
A GÁRDONYI 
SPORT BEACH 
A LEGJOBBAK 
KÖZÖTT
A gárdonyi Sport 
Beach ökoszemléletű 
strand is felkerült a 

világ TOP 66 strandját tartalmazó lis-
tára.   – 3. oldal

HOGYAN TOVÁBB, 
VELENCEI-TÓ KAPUJA?
A Velencei-tó kapuja pro-
jekt építkezése leállt, s nincs 
is esély az időközben már 
meghosszabbított határ-
időre történő befejezésé-

re – mondta el lapunknak a körzet országgyű-
lési képviselője, L. Simon László.  – 7. oldal

ERŐFESZÍTÉSEK 
EGY JOBB 
ÁLLAMÉRT
Dorkota Lajos Fejér 
megye kormánymeg-
bízottjaként szolgálja a 
megyét és az itt élőket. 

Az eddig eltelt időszakról és a közeljövő 
tennivalóiról kérdeztük. – 5. oldal

A VVSI jövőjéről tájékoztattak

z avatáson jelen volt L. Simon 
László, a körzet parlamenti kép-
viselője. Rácalmás Város Önkor-

mányzata a folyamatosan bővülő lakosságá-
ból adódó megnövekedett hivatali feladata-
inak ellátására az elavult, felújítást igénylő 
hivatal épületéből a 2009-ben elnyert vá-
rosi ranghoz illő polgármesteri hivatalba 
kívánt költözni. Ehhez méltó helyül szol-

gált az 1840-es évekből származó, a vá-
ros helyi épített örökségének részét képe-
ző Meszlényi-Exler kúria, az egykori Ne-
velőotthon épülete. A projekt keretében a 
főépület és a mellékszárny egy részének át-
alakítása, bővítése és felújítása történt meg 
a 21. század és az új funkció igényinek meg-
felelően. Így a beruházást követően az isko-
la, óvoda és a művelődési ház mellett im-
máron az új városháza épülete is a város 
központi utcájában, az úgynevezett „Intéz-
mények utcájában” kapott helyet. 

A projekt a Közép-dunántúli Regionális 
Operatív Program keretén belül „Az egy-
kori rácalmási nevelőotthon épületegyüt-
tesének köz- és gazdasági célú hasznosítása” 
című projekt keretében nyert támogatást.

Új városháza 
Rácalmáson 
2011. augusztus 20-án Rácalmás új város-
házát avatott. 
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2011. szeptember 24-én az agár-
di Springer-szobor avatása után Sol-
tész Miklós szociális, család- és if-
júságügyért felelős államtitkár, L. Si-
mon László országgyűlési képviselő, 
a Kulturális és Sajtóbizottság elnöke, 
valamint Tóth István, Gárdony város 
polgármestere tartott sajtótájékozta-
tót a Velencei-tavi Vízi Sportiskola jö-
vőjéről.  – 6. oldal

Felújított iskola 
Iváncsán
2011. augusztus 20-án, államalapítá-
sunk ünnepén adták át az iváncsai ÁMK 
Dr. Fejérpataky László Általános és Mű-
vészeti Alapiskola 175 évre visszatekin-
tő intézményének felújított épületét. Az 
eseményen beszédet mondott L. Simon 
László országgyűlési képviselő. „Az okta-
tás minősége iránti igény felértékelődött 
az utóbbi években, s e minőséghez az in-

tézmény infrastrukturális ellátottsága is 
hozzátartozik. A hatékony tanulás szer-
vezésének ma már jelentős mértékben tá-
maszkodnia kell új technológiákra, tan-
eszközökre. Fontos az élethosszig tartó ta-
nulást támogató környezet megteremtése, 
mely a versenyképességet, az innovatív te-
vékenységet erősíti. A fejlesztés szükséges-
ségét indokolta, hogy a két épületszárny 
több mint 20, illetve 30 éve épült, azóta 
jelentős felújítás nem történt, korábbi ál-
lapotában az intézmény csak gazdaságtala-
nul volt üzemeltethető” – mondta el be-
szédében a képviselő.

A projekt a Közép-dunántúli Regio-
nális Operatív Program pályázatán nyert 
177 736 342 forint támogatást, míg az 
összköltségvetése 250 096 073 forint 
volt.
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Brit, olasz és osztrák tour operatoro-
kat, PR és TDM szakértőket látott ven-
dégül a gárdonyi TDM szervezet a Ve-
lencei-tavi ökoturisztikai konferencia 
és tanulmányút alkalmával,  szeptem-
ber 27–29. között. A szakmai rendez-
vénysorozat célja az volt, hogy bemu-
tassa a Velencei-tó (öko)turisztikai ter-
mékpalettáját. 

A rangos külföldi szakemberek a gár-
donyi szervezet  helyi TDM pályázatá-
nak keretében érkeztek a Velencei-tóhoz. 
A vendéglátók háromnapos tanulmányút 
során mutatták be a külföldi vendégeknek 
a környék természeti kincseit. A vendégek 
a Velencei-tavi Madárrezervátumon és a 
Dinnyési Fertőn kívül a Vértesi Natúr-
parkba is ellátogattak és megismerhették 
a Rétszilasi Halastavak Természetvédel-
mi Területet, Rétimajort is. A rendezvé-
nyen köszöntőt mondott L. Simon Lász-
ló, a körzet országgyűlési képviselője. 

Megkezdődött 2011 legnagyobb hazai 
energetikai beruházása Szabadegyhá-
zán, a Hungrana Kft. telephelyén. A kör-
nyezetbarát biomasszakazánok részben 
uniós támogatással megvalósuló, több 
mint hárommilliárd forintos fejlesztése egy 
közepes megyeszékhely távhőmennyisé-
gét segít megtakarítani amellett, hogy erő-
síti az éghető anyagokat szállító hazai 
agrártermelők megélhetési biztonságát.

