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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-án 

megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Helye:       Polgármesteri Hivatal (Velence, Tópart út 26.) 
 
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 érkezett) 
  Juhász Gyula    képviselő 
   Martinovszky József   képviselő 
   Sénik István    képviselő 
  Serhók György   képviselő 
  Dr. Sirák András   képviselő (később érkezett) 
  Dr. Sirák Andrásné   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
valamint Szelei Andrea aljegyző, Filler Erna pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető, 
Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető, Czuppon István iskolaigazgató. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket és bejelenti, hogy a Testület 
határozatképes. Kéri, aki a kiküldött napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a rendkívüli ülés megtartását, 
valamint a napirendi pontokat elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2009.(IX.28.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendekkel rendkívüli nyílt 
ülést tart: 
 
1./ Iskolabútor közbeszerzési eljárásban döntés 
2./ Intézmények Alapító Okiratának módosítása  
     (Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Családsegítő) 
3./ Iskola utcai „Közösségi Ház” pályázatának ismételt benyújtása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 1.) Iskolabútor közbeszerzési eljárásban döntés 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A közbeszerzési eljárással kapcsolatban átadja a szót 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző úrnak. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az iskolabútor közbeszerzési eljárás bírálata mai 
nap délelőtt zajlott, 8 pályázat érkezett. A Bíráló Bizottság ezt értékelte. Két oldalt érdemes 
kiemelni, az első oldalon van az 1. részajánlat tételeinek a felsorolása, ebből látszik, 8 ajánlat 
érkezett. A részajánlatok a következőképpen tevődnek össze: az 1. részajánlat kompletten a 
bútorokra, berendezésekre vonatkozik, a 2. részajánlat a hűtőre, a 3. részajánlat pedig az 
orvosi vizsgáló ágyra vonatkozik. Nem minden pályázó adott a 2. és 3. részre ajánlatot. 
Látható, hogy a bírálat alapján a Bizottság az iskola és irodai bútorokra az ALMUS PATER 
Zrt. 32.674.108,- Ft összegű ajánlatát javasolja nyertesnek. A 2. és 3. ajánlati részben a 
Bíráló Bizottság a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft-t javasolja nyertesnek. A 2. és 3. ajánlati 
részben nem a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. volt a legjobb ajánlattevő, de aki nála jobb 
volt, az  formai és egyéb hiba miatt kiesett. Látható az anyagból, hogy az 1. részajánlat 8 
pályázója közül nem az ALMUS PATER Zrt. adta a legjobb ajánlatot, de a jobb ajánlatot 
adók pályázati hiba miatt kiestek. Az Önkormányzatnak a pályázati anyagában, ahol a 
költségmegosztások szerepeltek, erre a tételre nettó 34 millió forint volt előirányozva, tehát a 
forrása biztosított.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Cserny Vilmos képviselő:  A Bíráló Bizottság és a maga nevében elmondja, a bírálatnál 
messzemenően figyelembe vették Hajós Péter úr szakmai véleményét a közbeszerzési eljárás 
formaiságaira vonatkozóan, a szakmai tartalommal kapcsolatban pedig mint leendő 
felhasználó, Czuppon István iskolaigazgató úr véleménye volt döntő. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő:  Mi volt a konkrét formai hiba és melyik pályázónál? 
 
Cserny Vilmos képviselő:  A nyolc pályázó 40 oldalas anyagait nem tudja felolvasni. Kéri 
fogadják el a közbeszerzési tanácsadó szakmai véleményét. 
 
