
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 25-i rendkívüli 
               üléséről. 
 
Helye:  Polgármesteri Hivatal  
 
Jelen vannak:  Oláhné Surányi Ágnes  polgármester 
 Galambos György alpolgármester 
 Benkő Istvánné képviselő 
 Cserny Vilmos képviselő 
 Fehér Györgyné képviselő 
 Füri Mihály képviselő 
 Gránitz Gáspár Istvánné képviselő (később érkezik) 
 Juhász Gyula képviselő 
 Martinovszky József képviselő 
 Sénik István képviselő 
 Serhók György képviselő 
 Dr. Sirák Andrásné képviselő 
 dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző 
 
Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, Török Ágnes Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Czuppon István iskolaigazgató. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselő-
testület a jelenlévő 11 fővel határozatképes. Kéri, aki a meghívóban szereplő napirendi 
ponttal megtartandó rendkívüli üléssel egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással a napirendi pontot 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2009. (V.25.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli ülést 
tart: 
 
1./ „Velencei-tó Kapuja” üzemeltető kijelölésére indított közbeszerzési eljárás  
 pályázatainak bírálata 
 
2./ Intézmények alapító okiratainak módosítása 
 
3./ MÁV-fejlesztéssel kapcsolatos testületi állásfoglalás 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  folyamatos 
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Napirend: 1.) „Velencei-tó Kapuja” üzemeltető kijelölésére indított közbeszerzési 
       eljárás pályázatainak bírálata 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Üzemeltetési szerződés bírálatára a Polgármester és 
Jegyző javaslatára a Polgármester összehívta a Bíráló Bizottság tagjait, elnökének Gránitz 
Gáspár Istvánné, tagjainak Füri Mihály és Sénik István képviselőket kérte fel. A három 
érintett képviselőtag a bírálaton megjelent. Az általános ismertetés után Füri Mihály 
képviselő úr bejelentette, nem kíván részt venni a pályázat bírálatában. A megüresedett helyre 
Jegyző úr javaslatára és Füri Mihály úr kezdeményezésére a Polgármester Juhász Gyula 
képviselő urat kérte fel Bíráló Bizottsági tagnak. Juhász Gyula képviselő úr a felkérésnek 
eleget tett és a Bizottságban megkezdte a munkát.  A pályázók ismertetésénél Gránitz Gáspár 
Istvánné jelezte, hogy a fia az egyik érintett cég alkalmazottja, így az idevonatkozó törvény 
alapján a Bíráló Bizottsági munkában a továbbiakban nem vehetett részt. A Jegyző 
javaslatára a Polgármester Serhók György képviselő urat a Bíráló Bizottság tagjának 
felkérte, a Bíráló Bizottság elnöke pedig Sénik István képviselő lett. Serhók György képviselő 
úr megjelenésével a Bíráló Bizottság szabályszerűen megkezdte a munkát és a bírálatot 
elvégezte. Ennek a bírálatnak a jegyzőkönyve került kiosztásra. A bírálaton a közbeszerzési 
tanácsadó végig jelen volt. Felhívja a figyelmét a Bíráló Bizottság jelenlévő és volt tagjainak, 
hogy május 26-án 11.00 óráig a testületi tagokat titoktartási nyilatkozat terheli. Ez a 
Közbeszerzési Törvény alapján mindig is így van. A mai rendkívüli testületi ülés viszont nem 
zárt ülés, hanem nyílt ülés, annak jegyzőkönyve nyilvános. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A titoktartási kötelezettség az eredményhirdetés 
időpontjáig áll fenn.  
 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Két pályázat érkezett be. Ez hirdetéses uniós 
pályázat volt, kétszer került módosításra. Fél éven keresztül látható volt a hirdetés. A Bíráló 
Bizottság megállapította, hogy az egyik pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázat volt 
összehasonlításban is a jobb ajánlattevő. Mivel egy érvényes pályázat van, így a vonatkozó 
jogszabályok szerint, amennyiben az megfelel a feltételeknek, a pályázat nyertességet meg kell 
állapítani. A Bizottság ezt tette. Ők nem szakmai értékelést tettek, hanem a pályázat 
megfelelőségét értékelték. A szakmai értékelést szakértő végezte el.  
 
Juhász Gyula képviselő:  A pályázattal kapcsolatban az a gondolat fogalmazódott meg benne, 
nem a pályázatnak a menetével kapcsolatban van kifogása, hanem a pályázat kiírásnál vette 
észre, nevezetesen arról van szó, hogy itt ráépítést is szorgalmaz az Önkormányzat a 
kiírásban, egyik pontja az volt, vállalja-e a pályázó ezt a dolgot. Tehát 4,2 millió forintért kap 
egy olyan lehetőséget, hogy a megbízással kezdene és ha úgy gondolja, akkor valamelyik 
részre emeletet építhet rá. A nyertes pályázó kap egy koncessziót a ráépítésre, ami az eredeti 
pályázatban nem szerepelt. Ebben a pályázatban arról van szó, a nyertes pályázó kap egy 
lehetőséget, hogy ráépítsen egy szintet. Az aggálya az, ekkora cég ekkora feladatot nehezen 
tud vállalni. Ez a vállalás a pályázatban lehet, ki van írva, de nem biztos, hogy meg tud 
valósulni.  



 3 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Támogatási szerződéskor és a pályázat kiíráskor is 
kihangsúlyozták, hogy van egy része az épületnek, amire a közbeszerzési eljárás vonatkozik és 
folyamatosan mindig elmondták, a második résznek az építése akkor kezdődhet, amikor a 
pályázat támogatott része befejeződik. Azon a testületi ülésen, ahol a gazdasági 
költségkalkulálást végezték, a megtérülés számaiban pontosan kimutatásra került, milyen 
összegekkel számoltak, hogyan fog megtérülni.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Tavaly júniusban vagy júliusban az óvodában 
kihelyezett ülésen került megszavazásra az ajánlati felhívás vázlatos anyaga. A ráépítési igény 
kezdettől ismert része volt az anyagnak. 
 
Galambos György alpolgármester:  Kérdezi, ez az összeg, ami az ajánlatban szerepel az 
Önkormányzatnak megfelel-e? Ha nem felel meg, lehet-e érvénytelennek venni a pályázatot? 
Majd az ott üzemelő pl. házasságkötő terem után kell-e bérleti díjat fizetni a Hivatalnak? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Az úgynevezett rendezvény terek ingyenes használatúak. 
Konkrétan azt nem ismeri, hogy a házasságkötő terem rendezvénytérként van-e a pályázatban 
beállítva, ahhoz a Csabina Zoltántól telefonos segítségét kell kérnie.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Megnézte, úgy van beírva, rendezvénytér és ingyenes 
hasznosítás.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem tudja, a házasságkötő terem hova tartozik. A 
Galambos György alpolgármester kérdésére kéri a Címzetes főjegyző úr válaszát. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A kiírásban olyan minimális követelmény szerepel, 
amely azt feltételezi, hogy megoldás esetén az üzemeltetés rentábilis. A közgazdasági számítás 
(üzleti terv) alapadatai lettek beépítve a kiírásba. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amikor kiírásra került a közbeszerzési eljárás, akkor a 
pályázati célnak, közgazdasági számításnak megfelelően íródott ki. A közbeszerzési tanácsadó 
szerint, ha jogszerű és érvényes a pályázat, akkor meg kell, hogy térüljön.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Többször is elhangzott, 50 millió forintot fog hozni.  
 
Sénik István képviselő:  A kötvény utáni visszatérítéssel is kell majd számolni. Ha a pályázati 
kiírásban minden benne van, ami ki lett számolva, akkor rendben van. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Minden egyes létesítmény a szolgáltatóházon kívül 
ingyenes. 
 