Az alapkőletételi ünnepségen, 2011. júni-
us 2-án részt vett L. Simon László ország-
gyűlési képviselő is. Az avatáson Glattfelder 
Béla, a Fidesz európai parlamenti képvise-
lője kiemelte, hogy példaértékű a Hungrana 
Kft. vezetőinek döntése a minden tekintet-
ben 21. századi energiatermelő blokk meg-

építéséről. Reményét fejezte ki, hogy más 
élelmiszer-ipari cégek is átállnak bioener-
gia-felhasználásra, amivel az import energi-
át hazai munkahelyekkel lehet helyettesíteni. 

A Hungrana Kft. Európa legnagyobb 
kukorica-feldolgozó vállalata, évi egymil-
lió tonna kukoricát vásárol és dolgoz fel, 
a gabonának minden alkotóelemét hasz-
nosítja. Csakhogy ezek a bonyolult gyár-
tási folyamatok jelentős hő- és villamos 
energiát fogyasztanak, amit eddig kizáró-
lag földgázból nyert a cég. A környezet-
barát biomasszakazánok lehetővé teszik 
majd egy gázturbina, valamint a szintén 
fölgáztüzelésű kazánok leállítását. A beru-
házást követően a megtakarított fölgáz ele-
gendő lenne Győr város távhőszolgáltatá-
sának ellátására.

A beruházás elhelyezett alapkövét és az 
építkezést Dékány Árpád Sixtus zirci fő-
apát áldása után vették birtokba a kivitelező 
IGN Montivo Kft. munkásai. A tervek sze-
rint 2012. áprilisában már az új kazánok 
termelhetik a hőenergiát a cég üzemeinek. 

Jankovics Marcell távozik a Nemzeti Kul-
turális Alap (NKA) éléről, az új vezető L. 
Simon László, az Országgyűlés Kulturális 
és Sajtóbizottságának elnöke lesz.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium sajtó- 
és kommunikációs osztálya arról tájékoz-

tatta a sajtót, hogy Réthelyi Miklós minisz-
ter „közös megegyezés alapján 2011. október 
15. napjával felmentette Jankovics Marcellt 
a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága elnö-
ki posztjáról és egyidejűleg L. Simon Lász-
lót nevezte ki e posztra”.Mint közölték, a 

személycsere oka, hogy a 2012. évi költség-
vetés más szempontokat előtérbe helyező 
és más koncepciójú irányítást ad a Nemze-
ti Kulturális Alapról és annak pénzügyi ke-
rete felosztásáról döntő bizottság számára. 
Jankovics Marcell szakmai tudására és mun-
kájára a minisztérium továbbra is számít.

L. Simon László, az NKA új elnöke az 
MTI-nek elmondta: az alap működésével 
kapcsolatban több átalakítást is tervez. Be-
számolt arról, hogy egyszerűsíteni szeret-
né az adminisztrációs környezetet, ezzel 
kapcsolatban már dolgoztak is ki javasla-

L. Simon László 
az NKA új elnöke

látószög      2011. OKTÓBER

Nemzetközi
ökoturisztikai 
workshop 
és tanulmányút 
a Velencei-tónál

Biomasszakazánokra 
áll át a Hungrana

Egészségház-fejlesztés Mezőfalván
2011. szeptember 22-én megtörtént a mezőfalvai egészségház fejlesztésének átadá-
si ünnepsége, amelyen L. Simon László országgyűlési képviselő és Márok Csaba pol-
gármester vágták át a nemzeti színű szalagot.

A projekt keretében Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 55 956 634 forint támo-
gatást nyert, míg az összköltségvetés 71 242 696 forint volt. A fejlesztésben az egészség-
ház teljes fűtésének és elektromos hálózatának korszerűsítése, az épület nyílászáróinak 
cseréje, valamint utólagos hőszigetelése valósult meg. Az épületben nem csak építésze-
ti korszerűsítés történt, hanem egy nagyon komoly eszközberuházás is társult a pályá-
zathoz. Hogy csak a fontosabbakat említsük: az orvosok újraélesztő készüléket, EKG-t, 
hőlégsterilizátort, ill. új fogorvosi széket kaptak. 
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Hercegfalva – Mezőfalva 200 éves
Dréta Antal egykori zirci apát szobrát a jubileumi ünnepségsorozat keretében Rét-
helyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, Dékány Árpád zirci főapát, L. Simon Lász-
ló, térségünk képviselője és Márok Csaba polgármester avatta fel 2011. április 
9-én, Mezőfalva (Hercegfalva) bicentenáriumi ünnepségén. 

Az ötezer lelkes Fejér megyei település apraja-nagyja ott volt a rendezvénysorozaton. 
Előbb ünnepi szentmisén imádkoztak a falu további boldogulásáért, majd a helység 
hajdani védnöke és támogatója, József nádor (1776–1847) szobránál folytatódott a 
jubileumi emlékezés. A magyarországi reformkor kiemelkedő alakjának mellszobrá-
nál ükunokája, Habsburg Lotaringiai Mihály szólt arról a példaértékű összefogásról, 
amely annak idején közösséggé szervezte, s rövid idő alatt uradalmi alközponttá fejlesz-
tette Hercegfalvát. A leszármazott szerint Mezőfalva története a példa arra, hogy van 
kiút a nehéz gazdasági helyzetből, de összefogás, szorgalom és kemény munka kell hoz-
zá. „Jó úton járunk, amiről nem szabad letérni” - hangoztatta. Úgy vélte, méltó lenne 
ükapja emlékéhez, ha a település ismét a Hercegfalva nevet viselné. Az ünnepség kere-
tében felavatták a falualapító Dréta Antal szobrát, a dunaújvárosi Rohonczy (ROHO) 
István alkotását.