Füri Mihály képviselő:  A Line Bútor Kft. pályázata összegszerűen a legkedvezőbb, érvényes 
pályázatot adott be? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Két egységre volt osztva a pályázat értékelése, az 
egyik a formai feltétel. A Linea Bútor Kft-nél a benyújtott CD lemez tartalma nem egyezett az 
írásos ajánlatának a tartalmával és hiánypótlás után sem csatolt be olyan anyagot, ami 
megfelelő lett volna. A műszaki értékeléssel is kicsúszott, mivel az ajánlatkérő azt kapja, amit 
kér és megrendel. Össze volt kötve az ajánlattételi kiírás, illetve az ajánlattevőnek az 
ajánlatában szereplő segédlet, melléklet, amiből be lehet azonosítani a bútorokat. Ahhoz, 
hogy ez értékelhető legyen, feltétlen szükség volt arra, hogy ezek az adatok, amelyek egy adott 
ajánlathoz, berendezéshez rendelődtek, azok azzal egyezőek legyenek, ne más tartalmúak. A 
leírásban más tartalom szerepelt, eltérések voltak, ebből adódóan nem volt értékelhető a 
pályázat, a szakértő szerint. 
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Galambos György alpolgármester:  Az Iskolaigazgató úrtól kérdezi - mert biztosan tüzetesen 
áttekintette a műszaki paramétereket -, a Bíráló Bizottság által ajánlott nyertes anyag 
megfelel-e műszakilag és az árnak? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Végignézte a nyertes pályázónak a katalógusait és minden 
olyan bútorát, amelyet megjelölt. A pályázati anyaghoz mellékelte ezek képeit, amely a 
műszaki előírásnak is megfelelt. Van egy szabvány, aminek meg kell felelnie a 
Magyarországon forgalmazott bútoroknak, ezt a Szabványügyi Hivatalból megvásárolta és 
ezekkel összehasonlította, megállapította, hogy ezek ennek megfelelnek. A kiírásban szereplő 
összes bútor tartósságát figyelembe véve ragaszkodott ahhoz, hogy mindenhol olyan borító 
bútorzat legyen, amelyek keményfa éllel készültek és minden asztallap olyan borítású legyen, 
amely hő- és karcolásmentes. Ezeknek a feltételeknek ez a cég messzemenően megfelelt. 
Voltak olyanok, akik nem mellékeltek képet, ezért is kiestek. A Linea Bútor Kft-nek más 
tárgyakkal kapcsolatban is voltak hiányosságai, a felsorolt hiánypótlásokat sem teljesítették. 
A kiírásban az szerepelt, hogy a természettudományi szaktanteremben dupla borítása legyen 
az asztalnak azért, hogy se a villamosvezetékkel, se a vízvezetékkel a tanulók ne 
érintkezhessenek. Volt olyan, aki nem alkalmazta ezt a borítást.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Példaként elmondja, ha az ember elmegy egy étterembe, az étlapról 
kiválaszt egy ételt, majd azt mondja a pincér, sajnálja nincs, de tud helyette mást hozni, 
valamennyivel olcsóbban. Itt is erről volt szó, le volt minden írva méret- és anyagparaméterek 
szerint, hiába ad olcsóbb ajánlatot akármelyik pályázó, ha az elvárásoknak nem felel meg, 
nem lehet értékelni. Elég sok fel van sorolva, melyek azok a tételek, amelyek nem feleltek meg. 
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő: Azt kívánja, bár már csak látná, mert hisz a papírnak és a 
döntésnek is, de már látni is szeretné. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Már önmagában az is öröm, hogy van érvényes 
pályázat. 
 
Cserny Vilmos képviselő: Eddig mindig azon keseregtek, hogy 1-2 pályázó volt, most volt 8 
pályázó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Igen, ráadásul az ország minden részéből. 
 
Juhász Gyula képviselő: Kérdezi, hogy ez egy komplett iskolabútor beszerzés, nem kell 
utórendelni? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Minden osztályba 30 főre rendelték a bútorokat, benne van a 
tábla, a tanári szék, az ebédlőasztalok, a függönyök, a karnisok, a cipőtartók, de utólag jött 
rá, hogy nem rendeltek polcokat a szertárakba.  
 
Juhász Gyula képviselő:  A tábla digitális tábla? 
 