Sénik István képviselő:   Vigyázni kell az ingyenes kifejezés használatával, mert ma már nem 
minden ingyenes.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A közösségi terek azok lesznek. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele még? 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Néhány határidőt kérdez meg, mikor kell elkezdődnie a 
„Velencei-tó Kapuja” beruházásnak, valamint mikor derült ki, hogy ma kell ezt, ilyen ad hoc, 
hirtelen eldönteni? Mi alapján dől el, ki lesz a Bíráló Bizottság tagja, elnöke? Menetközben 
derül ki az összeférhetetlenség és lehet a tagokon változtatni? Továbbá megint munkaidőben 
tartják a rendkívüli testületi ülést. A Jegyző úrtól kérdezi, ki a törvényességi felülbíráló 
szervezet, ha tisztázatlan kérdés van, kihez lehet fordulni, ki a felettes? Amióta a 
Közigazgatási Hivatal megszűnt, nem kaptak tájékoztatást, hogy hova tartoznak. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Arra a kérdésre, hogy mikor kell kezdődnie a 
beruházásnak az európa uniós támogatás miatt elmondja, nincs időbeli korlát.. A beruházás 
akkor fog kezdődni, amikor a közbeszerzési eljárásban törvényesen és szabályszerűen az 
eredmény megszületik. A rendkívüli testületi ülés azért rendkívüli, mert az Önkormányzatnak 
a bírálati feladatok határideje csak 1-2 nappal előre tudható. Már a 2009. május 18-i testületi 
ülésen előre jelezte a rendkívüli ülés szükségességét. A Bíráló Bizottsági tagokkal 
kapcsolatban az eljárás jogszerű volt. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  A közbeszerzési eljárás során a döntés, illetve 
eredményhirdetés utolsó napját csak akkor lehet meghatározni, amikor a közbeszerzési 
eljárás folyamatában látható, szükséges-e még hiánypótlás vagy nem, kell-e még valamilyen 
kérdést tisztázni, vagy nem. Ebből adódóan ezek ad hoc jellegű döntések. Mivel meg van 
határozva a bírálathoz képet az eredményhirdetés, itt csak rövid idővel lehet számolni. A 
jogorvoslat tekintetében elmondja, a Képviselő-testület dönt általában elfogadva a Bíráló 
Bizottság javaslatát. Természetesen a közbeszerzési tanácsadó végig jelen van, a 
felelősségbiztosításával is helyt áll azért, hogy a lefolytatott eljárás szabályos, annak 
eredményeként hozott javaslat is szabályos, ezért szokta elfogadni a Bíráló Bizottság 
ajánlását a Képviselő-testület. Ha valakinek problémája van a döntéssel- az jelen esetben a 
Közbeszerzési törvény alapján csak a résztvevők köréből származhat -, neki áll rendelkezésre 
a jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. A Közigazgatási Hivatalnak nincs 
jogutódja, ez egy joghézag pillanatnyilag. A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit 
változatlanul beküldi a Hivatal a Közigazgatási Hivatalnak azzal a kísérőlevéllel, hogy kérjük 
a szakmai észrevételüket, álláspontjukat. 
 
Juhász Gyula képviselő: Dr. Sirák Andrásné képviselő asszony kérdezte még, miért kell 
sietni? Azt mondja, ezért van szükség erre, mert az Önkormányzat költségvetésének részét 
képezi az innen származó bevétel, ami a megvalósulás után fog befolyni. Példának elmondja, 
a fürdőberuházásnál a Testület elfogadta azt, hogy 1 évvel később fejeződjön be, ott is az egy 
éves idegenforgalmi díjat veszítette az Önkormányzat.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során amikor kitisztázódott, mikor történhet a bírálat, kötelezően megküldi az új 
határnapokat a pályázóknak, amely időpontok az Önkormányzatra nézve is kötelezőek. Ezt 
törvény szabályozza. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Megköszöni ezeket a fontos kiegészítéseket. 
 
Galambos György alpolgármester:  Kérdezi, most már csak a kivitelező személye hiányzik? 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem, még pályázatot kell kiírni az iskola és járóbeteg 
eszközökre, informatikára, bútorra. De a javán már túl van az Önkormányzat. Még ott lesz a 
Járóbeteg kivitelezési pályáztatása is.  
 
Galambos György alpolgármester:  Jó lenne, ha már minden egyenesbe kerülne. A saját 
véleménye ellentétes azzal, ami elhangzott néhány fórumon. Ide városközpont kell, üzemeljen 
minél előbb, több éve felvetődött igény ez.  
 
Sénik István képviselő:  Az a probléma, minél tovább húzódik, egyre több a negatív hang, a 
beruházások ellen hangolják a lakosságot. Jó lenne, ha minél előbb lezáródnának ezek a 
közbeszerzési eljárások. Továbbra is azt mondja, a vállalkozók, a lakosság, ez a terület 
mindig is az üdülőkből él és most nincsenek. Vissza kellene hozni őket. De azzal, hogy van egy 
Velencei tava a területnek, már nem tudja visszahozni a vendégeket. Bízik a fejlődésben.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Van-e valakinek kérdése vagy észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő:  Városközpont kell, ezt már kimondta az Önkormányzat régebben is. 
Készült is egy, az úgynevezett „koporsó házak”-nál. Ott az a hiba, nem úgy működik, ahogyan 
kellene, mint ami az alap elképzelés volt. Véleménye szerint ott is elkapkodott volt a döntés, 
úgy szakmailag, úgy a gazdasági szereplőknek a választásában, stb., tehát mindenáron akkor 
kellett az a döntés. Úgy látja, most is kikiáltja a Testület, kell városközpont, egyetért vele. A 
mindenáronnal nem ért egyet és minden egyéb érdek félretételével nem ért egyet. A 
Polgármester asszony sürgőséggel kapcsolatos magyarázatát nem fogadja el, véleménye 
szerint ez nem gazdasági kérdés, hanem politikai. Mindenféleképpen úgy gondolja, 
beszéljenek róla, biztosan sokan unják és nem akarják már hallgatni, de nagyon érdekes a 
lakosság. A lakosság annyira tudja, ki mit akar és kik lesznek benne a szereplők, mivel volt 
egy mende-monda évekkel ezelőtt, konkrétan megneveztek projektet, konkrétan 
hozzákapcsolódó személyekkel, ahogy jelenleg is állnak ezek. Véleménye szerint nincs ezzel 
nagy baj, csak arra hívja fel a figyelmet, hogy a lakosság tudja a dolgokat. A  titoktartás nem 
működhet rendesen, mert a háttértárgyalásokat folytató személyektől tudtak ezek a titkok 
kiszivárogni. Valahonnan kiszivárogtak ezek a dolgok és ezeket mondta a lakosság. Amikor 
titoktartást kérnek, ez mindenkire vonatkozik. Háttértárgyalások mindig voltak, lesznek, ez 
sem olyan nagy baj, ezt is fel lehet dolgozni, ezzel is lehet adott esetben célokat meghatározni, 
pozitív irányokba elmenni. Akkor, amikor olyan szinten van belőle kirekesztve a közvetlen 
döntéshozó közeg is, mint például ami volt a SPAR-nál, akkor a politikai döntéseken és 
érveken kívül nem tudja még milyen érdekeket kell még mellé sorolni, hogy megértse azt, 
miért voltak és vannak ilyen háttértárgyalások. A ráépítés itt ennél a projektnél véleménye 
szerint nagyon aggályos. Érti, miért így lenne ez megoldható, viszont úgy gondolja, azzal, 
hogy valamelyik üzemeltető, amelyikkel szerződést fog kötni az Önkormányzat, ilyen ráépítési 
jogosultságot kap és az ő tulajdona lesz a ráépített létesítmény és alatta lesz az Önkormányzat 
tulajdona, ez véleménye szerint 5-8 év múlva olyan vitákat, olyan negatív eredményeket fog 
hozni Velence Önkormányzatának, amit nagyon nehéz lesz akkor kezelni. Példának elmondja, 
banknak akarja kiadni a létesítmény egy részét az üzemeltető, valamint multinacionális 
üzletláncnak. Szerződést még senki nem látott, csak hallja, hall róla véleményeket. Ha ennél a 
meghatározott négyzetméteres létesítményen belül lesznek szektorok, amik esetleg magasabb 
bérleti díjért lesznek kiadhatók, nyilván az üzemeltető is és a ráépítmény tulajdonosa is amit 
drágábban tud kiadni, azt saját irányába fogja irányítani. Úgy gondolja, ennek van valami 
valóság alapja. Ezen kívül is az egész ráépítést teljes egészében aggályosnak tartja. Szintén 
aggályosnak tartja politikailag és Velence üdülőjellegét tekintve, hogy a jelenlegi nyertes 
üzemeltetői pályázónak a tulajdonosa kb. 20 évvel ezelőtt helyben a legnagyobb politikai port 