Az emlékmű felállítását a mezőfalvaiak mellett a kormány is támogatta. Az általános 
iskolában tartott műsoros ünnepségen Márok Csaba polgármester köszöntötte az egy-
begyűlteket. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter ünnepi beszédében arra em-
lékeztetett, hogy Dréta Antalnak és József főhercegnek volt bátorsága és szándéka ah-
hoz, hogy megalapítsa Hercegfalvát, amelyet 60 éve Mezőfalvának hívnak. Felidézte, 
hogy 1811-ben Dréta Antal hívására 120 jobbágycsalád érkezett Zirc környékéről, hogy 
József nádor védnökségével és támogatásával megalapítsák a falut, s használatba vegyék 
a szántókat, erdőket. 

Köszöntötte Mezőfalva ünneplő közösségét L. Simon László országgyűlési képviselő is, 
aki arra biztatta az ott élőket, hogy bár a Mezőfalva név is nagyon szép, nem kell félni a 
sorsdöntő változásoktól, a falu régi nevének esetleges visszavételétől.

MEZŐGAZDASÁGI 
FEJLESZTÉS 

SZABADEGYHÁZÁN 

tokat. Azt szeretnék, hogy kisebb legyen 
az adminisztrációs teher és az adminiszt-
rációs költség az alapon belül.

„Mindent meg kell tenni azért, hogy az 
alap forrásai ne csökkenjenek tovább, új 
szakkollégiumi rendszer kell, amelyik fi -
gyelembe veszi a megváltozott fi nanszíro-
zási és szakmai körülményeket” – fogal-
mazott L. Simon László. Hozzátette, az 
NKA-elnöki és az országgyűlési bizottsá-
gi elnöki poszt együttes betöltésének sem-
milyen jogszabályi akadálya nincsen, a két 
tisztség nem összeférhetetlen.

Európai uniós pályázatból korsze-
rű technológiát alkalmazó, évi 720 ezer 
broilercsirkét előállító baromfi telepet 
alakított ki a Her-csi-hús Kft. és a Fáma 
Farm Kft. Szabadegyháza-Középpusztán; 
a 100 millió forintos támogatással, össze-
sen 260 millió forintból megvalósult be-
ruházást Czerván György, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium agrárgazdaságért fe-
lelős államtitkára avatta fel 2011. június 
21-én. Az ünnepélyes avatáson L. Simon 
László, a térség országgyűlési képviselő-
je azt hangsúlyozta, hogy a terület egyik 
leghatékonyabb kitörési pontja az agrár-
gazdálkodás lehet, ezért nagyon fontosak 
a térségben a szabadegyházaihoz hason-
ló fejlesztések. Czerván György arra hív-
ta fel a fi gyelmet, hogy mezőgazdaság és 
vidék nem létezik állattenyésztés nélkül. 
Mint mondta, a kormányzat megpróbál-
ja megállítani az ágazat „mélyrepülését”, 
az állatállomány csökkenését. Ezt segí-
ti, hogy az idén 10 milliárd forinttal több 
nemzeti támogatás jutott a mezőgazda-
ság számára a költségvetésből, aminek je-
lentős részét az állattenyésztésre fordít-
ják. Emlékeztetett rá, hogy a 2007–2013 
közötti pénzügyi ciklusban a mezőgazda-
ság és vidékfejlesztés céljára 1370 milliárd 
forint uniós forrást használhatott, illetve 
használ fel Magyarország. 

A gárdonyi Sport Beach a legjobbak között
A dubai Jumeirah Beach, a görögorszá-
gi Mytros Beach és a jamaicai Seven Mile 
Beach mellett a gárdonyi Sport Beach 
ökoszemléletű strand is felkerült a vi-
lág TOP 66 strandját tartalmazó listára. A 
Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképvi-
selete együttműködésben az osztrák Corps 
Touristique Austria szakmai egyesülettel a 
közelmúltban prezentálta a „Világ legszebb 
strandjai” című tematikus kiadványt, amely 

máris nagy népszerűségnek örvend az osztrák turisztikai szakma körében, és komoly ér-
deklődés mutatkozik a szabadságra készülő turisták részéről is – tudatta az MT Zrt. Ko-
vács Balázs, az MT Zrt. ausztriai képviselője, a Corps Touristique Austria alelnöke nagy-
szabású partnerparti és sajtótájékoztató keretében mutatta be az ausztriai turisztikai kül-
képviseletek kooperációjában megvalósuló kiadványt, amely a világ TOP strandjait gyűj-
tötte össze szakmai kritériumok alapján egy színes, tematikus kiadványban. 

Velencei-tavi LÁTÓSZÖG, új folyam (III. évfolyam), 1. szám, kiadja a Fejér Média Kft., 
felelős szerkesztő: Somogyiné Potsubay Zsófi a, web: www.latoszog.hu, e-mail: info@latoszog.hu 
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2011. július 23-án délelőtt Czene At-
tila, a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um sportért felelős államtitkára és L. Si-
mon László országgyűlési képviselő a Ve-
lencei-tó környéki polgármesterekkel 
– Tóth Istvánnal, a Velencei-tó Környé-
ki Többcélú Kistérségi Társulás elnöké-
vel, gárdonyi polgármesterrel, Takács Já-
nos pákozdi, Mészárosné Hegyi Gyöngyi 
sukorói és Oláhné Surányi Ágnes velen-
cei polgármesterekkel –, valamint Szipola 
Antallal, a Vital Sport Klub elnökével 

vágta át Pákozdon azt a nemzeti színű sza-
lagot, amely azt jelképezte, hogy megva-
lósult a tó északi partján a kerékpárút, s 
ezzel biztonságosan körbebiciklizhetővé 
vált a Velencei-tó. Az Új Széchenyi Terv 
keretében, az Európai Unió támogatásá-
val megvalósult projekt összértéke mint-
egy 506 millió forint.

