be őket a bizottságokba. Később nyomás 
hatására tudtak különböző bizottságokba bekerülni, de reméli, a történelemben lesznek 
olyanok, akik ezt meg fogják érteni. Úgy lettek elosztva számszakilag és személyileg, hogy ne 
tudjanak semmilyen bizottság munkájában a tevőleges és népszerű döntésekben konkrét, 
meghatározó szerepet betölteni. Azokat az albizottságokat, amelyeket megpróbáltak 
felállítani, a képviselőtársai bojkottálták. Az albizottságok alakuló üléseire nem jöttek el és 
onnantól kezdve az albizottságok is létüket vesztették. Az újsággal kapcsolatban a 
Szerkesztőbizottságnál elmondja, lehet, hogy Fehér Györgyné képviselőtársa úgy gondolja, 
politikai beszédet nem közöl az újság. Az újság egyértelműen évek óta a Polgármesternek a 
vesszőfutását igyekszik alátámasztani, ezt igyekszik bizonyítani, ezt igyekszik színezni. Fehér 
Györgyné képviselő azt írta a levelében, hogy az újságnak nem volt és nem is lesz gyakorlata 
az, hogy különböző ünnepi beszédeket leadjon. Visszanézte, amikor az újság megalakult, 5-6 
évig gyakorlat volt az ünnepi beszédek szó szerinti leadása. A bizottságok munkájához további 
sok sikert kíván. Nem feltétlenül biztos az, hogy csak és kizárólag ez az irányvonal az, ami 
Velencének jó, amit ezek a bizottságok előkészítenek a testületi ülésekre. Van Velencén egy 
más irányú beállítottság és egy más irányú gondolkodás, lehet hogy ez modernebb, lehet hogy 
ez elavultabb, mint azoké, akik ezeket a bizottságokat vezetik. Viszont sokkal nagyobb a 
felelőssége a jövőnek, mint a jelennek, azért, mert sokkal gyorsabban kell formálni mindent, 
mint ahogyan most ezekkel az eszközökkel formálni tudják, amelyek a bizottságok 
rendelkezésére állnak.  
 
Serhók György képviselő: Elmondja azzal kapcsolatban, hogy mennyire alkalmazkodnak 
egymáshoz vagy a többi képviselő társukhoz, akik megtisztelik azzal, hogy eljönnek a 
bizottsági ülésre. Kedden vagy szerdán vannak a bizottsági ülések, ha nagyon sok napirendi 
pont van, akkor 13.00 órakor, ha kevesebb, akkor 14.00 órakor, vagy felmerülhet más időpont 
is. Van egy munkaterv, ebből tudják, mikor van testületi ülés, a megszokott rend szerint előtte 
egy héttel kedden vagy szerdán a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalja az 
aktuális anyagokat. Tehát az alkalmazkodás megvan. Úgy kerül kialakításra az időpont is, 
mivel a tárgyalandó anyagok nagy részét a Hivatal készíti, terjeszti elő, ezért szükségük van 
arra, hogy a szakmai szakemberek, akár pénzügyesek, akár más területen dolgozó személyek 
is ott lehessenek. Nagyon sokszor bizonyos anyagokat ad hoc jelleggel be kell kérni, amit így 
tudnak megoldani, napközben történik meg és nem késő délután. Ez eddig jól bevált módszer 
volt, szerepel az anyagban, mindig határozatképes volt a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság ülése. Mindig megfelelő létszámmal, döntéshozó szerepben voltak, emiatt nem 
kellett bizottsági ülést elhalasztani. Örül annak, hogy felvetődött a bizottsági tagságnak a 
kérdése, mert most is azt mondja, akik jelenleg bizottsági tagok, azok egymást segítik a 
bizottsági munkákban. Számára meggyőző az is, most 14-en vannak képviselő tagok, ill. 
Polgármester és véleményt formálnak egy-két dologról, tehát ez is besegít abba a munkába, 
ami évközben folyamatban van. Úgy tudja, a meghívók aláírásánál a név után szereplő „sk” 
használata szabályos és jogilag elfogadható. A beszámoló végén azért található aláírás, mert 
ezt személyesen készítette és úgy látta jónak, hogy aláírja. A többi esetben, amikor a bizottsági 
anyagok kerülnek kiküldésre, tud róla, ismeri azokat és nem megy be a Hivatalba külön 
aláírni, nem látja értelmét, mert úgy is szabályszerű.  
 
Fehér Györgyné képviselő: Valóban azt írta, az ünnepi beszédek betű szerinti közlése az 
újságban nem volt, de ezt 2001-től értette. 25 fő tartott ünnepi beszédet, akiknek nem került be 
az újságba az ünnepi beszédének szövege. Az igaz, amikor megalakult a Velencei Híradó és 
dr. Sirák Andrásné képviselőtársa volt a szerkesztőbizottság elnöke, az ünnepi beszédek 
szerepeltek az újságban. Most a Szerkesztőbizottság egyhangúan döntött arról, ne kerüljön 
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bele az újságba az ünnepi beszéd, mert visszagondoltak arra a 25 főre, aki eddig nem 
szerepelt benne. 
 
Füri Mihály képviselő: Nem szerepelt az sem az újságban, ki mondta az ünnepi beszédet. 
Szándékosan és szakszerűen ügyelnek arra, hogy a nevük ne szerepeljen sehol. Már tanítani 
lehetne ezt. 
 
Fehér Györgyné képviselő: Biztosan tudna pár olyan személy jelentkezni, aki ünnepi beszédet 
mondott és nem volt benne a neve az újságban.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint rossz az, aki rosszra gondol. Ebben 
ilyen hátrányokat látni, hogy valakinek a neve ne jelenhessen meg, azon kívül, aki ezt 
megfogalmazta, biztos másokat nem foglalkoztat.  
 
Galambos György alpolgármester: Nem kívánt a saját beszámolójával kapcsolatban szólni, 
de Füri Mihály képviselőtársa kiprovokálta belőle. Hosszú évek gyakorlata az Velencén, hogy 
a Polgármester és Alpolgármester között munkamegosztás van. A gyakorlat is azt mutatja, 
ahol egyáltalán nem lát alpolgármestereket, akár a kistérségi vagy megyei rendezvényeken, 
ott Velencét tudja alpolgármesterként képviselni, amíg a Polgármester más munkát végez. 
Részére megnyugvást jelent, hogy a kistérségi polgármesterekkel kialakított jó kapcsolat 
hozzájárult Velence jobb megítéléséhez. Ebben igen sok energiája fekszik, mert elismerik, 
amikor a rendezvényeken az Alpolgármester vesz részt. Ez csak saját maga felé megnyugvás, 
mert nem is vállalna alpolgármesteri megbízást, ha nem így működne. De akár Juhász Gyula 
vagy Cserny Vilmos képviselőtársa is képviselheti a velencei Testületet vagy Önkormányzatot. 
Érdemes körbenézni, milyen Velencének a megítélése a környező településeken, akár a 
Polgármester tekintetében vagy akár a Képviselő-testületeknél. Reméli ehhez saját 
munkájával is hozzájárult. A Polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, a közbiztonság helyzete 
csak részben függ össze a Polgárőrség munkájával, mert véleménye szerint tevékenységük 
nagyon jónak ítélhető. A közbiztonság javulása nem elsősorban a Polgárőrségen múlik. Egy 
közösséget úgy megítélni, akik sok szabadidőt áldoznak erre, hogy nem jó, biztos a Képviselő 
úr sem így gondolta. Véleménye szerint inkább segíteni kell őket, nem kritizálni. A 
civilszervezetekkel kapcsolatban elmondja, egy település megítélésében szerepe van annak, ki 
mennyit vállal, nem csak a Képviselő-testületnél, hanem a civilszervezeteknél is. A közösségek 
felállítása és vezetése jóval több munkát igényel, mint amennyi a képviselő-testületi munka. 
Így kovácsolódnak össze közösségek, ahol nincs olyan megosztás, hogy jobbra néz vagy balra 
néz, mert itt közösségi tevékenység van, amely a település munkáját előre viszi. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság munkája rendszeres, kritikus, kemény viták vannak. Sokszor 
ellentétesek a vélemények, akár többféle vélemény is ütközik, az a jó, hogy nem egyformák és 
mindenkinek más a lényeg. Tudomásul kell venni, mások a vélemények, de korrektül 
viselkedve közös nevezőre lehet jutni. Ez a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságra 
jellemző. Azt kívánja, hasonló munka folyjon továbbra is ezekben a bizottságokban, a 
hangsúly a település előre menetelén legyen, ne politikai, hanem települési érdekek legyenek. 
Bízik benne, hogy mindenki a település érdekében teszi a hozzászólásait, de jó lenne néha 
közelíteni és toleránsan viselkedni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretne a 
hozzászólásokhoz megjegyzést fűzni. Igaz, Velence pénzügyi helyzete olyan, mint soha nem 
volt, de csak azért, mert ugyan olyan stabil és olyan fejlesztési nagyságrendeket tud 
megvalósítani a kötvénykibocsátás lehetőségével élve, ami évtizedekkel előre a település 
fejlettségét pozitív értelemben meghatározza. Nyilvánvalóan a kötelezettségek aszerint ki is 
fognak hatni, aminek viszont a feltételei a  kiszámolhatóság és előretervezhetőség alapján 
biztosítottak. A bizottságokban való bekerüléssel kapcsolatban elmondja, mivel nem volt 
teljesen pontos az információ, minden bizottságban való részvételre minden Képviselő 
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lehetőséget kapott. Az egy dolog, hogy eleinte nem vállalták, aztán ismételt felajánlásnál igen. 
Az is más dolog, hogy az albizottságok és bizottságok vezetését vagy nem vállalták, vagy nem 
tudtak neki eleget tenni. Bojkottálásról véleménye szerint nincs szó, különösen akkor, amikor 
egyszer próbáltak egy albizottságot létrehozni, a többi pedig meg sem kísérelte. Ezeket azért 
kívánta megjegyezni, mert a hozzászólások tartama nem a valóságos helyzetet adta.  
 
Juhász Gyula képviselő: Most minden bizottság beszámolt, minden önkormányzati cég 
évközben szintén beszámolt. Kérdezi, a Velence Plusz Kft. az éves működéséről miért nem 
számolt be? Egy tájékoztatót kér erről az utolsó testületi ülésen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez az utolsó testületi ülés, de a jövő évi munkatervbe be 
fog kerülni. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ami anyagot ma kaptak kézhez, nem tudta átnézni, ahhoz nem 
tud hozzászólni. A bizottságok a beszámolóikban megköszönik a Hivatal munkáját, több 
bizottságban is van olyan, hogy határozatokat hoztak. Kérdezi, ezek névhez kötöttek a Hivatal 
dolgozói közül, melyik bizottságban ki a jegyzőkönyvvezető és esetleg nála vannak a 
határozatok? Megérdemelnék, hogy név szerint megemlítésre kerüljenek és megköszönjék a 
munkájukat. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolójából látszik, ez inkább szociális 
bizottság, mert egészségügyi témája szerencsére nem volt. Számszaki kérdése van, 13 ülést 
tartott a bizottság, többen csak 11 vagy 12 ülésen voltak jelen. Akkor a 13 bizottsági ülésből 
kettő olyan volt, amelyiken senki nem vett részt?  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: A bizottság tagjai nem minden ülésen vettek részt, ebből 
adódik az eltérés.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A bizottság az elnök nélkül ülésezett? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Volt olyan is. Ilyenkor az elnök megkért valakit, vezesse le az ülést 
helyette.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A szaloncukrot nem a Velencéért Közalapítvány adja? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem, a nyugdíjas korú állandó lakosok részére a 
Képviselő-testület adja. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság elnöke a saját munkáját nem említi, a 
vagyonnyilatkozatok begyűjtése nem került megemlítésre.  
 
Cserny Vilmos képviselő: 2009. évben egyszer ülésezett a Bizottság. A Hivatalban Szelei 
Andrea aljegyző segíti a Bizottság munkáját. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az alpolgármesteri beszámolóval kapcsolatban kérdezi, a 
vízitársulatoknál milyen új célok, új felvetések indításáról van szó? Bővebb információt kér. 
Velencének milyen érdekei vannak a Vadásztársasággal kapcsolatban, amit ő képvisel? A 
Helytörténeti Egyesületnek a Galambos Györgyné a vezetője, tehát természetes, hogy vele 
együttműködik. A Polgármesterrel kapcsolatos munkáltatói jogokat átruházták az 
Alpolgármester úrra. Ezzel kapcsolatban volt-e feladata vagy sem, mert erről nem esik szó a 
beszámolójában.  
 