 6 

felvert eseményt okozta az elkerített partszakasszal kapcsolatban. Ez volt az első példája 
annak, hogy a 30 méteres be nem építhető partszakasz megtartását nem tudta az 
Önkormányzat érvényesíteni. Ha ezzel a céggel szerződik az Önkormányzat, akkor javasolja, 
a Képviselő-testület ezt a régi helyzetet elevenítse fel és javasolja a Polgármester asszonynak, 
hogy jobban el tudná fogadni a helyzetet a lakosság, ha abból a területből legalább 5 métert 
vissza tudnának szerezni. Csak felveti, mint gondolatot, mindenre van lehetőség. 15 éves 
szerződésről szól az üzemeltetőnek a lehetősége, itt le van írva egy összeg, ez a 3.000.000,- Ft 
ma ennyi, de holnap nem ennyi lesz. Mikor akar az Önkormányzat szerződést kötni az 
üzemeltetővel? Mikortól fizet bérleti díjat az üzemeltető, teljes átadástól, az üzemeltetés 
megkezdésétől? Mert ha ez így van, akkor a bérleti díjat euróban kellene meghatározni és az 
inflációs rátával megemelni, amikor eljön a bérleti díj fizetésének ideje. Véleménye szerint 
Velencén mindenki akar városközpontot. Úgy gondolja, nem kell ördögöt kiáltani senkire sem, 
hanem meg kellene próbálni megtalálni azt a közös párbeszédet, ami előbbre vinné ezt a 
dolgot is. Érdemes megnézni Balatonfüred városközpontját, szenzációs. Ott megvolt az a 
szerencsés helyzet, hogy az ottani vállalkozói kör rendelkezett azzal a tőkével, amely lehetővé 
tette a teljes beruházást. A gazdasági, a politikai és turisztikai cél megvalósult. Velencén is 
elképzelhető ez.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, a kényszer dolgokat mindenki nehezen viseli, 
a közös párbeszéd megtalálásával teljes egészében egyetért. A Képviselő úr felvetése a 
háttértárgyalásokra,, kiszivárgásokra, titoktartás be nem tartására téves, mivel minden 
nyilvános tájékoztatókon hangzott el. Azért tudnak az állampolgárok mindent, mert ezek 
elhangzottak nyilvánosan, hivatalosan, ezért nincs titok. Ebből kifolyólag mindenki máshogy 
gondolkodik, a többsége az állampolgároknak ezzel a beruházással egyetért. Természetesen 
vannak olyan elemei és olyan létkérdései, amit majd még tovább kell beszélni mindazokkal, 
akik érintettek lesznek valamilyen formában. A pályázat és a beruházás nem változtatható, de 
részleteiben nyilvánvalóan finomíthatók a konkrét érvek hatására. Örül neki, hogy néhány 
olyan konkrét kérdés és észrevétel is elhangzott a Képviselő úrtól, ami nyilvánvalóan egyrészt 
megerősíti, másrészt pedig azt mutatja, nem tudnak és nem is feladatuk egyformán 
gondolkodni a beruházásokról. A lényeg az, hogy „Velencei-tó Kapuja” beruházással, amely 
több, mint egy városközpont, ezzel a céllal a többség egyetért.  Megint más kérdés, az egyes 
embereknek az egyéni érdeke, egyéni motiváltsága vagy pedig a politikai céljai ma és holnap 
is mást fognak mutatni. A „koporsó házak”, mint városközpont felvetődött, nyugodtan 
mondhat vélemény ezzel kapcsolatban, mert nem volt sem polgármester, sem képviselő, tehát 
nem tiszte, hogy megvédje az akkori koncepciót. Véleménye szerint az akkor illetőket igazolta, 
jó helyre gondolták a városközpontot, hogy kinek tetszik az épület és kinek nem, az szubjektív 
dolog. Nem hiszi, hogy elhamarkodott volt akkor a döntés, mint ahogy most sem az. Nem kell 
mindenáron, ez nem igaz, itt arról van szó, hogy a Képviselő-testületnek folyamatában volt 
hosszú évek alatt véleményezési lehetősége. Teljesen mindegy, hogy valaki megszavazta, vagy 
sem, a döntése akkor is megvolt. Véleménye szerint, aki nem szavaz, vagy tartózkodik, az is 
egyfajta döntés, illetve álláspont, miszerint nem kíván benne részt venni. Elmondja, politika 
mindig abban van, aki, amit elgondol, véleménye szerint magát településpolitikusnak tartja, a 
döntéseiért felelősséget vállal, nincs benne pártpolitika. A lakosság természetesen tudja, mit 
akar és el is mondja a véleményét. Nem volt titok, nem volt háttérmegegyezés, mert amikor 
elindult a „Velencei-tó Kapuja” projekt, akkor a Képviselő-testület úgy gondolta, ezt a 
vállalkozókkal közösen tudja majd megvalósítani, hiszen így volt meg a pályázati kiírás is. 
Ezek a dolgok a testületi ülésen, lakossági fórumokon elhangzottak. A kiíró közben 
megváltoztatta a szándékát, ez is el lett mondva. Mindenki hivatalosan és szabályosan tudott 
róla. A Juventus Hotel károkozásával kapcsolatban elmondja, azt a tulajdonos okozta és nem 
a mostani üzemeltető. A „Velencei-tó Kapuja” üzemeltetésére pályázó cég a Juventus Hotel 
üzemeltetője. A SPAR-ról is mindenki tudott, aki akkor a Képviselő-testület tagja volt, 
nyilvánvaló az állampolgárok is tudtak arról, mi a Testület álláspontja. Nincs háttér 
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információ, főleg nincs pártpolitika ezekben, mivel aki politikát említ, az valószínű 
pártpolitikára gondol.  
 
Füri Mihály képviselő:  A pártpolitikát a Polgármester asszonyon kívül senki sem mondja, a 
politika alatt messze nem ért pártpolitikát. Tudomása szerint senki nem párttag, semmiképpen 
nem pártpolitikára gondol, hanem mindenkinek a személyes és település politikáját érti. A 
döntéseknél az mondta a Polgármester asszony, hogy aki nem szavaz vagy tartózkodik, az nem 
kíván részt venni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Azt mondta, az is döntés. 
 
Füri Mihály képviselő:  Úgy van, úgy dönt, nem vesz benne részt. Ez nem így van, mert akik 
így szavaznak, attól még aktívabban részt vehetnek különböző döntésmechanizmusokban, mint 
akik másképpen szavaznak. Azt szeretné kijavítani, nem azt mondta és nem is azt állítja és úgy 
gondolja a település többsége sem azt mondja, hogy ezzel a beruházással ért egyet, hanem 
azzal ért egyet, amit a képviselőtársa is mondott. Érti, hogy ez egy kistérségi és régió kapu, 
akkor ez legyen egy olyan központi hely, ami egyébként Velence városközpontja is tud lenni. 
Véleménye szerint a közvélemény felé is kerüljön ez megfogalmazásra. Kérdezi, mit 
mondjanak, mert eddig tévesen városközpontot mondtak.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, egyfajta közös gondolkodással lehet 
pontosítani mindenkinek a magában megfogalmazott kérdéseken. Ez egy olyan régiós kapu 
lesz, amelyben a városközpont is kiváló helyet fog kapni. Azz kéri és egyben javasolja is, ha 
felvetődik a Képviselő-testület tagjai felé olyan kérdés, amire nem tudnak korrekt választ 
adni, akkor közösen adjanak rá választ. Az Önkormányzatnak és a képviselőknek felelőssége 
van a döntésein túl a valóságnak megfelelő tájékoztatásban is. 
 