A kerékpárút most átadott szakaszának 
hossza az északi parton 15,4 kilométer, 
részben térkövezett, részben pedig bitu-
menes, s a pákozdi Császár-víztől a velen-
cei északi strandig teremtette meg a nyu-
godt kerékpározás feltételeit. Öt darab 
pihenőpont is kialakításra került, ame-
lyeken padok, biciklitartó állványok és tá-
jékoztató táblák is helyet kaptak.

Kerékpárút-fejlesztés 
a Velencei-tó körül Perkáta komolyan 

gondolja a fejlődést!
Perkátán 2007 óta az Európai Unió ál-
tal kínált pályázati lehetőségeket átgon-
dolt, tervszerű stratégiával sikerült eddig 
kihasználni. A fő cél, hogy Perkáta nagy-
község komplex fejlesztése, fejlődése ke-
rüljön előtérbe. 

2007 az előkészí-
tés időszaka volt. 
2008-tól a telepü-
lés képviselő-testü-
lete egyöntetűen tá-
mogatja azokat a pá-
lyázati lehetőségeket, 
melyek a település 
infrastrukturális, 
közszolgáltatási, köz-
oktatási fejlesztéseit 

szolgálják. Így kerültek beadásra és támoga-
tásra az útfelújítások, települési parkok fel-
újítása, közvilágítás korszerűsítése több ut-
cában, iskolai és óvodai épületek komplex 
akadálymentesítése, orvosi rendelő felújí-
tása, pedagógiai módszertani fejlesztések és 
más kisebb pályázatok. Az elmúlt időszak-
ban ez több mint 110 milliós falufejlesztési 
pályázati támogatást jelentett. E támogatá-
sok mellé a településnek önrészként 35 mil-
lió forintot kellett befektetnie. A 2011-es év 
Perkáta nagyközség életében mérföldkőnek 
számít. A település eddigi történetének leg-
nagyobb összegű pályázatai kerülnek lezá-
rásra. A perkátai szociális intézmény 44 279 
711 forint európai uniós pályázati támoga-
tással és közel 5 millió forint önrésszel lett 
felújítva. A Perkátai Életút Projekt FVM Fa-
lumegújítás és -fejlesztése keretében 35 493 
016 Ft-ért, szintén európai uniós pályáza-
ti támogatással és közel 9 milliós önrésszel 
került felújításra a településközpont sétá-
nya. Most zárulnak az iskolai pályázatok is, 
melyek szintén a nagy összegű pályázati tá-
mogatások sorát gyarapítják. Európai uni-
ós  pályázattal 161 db laptop és egyéb tarto-
zékok kerültek a perkátai iskolások számá-
ra beszerzésre. Emellett 9 db interaktív táb-
la a hozzájuk tartozó kiegészítőkkel (laptop, 
projektor stb.), 33 db iskolai PC és egyéb 
informatikai eszközök segítik a pedagógiai 
szakmai munkát. A társulás eredményeként 
a nagykarácsonyi tagintézményeinknél szin-
tén fejlesztésre került az informatikai infra-
struktúra. 

Összességében ez ebben az évben több 
mint 200 millió forint támogatást jelent, 
mely az eddigiekkel együtt több mint 300 
millió forintos befektetést jelent Perkáta 
életében. Perkáta utcáit járva is látható a 
fejlődés, nem csak a számok tükrében. 
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Megnyílt a gárdonyi 
Fidesz-iroda
2011. június 1-jén, Gárdonyban a Sza-
badság út 12. szám alatt (a posta, a gyer-
mekorvosi rendelő és a fogorvosi rende-
lő mellett, illetve az új DM üzlet melletti 
négyemeletes ház aljában) megnyílt a vá-
lasztókerületi Fidesz-iroda.

A megnyitón Somogyi Balázs, a Fidesz 
– MPSZ választókerületi elnöke köszöntöt-
te a megjelenteket. Dr. Dorkota Lajos kor-
mánymegbízott, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal vezetője, egyben a Fidesz – MPSZ 
Fejér megyei választmányának elnöke nyi-
totta meg a Fidesz Fejér megyei 4-es szá-
mú (gárdonyi) választókörzetének irodáját, 
amely egyben L. Simon László egyéni or-
szággyűlési képviselő irodájaként fog mű-
ködni. L. Simon László a Velencei-tavi tér-
ség szempontjából is kiemelkedőnek tartot-
ta, hogy a kormányzó párt irodát tart fenn 
Gárdonyban. Tóth István, Gárdony vá-
ros polgármestere üdvözölte a Fidesz-iro-
da megnyitását. A körzet lakói keddenként 
és csütörtökönként 14 és 18 óra között ke-

reshetik fel az iroda munkatársait kérdése-
ikkel és észrevételeikkel, illetve e-mailben 
a lsimon.laszlo@fi desz.hu címen.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
L. Simon László, a Fejér megyei 4. számú 
választókörzet országgyűlési képviselője, 
az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizott-
ságának elnöke a következő településeken 
és időpontokban tartja fogadóóráit:
NAGYVENYIM – Önkormányzati Hiva-
tal 2011. október 21. (péntek) 9-11 óra.
BELOIANNISZ – Önkormányzati Hiva-
tal 2011. november 18. (péntek) 9-11 óra.
NAGYKARÁCSONY – Önkormányzati 
Hivatal 2011. december 9. (péntek) 9-11 
óra. Szeretettel várunk mindenkit!

Megújult a művelődési ház Pusztaszabolcson
A Könyvtár és Művelődési Ház felújítása a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program 
keretén belül a „Kistelepülések településkép javítása” tárgyú felhívás keretében valósult meg. 
A projekt tervezett összköltsége 98 480 770 Ft volt. A projekt teljes költségéből a támogatás 
mértéke 88 482 693 Ft. 2010 júliusában kezdődött a felújítás. A munkálatok tervszerűen és a 
tervezett ütemben megvalósultak, így a projekt 2011. június 30-án ténylegesen befejeződött. 
A Könyvtár és Művelődési Ház felújított épületének ünnepélyes átadása 2011. július 29-én 
volt. Czompó István, Pusztaszabolcs város polgármestere és L. Simon László, a térség ország-
gyűlési képviselője adta át az épületet a nagyközönségnek.