Galambos György alpolgármester: A vízitársulatok jórészt a külterületeknek a vízitársulati 
munkáját fogják össze. Velence külterülete két vízitársulathoz tartozik, az egyik a Móri 
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Vízitársulat, a másik a Dunaújvárosi Vízitársulat. Véleménye szerint jó lenne létrehozni, a 
Velencei-tó vízgyűjtőjének a vízitársulatát, hiszen ez a megosztás oda vezet, hogy annak 
idején semmiféle fejlesztések nem végeztek a területen, hiszen móri központtal Mór környékét, 
Dunaújváros pedig saját körzetét fejlesztette. Bizonyos érdekkörök másként mozognak, viszont 
sikerült elérni, hogy ezek a vízitársulatok együttműködve a fejlesztések egy részét a Velencei-
tó környékére hozták. Ennek alapján van Dinnyésen egy projekt és így kezdődött el Velencén 
is. A vízfolyások rendezését pedig korrekt módon végzik. Egy tavaszi hóolvadáskor a 
Szakiskolát majdnem elmosta a víz, a Bekötő út veszélyeztetése miatt is fontosak az ezirányú 
fejlesztések. Közgyűlésekre, megbeszélésekre kell járni, ott hangot kell hallatni, sikerült 
elérni, egyedül Velence az, akinek a hangja hallatszik és figyelembe veszik a fejlesztéseknél. A 
civilszervezeteknél a Vadásztársaság egyesület, a tavalyi évben leírták, mi a feladata. A 
Vadásztársaság irányítása, vezetése és szakmai munkája nagyon fontos a külterületen, erről 
nagyon szíves beszél máskor, mert több időt vesz igénybe. Nagyon fontos, hogy ebben helyben 
lakó emberek vesznek részt. A Helytörténeti Egyesületnek van egy vezetője, van egy 
Várbarátok Köre, amelyik csatlakozott a Helytörténeti Egyesülethez, közösen együtt nem 
kevés társadalmi munkát végeztek. Szeretnék elérni, hogy a megtalált Kelta település nyomai 
Velence nagy idegenforgalmi látványossága legyen. Aki igény tart rá, annak nagyon szívesen 
elmondja, egyáltalán miről van szó, mert lehet, valakinek idegen, nem is hallott róla. Civil 
időben a Várbarátok Köre tagjai szíves adnak tájékoztatást, mert véleménye szerint ez nem 
csak a civil egyesületet, hanem a települést is érintő dolog. Hiszen ennél ezreddel kisebb 
idegenforgalmi látványosságot meglovagolnak Németországban. Ez óriási idegenforgalmi 
látványosság kell, hogy majd legyen, nem kevés munka van benne, majd szeretnék az 
eredményét is besöpörni.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A munkáltatói jogok átruházásával kapcsolatban van-e 
valamilyen észrevétel vagy nem volt semmi ténykedésre szükség? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az erről készült összefoglalót írásban kiküldi a 
Hivatal pótlólag.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságtól kérdezi, hány 
ellenőrzési és javaslattételei kötelezettséget teljesítettek? Milyen ellenőrzési feladatai voltak? 
Tervszerű pénzügyi gazdálkodás milyen időszakot jelent? A Polgármesteri Hivatalban ki az, 
aki segíti a munkájukat? 
 
Serhók György képviselő: A Polgármesteri Hivatalban nem emelne ki senkit, mindenki segíti a 
munkájukat. A pénzügytől kezdve a hatósági munkát végző Törjék Zoltánék és Csiszár 
Balázsék is segítik munkájukat. Az ellenőrzési szerepkörre vonatkozóan elmondja, a pénzügyi 
munkát elvégzi a szakma, különösebb feladata ezzel a Bizottságnak nincsen. Fejlesztéseknél, 
építéseknél amit jelentkeznek, 2-3-an megnézik, az ad hoc jelleggel jelentkező szakmai 
kérdéseket megtárgyalják. A pénzügyi gazdálkodási időszak lehet napi, havi negyedévi, félévi 
a pénzügyi vonzata szerint, de tulajdonképpen a ciklustervben elfogadottak szerint dolgoznak. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Amire konkrétan nem kapott választ, ezekről az ellenőrzésekről 
írásbeli dokumentáció van? 
 
Serhók György képviselő: Nincsen, rugalmasan kezelik ezeket a dolgokat. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az Önkormányzati törvényben is szerepel, hogy van egy ilyen 
feladata a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak. Nincs dokumentálva, ki, mikor, 
milyen ellenőrzést végzett?  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Átadja a szót a Címzetes jegyző úrnak, mert amit dr. 
Sirák Andrásné képviselő kérdez, nem az Önkormányzati törvényben meghatározott 
ellenőrzés. Annak az ellenőrzésnek meg van a leellenőrzött jegyzőkönyve.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Akkor ezt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 
nem tudja? Akkor a Hivatalban ki a jegyzőkönyvvezető, nyilván mindenki segít, de van ennek 
egy rendje.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Pontosítana néhány dolgot. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottsági üléseken személy szerint ő a jegyzőkönyvvezető, annál is 
inkább, mert a pénzügyi osztálynak jelentős számú előterjesztése van, de azon túl is elég 
markánsan a többi Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági anyagokat is előkészíti. Az 
ellenőrzések kérdése arról szól, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak akkor 
kell ellenőrizni, ha olyan feladatot, olyan problémát lát, amely során úgy érzi, nem 
törvényszerű vagy nem helyes a működés. Ez esetben eldöntheti, hogy saját maga ellenőriz 
vagy szakértőt kér fel, esetleg elfogadja a szokásos gyakorlatot. Egy külső, pénzügyi 
szaktanácsadó társaság folyamatosan, munkaterv alapján végzi az ellenőrzést, teljes mértékű 
írásos anyag van egy-egy terület vizsgálatáról. Úgy gondolja, ha a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság nem talált olyan területet, amely számára aggályos, nem 
világos, akkor nincs szükséges arra, hogy vizsgálatot indítson. Ez egy lehetséges feladat, amit 
önként felvállalhat és dönthet róla. Tehát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság arról 
dönt, hogy valamelyik terültét a Hivatal pénzügyi vonatkozású működésének meg akarja 
tekinteni, az ellenőrzés időpontját és összetételét meghatározhatja.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága nem Önkormányzati 
bizottság, ha csak azt nézik, a tagjai sem képviselők. Ez bizottságnak bizottság, de nem 
szigorúan az önkormányzati bizottságok közé tartozik. Minden évben elmondják, de nem 
sokra mennek vele, hogy elég szűk tájékoztatást ad, szélesebb nyilvánosság kellene, az érem 
másik oldalát is be kellene mutatni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Pontosan a Képviselő asszony kérésére számol be 
minden évben a bizottságok között a Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága is. Nyilvánvalóan 
egy más megközelítésből. Mivel a Képviselő-testület hagyta jóvá a Szerkesztőbizottságot is, 
ezért mindenki egyetértett azzal, hogy ide kerüljön a beszámoló. 
 
Dr. Sirák András képviselő: A Címzetes jegyző úr által elmondottakhoz kérdezi, van egy külső 
cég, amelyik pénzügyi ellenőrzést végez, nyilván pénzért. Ha ennek vannak eredményei, azok 
titkosak? Kérdése, van ellenőrzés, megvolt az ellenőrzés és minden rendben, ez nagyon jó, 
nagy kérés lenne, ha erről esetleg egy e-mailt kaphatnának?  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A belső ellenőrzésről a tájékoztatást minden évben 
megteszik a Testület felé. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Semmi akadálya, hogy a Képviselők megkapják az 
összefoglalókat. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem is arról van szó, hogy ő ezt el akarja mindet olvasni, de ha 
már van egy ellenőrzés, de a Képviselők nagy része nyugodtabb, ha ezt elolvashatja.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatásképpen meg fogják kapni a Képviselők. 
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Dr. Sirák András képviselő: Nagyon jónak tartja, hogy e-mailban megkapják a 
jegyzőkönyveket, bármi anyagot át lehet küldeni, bármikor meg lehet nézni, később is 
elővehető.  
 
Füri Mihály képviselő: Megjegyzi, a tájékoztatás jelleggel kapott anyagok szépek és 
látványosak, de semmi nem történik, nincsenek lekezelve. Legutóbbi alkalommal megkapták a 
pályázatkezelő cégnek a nyilatkozatát, amelyik arról szól, hogy az Önkormányzat, 
gyakorlatilag a Képviselő-testület módosította a kiírást abban a témában, hogy 60 millió 
forintot az üzemeltetői szerződést megnyerő cég nem kell, hogy befizessen. Ha mód van rá, 
kéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, akkor ezt házon belül vizsgálják ki, mert 
nem tud róla, hogy akár Ő vagy bármelyik Képviselőtársa így, ilyen irányba módosították 
volna. Kéri, beszéljenek erről januárban vagy februárban, amikor erre mód és lehetőség lesz. 
Úgy gondolja, lehet hogy sokan szeretnék azt, amikor tájékoztató jelleggel megkapnak 
valamint, akkor annak az anyagnak legyen vége. Szerinte ne legyen ott vége, mert nem így 
történt, ahogy le van írva.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
munkaterve összeállításra kerül, Serhók György elnök a felvetést mérlegelni fogja. 
Nyilvánvalóan figyelembe is veheti, mert semmi akadálya nincsen. A Képviselő úr egy dolgot 
felejt el, hogy amit tájékoztatásul megkap minden képviselő-testületi tag, az azokra a 
kérdésekre adott válaszok, amelyeket a szakértők adnak. Tehát igenis lezárt folyamatok. 
Nyilván újra napirendre lehet tűzni, többször elő lehet venni, de a szakértőknek az a dolga, 
hogy pontos, konkrét választ adjanak a képviselői felvetésekre és ez történik meg. Nem nyitott 
kérdéseket hagynak maguk után. 
 
Füri Mihály képviselő: Csak olyan választ adott a szakértő, amelyik választ a Képviselő-
testület szájába adja, pedig nem ismer ilyen határozatot. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint nem ezt írta le a szakértő.  
 
Füri Mihály képviselő: Szó szerint ezt írta le. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elmondja, volt egy kezdeményezés, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnöke ezt figyelembe fogja venni. Javasolja, zárják le a 
napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat. Vitának nem mondaná, mert tényleg egyetértő 
vélemények alakultak ki. Maga részéről minden bizottság elnökének, tagjának, 
alpolgármesternek, hivatali dolgozónak megköszöni, hogy a bizottságok munkájában részt 
vettek, azt konstruktív véleményekkel vagy hivatali tevékenységgel segítették. A külső 
tagoknak is köszöni a munkáját, mert nem csak a Képviselő-testület tagjai, hanem külső tagok 
is részesei a munkának. Nagyon sajnálja, ha valaki a meghívás ellenére nem is minden 
bizottsági ülésen, de egyen-egyen sem tudott részt venni. Úgy véli, sok értékes információtól 
fosztotta meg önmagát és a többieket is. Szeretné kiemelni, hatalmas mennyiségű munkaóra 
áll ezeknek a bizottságoknak a háta mögött, tisztelet illeti ezért őket. A bizottságok 
beszámolóinak elfogadásáról egyenként kell szavazni.  
 
Füri Mihály képviselő: Csak egy gondolatot szeretné még elmondani, nincs tudomása arról, 
hogy mikor van például a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak, az Kulturális, Ifjúsági és 
Sport Bizottság ülése. Nem kér erről 100,- Ft-os levelet és borítékot, e-mailen kér egy jelzést. 
E-mailben elég megküldeni, ezeknek a bizottságoknak mikor van az ülése. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság ülésén kívül egynek sem tudja, mikor van az ülése. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Jelzi, a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülései zárt 
ülések. Kéri, aki az Alpolgármester beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Alpolgármesteri beszámoló elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpolgármester 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

Felelős:  Galambos György alpolgármester 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági beszámoló elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

Felelős:  Serhók György elnök 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Szociális és Egészségügyi Bizottsági beszámoló elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

Felelős:  Martinovszky József elnök 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság beszámolóját elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 13 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és 
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottsági beszámoló elfogadásáról 

 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi, Szavazatszámláló, 
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság 2009. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadta. 
 