Füri Mihály képviselő:  Az üzemeltetés gazdasági részére kér még választ. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, erre a Címzetes főjegyző úr fog válaszolni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A pályázati kiírásban az van, hogy a 
használatbavétellel indul a fizetési kötelezettség. Mivel 15 napon belül nem lehet, de 30 napon 
belül meg kell kötni a szerződést, át kellene gondolni az eurós lehetőséget.  
 
Füri Mihály képviselő:  Arra gondol, amikor az üzemeltető az üzemeltetési szerződéssel ezt 
átveszi, amikor meg lesz az üzemeltetési engedélye, azt az időpontot nem látja a Testület. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Jelenleg tervezett határnap a következő év 
szezonkezdés időpontja. A Füri Mihály képviselő úr összes többi felvetése nem kezelhető a 
közbeszerzési eljárás keretén belül. 
 
Füri Mihály képviselő:  Nem szeretné, hogy 15-30 napon belül leszerződjön az Önkormányzat 
bárkivel egy fix forintos összegre úgy, hogy nem tudja az Önkormányzat mikor lesz első havi 
bérleti díj.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ez benne van a közbeszerzési kiírásban. Azt javasolja, 
ki kell várni a határidőket. Miután melléklete volt a közbeszerzési kiírásnak a szerződés is, ez 
a 15 nap viszont elegendő lesz arra, hogy közösen gondolják át. Nem változtathatják meg az 
üzemeltetési szerződést, mert melléklete a közbeszerzési eljárásnak, de hangosan 
együttgondolkodni lehet, ebben kéri a Képviselő-testület tagjainak a közreműködését.  
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Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, a projekt érdekében 15-30 napon belül mindenféleképpen 
szerződést kell kötni az érvényes üzemeltetői pályázóval, van-e arra gyakorlati lehetőség, 
hogy élőszóban a Képviselő-testületnek ismertesse a pályázati anyagát a nyertes? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ha van nyertes pályázó, akkor a Kbt. szerint kell 
eljárni, majd szerződést kötni. Elmondja, ilyen kérése mindenféleképpen lehet a Képviselő-
testületnek, abszolút jogos és elvárható. A szerződéskötés után egyeztet az üzemeltetővel és 
lesz egy munkaértekezlet, ahol mindenki megismerkedhet azokkal a részgondolatokkal, 
amelyek a pályázatában szerepelnek.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Elmondja, attól, hogy ez rendkívüli testületi ülés, attól még a 
szokásos szabályok érvényesek, ne félórás felszólalások legyenek. Nagyon sok kérdést, 
problémát, amit a Füri Mihály úr felvetett, helyénvalónak tartja, de a politikáról szóló 
eszmefuttatásokat nem. Véleménye szerint a városközponttal kapcsolatos fogalmat értelmezni 
kellene, mert mindenki mást ért alatta. A „koporsó-házak” megépítésének döntésében érintett, 
de az is a lakossági igények alapján készült. A lakosság piacot, buszpályaudvart, üzleteket 
kértek. Ha az úgy épült volna meg, ahogy megtervezték, akkor sok lakossági igény 
kielégíthetett volna. A sokak által  sokat látogatott hely egy idő után valamiféle központ lesz. 
Nem városközpont, mert annak bizonyos funkciói vannak, szerencsésebb ha másnak lesz 
elnevezve, mert ez nem lesz igazi városközpont, például nem lesz benne Polgármesteri 
Hivatal, Művelődési Ház, Egészségügyi Központ, stb.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Idegenforgalmi központi turisztikai hely lesz. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Címzetes főjegyző úr hozzászólását kiegészítené azzal, hogy a 
pályázat ajánlati ára az üzemeltetésre vonatkozóan a használatbavételi időtől számítva évesen 
nettó 48.600.000,- Ft. Valamint szóba került az is, hogy a lidósított rész a lakosság részéről 
ingyen megközelíthető a pályázat szerint.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, ez így van, teljesen igaz. Kérdezi, van-e még 
valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
Gránitz Gáspár Istvánné távozik a teremből. 
   
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Megerősíti, ő is jó tájékoztatást kér, mert véleménye szerint a 
negatív hangok sem lesznek olyan negatívak, ha jól vannak tájékoztatva az emberek. 
Emlékezteti a Testület tagjait arra, hogy a pályázattal kapcsolatos első tájékoztatón meghalt 
egy ember. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Véleménye szerint ez nem volt összefüggésben a 
tájékoztatással, sajnálatos módon már a nyugdíjas találkozón, sőt a templomban is halt meg 
ember.  
 
 
Gránitz Gáspár Istvánné visszaérkezik a terembe. 
 
 
Fehér Györgyné képviselő:  Saját példájából tudja, hogy a fejlődést megszereti egy idő után 
az ember. Ismeretlen dolog előtt állnak az emberek, minél előbb megkezdődik az építkezés, 
annál előbb túljutnának ezen a kérdőjeles hangulaton.  
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Füri Mihály képviselő:  Véleménye szerint az emberek az ismeretlent nem fogadják ez, itt van 
a tájékoztatás lényege. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Lezárja a vitát és mindenkitől azt kéri, tegyenek 
javaslatot arra, milyen körben tartsanak tájékoztatást, és hogyan.  Miképpen legyen célszerű 
ezeket a tájékoztatásokat a nemismerők felé megtenni. Véleménye szerint is teljesen 
helyénvaló, hogy mindenki ugyanazt értse a kifejezések alatt.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Véleménye szerint most nem aktuális az időpont munkanélküliség, a 
családi állapotok miatt. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, pontosan ezek miatt kell a tájékoztató, mert 
munkahelyteremtés is lesz. Ez pozitív változás lesz.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Véleménye szerint a büféseknek, akik közvetlenül érintettek, 
érdemes találkozót szervezni, de a legokosabbnak és a leghatékonyabbnak az újság azon 
mellékleteit tartja, amelyben eddig is megjelentek a beruházással kapcsolatos hírek. 
Velencének van ötezer lakosa és akárhogy szervezik, 50-100 embernél több nem is tud jelen 
lenni egy helyszínen és ott az időben a háromnegyed része véleménye szerint olyanról fog 
szólni, ami nem érdemi információ. Aki igazán kíváncsi az igazságra, az újságból 
megtudhatja a tényeket.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, teljesen egyértelmű és ezt úgy is fel lehet 
oldani, ha vannak olyan kérdések, mint amilyenek most is elhangzottak, akkor az újság 
különszámában ezek megválaszolásra kerülhetnek. Természetesen a személyes lehetőséget 
semmi nem helyettesíti, a büfétulajdonosok már eddig is kaptak tájékoztatást.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, akik a Bíráló Bizottság tagjainak javaslatával - miszerint a 
GOMI Kft. az üzemeltetési pályázat nyertese –, egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodással és 1 érintettséggel elfogadta  és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2009.(V.25.) 
h a t á r o z a t a 

a „Velencei-tó Kapuja” üzemeltető kijelölésére indított 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” üzemeltető 
kijelölésére indított közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva a 
pályázat nyertesként a GOMI Kft-t (2481 Velence, Kemping u. 8-11.) nevezi meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Üzemeltetési szerződést nevében eljárva írja alá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. június 25. 