Új egészségház Adonyban
Adony önkormányzata 2010. januárban pályázatot nyújtott be „Az egészségügyi intézmény 
komplex fejlesztése Adonyban” címmel, amelyen 36 587 705 Ft összegű támogatást nyert. Az 
új egészségházat 2011. június 24-én ünnepélyes keretek között adták át.
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Dorkota Lajos 2011. január elseje óta 
Fejér megye kormánymegbízottjaként 
szolgálja a megyét és az itt élőket. Az 
eddig eltelt időszakról és a közeljövő ten-
nivalóiról kérdeztük.

– Kérem, értékelje a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal első kilenc hónapját!

– A fővárosban és 19 megyében 2011. 
január 1-jével jöttek létre a kormányhiva-
talok, a kormány területi államigazgatási 
szervei. Fejér megye kormánymegbízott-
jának Orbán Viktor miniszterelnök neve-
zett ki. A feladat a jó állam megteremtése, 
a túlzott bürokrácia leépítése. Ne az ügyét 
intéző állampolgár járjon egyik helyről a 
másikra, vegyen ki szabadságot, vagy tölt-
se szabadidejét hivatali sorban állással, ha-
nem helyette az akta „járjon”! Éppen ezért 
nálunk a megyében 13 szakigazgatási szerv 
került összevonásra a kormányhivatalba. 
Hozzánk tartozik például a Földhivatal, 
az ÁNTSZ, a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
vagy a Munkaügyi Központ. Foglalkozunk 
továbbá kulturális örökségvédelemmel, és 
mezőgazdasági szakigazgatással, igazság-
ügyi szolgálattal. Jól látható, hogy szerte-
ágazó területeket kell összefognunk.

Az elmúlt 9 hónapról a lakossági, szak-
mai visszajelzés azt mutatja, hogy jó úton 
indultunk el, értünk el már eredménye-
ket. Messze azonban még az elérni kívánt 
cél, az egyablakos ügyintézés. Az az ál-
lamigazgatási szolgáltatás, amikor az ügy-
fél egy helyen intézheti ügyes-bajos dol-
gait, és gyorsan, rövid határidővel kap-
ja meg a szükséges engedélyeket. Ezt 2013 
végéig akarjuk megvalósítani. Elsőként 
Székesfehérváron a Piac téren, a busz-
pályaudvarnál, Dunaújvárosban a Vas-
mű úton, a Földhivatalnál kormányabla-

kot nyitottunk. Itt hétfőtől péntekig reg-
gel 8-tól este 8-ig várjuk az ügyfeleket. Az 
integrált ügyfélszolgálatokon tájékoztat-
juk a hozzánk fordulókat, hogy ügyük ho-
gyan, mennyi idő alatt és milyen hatóság-
nál intézhető, továbbá felvilágosítást kap-
nak az adott ügyben benyújtandó kérel-
mekről, formanyomtatványokról. Kitöl-
tésükhöz segítséget nyújtunk. Természe-
tesen konkrét ügytípusokban eljárást is le-
folytatunk. Lehet a kormányablakokban 
ügyfélkaput létesíteni, családtámogatási 
kérelmeket benyújtani vagy állampolgár-
sági ügyeket intézni.

– Kormánymegbízottként hogy látja, 
milyen feladataik lesznek a következő hó-
napokban, illetve 2012-ben?

– Folytatjuk a kormányablakokhoz kap-
csolható ügyfélkörök bővítését, hogy a ter-
veinknek megfelelően bő két éven be-
lül egy helyen lehessen az ügyeket elintéz-
ni. Ugyancsak kiemelt feladatunk a me-
gyei önkormányzat intézményeinek átvé-
tele, melynek határideje 2012. január el-
seje. Kormányhivatalunk munkatársai-
nak száma megalakulásukkor több mint 
1300 fő volt, várhatóan az oktatásügy, 
iskolák, kulturális, szociális intézmé-
nyek átvétele után elérheti, meghalad-
hatja a 3000 főt. Mindenkinek értelmes 
munkát kínálunk, tisztességes bérrel, 
ugyanakkor ügyfél- és emberbarát, szol-
gáltató állam megteremtésén fáradozunk, 
amihez együttműködést várunk tőlük.

A kormányablak ügyfélköré-
nek bővítése, a megyei 
önkormányzat intéz-
ményeinek átvéte-
le mellett 2012-ben 
létre kell hoznunk 
a járási hivatalokat 
is. Még közelebb 

akarjuk vinni az emberekhez az államigaz-
gatást, hogy kevesebb utazással, gyorsab-
ban, olcsóbban és hatékonyabban tudjuk 
ügyeiket rendezni. Nem kevés munka, ami 
vár ránk, de eredményes elvégzése a megye 
valamennyi polgárának érdeke. Ezúton is 
köszönöm minden munkatársamnak ed-
digi munkáját!

– Ön a dunaújvárosi körzet országgyű-
lési képviselője. Hogyan ítéli meg a város 
és a környékbeli falvak kapcsolatát?

– 1990-től kormánymegbízotti kine-
vezésemig Dunaújváros önkormányza-
ti képviselője voltam, 1998-tól parlamen-
ti képviselő vagyok. Jól ismerem a város és a 
környező települések problémáit, céljait és 
megvalósítandó beruházásait, álmait. A kis-
térség polgármestereivel rendszeresen ta-
lálkoztam, és a jövőben is szeretném ezeket 
a megbeszéléseket folytatni velük. Eddig is 
egymásra voltak utalva a város és vonzáskör-
zete települései, de a tervezett önkormány-
zati törvény és választási törvény módosí-
tása ezt még szorosabbra fűzi. Állami kéz-
be kerül az oktatás és az egészségügy, a fej-

lesztések pedig a megyei 
közgyűlés hatásköré-

be tartoznak majd. 
Együttműködést 
ajánlok a térség 
valamennyi pol-
gárának: ösz-
szefogva újítsuk 
meg a megyét, a 
várost és a kistér-

séget. Teremtsünk 
egy jól működő ál-
lamot helyi szin-

ten is!