Felelős:  Cserny Vilmos elnök 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 8 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsági beszámoló elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kulturális, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

Felelős:  Fehér Györgyné elnök 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki a Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága 
beszámolóját elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 8 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Velencei Híradó Szerkesztőbizottsága beszámolójának elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velencei Híradó 
Szerkesztőbizottságának 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

Felelős:  Fehér Györgyné felelős szerkesztő 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki az Idegenforgalmi Bizottság beszámolóját 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a beszámolót 8 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett  (1 fő nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Idegenforgalmi Bizottsági beszámoló elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Bizottság 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
 

Felelős:  Gránitz Gáspár Istvánné elnök 
Határidő:  értelem szerint 

 
*  * * 

 
 
Csizmadia Attila képviselő: Az mondta a Polgármester asszony, hogy hatalmas munkát 
végeznek a bizottságok tagjai és vezetői. Kérdezi, miért nem kapnak fizetést ezért, hiszen a 
törvény lehetőséget biztosít erre. Legalább a bizottság vezetőit miért nem tiszteli meg ezzel az 
Önkormányzat? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A ciklus elején a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
mindannyian így döntöttek, figyelembe véve a bármikori Képviselő-testület anyagi helyzetét. 
Úgy gondolja, a bizottsági munkának az értékmérője nem az, hogy a bizottságok vezetői és 
tagjai milyen díjazásban részesülnek.  
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Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ehhez kapcsolódóan mondaná, egyszer hozott a Képviselő-
testület egy olyan határozatot, hogy a kiemelt képviselő a kiemelt munkáért kiemelt díjazást 
kap. Egyszer hoztak egy ilyen határozatot, konkrétan két képviselő volt ilyen kiemelt.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem emlékszik arra, hogy ilyen tartalmú határozatot 
hoztak volna erről. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Határozat született, de arról, hogy a Képviselő-
testület felkéri ezt a két képviselőt bizonyos területeknek a felügyeletére. Csak elhangzott és az 
váltott ki vitát, hogy költségtérítés nem került bele a határozatba, mert ez természetes. Külön 
díjazást nem kaptak, csak költségtérítés járt. De ez nem SZMSZ kérdés, ezt az Önkormányzati 
törvény szabályozza.  
 
Csizmadia Attila képviselő: Velence város költségvetési stabil alapokon nyugszik, jó a 
pénzügyi helyzete. Erre hivatkozva szerinte ez nem indok, hogy ne kapjanak a bizottság 
vezetői, munkatársai, vagy akik kiemelt munkát végeznek, ezért fizetséget. A Polgármester is a 
kiemelt munkájáért a fizetésén felül jutalmat kap. Úgy gondolja, ez ugyan csak vonatkozhat a 
bizottságok vezetőire. Nem tudja, mikor kell erre javaslatot tenni, esetleg ez ügyrendi javaslat. 
Esetleg az SZMSZ módosításánál lehet erre javaslatot tenni, mert akkor élne vele, de nem 
tudja, mikor van erre lehetőség.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 
megvannak a szabályai, erről felvilágosítást ad a Hivatal illetékes dolgozója, semmi 
rendkívüli nincsen benne. Javasolja, a következő ciklus elején újra meg kell fogalmazni ezt a 
javaslatot, miszerint kapjanak a Képviselő-testület tagjai külön díjazást a bizottsági 
munkájukért.  
 
 
Napirend: 4.) Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
   (Előterjesztés 5. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Összeállt a 2010. évi munkatervre a javaslat. A felvetés 
alapján javasolja, a 2010. április 19-i testületi ülés napirendjei közé vegyék fel a Velence 
Plusz Kft beszámolóját. De 2010. február 8-án egy rövid tájékoztatást fog adni a Velence 
Plusz Kft. munkájáról. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Elhangzott Csizmadia Attila képviselőtársának egy javaslata, ami 
le lett söpörve. A képviselői javaslat elvi kérdés, az, hogy a Polgármesternek szimpatikus-e a 
képviselő vagy nem, részletkérdés. A lényegi kérdés az, ha a képviselő javasol valamit a 
Képviselő-testületnek, akkor azt meg kellene szavazni, Úgy gondolja, a demokrácia erről szól.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A demokrácia arról szól, mindenki tudja azt 
képviselőként, hogy mire, hogyan és milyen módon van lehetőség. Elmondta, Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosításának keretében van rá lehetőség, és ha ebben a kérdésben 
információra lesz a Képviselő úrnak igénye, akkor a Címzetes főjegyző úr vagy az Aljegyző 
készségesen a rendelkezésére áll. Nem ez a formája SZMSZ módosítására tett indítványnak, 
de ezt már mindenki tudja, mert nem tartozik a kezdetleges dolgok közé.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Úgy gondolja, mégis meg kellene fontolni, mert most elfogadják a 
következő évi munkatervet, akkor ebbe valahová be kellene iktatni.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ha a Csizmadia Attila képviselő úr tesz rá munkatervi 
javaslatot, miszerint az SZMSZ módosítására vissza akar térni december 29-én, akkor annak 
semmi akadálya. Ez ügyben senki nem tud a Képviselő úr helyett beszélni. Tehát nem 
lesöpörve lett, hanem mindenkinek tudnia kell, minek, hol van a helye, és természetesen 
nyugodtan megteheti. Kérdezi, van-e még valakinek a munkatervvel kapcsolatban kérdése, 
észrevétele és javaslata? 
 
Füri Mihály képviselő: Kérdezi, januárban miért nincs testületi ülés? Az a kérdése, 2009-ben 
hány soros testületi ülés volt, hány rendkívüli testületi ülés volt és ezeknek a számoknak a 
tudatában miért csak ennyi soros testületi ülést terveztek? Kezdeményezi, januárban is legyen 
testületi ülés, aminek az legyen az első napirendi pontja – amit már egyébként évekkel ezelőtt 
is lesöpört az asztalról a tisztelt Polgármester asszony -, a bizottságok vezetőinek a munkája 
anyagilag is el legyen ismerve. Mert itt nagyon sokan, attól függetlenül, hogy mindenki meg 
van kiabálva, itt csak 8 vagy 9 ember viszi a vállán a munkát, ezt az összes Képviselő 
gyakorlatilag a tiszteletdíj mellett társadalmi munkában végzi, egyre nagyobb feszültségeknek 
felvállalásával, amit a lakosság részéről megtapasztalhatnak. Ez biztosan az egyre nagyobb 
hangvételű projekteknek is köszönhető, de sokkal több a Képviselők feladata. A Polgármester 
asszony ezt a munkát nem társadalmi munkában végzi, hanem a jelenlegi magyar átlaggal 
szemben felveszi érte minden félévben tizenvalahány éve a megszokott jutalmát. Kéri, azok a 
bizottságvezetők, akik többletmunkát végeznek, illetve a bizottságvezetői feladatukért 
kapjanak jogszabály szerint lehetséges díjazást, még akár annak a rovására is, hogy a 
Polgármester egyik félévben nem vesz fel jutalmat. Pontosan arról van szó, hogy a 
Polgármester mindenkit társadalmi munkára ösztönöz és agitál, saját személyével szemben. 
Vannak a Testületben nagyon sokan olyanok, akik középvezetői szinten prosperálnak vagy 
végezték a munkájukat, de ki kell mondják, az a módszer, amit a Polgármester alkalmaz, 
hosszútávon nem megfelelő. Nem személy szerint neki, mert nem bizottságvezető, hanem 
azoknak a bizottságvezetőknek, akik ezeket a feladatokat elvállalják és ellátják. Azért, mert 
pontosan ma, amikor ilyen világot élnek és azokat a híreket látják, amit látnak a közszférában, 
nem lehet, hogy akár a képviselők, akár a bizottságvezetők valamilyen más módon ne 
számítsanak köszönetre. Ezért kéri, hogy a január első testületi ülésen legyen bent a 
bizottságvezetők javadalmazása a napirendi pontok között.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ismételten felhívja a figyelmet, ugye ezen a Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítását érti a Képviselő úr? Január hónapban azért nem lett 
testületi ülés tervezve, mint az előző években sem, mert a decemberi ünnepek miatt ilyenkor a 
januári időszakra nem szoktak ilyent bevállalni. Ráadásul január a költségvetés 
előkészítésének időszaka, ez sok feladatot jelent. Természetesen bármilyen okos javaslat – 
mint ez is – alapján semmi akadálya nincs a januári testületi ülésnek. A soros ülések mindig 
havi rendszerességgel tervezettek vagy maximum háromhetente, attól függ, milyen feladatok 
vannak. A rendkívüli ülés előre nem tervezhető. Nem olyan régen egy táblázatban számot 
adtak arról, hány testületi, bizottsági és egyéb ülés volt, valamint ki mennyin vett részt. De 
tájékoztatásul erről egy anyag fog készülni a januári vagy azt követő testületi ülésre.  
 
Juhász Gyula képviselő: Egy napirendi pontot javasol. Nem tudja, ki legyen az előadója, és 
melyik bizottságnak kellene róla tárgyalni, de arról lenne szó, hogy a közéletben most 
mindenki foglalkozik azzal, az önkormányzatnak milyen megbízási szerződései vannak. Akár 
személyre szóló, akár eseti, akár folyamatos. Kéri, a Testület előtt számoljon be a Hivatal 
arról, milyen jellegű szerződései vannak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Semmi akadálya, beszámolnak arról, milyen érvényes 
szerződései vannak a Hivatalnak. 
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Fehér Györgyné képviselő: Javasolja, a március 22-i testületi ülés egyebek napirendjei közé 
kerüljön be a majális előkészítése, mert áprilisban már későn lesz. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Rendben van. 
 
Galambos György alpolgármester: A 2010. április 19-i testületi ülésen a VHG Kft. 
beszámoltatása még korai, mert a mérlegét májusban fogadja el a taggyűlés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A VHG Kft. ügyvezető igazgatója ezt az időpontot kérte. 
 
Galambos György alpolgármester: Akkor biztos, hogy rosszul kérte, mert a taggyűlésnek el 
kell fogadni a mérleget és a taggyűlés csak májusban lesz. Nem tudja milyen beszámolót akar 
így tartani az ügyvezető. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Még egyszer rá fognak kérdezni az időpontra. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem érti az összefüggéseket, ilyenkor mindenki 
vészharangokat kongat a jövő évre és az azt követő időszakra, pedig tudják a költségvetés 
minden tételéről, hogyan fog beállni. De biztosan ennek is megvan a logikája. Nem tud 
konkrét választ adni, de megvan annak is a szabálya, hogy a bizottsági elnökök és tagok 
milyen százalékos arányban kaphatnak díjazást.  
 
Füri Mihály képviselő: Eddig csak a bizottsági elnökökről volt szó. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Miután a munka elkezdéséhez szükséges, 
tájékoztatást kell adni, mennyi ez a tól-ig határ. Ha utána néznek, ezt meg tudják adni. Arra 
kellene majd javaslatot tenni. Nyilván a szövegezés a Hivatal feladata, de ameddig nem tudják 
az összegeket, nem lehet megfogalmazni. Ezután tárgyalhatja meg a Bizottság, majd kerülhet 
napirendre a Testület elé. Ez egy folyamat véleménye szerint. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Van itt két képviselő-testületi tagtól egy ilyenfajta 
indítvány, ez nem döntést jelent, hanem egy kérdés felvetését, aminek a végiggondolását 
javasolja. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy akar SZMSZ-t módosítani, akkor ez a 2010. 
évi költségvetésbe beépítésre kerül. Ehhez az előkészítés szükséges és a 2010. évi költségvetési 
első olvasatú vitájánál, ami február 8-án lesz, esetleg már megtárgyalhatják. 
 
Dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kell egy konkrét információ, mi a törvényes 
lehetőség és kell egy javaslat.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Ha nincsenek pénzügyi lehetőségek, akkor azt a pénzt, amit a 
Képviselők most tiszteletdíjként kapnak, el lehet másként is osztani.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elméleti szándék kérdése. Lehet képviselői indítvány sok 
témában, egyik megkapja a többséget, a másik nem. Nyilvánvalóan ezzel foglalkozni lehet. 
Véleménye szerint mint gondolattal való foglalkozás meg kell előzze a költségvetés első 
olvasatú vitáját, mert különben nem tud beépülni a költségvetésbe. Akkor pedig az a kritika 
éri a Hivatalt, hogy eleve lehetetlenné tette ennek a tárgyalását. Az megint más kérdés, hogy 
az érintett bizottságvezetők egyáltalán igénylik-e ezt. Kérdezi, van-e még valakinek a 
munkatervvel kapcsolatban kezdeményezése, javaslata, véleménye? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: A Velencéért Közalapítvány beszámolóját nem látja. Kérése 
ellenére a Polgármester asszonytól, amikor megszüntette a Közalapítvánnyal kapcsolatos 
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munkáját, nem kapott választ, mi volt a szerepe. A Velencéért Közalapítványról kér 
tájékoztatást a február hónapban megtartandó testületi ülésen.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben a civilszervezetek tájékoztatói között van. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Tó-Tévé is szokott tájékoztatást adni a munkájáról. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Szintén a civilszervezetek beszámolóinál. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Az utolsó testületi ülés 2010-ben szeptember 6-a és ott tekintik 
át a gazdasági programot? Ha valamit akarnak benne javítani, akkor azt februárban kellene 
megtenni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden évben elmondják, a gazdasági program, ami 
egy négyéves ciklus programja, nem javítható, ezt egyben fogadták el és változatlan tartalmú.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Ha kötvényt bocsátanak ki, át kell tekinteni, benne van az 
önkormányzati törvényben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ennek pontosan az a lényege, az utolsó testületi ülésen 
a négy évet tekintse át a Testület. 
 
Galambos György alpolgármester: Még egyszer kéri, a VHG Kft. beszámoltatását tegyék át 
május hónapra, mert a taggyűlésnek el kell fogadnia a VHG Kft. mérlegét, ahol az 
eredménykimutatás alapján az eredmény felosztására is sor kerül.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A VHG Kft. és a Velence Plusz Kft. beszámolója átkerül 
a májusi testületi ülésre. 
 
Füri Mihály képviselő: Szeretné, ha az április testületi ülésről átkerülne és nem csak a 2010-
es évben, hanem a jövőben huzamosabban, „A felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra” 
című napirendi pont a március 22-i testületi ülésre. Gyakorlatilag április elején már húsvét 
van, még nincs nyár, de az időjárás változás miatt a napsütés kicsalogatja az embereket. A 
Hivatal már belefutott olyan strandbérleti szerződésekbe, amit azonnal kellett megkötni. Azt 
kéri, márciusban legyen a felkészülés kezdete. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Összefoglalja, ami elhangzott. Nem tudja, a januári 
testületi ülésre milyen napirendi pontokat tegyenek? 
 
Füri Mihály képviselő: Felkéri a Jegyző urat, öntse jogi formába az itt elhangzott kéréseket és 
ha a Testület úgy dönt, legyen januárban testületi ülés, akkor azon tárgyalják meg úgy, hogy 
előtte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve a bizottsági elnökök nyilatkozatával 
bírjanak addigra. Ha ez nem sikerül, akkor kéri a februári testületi ülésre betenni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint a január 18-ai időpont alkalmas 
testületi ülésre ahhoz, hogy még a bizottság is meg tudja tárgyalni. Kérdezi, az önkormányzat 
érvényes szerződéseiről a kigyűjtés a február 8-i testületi ülésre megfelelő? 
 
Füri Mihály képviselő: Jó a február 8-a, de január 1-től visszamenőleges legyen. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A megbízási szerződések tekintetében jobb lenne a 
januári hónap, mert februárban egyéb feladatok lesznek. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az a javaslat hangzott el, hogy január 18-a legyen a 
testületi ülés időpontja, így marad idő a bizottsági előkészítésekre is. Az egyik napirendi pont 
az SZMSZ módosítására elhangzott indítvány a bizottsági elnökök tiszteletdíjára vonatkozóan, 
a másik napirendi pont pedig az Önkormányzat érvényes megbízási szerződéseiről egy tételes 
tájékoztató. Február 8-i testületi ülésre bekerül egy rövid tájékoztató a Velence Plusz Kft. 
előző évi munkájáról. A március 22-i testületi ülésre javaslat szerint előrekerülne a 
felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra, valamint az egyebek közé bekerülne a majális 
előkészítése. Az április 12-i ülésről a VHG Kft. és a Velence Plusz Kft. beszámolója átkerül 
május 17-ére. Ezek voltak a hozzászólásokban elhangzott kiegészítő indítványok.  
Kéri, ezekkel a kiegészítésekkel együtt fogadja el a Testület a 2010. évi munkatervet. 
 
Füri Mihály képviselő: 2009. évben nagyon sok volt a rendkívüli ülés. Fizikailag nagyon sok 
képviselő képtelen volt megjelenni. Azt kéri, nyilván lesznek rendkívüli ülések, de meg kellene 
határozni a mennyiségét. Ne fél órával előtte kapjon telefonhívást, mert volt olyan rendkívüli 
ülés, amely után a fejükre lett olvasva, hogy nem voltak ott.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Véleménye szerint ez már megint csúsztatás. A 
rendkívüli ülésnek pont az a lényege, nem lehet előre besorolni, sem megtervezni. Törvény 
adta lehetőségek és szabályok vannak, csak aszerint lehet eljárni.  
Kéri, aki elfogadja a kiegészítésekkel és változtatásokkal együtt a 2010. évi munkatervet, 
kézfeltartással jelezze.  
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett a 2010. évi 
munkatervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2009. (XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

2010. évi munkaterv elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervet az alábbiak 
szerint elfogadja. 
 
 

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2010. ÉVI MUNKATERVE 

 
 
Január 18.  
 
1./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata  

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Egyebek 
 
Február 8. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./  2010. évi költségvetés (első olvasat) 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
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3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
4./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 

- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
- Tájékoztató a Velence Plus Kft. tevékenységéről 
- Közfoglalkoztatási terv elfogadása 

 
Február 22. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./  ÁROP pályázatról való tájékoztatás –  

Előadó: Kormány Tamás, Controll Holding Zrt.  
 
3./ 2010. évi költségvetés jóváhagyása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
4./ Felkérés ünnepi beszédek megtartására  
 Előadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 
5./ Március 15-i ünnepség előkészítése 
 Előadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 
6./  Zaj és rezgésvédelemről szóló rendelet felülvizsgálata 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
7./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                            - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése 
 
 
Március 22. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról 
 
3./ Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységéről tájékoztatás 
 Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető   
 
4./  Majális előkészítése 
 Előadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 
5./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra 
 Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
            Idegenforgalmi Bizottság) 
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6./  A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervének elkészítése 
 Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 
7./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                            - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Április 19. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás a 2009-es évről 
 Előadó  Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
    Török Ágnes  intézményvezető  
 (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság) 
 
3./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) 
 
4./ 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének bemutatása 

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
5./  2009. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés  
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
6./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                            - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása 
     (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság) 
 
Május 17. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ 2010. I. negyedévi mérleg elfogadása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./ Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről,  

pl: támogatott civil szervezetek, Tó Tévé, Velencéért Közalapítvány 
Előadó: Civil szervezetek vezetői 
 

4./   Velence Plus Kft. beszámolója 
 Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató 
 
5./  Tájékoztató a VHG. Kft. 2009. évi gazdálkodásáról. 
 Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató 
 Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  
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6./  Helyi Esélyegyenlőségi programról szóló jelentés elfogadása 
 Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási csoportvezető 
   Török Ágnes Humán Családsegítő és Gyermekjóléti  
    Szolgálat vezetője 
 
6./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 

- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
- Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 

 
Június 21.  (Kihelyezett ülés az iskolában) 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Beszámoló az iskola 2009/2010-es tanévéről 
 Előadó: Czuppon István iskolaigazgató 
 
3./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                            - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Július 5. (Kihelyezett ülés Meseliget Óvoda, Fő u.) 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./ Óvoda éves munkájának értékelése 
 Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető 
 
4./ Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése 
 Előadó:  Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
 (Véleményezi: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság) 
 
5./  Egyebek:  - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
                             - Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
 
Szeptember 6. 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 (Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
3./  Gazdasági program áttekintése 
 Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 
4./  Október 23-i ünnepség előkészítése 
 Előadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 
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4./ Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg 
 meghatározás 
 Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető 
 (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, 

           Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)  
 
5./ Egyebek: - Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 

- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról 
- Tájékoztató a Tourinform Iroda működéséről 

 
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése 
 
 
Közmeghallgatás 2010. február 22.  

Témája: - 2010. évi költségvetés 
 

Lakossági fórum 2010. április 19. 
Témája:  

� 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének 
bemutatása 

 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  értelemszerűen 

 
 

*  * * 
 
 
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. 
 
Benkő Istvánné képviselő: Többször felvetődött, hogyan lehetne rászorítani a lakosságot arra, 
hogy házszám táblát tegyen ki. Az elmúlt szombaton az orvos nem talált oda az egyik 
beteghez, a környéken mindenkit végigkérdezett, mire megtalálta a keresett házat. A 
tulajdonos azt mondta, sokba került neki a ház és a házszám táblára már nem jutott pénze. 
Véleménye szerint egy táblára biztosan rá tudta volna festeni a házszámot és azt kitenni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az Önkormányzat alkothat bizonyos szabályokat 
olyan helyi életviszonyok rendezésére, amit más jogszabály nem rendez.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Benne van az Önkormányzat rendeletében, hogy kötelező kitenni a 
házszám táblát. Még az újságban is megjelent. 1300-1500 Ft között van a házszám tábla ára. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem az a gond, hogy nincs rá rendelet. Véleménye szerint 
felesleges lenne 10.000,- Ft-os büntetéssel sújtani azt, aki az 1.300,- Ft-os táblát nem veszi 
meg. Az Önkormányzatnak okosabbnak kell lenni. Elsősorban erre való lenne a helyi újság, 
hogy akár minden hónapban megjelenjen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Minden hónapban benne van. 
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Dr. Sirák András képviselő: Tudna olyan utcákat, például a Veréb utca 6. a 16. és 23. szám 
között van. A logika alapján nem lehet megtalálni a családot. Az Önkormányzat sem csinál 
mindent jól, ez legalább egyéves munka lenne, az ilyeneket rendbe tenni. Az utcaszámok 
kijavítását rendbe kellene tenni, hogy logika legyen benne. A mentőknek és ügyeletes 
orvosoknak sok gondot okoz, addig nincs nagyobb baj, amíg ismerik a betegeket, de van 
amikor a tíz perc késés is sok. A család is meg van ijedve, mert későn megy az orvos, külső 
világítást nem kapcsolják fel, mert sokba kerül, legtöbbször azt mondják, hogy ahol a kutya 
ugat, oda menjenek. Velencén éjszaka egy utcában kb. negyven kutya szokott ugatni. A pontos 
házszámokon akár életek múlhatnak, ezt azok tudják, akik ügyelnek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nem akarással szemben igen nehéz tenni, hacsak az 
elmondott eset kapcsán egy helyi rendeletet alkotnának, ami  bírságolási lehetőséget adhatna. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Nem a bírságolás a megoldás, inkább csináljon az Önkormányzat 
egységes házszám táblákat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Vannak egységes táblák. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Próbálja meg az Önkormányzat a jövő évi költségvetésébe 
betenni a lakosság egységes házszám táblával való ellátását. Nem tudja, mennyi ingatlan van 
Velencén. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez nem működik, mert nagyon sok ingatlantulajdonos 
már megvette a házszám táblát, nem lehet ezután ingyen odaadni. Nem lenne jogkövető 
magatartás. Az Önkormányzat az első körbe kiküldhetne egy körlevelet az orvosi ügyelet által 
felvetett problémákra hivatkozással, majd csak ezután bírságolna.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Véleménye szerint ez megoldható a 
településőrökkel. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A településőrök ilyen célú igénybevétele jó megoldás 
lehet. 
 