Czuppon István iskolaigazgató:  Digitális táblát nem tartalmazhat a bútorbeszerzés, csak 
hagyományos táblát és zománcozott táblát, csak ezek szerepelnek ebben a közbeszerzési 
eljárásban. A digitális táblák az informatikai eszközöknél fognak szerepelni.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, garanciális feltételekben volt-e számottevő különbség, illetve 
mennyi garanciát kapnak rá? A garanciában figyelembe lett-e véve az, hogy 210 km-re van a 
nyertes pályázó székhelye. 
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Cserny Vilmos képviselő:  Erre azt tudja mondani, teljesen mindegy hány km-re van, ha 
garanciába teljesít, akkor a km nem az Önkormányzat költsége, hanem a pályázóé és 
Szegedről is ide lehet 2 óra alatt érni.  
 
 
Füri Mihály képviselő távozott a teremből. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Jelen esetben nem bírálati szempont a garanciának 
a mértéke. Követelmény az általános szabályok szerint alakul.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Csak az építésnél volt feltétel, a többinél nem volt a 
garancia bírálati szempont.  
 
Martinovszky József képviselő:  Törvényileg van előírva a garancia.  
 
 
Füri Mihály képviselő visszaérkezett a terembe. 
 
 
Cserny Vilmos képviselő: Szavatossági csere, stb. biztosan van. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Kérdezi, amiről most döntés születik, arról határozati 
javaslatot nem talált. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem is szokott határozati javaslat lenni. A bírálati 
összesítő ajánlati része ugyanis e célnak tökéletesen megfelel. Itt a Bizottság javaslatát, a 
három legjobb ajánlatot kell elfogadni, az 1. részajánlatnál az ALMUS PATER Zrt. ajánlatát, 
a 2. és 3. részajánlatnál a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. ajánlatát.  
 
Czuppon István iskolaigazgató:  A nyertes ajánlattevő köteles az átadás-átvétel időpontjától 
számított a jogszabályban meghatározott időtartamig garanciát vállalni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Javasolja döntsenek, a Bíráló Bizottság elkészítette a 
javaslatát. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az ajánlati biztosíték szerződéskötéskor teljesítési 
biztosítékká válik. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kéri, a Bizottság 
által javasolt sorrendiséget, illetve nyertességet fogadják el. Tehát az iskolai és irodai bútorok 
tekintetében az ALMUS PATER Zrt. 32.674.108,- Ft-os ajánlatát, a hűtőgépek tekintetében a 
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 172.820,- Ft-os ajánlatát, az orvosi vizsgáló ágy tekintetében 
pedig a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 35.990,- Ft-os ajánlatát fogadják el.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Külön kell a részajánlatokról szavazni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület tagjait, akik a Bíráló 
Bizottság tagjainak javaslatával egyetért, miszerint az iskolai és irodai bútorok tekintetében 
az ALMUS PATER Zrt . nettó 32.674.108,- Ft-os ajánlatát fogadják el, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 8 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2009. (IX.28.) 
h a t á r o z a t a 

az „Iskola és iroda bútorok/09/Velence” 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Iskola és iroda 
bútorok/09/Velence” elnevezésű közbeszerzési eljárás 1. részajánlata tekintetében 
pályázatnyertes az ALMUS PATER Zrt. (6726 Szeged, Petrozsényi u. 14.). 
A bútorok szállítási díjtételét nettó 32.674.108,- Ft-ban fogadja el. 
Az ajánlati árnak megfelelő díjtétel forrásául az e célra rendelt fejlesztési tartalékot jelöli 
meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy törvényes határidőn belül a pályázatnyertessel a 
szállítás teljesítésére szerződést kössön. 
 

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

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, akik a Bíráló Bizottság 
tagjainak javaslatával egyetért, miszerint a hűtőgépek tekintetében a Garzon Bútor 
Kereskedelmi Kft. nettó 172.820,- Ft-os ajánlatát fogadják el, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2009. (IX.28.) 
h a t á r o z a t a 

az „Iskola és iroda bútorok/09/Velence” 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Iskola és iroda 
bútorok/09/Velence” elnevezésű közbeszerzési eljárás 2. részajánlata tekintetében 
pályázatnyertes a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.). 
A hűtőgépek szállítási díjtételét nettó 172.820,- Ft-ban fogadja el. 
Az ajánlati árnak megfelelő díjtétel forrásául az e célra rendelt fejlesztési tartalékot jelöli 
meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy törvényes határidőn belül a pályázatnyertessel a 
szállítás teljesítésére szerződést kössön. 
 