Erőfeszítések egy jobb államért

Tisztelt Lakosság! 
A képviselő-testület  támoga-
tását adta ahhoz, hogy a köz-
ségünkben  jó szándékú, se-
gítőkész emberek segítségé-
vel, közös adományokból egy 
ökumenikus templom épül-
hessen fel, ami minden Jé-
zus Krisztusban hívő keresz-
tény felekezet helyeként egy-
aránt szolgálna. 

A templom terveit a telepü-
lés egy helyi támogató család-
tól kapta ajándékként. A kép-
viselő-testület egy elkülönítet-
ten kezelt alszámlát biztosít a 

pénzbeli adományok gyűjtésé-
re, melynek száma: 11736037-
15365886-10310001. Kér-
jük, anyagi lehetőségeikhez ké-
pest támogassák az ökumenikus 
templom felépítését, hiszen 
egy település életéhez szervesen 

hozzátartozik a gyülekezeti hely 
is, ami a mi önállóvá válásunk 
óta hiányzik községünkből.

Nem csak pénzbeli ado-
mányokra számítunk, hanem 
szívesen vesszük szakemberek 
részvételét a kivitelezésben, a 
speciális középületekhez kö-
tött kötelező egyéb tervezési 
munkákban, valamint számí-
tunk kivitelezéshez szükséges 
építőanyag-felajánlásokra is. 
Adományokat természetesen 
nem csak daruszentmiklósi la-
kosoktól várunk, hanem min-
denki ismeretségi köréből, 
akár a határainkon túlról is. 

Az adománygyűjtéssel kapcso-
latban igénybe kívánjuk ven-
ni a médiát, illetve az internet 
világát is. Ezen elképzelésünk-
kel megkerestük az egyházak 
elöljáróit, valamint Szászfal-
vi László államtitkár urat, akik 
egyaránt támogatták e temp-
lom megépülését. 

Természetesen együttes 
erővel szeretnénk véghezvin-
ni elképzelésünket.  Kérjük 
Önöket, ki mivel tudja, támo-
gassa jó szándékú kezdemé-
nyezésünket.

A képviselő-testület nevében: 
Rauf Norbert polgármester
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2011. szeptember 24-én az agárdi 
Springer-szobor avatása után Soltész 
Miklós szociális, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár, L. Simon László or-
szággyűlési képviselő, a Kulturális és Saj-
tóbizottság elnöke, valamint Tóth István, 
Gárdony város polgármestere tartott saj-
tótájékoztatót a Velencei-tavi Vízi Sportis-
kola jövőjéről.

Az állam által létrehozott, százszázalékos 
állami tulajdonban levő Pro Rekreatione 
Közhasznú Nonprofi t Kft. működteti 
2011. október elsejétől a Velencei-tavi Vízi 
Sportiskolát (VVSI) – jelentette be szom-
baton L. Simon László (Fidesz), a térség 
országgyűlési képviselője, Soltész Mik-
lós szociális ügyekért felelős államtitkárral 
közös sajtótájékoztatón Agárdon.

A kormány úgy döntött, hogy felszá-
molja az állam által létrehozott alapítvá-
nyokat és közalapítványokat, amelyek közé 
tartozik a két Velencei-tavi hotelt és egy 
tábort tulajdonló Pro Rekreatione Alapít-
vány is. Miután minden megszűnő alapít-
vány helyére egy kizárólagosan állami tu-
lajdonban álló kft.-nek kell lépnie, az ál-
lam létrehozta a Pro Rekreatione Köz-
hasznú Nonprofi t Kft.-t.

Tárcaközi egyeztetésen született megál-
lapodás értelmében ez a kft. végzi majd a 
rendkívül nehéz gazdasági helyzetben levő 
Velencei-tavi Vízi Sportiskola működteté-
sét is. Az erről szóló előterjesztést és szer-
ződéstervezetet szeptember 29-én tárgyal-
ja a Fejér Megyei Közgyűlés.

L. Simon László megköszönte az elő-
készítésben részt vevők munkáját, kiemel-
ve Soltész Miklós és Gál András Levente 
államtitkárok és Vargha Tamás megyei el-
nök segítségét.

Az átadás-átvételt és a leltározást kö-
vetően az önkormányzat felszámolja a je-
lenleg működő Velencei-tavi Vízi Sport-

iskola Nonprofi t Kft.-t, s az átadás-átvé-
telt levezénylő háromtagú menedzsment 
dönt arról, hogy dolgozói közül kit vesz 
át. A Pro Rekreatione Alapítvány vagyo-
nának átvétele után pedig a tervek sze-
rint az állam átnevezi a Pro Rekreotione 
Kft.-t Velencei-tavi Vízi Sportisko-
la és Rehabilitációs Központ Közhasz-
nú Nonprofi t Kft.-re. L. Simon Lász-
ló bemutatta a menedzsment tagjait is, 
Andrásfalvy Pálné ügyvezetőt, Kovács 
Zoltán sportszakmai igazgatót, kajakos vi-
lágbajnokot, valamint Deák Csaba szoci-
ális szakembert.