 
*  * * 
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Dr. Sirák Andrásné képviselő távozik a teremből. 
 
 
 
Napirend: 2.) Intézmények alapító okiratainak módosítása 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklet) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Elmondja, az alapító okirat módosítását azért kell 
rendkívüli testületi ülésen tárgyalni, mert az előző testületi ülésre nem tudták az idő rövidsége 
miatt előkészíteni a kollegák. A további tájékoztatásra kéri Szelei Andrea aljegyző behívását. 
Az Iskola két tanítási nyelvű iskolává fog átalakulni szeptember 1-től, ez megmutatkozik a 
nevében és a tevékenységi körök között is.  
 
 
 
Füri Mihály képviselő távozik a teremből. 
 
 
 
Szelei Andrea aljegyző:  A Hivatal átnézte az alapító okiratokat és úgy látja, hogy az összes 
alapító okiratot a törvényi változások miatt meg kell változtatni. Ez történt meg. 
 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Kéri az alapító okiratot kiegészíteni, a Költségvetési szerv 
alaptevékenységénél az első mondat így hangozzon: „Iskolás korúak általános iskolai és ép 
értelmű, egyéb okból sajátos nevelési igényű integráltan oktatható tanulók oktatása az 
érvényes közoktatási törvény szerint:”.  
A harmadik mondat: A fenntartó egyedi döntése alapján: integráltan oktatható tanulásban 
akadályozott, értelmi fogyatékos tanulók ellátása, szakértő véleménye szerinti javaslatra”. 
 
 
 
Füri Mihály képviselő visszaérkezett a terembe.  
 
 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Kéri, az alábbi szakfeladatok kerüljenek be az alapító 
okiratba: 
80402-8 Iskola rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
92403-6 Diáksport  
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
Az intézmény a 75195-2 szakfeladat körében az alaptevékenységhez rendelkezésre álló 
személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása érdekében, nem nyereségszerzés céljából, 
külső megrendelő résére folytathat kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységet (szolgáltatás, 
bérbeadás, termékértékesítés, stb.). 
E tevékenységből származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelő összes kiadást. 
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Szelei Andrea aljegyző:  Elmondja, az Igazgató úr által felvetettek azért nem kerültek bele a 
mostani anyagban, mert amikor ez készült, az Igazgató úr szakmai konferencián vett részt, így 
ezek a kérdések most kerültek tisztázásra. Jelzi, a szakfeladatihoz hozzá kell nyúlni 
szeptember 1-jéig, mivel 2010-re teljesen megváltozik a szakfeladati rend.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
Juhász Gyula képviselő:  Működik iskolaszövetkezet és büfé? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Iskolaszövetkezet nem működik, a büfé pedig szerződés 
alapján. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egyenként 
szavazzanak az alapító okiratok módosításáról. 
 
Kéri, aki a Polgármester Hivatal egységes szerkezetben foglal alapító okiratát elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát  10 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2009.(V.25.) 
h a t á r o z a t a 

POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §. és 88. §.-a alapján, 
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217//1998. (XII. 30.) 
korm.rendelet 10.§.-ra, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát 2009. június 1. hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
1. Költségvetési szerv neve:  Velence Város Polgármesteri Hivatala 
 
2. Székhelye:               2481 Velence, Tópart utca 26.  
 
3. Alapításának éve:   1990. október 10. 
 
4. Alapító:    Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Velence Város Önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. Velence Város Polgármesteri Hivatalának részletes feladatait 
a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.  
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6. Alaptevékenység: 
 
Szakágazati besorolás: 841105   Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
                                                              kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 
 
Költségvetési szerv alaptevékenysége: 

- közegészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatásokat és egyéb természetbeni 
juttatásokat nyújt,  

- kulturális, valamint idegenforgalmi tevékenység, 
- közigazgatási, ellenőrzési, információszolgáltatási tevékenység, 
- vagyonkezelés, védelmi közbiztonsági, tűz - és katasztrófa elhárítási tevékenységek, 
- infrastrukturális szolgáltatások nyújtása, településüzemeltetési feladatok, 
- más közösségi szolgáltatások ellátása.  

 
Szakfeladat: 

• 751153 Önkormányzatok kistérségi igazgatási  
 tevékenysége 
• 452025 Közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása 
• 454018 Épület fenntartás, korszerűsítés 
• 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 
• 751175 Országgyűlési képviselőválasztás 
• 751845 Város és község gazdálkodás 
• 751878 Közvilágítási feladatok 
• 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
  társulások elszámolásai 
• 751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi  

  társulások feladatra nem tervezhető elszámolásai 
• 851219 Házi orvosi szolgálat 
• 851231 Kieg.alapell.szolg .fizikoterápia 
• 851253 Foglalkoztatási eü-i ellátás 
• 851275 Járóbetegek szakorv.ellátása 
• 851286 Fogorvosi ellátás 
• 851297 Védőnői szolgálat 
• 853311 Rend.szoc. pénzbeli ell. 
• 853322 Rend.gyermvéd. pénzbeli ell. 
• 853333 Munkanélküli ellátás 
• 853344 Eseti pénzbeli szoc. ell. 
• 853355 Eseti pénzbeli gyermvéd. ell. 
• 901116 Szennyvízelvezetés, kezelés 

 
Kiegészítő tevékenység:  
 

• 552411       Munkahelyi vendéglátás 
• 633215        Utazásszervezés, idegenvezetés 

 
A használatában lévő ingatlanokat és ingókat, személyi kapacitásokat - alapfeladata sérelme 
nélkül - kiegészítő tevékenységként hasznosítja.  
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
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7. Illetékességi területe:   Velence város közigazgatási területe. 
 
8. Költségvetési szerv felügyeleti szerve:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
9. Alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2481 Velence, Tópart utca 26. 
 
10. Típus szerinti besorolás:  
 
Tevékenység jellege alapján:              Közhatalmi költségvetési szerv 
 
Feladatellátás jellege szerint:                      Önállóan működő és gazdálkodó. Előirányzatai 

felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
 
Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.  
 
11. Vezető kinevezésének eljárási rendje: A költségvetési szervet a jegyző vezeti. Velence 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
minősített többséggel jogszabályban – 
Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény -megállapított követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.  

 
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
 
A költségvetési szervnél lévő köztisztviselők és munkavállalók jogviszonyának jogállására 
vonatkozóan a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka 
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
 
13. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Önálló jogi személy.  
 
Záradék:  
 
Velence Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát (és így az egységes szerkezetű új 
alapító okiratot) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. május 25.-i ülésén, 
a 98/2009. (V.25.) számú határozatával, 2009. június 1.-i hatállyal hagyta jóvá.  
Egyidejűleg a Képviselő-testület 151/2008. (VIII. 4.) számú határozatát visszavonja, az 
hatályát veszíti. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. június 1. 

 
*  * * 

 
 
 
 
 
 



 14 

Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a Zöldliget Általános Iskola egységes 
szerkezetben foglal alapító okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Zöldliget Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát 10 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2009.(V.25.) 
h a t á r o z a t a 

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §. és 88. §.-a alapján, 
figyelemmel a közoktatásról szóló módosított1993. évi LXXIX. törvény 37.§.-ra, az 
államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217//1998. (XII. 30.) korm. rendelet 
10.§.-ra, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Zöldliget magyar-angol két tanítási nyelvű Általános 
Iskola alapító okiratát 2009. június 1. hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
1. Költségvetési szerv neve:  Zöldliget magyar-angol két tanítási nyelvű Általános Iskola 
 
2. Székhelye: Velence, Bethlen G. u. 14.  
 
   Telephelyei: Velence, Bethlen G. u. 14. 
 Velence, Kis u. 1.  
 
3. OM azonosító:  030178 
 
4. Alapításának éve: 1993. június 24 
 
5. Alapító: Velence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladat: 
 
Iskolás korú gyermekek általános iskolai oktatása az érvényes közoktatási törvény szerint. 
 