Cserny Vilmos képviselő: A hiányzó házszám táblákat viszonylag egyszerűen lehet pótolni, de 
nehéz lesz megoldani az utcák átszámozását, mert az érintetteknek megváltozik a lakcíme. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Úgy gondolja, erre nem alkalmas a következő év, már a 
választások miatt sem.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Véleménye szerint fel kellene szerelni az ügyeletes kocsikat GPS-el. 
Ennek alapján csak be kellene adni a címet. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Erről már adott egyszer a Hivatal tájékoztatást, hogy az 
útelnevezések felküldésre kerülnek a szokásos rend szerint, központilag szerepelnek ezek az 
adatok és ennek alapján kerülnek be a GPS rendszerébe. Az alapkérdésben jelenleg a 
településőrök adhatnak egyfajta segítséget. A későbbiekben, amikor nincs választási év, 
célszerű az utcák házszámozását áttekinteni.  
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Dr. Sirák András képviselő: A Tó-Tévéből Máté G. Péterrel folytatott megbeszélés alapján 
elmondja, hogy a tókörüli kábeltévé rendszer haldoklik. Jönni fog a telefonra kötött kábeles 
tévésugárzás és a digitális tévézés. Jelenleg a Tó-Tévé műsorszórási lehetőségei igen 
beszűkültek. Volt egy felvetése, amiben elmondta, a Tó-Tévét nem kellene leírni, meg kellene 
próbálni digitálisan elérhetővé tenni. Számítógép gyakorlatilag szinte minden lakásban van és 
jó lenne, ha ezen keresztül a Tó-Tévé adásait lehetne nézni. Máté G. Péter elmondta neki, 
200.000,- Ft-ba kerülne az a beruházás, amivel műsorszórásra alkalmas számítógépet 
tudnának venni, valamint a csatorna előfizetési díja még évi 60.000,- Ft lenne. Ezzel a Tó-
Tévét digitálisan meg lehetne nézni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Interneten keresztül meg lehet nézni a Tó-Tévé adásait 
most is.  
 
Dr. Sirák András képviselő: Biztos, hogy nem lehet, ha a Máté G. Péter ilyen kéréssel fordult 
hozzá. A Tó-Tévének erre anyagi lehetősége nincsen. Úgy gondolja, 200.000,- Ft az 
Önkormányzatnak nem lehet tétel, annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, hiszen ez valahol 
Velencéről is szól. Ennek a 200.000,- Ft-nak a fejében Máté G. Péter hirdetéseket biztosít az 
Önkormányzatnak. Biztos, hogy a szükséges pénzt a vállalkozók is össze tudnák adni hirdetés 
fejében.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Máté G. Pétertől írásban fognak kérni erre egy 
előterjesztést és úgy fogják kezelni, mint a 2010. évi költségvetésbe beépítendő javaslatot.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Kérdezi, mivel Pusztaszabolcsra és máshová is szolgáltat műsort a 
Tó-Tévé, akkor a többi érintett önkormányzattól is kéri ezt a támogatást a Máté G. Péter? 
 
Dr. Sirák András képviselő: Csak arról beszélgetett a Máté G. Péter úrral, hogyan lehetne 
elérhetővé tenni. Arra nincs esély, hogy ezek a kis helyi tévék országosan láthatóak legyenek, 
de interneten könnyen elérhetővé válhatnak. Lenne saját honlapcímük, amin az aktuális és 
akár évekre visszamenő műsorokat meg lehetne tekinteni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Elhangzott egy indítvány, ennek alapján kérni fogja a 
Máté G. Pétert, hogy dolgozza ki ennek az anyagát. Javasolja, mindenki nézze meg az 
interneten a Tó-Tévé jelenleg elérhető műsorait. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az egyházak támogatásánál a tavalyi évben volt egy javaslat, 
hogy komplett vizesblokkal ellátott WC készüljön a temetőben. Akkor az egyházak kérték, 
ennek a megvalósítása kerüljön át erre az évre. Fenntartva az ígéretüket kérdezi, meg lehetne-
e oldani azt, hogy erre a munkákra akár a LEADER pályázaton belül pénzt nyerjenek az 
egyházak. Akár az Önkormányzattal együtt az egyházak szeretnének erre pályázaton keresztül 
pénzt szerezni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A LEADER programon belül jelenleg erre nem lehet 
pályázni. Márciusban induló IV. tengely idegenforgalmi pályázat keretén belül mód nyílik 
bizonyos pályázatok beadására. Ígéri, ha az Önkormányzat észrevesz olyan pályázati 
lehetőséget, ami nem csak a temetői WC-re vonatkozik, hanem az egyházak pályázati 
lehetőségére, akkor fel fogják hívni a figyelmét az egyházaknak.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Idegenforgalmi attrakció a Molla Szadik sírja is.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az Egyházmegyéken belül is kellene 
pályázatfigyeléseknek lenni, mert nagyon sok pályázat volt ezidáig is az egyházakkal 
kapcsolatban. 
 
Dr. Sirák András képviselő: Az egyházi pályázatok között, amikkel találkozott, nagyon sok volt 
a templomfelújításra vonatkozó nagyobb összegű pályázat, de mindegyik az 5000 fő alatti 
településekre vonatkozott. Az 5000 fő feletti létszám miatt több pályázatból kiesik Velence. A 
pályázat elbírálók a KSH-tól kérnek adatokat. 
 
Füri Mihály képviselő: Több könyvelőirodából hallja, elég nagy számban szűnnek meg a 
vállalkozások. Velencén a 351 vállalkozói számra emlékszik évek óta, véleménye szerint meg 
kellene nézni, hány vállalkozás van most Velencén. A karácsonyi világítást hiányolta, Benkő 
Istvánné képviselőtársa elmondta, miért lesz később. Nem lehetne a karácsonyi világítást 
automatikusan időben megcsinálni, ne húsvétra kerüljön fel? 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Tavaly azt mondta a Füri Mihály képviselőtársa, hogy 
minek a karácsonyi világítás.  
 
Benkő Istvánné képviselő:  Mielőtt Füri Mihály képviselőtársa megkérdezné, miért nem került 
fel az Ófaluban a karácsonyi világítás, elmondja, oszlopcsere történt, ezért nem tudták eddig 
megcsinálni. 
 
Füri Mihály képviselő: Tényleg nagyon szép és látványos, ami van a településen belül, de az 
M7-es vonzáskörzetében a Sukorói úton lehetne pár díszvilágítást kitenni, mert jól látszana az 
autópályáról. Marketing szempontból előnyös lenne. A Bence-hegyen nem is gondolják, hogy 
legyen ilyen, mert miért lenne? Ott nincs tömegközlekedés, nincsen játszótér, nincsenek 
boltok. Oda egy díszvilágítás sem jut.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilvánvalóan a költségvetés készítésénél figyelembe 
veszik a karácsonyi díszvilágítást. A kivilágítás nem az adventől függ, a megbízott cég 
folyamatosan szereli fel. De jövőre odafigyelnek arra, hogy kapcsolódjon az adventhez.  
 
Bicskei Józsefné I. számú Nyugdíjas Klub vezetője: Nagyon köszöni a Polgármester 
asszonynak és a Képviselő-testület tagjainak, hogy október hónapban megkapta a Velence 
Rózsája díjat. Már 10 éve vezeti az I. számú Nyugdíjas Klubot, nagyon jóleset neki az 
elismerés. 
 
Füri Mihály képviselő: A szívükből szól Bicskei Józsefné, mert a bizottságok elnökeinek is 
biztosan jól fog esni, ha januárban vagy februárban ugyanezt meg tudják adni nekik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szabályzatban benne van, hogy hivatalban lévő 
testületi tagoknak ez nem adható.  
Megállapítja, több közérdekű hozzászólás nincs, a Testület a napirendeknek megfelelően 
folytatja munkáját.  
Javasolja, a helyi adók rendeletmódosításának megtárgyalását vegyék előre, így nem kell a 
többi napirendi pont tárgyalását végigvárni Kovács Jánosné adócsoport vezetőnek.  
Kéri, aki a napirend sorrendiségének változtatásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, a napirend sorrendiségének 
változtatását elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2009. (XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

napirend sorrendiségének változásáról 
 
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 7-i testületi ülésének 
munkáját a helyi adókról szóló 31/2006.(XII.28.) rendelet módosítása napirendi ponttal 
folytatja. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * *  

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

a.) A helyi adókról szóló 31/2006. (XII.28.) rendelet módosítása 
   (Előterjesztés 6. sz. melléklet) 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az érdemi rész tulajdonképpen az, hogy a rendelet 
18 §-a hatályát veszti. Erre azért került sor, mert az iparűzési adót beszedése az APEH-hez 
kerül. A helyi rendelet 18 §-a a közterületfoglalási és iparűzési adó együttes beszedésére 
vonatkozik és ez nem harmonizál a változó szabályokkal.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése a rendelet-tervezettel 
kapcsolatban? 
 
Juhász Gyula képviselő: Kérdezi, tulajdonképpen az iparűzési adó nem szűnik meg, csak a 
beszedése az APEH-hez kerül? Az APEH utána ideutalja? 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Az iparűzési adó mértékéről ugyan úgy rendelkezhet a 
Képviselő-testület, de az APEH fogja beszedni. Az APEH a beszedést követően a megosztás 
szerint visszautalja. Akinek a telephelye és székhelye nem egy településen van, az egy bizonyos 
százalékát fizette ide a teljes adójának. Úgy történik minden, mint régen, csak az adót az 
APEH szedi be. 
 
Sénik István képviselő: A parlament elfogadta az ingatlanadót is, ha jól tudja 30 millió forint 
fölötti ingatlanoknál fél százalék lesz az adó. Ha bevezetik, akkor azoknak a 
lakástulajdonosoknak, akiknek fizetni kell, azoknak az önkormányzat által kivetett 
ingatlanadót nem kell fizetni? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem, az is megmarad. Az APEH felé befizetendő 
magasabb építményadót azzal csökkentheti az ingatlantulajdonos, amit helyben kell 
befizetnie. 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Bárkinek ezzel kapcsolatban szívesen ad tájékoztatást, 
de a helyi újságban is fognak írni róla. Akinek az ingatlana 30 millió fölött van, az APEH felé 
kell bevallást tennie és a helyben megfizetett adó összegével csökkentheti az APEH felé 
fizetendő adó összegét.  
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a januári testületi ülésen erről tájékoztatást 
adjanak. 
 
Füri Mihály képviselő: Véleménye szerint az már késő. 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Bevallási kötelezett május 20-a a magánszemélyeknek, 
illetve február 20-a a vállalkozóknak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úrtól, 
hogy a január 18-i testületi ülésen tudnak-e adni erről egy tájékoztatót? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, kerüljön bele a munkatervbe, január 18-ára 
ez a közérdekű tájékoztató. 
 
Füri Mihály képviselő: A megosztás jelenleg is volt, néhány cég már most is fizetett 
megosztott adót. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Igen, akinek nem itt volt a székhelye vagy 
telephelye. 
 
Füri Mihály képviselő: Nem csak a lakások, hanem az üzletek is értékük alapján adóznak. 
Nem tudja Velencén ezek a besorolási övezetek milyen szempontból befolyásolják ezt. Van 
pontos adat, hány forint a négyzetméter? 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Nem tudja pontosan mennyi, de az amúgy sem mérvadó, 
mert a forgalmi érték szerint kell majd a bevallást megtenni. Ez csak egy becsült érték.  
 
Füri Mihály képviselő: Ahhoz viszonyítják a forgalmi értéket. 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Ha jól tudja, üzletre nem kell adót fizetni. 
 
Füri Mihály képviselő: Minden építmény adóköteles. 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Igen, a helyi adónál, de ez nem helyi adó lesz, hanem az 
APEH-nak kell bevallani és befizetni. Csak lakások és lakóházak után kell.  
 
Füri Mihály képviselő: Az mondja az Önkormányzat, 2010. január 1-től az iparűzési adó 
tekintetében az eljárási jogának vége. Ezzel neki is és nagyon sok vállalkozásnak baja van, 
mert a 2009-es adóév olyan adóév volt, ahol mindenki a 2008-as árbevételének és 
nyereségének már a 40-50-60 százalékát is tudta realizálni. Tehát arról van szó, hogy 
iszonyatosan nagy adó túlfizetéseik vannak. Attól félnek a vállalkozások, hogy január 1-én az 
Önkormányzatok azt mondják, a túlfizetések beégtek és az adóhivatal nem fogja a 
túlfizetéseket megfizetni, mivel ezeket még az Önkormányzathoz fizették be. Személy szerint az 
ő cége már egy hat éves túlfizetést bennfelejtett az Önkormányzatnál. Hat évig túlfizettek egy 
ingatlant és nem szeretnének ugyan ebbe a helyzetbe kerülni.  
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Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Szigorú szabálya van annak, hogyan fog történni az 
APEH-nak az átadás. Többek között adatszolgáltatást kell az Önkormányzatnak teljesítenie. A 
vállalkozókat májusig nem igen érinti a dolog, ugyanis a márciusi adóelőleget még az 
Önkormányzatba kell befizetni a tavalyi fizetési meghagyás szerint. Az idei évben előírják a 
jövő évi márciusi előleget, azt még az Önkormányzat számlájára kell megfizetni. Május 31-ig 
be kell adni a bevallást a szokásos rendben és a különbözetet az Önkormányzatnak kell 
visszautalni, illetve befizetni.  
 