A Vízi Sportiskola északi és déli par-
ti ingatlanaiból és ingóságaiból álló va-
gyonelemeket előbb kezelésbe kapja meg 
az állam kft.-je, majd az önkormányzati 
vagyonátadást követően, az önkormányza-
tok konszolidációs folyamatában a vagyon 

is állami tulajdonba kerül, „hogy kellő ga-
rancia legyen arra, hogy ne vesszen el 
ez a jelentős érték” – mondta L. Simon 
László.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyoz-
ta, szükség van a teljes vagyonelem egy 
kézben tartására, ezért meg kívánják szün-
tetni azt az egyik északi parti kikötő in-
gyenes használatára vonatkozó szerződést, 
amelyet még korábban kötöttek Fa Nán-
dor egyesületével. Mint mondta, az elin-
dított folyamat garancia lehet arra, hogy a 
VVSI 1,2 milliárd forintos hitellel terhelt 
ingatlanjait megmentsék az elárverezés-
től, megszüntessék forráshiányát, s meg-
teremtsék a későbbi fejlesztés lehetőségét 
annak érdekében, hogy a tehetséges me-
gyei, tókörnyéki, székesfehérvári és fővá-
rosi fi atalok továbbra is használhassák a 
létesítményt.

A képviselő bemutatta az írásban a me-
gyéhez eljuttatott támogató nyilatkozato-
kat, köztük a Vitorlás Szövetségét, a Ka-
jak-kenu Szövetségét, valamint a par-
lamenti szakbizottság elnökének, Bánki 
Eriknek a nyilatkozatát.

A képviselő szólt arról is, hogy tisztújí-
tást tervez a Velencei-tavi Vízisport Szö-
vetség, amelyet a megújítás után szin-
tén fejleszteni szeretnének. Továbbá el-
mondta, hogy a Közép-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökségnél és a Regi-
onális Fejlesztési Tanácsnál kezdeménye-
zi a forrás nélkül és minimális hatáskörrel 
működő Velencei-tó – Vértes Térségi Fej-
lesztési Tanács megszüntetését, s helyette a 
tó környéki önkormányzatok részvételével 
új, kizárólag a tóval foglalkozó fejlesztési 
tanácsot hoznak létre.

Soltész Miklós államtitkár rámutatott: 
fontos feladat a vízi sportok valódi élsport 
támogatásának visszaállítása, a Velencei-tó 
környékén élő gyerekek, fi atalok sporto-
lási lehetőségeinek növelése végett a tö-
megsport erősítése, újbóli felvirágoztatá-
sa, valamint a betegségben szenvedők vagy 
fogyatékkal élők számára a rehabilitációs 
sport lehetőségek biztosítása.

Ezek támogatásra érdemesek, ezért a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium a költ-
ségvetés tervezése során olyan összeggel 
próbálja jövőre segíteni a Vízi Sportisko-
la és a rehabilitációs sportközpont műkö-
dését, amely ezeknek a céloknak a megva-
lósítását szolgálja.

Előkészítettek egy közel 2 milliárd fo-
rintos európai uniós pályázatot, amely ha 
elnyeri a kormány támogatását, elősegít-
heti a kitűzött célok megvalósítását.

Tóth István polgármester (Fidesz) a 
helyiek támogatásáról biztosította a kez-
deményezéseket, kiemelve, hogy így meg-
nyugtatóan rendeződhet a VVSI sorsa.

FORRÁS: MTI; KÉPEK: SIMON GÁBOR

A VVSI jövőjéről tájékoztattak

látószög      2011. OKTÓBER
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A Velencei-tó kapuja projekt építkezése 
leállt, s nincs is esély az időközben már 
meghosszabbított határidőre történő be-
fejezésére – mondta el lapunknak adott 
interjújában a körzet országgyűlési kép-
viselője, L. Simon László.

– Ön a Heti Válaszban szeptember ele-
jén azt nyilatkozta, hogy „Oláhné Surányi 
Ágnesnek a történtek után fel kell állnia a 
polgármesteri székből. Egy városvezető, aki 
nem mond igazat a beruházás állásáról, és 
ilyen helyzetbe hozza a települését, alkal-
matlan. Morálisan elfogadhatatlan, hogy 
miközben a helyi vállalkozások az elhibá-
zott építkezés miatt csődbe mennek, saját 
magának a korábbi évekhez hasonlóan idén 
már kétszer is háromhavi fi zetésnek megfe-
lelő jutalmat szavaztatott meg a képviselő-
testülettel. Az előre hozott választások után 
meg kell vizsgálni, hogy van-e mód a Ve-
lencei-tó kapujából lett torzó áttervezteté-
sére.” Korábban úgy tűnt, hogy védi a pro-
jektet, most mégis támadja?

–  2010 augusztusában is azt írtam, hogy „a 
projekt részeként megépítendő monstrum 
szerintem nem a tájba illő, én kisebb, más 
funkciójú és más kinézetű épületet tervez-
tettem volna, de a velencei döntéshozóktól 
eltérő ízlésem és vizuális értékrendem nem 
elegendő ok a projekt leállítására”. Most vi-
szont kiderült, hogy az építkezés leállt, s 
nincs is esély az időközben már meghosszab-
bított határidőre történő befejezésére.

– Az építkezés leállását mi is tapasztal-
tuk, de miért állítja, hogy a polgármester 
nem mondott igazat?

–A Velencei Híradó című városi újság 
2011. augusztusi számában maga a polgár-
mester asszony írta a következőket, idézem: 
„Újult lendülettel látnak munkához a Ve-
lencei-tó Kapujának építői. Most a fala-
zásnál és a nyílászárók beépítésénél tarta-
nak a szakemberek. A Velencei-tó Kapuja 
nevű beruházás építése a szóbeszéddel el-
lentétben nem állt le, de a kivitelezés je-
lentős csúszásban van. (…) A szakembe-
rek jelenleg a homokot terítik szét a stran-
don és a szolgáltatóház falait építik. A kivi-
telezés azonban körülbelül három hónapos 
csúszásba került, így a munkálatok augusz-
tus helyett várhatóan csak októberben fe-
jeződnek be a velencei partszakaszon.” Az-
óta látjuk, hogy se homokos part, se építke-
zés. Az az igazság, hogy már a cikk írásakor 
is sejthette Velence polgármestere, hogy a 
kivitelező cég, a K+K Bau Profi l Zrt. csőd-
ben van, azóta már folyik ellene a felszá-
molás. Emiatt Velence városa olyan hely-
zetbe kerülhet, ami végzetes, és példa nél-
küli a térségünkben, sok százmilliós uni-
ós támogatás visszafi zetésén túl még a hi-