7. Alaptevékenység: 

    Szakágazati besorolás:   852010  Alapfokú oktatás 
    
Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Iskolás korúak általános iskolai és ép értelmű egyéb okból sajátos nevelési igényű integráltan 
oktatható tanulók oktatása az érvényes közoktatási törvény szerint: 
Testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő, és a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókra vonatkozóan. 



 15 

A fenntartó egyedi döntése alapján: integráltan oktatható tanulásban akadályozott, értelmi 
fogyatékos tanulók ellátása, szakértő véleménye szerinti javaslatra. 
 
2009. szeptember 1. hatállyal az intézmény magyar-angol két tanítási nyelvű általános 
iskolaként működik. 
 
Szakfeladat: 
 
80121-4  Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
80122-5   Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
 oktatása 
80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás. 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
80402-8 Iskolai rendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
92403-6 Diáksport 
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek 
 
A költségvetési szerv vállalkozási, kiegészítő, kisegítő tevékenységet nem folytat.  
Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 335 fő 
Évfolyamok száma: 1 - 8.  évfolyam  
 
8. Működési területe: Velence város közigazgatási területe 
 
9. Költségvetési szerv felügyeleti szerve:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
10. Alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2481 Velence, Tópart utca 26. 
 
11. Típus szerinti besorolás:  
 
Tevékenység jellege alapján:  Közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv 
 
Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő 
 
Részben önállóan gazdálkodó intézmény 
Éves költségvetési beszámolója az önkormányzat költségvetésében és beszámolójában 
szerepel. A költségvetés elkészítésénél az iskola igazgatója javaslattételi joggal, az 
önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében 
teljes jogkörrel rendelkezik. A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekintetében 
utalványozási joga van.  
A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: a fenntartó 
önkormányzat tulajdonában vannak az oktatáshoz szükséges ingatlanok, az intézmény vagyoni 
leltárában szereplő ingóságok az intézmény használatában. 
A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói 
joggal rendelkezik. 
Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik.  
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12. Vezető kinevezésének eljárási rendje: 
 
Az intézmény igazgatóját pályázat útján - 5 éves időtartamra -Velence Város Önkormányzat 
képviselő-testülete nevezi ki, közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:  
 
A költségvetési szervnél előforduló közalkalmazotti jogviszonyok jogállására vonatkozóan a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
Az iskola szakmai irányítása a dolgozók kinevezése, felmentése, azok bérbesorolása - a 
mindenkor érvényben lévő közalkalmazotti bértábla szerint - az iskola igazgatójának teljes 
jogkörébe tartozik. 
 
14. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Önálló jogi személy.  
 
Záradék:  
 
A Zöldliget magyar-angol két tanítási nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát (és így az 
egységes szerkezetű új alapító okiratot) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2009. május 25.-i ülésén, 99/2009. (V.25.) számú határozatával, 2009. június 1.-i hatállyal 
hagyta jóvá. 
Egyidejűleg a 153/2008. (VIII. 4.) számú határozatát visszavonja, az hatályát veszíti. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. június 1. 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a Meseliget Óvoda egységes szerkezetben 
foglal alapító okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Meseliget Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát 10 igen szavazattal és 1 érintettséggel  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2009.(V.25.) 
h a t á r o z a t a 

MESELIGET ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §. és 88. §.-a alapján, 
figyelemmel a közoktatásról szóló módosított1993. évi LXXIX. törvény 37.§.-ra, az 
államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217//1998. (XII. 30.) korm.rendelet 10.§.-
ra, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 



 17 

törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Meseliget Óvoda alapító okiratát 2009. június 1. 
hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
1. Költségvetési szerv neve: Meseliget Óvoda 
 
2. Székhelye: 2481 Velence, Fő utca 79. 
 
Telephelyei:  

 2481 Velence, Fő u. 79. 
 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 1. 
 
Tagóvoda:    Napköziotthonos Óvoda 
 
Telephely:  8097 Nadap, Templom-köz 2.  
 
3. OM azonosító: 030022 
 
4. Alapításának éve: 1950. január 1.  
 
5. Alapító: Velence Nagyközségi Tanács V.B. 
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Óvodai nevelés, iskolai oktatásra való 
előkészítés.  
 
7. Alaptevékenység: 
 
Szakágazati besorolás:  851020 Iskolai előkészítő oktatás 
 
Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség (a Ktv-ben meghatározottak 
szerint) kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. 
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermek napközbeni ellátásával 
összefüggő feladatokat.  
 
Szakfeladat: 
 
80111-5   Óvodai nevelés  
80111-5/110  Óvodai nevelés (tagintézmény) 
552411/100  Munkahelyi vendéglátás 
552312/110  Óvodai intézményi közétkeztetés  
 
A költségvetési szerv vállalkozási, kiegészítő, kisegítő tevékenységet nem folytat.  
Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 144 fő 
 
8. Működési területe:   Velence város közigazgatási területe 

és Nadap község közigazgatási területe.  
 
9. Költségvetési szerv felügyeleti szerve:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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10. Alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2481 Velence, Tópart utca 26. 
 
11. Típus szerinti besorolás:  
 

Tevékenység jellege alapján:  Közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv 
 
Feladatellátás jellege szerint:          Önállóan működő.  
 
Éves költségvetési beszámolója az önkormányzat költségvetésében és beszámolójában 
szerepel. Az intézményvezető előirányzat felhasználás tekintetében részjogkörrel rendelkezik. 
A költségvetés elkészítésénél a vezető óvónő javaslattételi joggal, az önkormányzat képviselő-
testülete által elfogadott éves előirányzat felhasználása tekintetében, pedig teljes jogkörrel 
rendelkezik. A rendszeres pénzbeli ellátmány felhasználása tekintetében utalványozási joga 
van.  
A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés keretösszegén belül önálló bérgazdálkodói 
joggal rendelkezik.  
 
Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik.  
 
12. Vezető kinevezésének eljárási rendje: 
 
Az óvodavezetőt pályázat útján - 5 éves időtartamra -Velence Város Önkormányzat képviselő-
testülete nevezi ki, közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:  
 
A költségvetési szervnél előforduló közalkalmazotti jogviszonyok jogállására vonatkozóan a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
 
14. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai:  Önálló jogi személy 
 
Záradék:  
 
A Meseliget Óvoda Alapító Okiratát (és így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. május 25.-i ülésén, 100/2009. 
(V.25.) számú határozatával, 2009. június 1.-i hatállyal hagyta jóvá.  
Egyidejűleg 152/2008. (VIII. 4.) számú határozatát visszavonja, az hatályát veszíti. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. június 1. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat egységes szerkezetben foglal alapító okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 11 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2009.(V.25.) 
h a t á r o z a t a 

„HUMÁN”  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §. és 88. §.-a alapján, 
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217//1998. (XII. 30.) 
korm.rendelet 10.§.-ra, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a HUMÁN” Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratát 2009. június 1. hatállyal az alábbiak szerint hagyja 
jóvá:  
 
1. Költségvetési szerv neve:  „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 
2. Székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 52.  
 
3. Alapításának éve: 1999. március 22. 
 
4. Alapító: Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladat: A feladat ellátása intézményi társulás keretében 
történik. 
Szociális és gyermekjóléti alapellátás körében: 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülői 
ellátása, gyermekek napközbeni ellátása, alternatív napközbeni ellátás, Játszóház, közösségi 
ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
6. Alaptevékenység:  
    
Szakágazati besorolás: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szoc. ellátás 
 
Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Szakfeladat: 

• 85324-4 családsegítés 
• 85328-8 egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 
• 85323-3 házi segítségnyújtás 
• 85325-5 szociális étkeztetés (Velence város területén) 

 
A költségvetési szerv vállalkozási, kisegítő, kiegészítő tevékenységet nem folytat.  
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7. Működési területe: Velence város és fenntartásában társult községek közigazgatási 
területe: Velence, Nadap, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, 
Lovasberény, Pákozd, Sukoró, Zichyújfalu. 