Füri Mihály képviselő: A bevallást is az Önkormányzatnak kell beadni? 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Igen. A változás ezután következik be. A szeptemberi 
adóelőleget mindig a vállalkozónak kell megállapítani, ehhez nyomtatványt és tájékoztató fog 
küldeni az Önkormányzat. A szeptemberi adóelőleget már az APEH-nek kell befizetni. 
Májusban a túlfizetéseket az Önkormányzat vissza fogja utalni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tehát ezekben meg van az átmenet, ami során mindent 
el lehet rendezni. Biztos, hogy a részkérdésekben lesznek tisztázatlan dolgok.  
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: A bevalláshoz részletes tájékoztatást adnak mindenki 
számára és a helyi újságban is meg fog jelenni. 
 
Sénik István képviselő: Az ingatlanadó tulajdonképpen most a családi házra vonatkozik. 
Állítólag az ingatlanadó előleget már februárban be kell fizetni. Lehetséges ez? 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Ennek a menete úgy fog működni, hogy december 15-től 
az APEH honlapján elérhető lesz egy nyomtatvány. Ez sem a forgalmi értéket számolja ki, de 
megközelítőleg azt az értéket adja. Mindenki megadja az ingatlana pontos adatait, nevét, 
címét, elektronikus elérhetőségét és ezeket az adatokat 6 évig megőrzi az APEH. Az APEH a 
beküldött adatokat megőrizheti és ellenőrizheti. Az e-mail címére mindenkinek elküldik a 
becsült értékét az ingatlanának. Aki ezt az értéket elfogadja és bevallja, annak alapján 
fizetheti meg az adót. 
 
Füri Mihály képviselő: Az APEH küldi el az e-mail címre és onnan kezdve ez egy hivatalos 
dokumentum? Ez APEH állásfoglalás az ingatlanra vonatkozóan? 
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Amennyiben a Füri Mihály képviselő úr ingatlanára 
például azt mondja az APEH, hogy 29.500.000,- Ft és ezért a Füri úr nem tesz bevallást. 
APEH ellenőrzés során felmutatható ez a dokumentum és ennek alapján nem bírságolható 
meg. Nem szabhatnak ki mulasztási bírságot, adóbírságot, de az adót – ha a tényleges érték 
fölött van – ugyanúgy meg kell fizetni. 
 
Füri Mihály képviselő: Milyen időközönként kell frissíteni ezt az adatot? Évente, vagy 
négyévente, vagy mennyi időnként?  
 
Kovács Jánosné adócsoport vezetője: Ez a jövő évi bevallásokra vonatkozik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri Kovács Jánosné adócsoport vezetőt, mivel ezek 
olyan közérdekű dolgok, amelyeket tud és a kérdések alapján folyamatosan továbbérdeklődik 
róluk, térjenek vissza rá a januári testületi ülésen.  
Kéri, aki a helyi adókról szóló rendelet módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett rendelet 
módosítását elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2009. (XII.21.) 

r e n d e l e t e 
A helyi adókról szóló 31/2006.(XII.28.) rendelet módosításáról 

 
Rendelet 7-es számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

b.) „Velencei-tó Kapuja” kivitelezőjére kiírás 
   (Előterjesztés 8. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót dr. Papp 
Gyula Gábor címzetes főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A korábbi testületi ülésen döntés született arról, 
hogy a megelőző eljárás eredménytelenül zárult és felhatalmazás született arra, hogy a 
kivitelezés költségének csökkenése érdekében a tervezőt meg kell keresni Ez a munka 
folyamatban van, az új kiírás pedig megjelent. Az átadott anyag alapján pontosan el tudja 
mondani, mi változott az eredeti kiíráshoz képest. A negyedik oldalon a számszerű adatoknál 
az új épület építése az első sor és az ötödik sornál a „térkő burkolatú sétányok” helyett „térkő 
burkolat, sétányok” lesz, majd kimarad egy sor, ahol pontosan be lesz írva a hőkút fúrása. 
Ennek pontosan az a racionális meggondolása, ne az Önkormányzat oldja meg és árazza be, 
amikor valószínű, hogy a majd a talajszerkezeti viszonyok alapján sokkal kevesebb is elég. A 
következő oldalon a legfelső kazettában a II.3.) pontban új befejezési időpont van, 
2011.08.19-e. A III.2.2. pontban korábban volt egy alkalmassági követelmény, pontos 
tartalmát nem tudja, de a negatív mérlegre vonatkozott. Az új szabályozás szerint ez másként 
van, tehát a törvényi változás szerint szerepel itt. A IV.2.1. pont  második kazettájában a 
részszempontoknál az előzőben csak az ajánlati ár volt, azóta szintén törvényi változás 
történt, minimum három feltételt kell beemelni. Ebből értelemszerűen az egyik az ajánlati ár, 
mint bírálati szempont, majd a kedvezőbb jótállási időtartam meghatározása, valamint a 
kedvezőbb teljesítési határidő. Az utolsó módosítás a VI.4.) jogorvoslati eljárások  pont fölött 
az utolsó három bekezdés teljesen új kiírás. Hasonló volt a munkavégzés korlátozás a korábbi 
kiírásban is, csak nem pontosan erre az időszakra. Van egy munkavégzés korlátozás a 
strandüzem miatt. A közbeszerzési tanácsadók javaslata alapján bár a kiírás elején éppúgy 
szerepel, mint a korábbi kiírásban a projektre előirányzott összeg, de az ajánlattevők ezt nem 
úgy kezelték, hogy ennyi összeg áll rendelkezésre, hanem ez egy szám, amit a tervező adott 
meg, és bármekkora ajánlati összeg megadható. Ezért az utolsó bekezdés hivatott megüzenni 
az ajánlattevőnek, ez a szám komoly szám, ennyi áll rendelkezésre, aki ennél magasabb 
összegű ajánlatot ad, az nem is érvényes. Itt történik utalás a korábbi kiírásra is. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az előző képviselő-testületi ülésen kapott felhatalmazás 
alapján készítette elő a teljes szakértői csapat ennek a kiírását. A munka ma délelőtt fejeződött 
be, minden szakértő bevonásával és ezért tudják ezt a javaslatot tenni. Érdemi változás nincs, 
ismételten európai uniós nyílt közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. Nincs változás a 
forintösszegben. Változás az, amit a törvény előír, mivel törvénymódosítások voltak. 
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Pontosítás van a műszaki racionalizálás miatt, valamint az érdemi módosítás a határidőkben 
van, mert kért az Önkormányzat egy év támogatási szerződés hosszabbítást pontosan azért, 
mert a közbeszerzési eljárás már két alkalommal volt érvénytelen. Ezek azok, amelyek az 
előző két kiíráshoz képest változtak. A folyamat az, hogy a mai testületi ülésen ha a 
Képviselők elfogadják a kiírást, akkor holnap délelőtt a tervezők átnézik a műszaki 
racionalizált adatokat, majd elkerül a VÁTI-hoz, mivel ők lettek a Közreműködő Szervezet. A 
VÁTI-nak 30 munkanapja van a pályázati kiírás áttekintésére és véleményezésére, illetve kéri 
az EKKÉ-nek a véleményét. Ha ez visszaérkezik és kérnek vagy javasolnak az 
Önkormányzatnak módosítást, akkor újra a Testület elé kerül. Ha nem kérnek módosítást, 
akkor közzétételre kerül, amelyről a Képviselő-testület tájékoztatást kap. Legkorábban január 
közepén van arra reális esély, hogy megjelenjen a pályázati kiírás. Ha minden rendben zajlik, 
optimális esetben is március vége felé lehet a következő pályázati bírálat. Ezért vannak a 
kivitelezésre vonatkozó határidő módosítások is. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele, véleménye? 
 
Sénik István képviselő: Kérdése, ezek szerint a beruházás megkezdése elhúzódik, a jövő évi 
strandüzemelést hogyan érinti ez? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Benne van a kiírásban, a kivitelezés nem érintheti a 
strandüzemelést.  
 
Sénik István képviselő: A strandüzemeltetővel ez megbeszélésre került? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ez már bizottsági ülésen felvetésre került, de amíg 
az ajánlati felhívás nem jelenik meg, addig még nem tárgyalnak vele. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az mindenképpen jogos igény, hogy a januári vagy 
februári testületi ülésre bekerüljön a strandüzemelésre vonatkozó tájékoztató, ha van bármi 
változtatás.  
 
Sénik István képviselő: Mi lesz a csúszdával? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A csúszdát a kivitelezőnek kell elbontani, de még 
nincs kivitelező, addig ott fog állni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor a strandüzemeltetésről szó lesz, természetesen 
erre is vissza fognak térni. 
 
Juhász Gyula képviselő: A Bau-System Kft. csődeljárás alatt álló cég. Mi van, ha ilyen 
pályázik? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt a törvény szabályozza, sőt olyan mértékig, hogy 
ha az erőforrást biztosító alvállalkozónak munkaügyi bírsága volt, akkor a benyújtott pályázat 
érvénytelen. A Bau-System Kft. sem állt csőeljárás alatt a pályázat beadásakor, menetközben 
merült fel ez a probléma. A pályázónak az előző három év pénzügyi adatait kell becsatolni, 
ahol nem lehet veszteséges. Jóslásokba nem lehet bocsátkozni ilyen esetekben. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele, 
javaslata? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Kérdezi, eddig az Önkormányzatnak mennyi pénze van ebben 
és milyen alternatíva van? Hol van az egy milliárd valahány százezer forint? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az projektek előrehaladásáról szóló kiküldött anyagban 
szerepel, hogy az Önkormányzatnak a „Velencei-tó Kapuja” projekt eddig 218.352.675,- Ft-
jába került. Erről minden hónapban egyszer tájékoztatást ad az Önkormányzat. A pénz 
természetesen le van kötve, amiről az előző testületi ülésen a tájékoztató kiosztásra került.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A kivitelezési költségnek egy része az 
Önkormányzatnál van, ami a sajátja, a másik része pedig az államnál. Az állam nem az 
Önkormányzatnak fogja a pénz kifizetni, hanem a kivitelezőnek. 
 