teleit is bebukhatja. A strandokon működő 
büfék vagy a létesítmény tervezett üzemel-
tetőjének a kárigényéről ne is beszéljünk, 
ezekből is csúnya perek lehetnek, miköz-
ben a polgármester és a jegyző teljesen kö-
zönyösen viszonyul a nyári bevételeiktől el-
esett büfétulajdonosok kéréseihez, akik így 
még a földhasználati díjakat sem tudják be-
fi zetni az önkormányzatnak. Ezért valaki-
nek a felelősséget viselnie kell. A politikai 
felelősség óriási, már rég le kellett volna 
mondania Oláhné Surányi Ágnesnek és az 
őt támogató képviselőknek.

– Mekkora összegről beszélünk?
– Velence önkormányzata 2010. júli-

us 16-án kötött szerződést az azóta csőd-
be ment kivitelező céggel; ezt a szerződést 
megkésve, 2011. augusztus 22-én módosí-
tották. Az eredeti szerződés ellenére a kivi-
telező nem kezdhette meg időben a mun-
kát: valószínűsíthető, hogy ennek az ön-
kormányzati választás volt a hátterében, a 
polgármester asszony nem merte 2010. 
október 3. előtt kivágatni a strand fáit. Ez 
a választás másnapján megtörtént, október 
4-én, hétfőn bevonultak a buldózerek Ve-
lencére, s egy nap alatt letarolták a stran-
dot. Ez a több hónapos késlekedés viszont 
nehéz helyzetbe hozta a vállalkozót, aki már 
akkor láthatta, hogy nem lehet majd tartani 
a határidőket. A munka ugyan nem ment, 
de az előleget mégis kifi zették. Mindezt 
úgy, hogy csupán 2 millió forint ajánlati 
biztosítékot írtak ki a pályázatnál, és nem 
kötöttek ki bankgaranciát, így az önkor-
mányzat most hiába nyújt be az eddig ki-
fi zetett pénzekre hitelezői igényt a K+K 
Bau Profi l Zrt. felszámolójának, a pénzek-
ből most, úgy tűnik, semmit sem tud visz-
szaszedni. A bankgarancia kérésének el-
mulasztása azért is érthetetlen, mert ekko-
ra pénzeknél ez általános gyakorlat, ráadá-
sul köztudott volt, hogy a városvezetés által 
kiválasztott kivitelező ellen 2008 óta több 
felszámolási kezdeményezés indult. De 
nézzük a számokat! A munka teljes értéke 
1 milliárd 662 millió forint, ami szakér-
tői vélemények szerint erősen alultervezett, 
tehát ennyi pénzből meg sem lehetett vol-
na építeni az egész tervet, a befejezéshez a 
támogatáson és az önkormányzati önrészen 

és hitelen túl további 300-350 millió fo-
rintra lett volna szükség. Ez a befektetés vi-
szont sosem térült volna meg, a Gomi Kft. 
éves bérleti díja 10 év alatt még a város hite-
lét sem fedezte volna. A legdöbbenetesebb 
viszont az, hogy a város az építkezés valós 
állásától függetlenül fi zetett ki pénzeket a 
kivitelezőnek: már 2010. augusztus 25-én 
150 millió, majd két nap múlva újabb 40,6 
millió forint előleget kaptak. Az időköz-
ben kifi zetett előlegek mértéke meghalad-
ja a félmilliárd forintot. Ebből az előlegből 
382 millióval máig nem számoltak el, vi-
szont ezt az önkormányzat nem fogja tud-
ni visszaszerezni, éppen a bankgarancia ké-
résének elmulasztása miatt. A kivitelezőnek 
és az alvállalkozóinak a pályázati pénzt fo-
lyósító szerv (Fedezetkezelő) eddig összesen 
792 millió forintot fi zetett ki, viszont a ve-
lencei parton ténylegesen csak 410 millió 
forint értékű munka készült el. A Fedezet-
kezelő a K+K Bau Profi l 2011. júliusi rész-
számláját, amiben újabb 25 milliós előleg 
is benne volt, már nem is volt hajlandó ki-
egyenlíteni. Erről természetesen a polgár-
mester asszony is tudott, a nyilvánosságot 
mégis félretájékoztatta, nagy veszélybe so-
dorva ezzel az általa vezetett várost.

– Hogyan tovább?
– Megismétlem, amit a Heti Válasznak is 

mondtam: Oláhné Surányi Ágnesnek le kell 
mondania, s új választást kell kiírni Velen-
cén. Az új polgármesternek nehéz dolga lesz, 
a tóparton álló torzóval valamit kezdeni kell. 
Az elbontása legalább 300 millió forint len-
ne, s akkor még az eddig lehívott támogatá-
sokat és hiteleket is vissza kell fi zetni. Mind-
ezeket egy csődbe ment cégtől nem fogja 
tudni visszaperelni. Talán lenne esély átter-
veztetni a épületet, s a kormány segítségét és 
közvetítését kérve elérni Brüsszelben az uni-
ós támogatás másként történő, későbbi fel-
használását, így pár év alatt rendet lehet ten-
ni a parton. De ehhez új, hiteles vezető kell; 
nem hiszem, hogy van ma olyan miniszter, 
aki a lakosságot megtévesztő, önmagának 
közben jutalmakat megszavaztató jelenle-
gi polgármester asszonnyal leülne tárgyalni. 
Ezért kell lemondania; ha Oláhné Surányi 
Ágnesnek valóban csak Velence számít, a vá-
rosa megmentése érdekében félre kell állnia. 

Hogyan tovább Velencei-tó kapuja?
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