 
8. Költségvetési szerv felügyeleti szerve:  A Társulásban részt vevő önkormányzatok 
    képviselő-testületei 
 
9. Alapító jogokkal felruházott irányító szervének neve, székhelye: 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2481 Velence, Tópart utca 26. 
 
10. Típus szerinti besorolás:  
    
Tevékenység jellege alapján:  Közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv 
 
Feladatellátás jellege szerint: Önállóan működő. Éves költségvetési beszámolója az 

önkormányzat költségvetésében és költségvetési 
beszámolójában szerepel. A költségvetés elkészítésénél 
az intézmény vezetője javaslattételi joggal rendelkezik. 

Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik.  
 
11. Vezető kinevezésének eljárási rendje: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetőjét a 15/1998.(IV. 30.) NM. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott feltételek 
figyelembevételével pályázat útján 5 éves időtartamra Velence Város Képviselő-testülete 
nevezi ki.  
Az intézmény vezetője munkáltató jogkörrel rendelkezik. 
 
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:  
 
A költségvetési szervnél előforduló közalkalmazotti jogviszonyok jogállására vonatkozóan a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
 
13. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Önálló jogi személy.  
 
Záradék:  
A „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát (és így az egységes 
szerkezetben új alapító okiratot) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. 
május 25.-i ülésén, 101/2009. (V.25.) számú határozatával, 2009. június 1.-i hatállyal hagyta 
jóvá.  
Egyidejűleg a 42/2008.(II. 25.) számú határozatát visszavonja, az hatályát veszíti. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. június 1. 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri, aki a Városi Könyvtár egységes szerkezetben 
foglal alapító okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
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Megállapította, a Képviselő-testület a Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát 11 igen szavazattal  elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2009.(V.25.) 
h a t á r o z a t a 

VÁROSI KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 9. §.-a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §. és 88. §.-a alapján, 
figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217//1998. (XII. 30.) 
korm.rendelet 10.§.-ra, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Városi Könyvtár alapító okiratát 
2009. június 1. hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 
1. Költségvetési szerv neve:  Városi Könyvtár 
 
2. Székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 52. 
 
3. Alapításának éve: 1950. január 1. 
 
4. Alapító: Velence Községi Tanács VB. 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Az önkormányzat területén közművelődési 
könyvtári feladatok ellátása. 
 
6. Fenntartója és felügyeleti szerve: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
7. Alaptevékenység: 
 
Szakágazati besorolás:  910100 Könyvtári tevékenység  
 
Szakfeladat:    923127 Közművelődési Könyvtári tevékenység  
 
Az önkormányzat területén működő közművelődési könyvtár tevékenységének bevételét, 
kiadását ezen szakfeladaton tervezi, számolja el. 
 
Alkalmazandó feladatmutatók: 
- könyvtár száma    /db. 
- beszerzett kötetek száma      /db. 

- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, 
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. 

- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól. 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését. 
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- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum 
és információcserében. 

- Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi 
igényeknek megfelelően alakítja. 

- Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 
- Helyismereti információkat és 

dokumentumokat gyűjt. 
- Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
- Internet központot működtet 

 
A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
8. Működési területe:   Velence város közigazgatási területe 
 
9. Irányító szervének neve, székhelye:  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
         2481 Velence, Tópart utca 26. 
 
Szakmai irányítást a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár látja el. 
 
10. Típus szerinti besorolás: 
 
Tevékenység jellege alapján:   Közszolgáltató közintézmény 
 
Feladatellátás jellege szerint:                       Önállóan működő. 
 
Éves költségvetési beszámolója az önkormányzat költségvetésében és költségvetési 

beszámolójában szerepel. A költségvetés elkészítésénél a 
könyvtár vezetője javaslattételi joggal, az önkormányzat 
Képviselő-testületének rendelettel elfogadott éves 
előirányzat felhasználása tekintetében teljes jogkörrel 
rendelkezik.  

 
Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik.  
 
11. Intézményvezető kinevezése: A könyvtár vezetőjét pályázat útján az 

önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 év 
időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján.  

Felette az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.  

 
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése: 
 
A költségvetési szervnél előforduló közalkalmazotti jogviszonyok jogállására vonatkozóan a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.  
 
13. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Önálló jogi személy.  
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Záradék:  
 
A Városi Könyvtár Alapító Okiratát (és így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) Velence 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. május 25.-i ülésén, 102/2009. (V.25.) számú 
határozatával, 2009. június 1.-i hatállyal hagyta jóvá.  
Egyidejűleg a 105/2008. (VI. 16.) számú határozatát visszavonja, az hatályát veszíti. 
 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2009. június 1. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 3.) MÁV-fejlesztéssel kapcsolatos testületi állásfoglalás 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A napirenddel kapcsolatban átadja a szót a Címzetes 
főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A MÁV beruházás kapcsán felmerült az, hogy 
elbontásra kerülnek az épületek, úgy Velencefürdőn, mint Velencén. Ez ellen az 
Önkormányzat tiltakozott, de azt a tájékoztatást kapta, mindenképpen meg kell csinálni, mivel 
csak így adták ki az építési engedélyt, mert a legújabb szabályok szerint a kilátás védelme 600 
méter. Ez legfőképpen Velencefürdőre vonatkozott, Velence vasútállomásnál az volt a 
kritérium, hogy nem terveztek épületet, ha építenék is, akkor sem üzemeltetnék. A 
Polgármester asszony megírta a MÁV-nak, ragaszkodik ahhoz, legyen zárt melegedő, váró, 
közösségi célra vandálbiztos vizesblokk, ennek a tervei becsatolásra is kerültek. A MÁV 
részéről az volt a feltétel, hogy az Önkormányzat üzemeltesse ezt, erről tájékoztatva lett már a 
Képviselő-testület. Velencefürdő eddig nem került szóba, mert nem volt olyan éles a dolog, 
másrészt ott lassabb ütemben készültek el a tervek. Menetközben kiderült, az a megoldás, amit 
kértek, miszerint egységes peronlefedés alá kerüljön a beépített rész, Velencefürdőn nem 
valósítható meg, mert a kilátásvédelem 600 méter beláthatóságot ír elő, összefüggésben van a 
közúti átjáróval. Három féle változat van, mind a három változat azt tartalmazza, hogyan 
oldják meg a gyalogos aluljárót, a gyalogos közlekedést. Van ahol rámpa a megoldás, máshol 
liftes. A MÁV üzemelteti a mozgáskorlátozottak liftjét és a többieknek rendelkezésre áll a 
lépcső. Megkeresték a MÁV-ot, kérték, Velencefürdőn is valósuljon meg a melegedőrész, váró 
és a vizesblokk. A MÁV kijelentette, egyetlen lehetőséget lát erre, akkor nem fog a 
kilátásvédelmi szabály alá esni a velencefürdői létesítmény, ha nem lesz közúti átjáró. Erre 
most választ várnak az Önkormányzattól. A Képviselő-testületnek dönteni kell arról, 
támogatja-e, hogy a velencefürdői vasútnál a közúti átjáró megszűnjön. Az Önkormányzat 
kérte a MÁV-ot, hogy akármiképpen alakul a helyzet, a mozgáskorlátozottak részére 
biztosítandó lift épüljön meg a lépcső mellé, ettől függetlenül pedig egy rámpás megoldás is 
legyen, ami akár a babakocsik, akár a kerékpárosok biztosabb közlekedését biztosítaná. Most 
úgy néz ki, nagyon korrekt együttműködésre van lehetőség, a MÁV üzemeltetésében 
megvalósítanák ezeket a lifteket és megvalósulna egy olyan aluljáró és peronra feljáró két 
oldal összekötése tekintetében, ahol van lépcső és a mozgáskorlátozottaknak is igénybe vehető 
egység. A vasútállomás megépítése viszont attól függ, hogy a Képviselő-testület engedi-e a 
közúti átjáró megszüntetését. A korábbi egyeztetések során az Önkormányzat felajánlotta a 
velencefürdői közúti átjáró megszüntetését, amennyiben vissza lehet azt állítani Velencén. 
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Velencén ez most megoldásra kerül, egy szinteltolásos átjáró kialakításával. Véleménye 
szerint a Velencefürdői átjáró nem olyan nagy igényű, mint amilyen a velencei lehet. Az is 
probléma, hogy amikor az átjárót a Közlekedés Felügyelet időszakosan felülvizsgálja, 20-25 
pontban szokta felsorolni a hiányosságokat. Szakmailag a Hivatal mindenképpen az átjáró 
megszüntetését javasolja.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Kérdezi, nem lehet a föld alá tenni ezeket a melegedő 
helyiségeket? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem, mert a MÁV a felújításra megjelölt szakasz 
minden állomásán egységes tetőszerkezetet határozott meg a melegedő épületeknek. Az 
egységes szerkezet mellett fel kell vállalnia az Önkormányzatnak, hogy a MÁV által és a 
pályázatban előírt arculatnak megfelelően fogja üzemeltetni.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Véleménye szerint egy autósnak nem olyan nagy gond kerülni a 
velencefürdői átjáró helyett a legközelebbi átjáróig, mint az, ha egy velencefürdői lakos a 
vonatra várva ott állna a szabadban. Ha a közúti átjáró megszüntetésével kapnak egy 
állomást, akkor mindenképpen azt kell választani.  
 