Füri Mihály képviselő: Azt kérdezi, mikor írtak ki erre a beruházásra pályázatot, 2009-ben 
vagy 2008-ban? Nem kér rá választ, csak felvetette a kérdést. A Polgármester asszony azt 
mondta, igazán nincs nagy változás, de véleménye szerint van. Azt szeretné nyomatékosan 
felvetni, biztos, hogy szüksége van Velencének erre a projektre? Milyen hátrányok érik a 
települést abban az esetben, akár pályázat vagy jövőbeni uniós pénzekkel kapcsolatban, ha 
most ebből a projektből nem tud megvalósulással kijönni? Akár úgy, hogy kiszáll belőle, mert 
sok minden történt azóta, amióta ez az ötlet felmerült. Nincsen napi információjuk az 
üzemeltetői szerződést elnyerővel kapcsolatban sem. Nem tudják az idei, illetve jövő évi 
eredmény- és tervszámait. Nem tudják egyáltalán az affinitását sem, mert akkor nem 
nyilatkozott, letette a 18 millió forintot, a 60 millió forintot pedig nem. Nem tudják, ha már 
ennyire elhúzódik a kivitelezési folyamat a kiválasztással együtt is, hogy lesz-e élő, létező 
üzemeltetői szerződöttük erre. Például az iskola beruházásnál sem tudták, hogy egy olyan 
eljárás alá fogják vonni a kivitelezőt, ami az Önkormányzat tudását, rutinját megköszönve 
nem hozott olyan eredményt, hogy esetleg az iskola megtorpant volna. Fogadják el erre is azt, 
hogy majd az Önkormányzat rutinja megoldja? Az a kérdése, a gazdaság lezuhant, kell-e még 
ez mindenáron? Látható, a multiknál és a plázáknál milyen visszaesés van. Tudni lehet, hogy 
ez nem az a projekt, amelyik az iskola vagy járóbeteg, tehát amelyiket szociális vagy egyéb 
humán alapokon messzemenőkig egy hiányzót pótolván elfogadott és akart a Testület. Ez 
kőkeményen egy vállalkozó alapú gazdasági projekt, mi még mindig ebben az éltető, lüktető 
erő, hogy feltétlenül akarják még úgy is, hogy tudják, a lakosság nagyon nagy hányada ezt 
nem akarja. Ha március végén a pályázat újra eredménytelen lesz, akkor újra kiírásra kerül a 
pályázat? Akkor is, ha átmegy a következő ciklusra? Erről beszélni kell. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nyilvánvalóan beszélni kell róla, ez a Képviselő-testület 
felelőssége. Még mindig szükség van-e erre és fel kell-e vállalni? Egyértelmű a válasz, igen. 
Azt kérdezte a Képviselő úr, mi az előnye és a hátránya. A kiindulási alap az, ami az első 
pillanattól kezdve volt, miszerint az idegenforgalom fejlesztése Velencén egyenlő lesz a 
település fejlődésével, a munkahelyteremtéssel, bármilyen gazdasági viszony is volt, van, lesz. 
Vitathatatlan, ahhoz, hogy Velence ki tudjon emelkedni az általános idegenforgalmi 
környezetből és gyakorlatból egy magasabb szintűre, létkérdés ennek a beruházásnak az 
épület- és egyéb járulékos beruházása is. Bizonyos értelemben nem lehet összehasonlítani egy 
iskolával vagy járóbeteg ellátóval, de ebben benne vannak a biztonságos járdák is, például a 
Termálfürdőig. Benne van egy nagy játszótér, a teljes partfal rekonstrukció, ami minden 
testületi ülésen a szezonértékelésnél felvetődik. Benne a környezetvédelem, mivel 
egészségtelen a kiépített partfal és ezeknek a beharapásoknak a kiépítése. Számtalan ilyen 
más, a part ápoltsága, felújítása, út- és parkolási rendszere benne vannak. A településnek 
egyértelműen szükséges van erre a beruházásra. A gárdonyi Önkormányzat ennek sokkal 
kisebb „gyermek testvérét” hasonló módon megpályázta, elnyerte, megcsinálja, meghirdette a 
közbeszerzést, például a marketing részét ugyanaz a cég nyerte el, aki a velencei 
Önkormányzatnak is csinálja. Ez nem fontos információ, csak a megítélés szempontjából 
mondta el. Ez nem világnézeti kérdés. Véleménye szerint az emberek nagy hányada sem 
utasítja el. 
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Füri Mihály képviselő: Akkor mérjék meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ez meg lett mérve. A múltkori testületi ülésen is 
elmondta, de tájékoztatásul is ide fog kerülni a Testület elé, hogy a marketing pályázatnak 
része volt ennek a szociológiai felmérése. Az iskola és a járóbeteg támogatottsága majdnem 
teljes körű volt, a „Velencei-tó Kapuja” beruházást pedig csak minimális létszámmal 
utasították el. Többen voltak olyanok, akik azt mondták, nem eléggé tájékozottak, de ha 
munkahelyet teremt, meg kell valósítani. A többség pedig támogatta. Nyilvánvalóan minden 
képviselő-testület eldöntheti, hogy a pályázattal kíván-e élni, vagy visszalép. Ez is egy 
képviselő-testületi jogosítvány, úgy döntenek, nem kéri az elnyert milliárd forintot, mert nem 
akarja hozzátenni a kétszáz milliót. Ha az önkormányzatok maguk lépnek vissza valamilyen 
oknál fogva, akkor kizárják magukat bizonyos európai uniós pályázati lehetőségekből. Ez nem 
az a helyzet, mert az Önkormányzat a Közbeszerzési törvény szerint járt el, mert a kivitelezők 
nem adtak értékelhető ajánlatot. Az üzemeltető jelenleg is él és mozog, minden egyes ilyen 
egyeztetésen részt vesz, például ennek az anyagnak az összeállításánál is részese volt a 
szakmai munkának, mivel vele kötött szerződést az Önkormányzat. Az nem lehetséges, hogy az 
üzemeltetővel megkötött szerződéssel ellentétes pályázatot írjanak ki. Ha márciusban újra 
eredménytelen lesz a pályázat, akkor majd eldönti a Képviselő-testület, mit tesz. Nagyon bízik 
abban, talán megtanulják a Közbeszerzési törvényt azok a nagy cégek, amelyeknél hétből öt 
azért esett ki, mert az április 1-jén életbe lépett módosítások közül egyet-egyet elfelejtettek 
megtanulni a pályázatírók.  
 
Sénik István képviselő: Füri Mihály képviselőtársával nem ért egyet, ha minden úgy marad, 
mint eddig, nem jut előre Velence idegenforgalmi szempontból. Nem az idei vagy jövő évet 
kell nézni, hanem esetleg két év múlva megmozdul a gazdaság és az idegenforgalom, ezt nem 
lehet előre tudni. Itt van a Termálfürdő, ez is megépült. Megépül a járóbeteg. Nagyon nagy 
szüksége van Velencének a változásokra. A „Velencei-tó Kapuja” Velencének egy képe lesz, 
ha ezt nem fogadják el, vagy elvetik, akkor lehet, hogy Velence 10 évig is ugyan ebben a 
formában marad. Véleménye szerint ennyi pénzt nem szabad elutasítani, meg kell csinálni.  
 
Füri Mihály képviselő: De nem egy Önkormányzatnak. 
 
Sénik István képviselő: Az Önkormányzat megkapja az 1.600.000.000,- Ft-ot, az üzemeltetést 
pedig már nem az Önkormányzat fizeti. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Itt ma a Képviselő-testületnek egy feladata van, az 
ismételt ajánlattételi felhívásról a véleményét elmondja és döntsenek. Nem kellene a nulláról 
elindulva olyan parttalan vitát kezdeményezni, amiben nem tudják egymást meggyőzni.  
 
Füri Mihály képviselő: Átalakult a gazdasági környezet és nem kicsit. Kéri a felmérés 
anyagát.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A szociológiai felmérés  anyagát meg fogja kapni a 
Képviselő-testület. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Füri Mihály képviselőtársával erről már tárgyaltak. A méréssel 
kapcsolatban elmondja, minden dolgot nem lehet a néppel eldöntetni ebben a bonyolult 
gazdasági helyzetben.  
 
Füri Mihály képviselő: Ez a népnek a projektje, a népnek kell eldönteni. 
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Csizmadia Attila képviselő: A környezetvédelemmel kapcsolatban említésre került a partfal 
korszerűsítés. Készült a projekt előkészítésekor környezetvédelmi hatástanulmány? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen. Az engedélyezési terv kötelező része volt.  
 
Juhász Gyula képviselő: Az első pályázat meghiúsulása miatt lehet valakit anyagilag 
felelősségre vonni? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem meghiúsult, hanem eredménytelen lett.  
 
Füri Mihály képviselő: A napirendi ponttal kapcsolatosan névszerinti szavazást kér.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy névszerinti szavazás 
történjen, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapítja, a Képviselő-testület 13 igen szavazattal a névszerinti szavazást elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2009 (XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

a névszerinti szavazásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt 
kivitelezőjének kijelölésére kiírt ajánlati felhívással kapcsolatos döntését névszerinti 
szavazással kívánja meghozni. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület  
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Galambos György igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Csizmadia Attila nem 
Fehér Györgyné igen 
Füri Mihály nem 
Gránitz Gáspár Istvánné igen 
Juhász Gyula tartózkodik 
Serhók György igen 
Sénik István igen 
Dr. Sirák András nem 
Dr. Sirák Andrásné nem 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a Képviselő-testület  névszerinti 8 igen, 4 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az ajánlattételi felhívást elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
218/2009 (XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

„Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezőjének kijelölésére kiírt ajánlati felhívásról 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Velencei-tó Kapuja” projekt 
kivitelezésére ismételten ajánlati felhívást bocsát ki az előterjesztésben foglalt hirdetmény 
formula szerint. A Képviselő-testület a korábbi két sikertelen pályázatra tekintettel a 
megvalósítás racionalizálására irányuló módosításokat kíván szerepeltetni a felhívásban. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges műszaki, szakmai feltételek 
megteremtéséről és a felhívásban történő szerepeltetéséről gondoskodjon. 
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  2010. március 31. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

c.) Óvodabútor beszerzésének közbeszerzési bírálata 
   (Előterjesztés 9. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az óvodabútor beszerzésének közbeszerzési bírálata a 
mai napon történt meg, a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve kiosztásra került.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A Bíráló Bizottság elnökeként elmondja, öt pályázóból kettő volt 
érvényes és az alacsonyabb értékű ajánlatot fogadták el. Ez az Alex Fémbútor Kft. nettó 
1.243.440,- Ft-os ajánlata.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, akik a Bíráló Bizottság javaslatával egyetért és az Óvoda eszközbeszerzés 
2/09/Velencepályázat nyerteseként az Alex Fémbútor Kft-t fogadja el, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 10 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Óvoda eszközbeszerzés 2/09/Velence közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda eszközbeszerzés 2/09/Velence 
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, pályázatnyertesként az Alex 
Fémbútor Kft-t (2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.) nevezi meg. 
Az ajánlati árat nettó 1.243.440,- Ft-ban fogadja el. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Serhókné Varjas Edit óvodavezető 
Határidő:  2010. január 31. 

 
*  * * 

 
 
Dr. Sirák András képviselő távozott a teremből. 
 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

d.) Informatikai eszközök közbeszerzési bírálata 
   (Előterjesztés 10. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az informatikai eszközök közbeszerzési eljárásának 
bírálatával kapcsolatosan átadja a szót Serhók György Bíráló Bizottság elnökének.  
 
Serhók György képviselő: Örömteli volt, hogy hét ajánlattevő jelentkezett, ebből egy 
érvénytelen lett, mert a hiánypótlásnak nem tett eleget. A hat érvényes pályázóból a 
legalacsonyabb összegű ajánlattevőt fogadták el, amely az Albacomp RI Rendszerintegrációs 
Kft. nettó  16.269.226,- Ft ajánlati árral. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Kéri, akik a Bíráló Bizottság javaslatával egyetért és az Informatikai eszközök 
2/09/Velencepályázat nyerteseként az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-t fogadja el, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 9 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
220/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Informatikai eszközök 2/09/Velence közbeszerzési eljárás eredményéről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Informatikai eszközök 2/09/Velence 
közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, pályázatnyertesként az 
Albacomp RI. Rendszerintegrációs Kft-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) nevezi meg. 
Az ajánlati árat nettó 16.269.226,- Ft-ban fogadja el. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Czuppon István iskolaigazgató 
Határidő:  2010. január 31. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

e.) 4412 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
   (Előterjesztés 11. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendi pont anyaga kiküldésre került. A mai napon 
befizetésre került az ingatlan teljes vételára, 10 millió forint. Vagyonértékesítésről van szó, 
ezért a szabályzat szerint név szerinti szavazással döntenek róla. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos képviselő: A Szél utcai ingatlanra van már jelentkező? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nincs. 
 
Füri Mihály képviselő: Az előterjesztés utolsó sorában látja, ez az összeg az óvodabővítés 
tervezésének fedezetéül szolgál. Kérdezi, ha nem jött volna létre ez a szerződés, akkor nem 
lehetett volna óvodát bővíteni, erre más forrás nem áll rendelkezésre? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor a Képviselő-testület elfogadta az óvodafejlesztés 
koncepcióját, akkor hozzárendelték a különböző pénzforrásokat és telekértékesítéseket. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Juhász Gyula képviselő: Tíz darab telek kerül értékesítésre, ez az első? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, jelenleg ez az első. A névszerinti szavazás 
lebonyolítására átadja a szót dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úrnak. 
 
 
 



 39 

 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Névszerinti szavazást kér a Képviselő-testület  
tagjaitól: 
 
Oláhné Surányi Ágnes  igen 
Galambos György igen 
Benkő Istvánné igen 
Cserny Vilmos igen 
Csizmadia Attila tartózkodik 
Fehér Györgyné igen 
Füri Mihály nem szavazott 
Gránitz Gáspár Istvánné igen 
Juhász Gyula igen 
Serhók György igen 
Sénik István igen 
Dr. Sirák Andrásné tartózkodik 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, a Képviselő-testület  névszerinti 9 igen, 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) a 4412 hrsz-ú beépített ingatlan 
értékesítését elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

a Velence, Cserje utcai 4412 hrsz-ú beépített ingatlan értékesítéséről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtott vételi kérelem alapján eladja a 
velencei 4412 hrsz-ú, 432 m2 nagyságú beépített üdülőingatlant G3 GASZTRO Kft. ma. 
(2481 Velence, Orgona utca 6.) társaságnak bruttó 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint 
vételárért.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést fenti feltételekkel nevében 
eljárva írja alá. 
Felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a vagyonnyilvántartásból az értékesített ingatlant vezesse ki. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Filler Erna pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  2010. június 30. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

f.) Temető üzemeltetői szerződés - tervezet 
   (Előterjesztés 12. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Létrejött ebben is az egyetértés az egyházak és az 
Önkormányzat között. Az érintett felek kölcsönös megelégedése alapján javasolja, hogy 
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változatlan tartalommal folytassa a jelenlegi szolgáltató a tevékenységét. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki az üzemeltetői szerződés-tervezettel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a tervezetet 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
222/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

temető és létesítményei üzemeltetéséről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközség, a 
Református Egyházközség, valamint a Baptista Gyülekezet képviselőjével egyeztetve és az így 
kialakult egyetértés alapján a temető üzemeltetésére vonatkozó Szolgáltatási szerződést 
három évvel meghosszabbítja. Ugyanezen időtartamra meghosszabbítja a ravatalozó 
üzemeltetésére vonatkozó Szolgáltatási szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a meghosszabbítást érvényesítő szerződés-kiegészítést 
nevében eljárva írja alá a korábbi üzemeltetővel, az INRI Bt -vel (2483 Gárdony, Bóné 
Kálmán u. 67-69.). 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. február 28. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

g.) Velencefürdői strand bérletének meghirdetése  
   (bérleti szerződés-tervezet) 

   (Előterjesztés 13. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítésre átadja a 
szót dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úrnak.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A strand üzemeltetését időben szeretné az 
Önkormányzat meghirdetni. Bár a helyzet semmit nem változott, a Képviselő-testület továbbra 
sem változtat azon a szándékán, hogy szeretne egy komolyabb fejlesztést, de eddig senki nem 
jelentkezett erre a feladatra. Pályáztatással szeretné az Önkormányzat a bérlőt kijelölni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, amennyiben a 
strandberuházást valaki biztosítaná, hosszabbtávú szerződést kötnének vele. A bérleti 
szerződés-tervezet jelenleg is egy évre szól, hiszen fejlesztési elképzelések vannak. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Csizmadia Attila képviselő: Kérdezi, eddig nem volt pályáztatva? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: De igen. 
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Csizmadia Attila képviselő: Kérdezi, az előző bérlővel kapcsolatban milyen volt az 
üzemeltetési tapasztalat? Miért emelték meg a jelen körülmények között 20 %-kal a bérleti 
díjat? Ez megnehezíti a pályázók helyzetét, elbizonytalanítja őket. Ezt nem tartja jónak ilyen 
gazdasági körülmények között. Miért kell pályázatot kiírni, miért nem lehet megállapodni 
közvetlenül az eddigi bérlővel? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
1.100.000,- Ft-os bérleti díjról lett tájékoztatva és csak 100.000,- Ft-ot emelt. Az 
előterjesztésben nem a valós adat szerepel, a strand bérleti díja 2009. évben 1.100.000,- Ft + 
ÁFA volt. Erről tudott a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is, amikor 100.000,- Ft-al 
megemelte a bérleti díjat. Tehát nem 20 %-os emelés történt. A bérlővel kapcsolatosan az 
Önkormányzat tapasztalatai nem rosszak, a fizetési készsége viszont nem jó. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Javasolja, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
által javasolt 100.000,- Ft+ÁFA emeléssel, mint ténnyel határozza meg a Képviselő-testület a 
strand bérleti díját azzal, hogy le kell egyeztetni, mennyi volt a 2009-es évi bérleti díj. 
Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a bérleti szerződés-tervezetet elfogadja, illetve a pályázat ilyen tartalmú kiírásával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a bérleti szerződés-tervezetet 8 igen, 1 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2009.(XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

Velencefürdői strand üzemeltetéséről 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a velencefürdői fizető és nem fizető strand 
üzemeltetésére pályázati hirdetést bocsát ki az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével.  
Felkéri a Hivatalt, hogy a beérkezett pályázatokról véleményes javaslattal ellátott 
előterjesztést készítsen. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Törjék Zoltán műszaki előadó 
Határidő:  2010. május 31. 

 
*  * * 

 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

h.) 1623/24 hrsz-ú Zárt utcai faházra elővásárlási jog 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A napirendi ponttal kapcsolatban a gazdasági 
érdekre tekintettel zárt üléses tárgyalást kér. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, a nyílt ülés napirendi pontjaival folytassák a 
testületi ülést és a végén szavazzanak. 
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Napirend: 5.) Egyebek 

i.) Tájékoztató az átruházott hatáskörökben ellátott feladatokról 
   (Előterjesztés 14. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ehhez egy kiegészítés került kiosztásra, a közútkezelői 
és tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
tájékoztatást 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett tudomásul vette. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

j.) Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekről 
   (Előterjesztés 15. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kíván a Füri 
Mihály képviselő úr véleményt mondani. 
 
Füri Mihály képviselő: A második oldalon a pályázatonként kifizetett összegeket látja. A 
részletes felsorolásban a státusznál az szerepel, hogy kifizetve. Nem érti, mert az iskola 
felújításnál a felső sorban 498 millió forint, a részletezettnél pedig a fizetett státuszban 634 
millió forint szerepel.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A részletezett felsorolás címe úgy szól: „Önkormányzat 
által benyújtott kifizetési kérelmek”. Tehát ezekben azok az összegek szerepelnek, amelyeket 
az állam felé nyújtott be az Önkormányzat.  
 
Füri Mihály képviselő: Ezeket már kifizette az Önkormányzat, nem? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Nem, az Önkormányzat csak az önrészt fizeti ki. 
 
Füri Mihály képviselő: Nem érti. Az iskola felújításnál dátum szerint négy összeg szerepel. 
Ezeket kifizette az Önkormányzat? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az iskola felújításnál a második sorban szereplő 
337 millió forintos összeg az állam által a vállalkozónak átutalt összeg. Az Önkormányzat az 
önrészt utalta el, amiből adott esetben, ha olyant előlegezett meg az Önkormányzat, kapott 
visszaigénylést. A kettő nem olvasható össze.  
 
Füri Mihály képviselő: Akkor mit, mihez viszonyítsanak? Egy összefüggéstelen számhalmazt 
kapott, ha jól érti.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Talán akkor a címeket értelmezze a Képviselő úr. 
Minden hónapban ugyanilyen táblázatot adnak, ha elmagyarázza, biztosan mindenki meg 
fogja érteni. Az előző hónapokkal célszerű összehasonlítani a számadatokat. Az 
Önkormányzat pályázati önrészként saját forrásból a felsorolt pályázatokra fizette ki az 
összegeket. Alatta szerepelnek az önkormányzat által benyújtott kifizetési kérelmek, amelyben 
szerepel az elszámolt összeg és a visszaigényelt támogatás. A pályázatoknak vannak olyan 
támogatási részei, amit közvetlenül a vállalkozó kap meg, illetve amit az Önkormányzat 
részére visszatérít, mert vannak elszámolható és nem elszámolható költségek. Amit keres a 
Képviselő úr, azt nem lehet a pályázati rendszerrel megtenni, miszerint leegyszerűsítve a 
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táblázati sorok összeadásra kerüljenek. Ez kifejezetten arra ad pontos, naprakész 
tájékoztatást, mennyi pénze van benne az Önkormányzatnak és mennyi számlát nyújtott már 
be, vannak-e még függőben lévő kifizetési kérelmek.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Ezt pénzforgalmi szempontból nem lehet nézni. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Valóban nem. Majd a végén lesz egy végső elszámolás. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Mindig azt kell nézni, hogy áll az Önkormányzat. 
 
Juhász Gyula képviselő: Ezért kellene valamit mondani róla. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Bele fog férni az Önkormányzat. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 910 millió forint lett erre előirányozva, a 
pontosított adatok szerint. Durván 500 millió forint a támogatás, 410 millió forintot kell 
kifizetni. 498 millió forintot fizetett ki az Önkormányzat, de ebből már vannak 
visszaigényléseik. Olyant előlegezett meg az Önkormányzat, amit az állam részére fizet ki és 
nem a kivitelezőnek. Ismeretei szerint most 390 millió forintnál tart az Önkormányzat a 
kifizetésekben és kb. 50 millió forint az, ami a végszámláknál az Önkormányzat része.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A projekt elszámolása január közepén várható, amikor 
a projekt befejeződik és megvan az átadás. Ide fog kerülni a Képviselő-testület elé egy pontos 
pénzügyi elszámolás. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Benkő Istvánné képviselő: Az Önkormányzat által benyújtott kifizetési kérelmek felsorolásakor 
az iskola felújításnál a visszaigényelt támogatás sorában szereplő második összeg nem jól 
szerepel. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Igen, az összeg helyesen 208.418.082,- Ft. Megköszöni 
az észrevételt. 
Kéri, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a projektek előrehaladásáról szóló tájékoztatást 9 igen, 1 
nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) tudomásul vette. 
 
 
Serhók György képviselő távozott a teremből. 
 
 
Napirend: 5.) Egyebek 

k.) 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról rendelet – tervezet 
   (Előterjesztés 16. sz. melléklet) 
 
Füri Mihály képviselő: Kérdezi, hogyan adhat ki az Önkormányzat olyan tájékoztatást a 
közvilágítás problémájával kapcsolatban, amelyben azt írják le, hogy a hibákat megjavították 
több százezer forint összegben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A műszakis kollega nem részletezte a számlákat.  
 
Füri Mihály képviselő: Kérdezi, az Északi kikötőnél a közvilágítási hálózat kinek a 
tulajdonában van, mert egy kandeláber bele fog dőlni a vízbe. 
 



 44 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapítása 
napirendi ponttal kapcsolatban átadja a szót dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az árhatósági feladatokat a Képviselő-testületnek 
kell ellátni a szennyvízszolgáltatás tekintetében, mert igen komoly csatornatulajdonnal 
rendelkezik az Önkormányzat. Kiküldésre került a 2010. évi rendelet-tervezet, valamint a 
2009. évi rendelet összehasonlításképpen. Látható, alig emelkedtek az árak, 1,70 % mértékű 
az emelés, viszont új elem a közületi csatornaszolgáltatásnál az állandó díjat is a Képviselő-
testületnek kell megállapítania. Ez pedig a ivóvízbekötés keresztmetszetéhez igazított állandó 
díj. Véleménye szerint ez elviselhető ár.  
 
 
Serhók György képviselő visszaérkezett a terembe. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kéri, aki a 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról szóló rendelet-tervezettel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 tartózkodás 
mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2009. (XII.21.) 

r e n d e l e t e 
a 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról 

 
Rendelet 17-es számú mellékletben. 

 
*  * * 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri, rendeljék el a zárt ülést a Címzetes főjegyző úr 
indítványára. 
 
Füri Mihály képviselő: Kérte, hogy az utolsó testületi ülésen a kilátóval kapcsolatban adjon a 
Polgármester asszony tájékoztatását. Ezt kérte november 3-án. Azt kérte, a 2009. decemberi 
soros ülésen megfelelő formában, teljes mértékben, következtetésekkel kiegészítve a város 
képviselőinek bemutatni szíveskedjen. Ezt nem magának kérte, hanem a képviselőknek.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Utána fog nézni, valószínű elkerülte a figyelmét. 
Elnézést kér, be fogja pótolni a januári testületi ülésen. El tudná mondani, de mivel pontos 
volt a megfogalmazás, ezért nem kíván most rögtönözni.  
Javasolja a Képviselő-testületnek, zárt üléssel folytassák tovább a munkájukat. Kéri, aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal a zárt ülés tartását megszavazta, és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2009. (XII.7.) 
h a t á r o z a t a 

zárt ülés elrendeléséről 
 

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdasági érdekre tekintettel zárt ülést 
tart.  
 
  Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
  Határidő:  azonnal 
 

*  * * 
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester: Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, a 
nyílt ülést bezárja.  

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