Füri Mihály képviselő:  A gyalogos átkelő is megszűnik? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem, a vasúton gyalogos aluljáró épül, lépcsőn lehet 
felmenni, a mozgáskorlátozottak pedig liften és rámpán.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Csak állomásépület nem lesz. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  De lesz, ezért kell lemondani a közúti átjáróról. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Nem akar lemondani róla. Megszokta már az átjárót. 
 
Sénik István képviselő:  Véleménye szerint gond lesz a két állomás őrzése. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Térfigyelő kamerákkal történik az őrzés.  
 
Galambos György alpolgármester:  Elmondja, már jó 10 éve azzal érvel az Önkormányzat, 
hogy életveszélyes a velencefürdői vasúti átjáró. Véleménye szerint is kerüljön Velencére a 
közúti átjáró.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos képviselő: Mit kell az Önkormányzatnak átvállalni, az üzemeltetést, vagy az 
üzemeltetés költségét? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az Önkormányzatnak az üzemeltetést kell vállalnia.  
 
Füri Mihály képviselő:  A liftnek az üzemeltetését ki végzi? 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Azt a MÁV. 
 
Füri Mihály képviselő:  Véleménye szerint a velencei aluljárót is csak azért azért kellene 
feleleveníteni újra, mert akkor a Szabolcsi útról egyenesen át lehetne jönni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A Lidónál létesülő gépjármű és gyalogos aluljáróra a 
döntéseken túl a MÁV a szükséges dokumentációt is elkészítette. Kéri a Képviselő-testület 
tagjait, aki egyetért azzal, hogy a velencefürdői gépjármű szintbeli vasúti átjáró megszűnjön 
és helyette fedett vasútállomás vizesblokkal együtt kerüljön megvalósításra és ennek az 
üzemeltetését is a velenceihez hasonlóan vállalja a Képviselő-testület, kézfeltartással jelezze.  
 
Füri Mihály képviselő:  Véleménye szerint úgy kellene megfogalmazni, hogy a velencefürdői 
átjárót megszüntetik, mert itt Velencén lesz másik átjáró. A velencei lakosokat csak ez érdekli. 
Véleménye szerint az ő hallásával a Polgármester asszony most azt mondja, hogy azok a 
nyugdíjasok, fiatalok, stb., akik jönnek le a nyaralójukba, most nem fognak megázni, a helyi 
lakosokat kellene képviselni elsősorban. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A maga nevében elmondja, úgy gondolja, a velencei 
állampolgárt is, szavazópolgárt is és a velencei üdülőtulajdonosokat is igyekszik képviselni. 
Semmi akadályát nem látja annak, hogy úgy kerüljön megfogalmazásra, mivel Velencén a 
gépkocsi aluljáró megvalósul. Tehát a Képviselő-testület  nem látja annak akadályát, a 
velencefürdői szintbeli gépkocsi átjáró megszűnjön és ezzel lehetővé váljon az, hogy 
Velencefürdőn megépüljön egy vasútállomás vizesblokkal együtt, amelynek az üzemeltetését 
Velence Önkormányzata vállalja. A gyalogos forgalom aluljáró formájában megmarad.  
Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki az által elmondottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, az elhangzottakat a Képviselő-testület 10 igen szavazattal és 1 nem 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2009.(V.25.) 
h a t á r o z a t a 

velencefürdői vasúti átjáró megszüntetéséről 
 
 

I. 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a velencei vasúti 
megállóhely mellett megvalósul a közúti aluljáró a MÁV fejlesztési projekt keretében és mivel 
a velencefürdői vasúti várakozóhely létesítésének ez elengedhetetlen feltétele, kezdeményezi a 
velencefürdői közúti vasúti átjáró megszüntetését. 
Felhatalmazza a Polgármestert a velencei közúti aluljáró, a velencei és velencefürdői vasúti 
megállóhely létesítése, továbbá a gyalogos aluljáróhoz tervezett mozgáskorlátozottak 
számára létesítendő liftrendszer megvalósítása érdekében járjon el és szükség szerint 
gondoskodjon a velencefürdői átjáró megszüntetéséről. 
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II. 
A vasúti megállóhelyeken létesítendő utasváró épületekkel kapcsolatban megfogalmazott 
önkormányzati igények:  
 

- zárt, fűthető, belső világítással ellátott váróterem kialakítása 
- fixen beépített, vandálbiztos kialakítású ülőhelyekkel legyen ellátva 
- kapjon helyet a vasúti közlekedés forgalmához szükséges mennyiségű illemhely, 

mozgássérült WC 
- legyen lehetőség a menetjegy megvásárlására a váróteremben jegyautomata kihelye-

zésével  
- a helyiségek könnyen takarítható fagyálló burkolattal legyenek kialakítva 
- épületfelügyeleti rendszer (tűzjelző, térfigyelő kamera) kerüljön betervezésre 
- közművek fogadóhelye, mérőórák elhelyezése lehetőleg egy helyiségbe/szekrénybe 

kerüljenek zárható, szintén vandálbiztos megoldással. 
- amennyiben megoldható, a váróterem a tervezett fedett peron felépítmények egyike 

alatt valósuljon meg, annak építészeti karakteréhez alkalmazkodva könnyűszerkezetű, 
üvegezett (betörésmentes) kivitelben 

 
Fentebb leírtak megvalósulása érdekében - a korábbi egyeztetéseknek megfelelően - az 
Önkormányzat átvállalja a tulajdonostól a velencei ill. velencefürdői vasútállomás utasváró 
épületeinek teljes körű üzemeltetését, valamint a váróhelyekhez bekötött közművekre 
csatlakozási szerződés megkötését az egyes közműszolgáltatókkal. A vállalás az esetleges 
közműfejlesztési hozzájárulások megtérítésére ill. a létesítmény időszakos és esetenkénti 
karbantartási, felújítási munkáira nem vonatkozik. Amennyiben az épületben az 
Önkormányzat igényén kívül további funkciók, jegypénztár és ahhoz kapcsolódó szociális 
helyiségek is elhelyezésre kerülnek, úgy az Önkormányzat az üzemeltetést megosztva is 
vállalja, a jegypénztár bérlője és az Önkormányzat közötti külön megállapodás alapján. 
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