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

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kéri a Képviselő-testület tagjait, akik a Bíráló 
Bizottság tagjainak javaslatával egyetért, miszerint az orvosi vizsgáló ágy tekintetében a 
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. nettó 35.990,- Ft-os ajánlatát fogadják el, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatát 9 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2009. (IX.28.) 
h a t á r o z a t a 

az „Iskola és iroda bútorok/09/Velence” 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „Iskola és iroda 
bútorok/09/Velence” elnevezésű közbeszerzési eljárás 3. részajánlata tekintetében 
pályázatnyertes a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.). 
Az orvosi vizsgálóágy szállítási díjtételét nettó 35.990,- Ft-ban fogadja el. 
Az ajánlati árnak megfelelő díjtétel forrásául az e célra rendelt fejlesztési tartalékot jelöli 
meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy törvényes határidőn belül a pályázatnyertessel a 
szállítás teljesítésére szerződést kössön. 
 

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

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Tájékoztatásul elmondja, az iskola informatikai 
eszközeinél ismételten kiírásra került a pályázat, teljesen változatlan tartalommal, mivel 
érvénytelen volt az első pályázat. 
 
 
Gránitz Gáspár Istvánné megérkezett a terembe. 
 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A pályázat eredménytelenül zárult azért, mert 
április 1-e óta érvényben lévő szabály szerint ha csak egy érvényes pályázat marad bármennyi 
pályázat közül, akkor nem lehet eredményt hirdetni. Ez az érvénytelenség, eredménytelenség 
kettős helyzete. Ha csak egy ajánlat lett volna és az érvényes, akkor eredményes lett volna a 
pályáztatás, ki lehetett volna hirdetni a pályázat nyertesének. De mivel több, mint egy ajánlat 
volt és az egyik érvénytelen volt, egy maradt érvényes, ezért ezt az új szabály szerint nem lehet 
érvényesnek minősíteni. Ez a 2009. április 1-je után kiírt pályázatokra vonatkozik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Amit elmondott a Jegyző úr, az az óvodai bútor 
közbeszerzési eljárására igaz. Az iskolai informatikai eszközöknél az ajánlati felhívás került 
visszavonásra azért, mert a pályázók által feltett kérdésekkor kiderült, hogy olyan eszközök is 
kiírásra kerültek, amelyeknek már megszűnt a gyártása. A közbeszerzési tanácsadó azt 
javasolta, vonják vissza az ajánlati felhívást és kérjenek fel egy olyan informatikai szakértőt, 
aki a mai piaci helyzetekkel tisztában van. Az iskola informatikusával Elbert Tamással került 
összeállításra az új lista, majd felkérte a projektmenedzser által ajánlott Szűcs István 
szakértőt – aki egyetlen egy gyártó céggel sincs kapcsolatban -, az anyag áttekintésére és 
véleményezésére. Ez az ajánlattételi felhívás már egy-két elemében átdolgozott módon jelent 
meg ismételten. Ezt tájékoztatásképpen mondta el, ebben most nem kell dönteni. Körülbelül a 
38-39. közbeszerzési eljárásnál jár most az Önkormányzat.  
 
Füri Mihály képviselő:  Kérdezi, az óvodai bútor beszerzésére hány pályázat érkezett be? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kettő pályázat érkezett be. 
 
Füri Mihály képviselő:  Van azonos pályázó az iskolabútoros pályázatokkal vagy abszolút 
különbözőek? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ezt nem tudja megmondani, de meg lehet kérdezni.  
 
Füri Mihály képviselő:  A másik pályázat is csak kiírásra kerül, nem meghívásos lesz? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző:  Igen. 
 
Füri Mihály képviselő:  Miért csak 2 pályázat érkezett az óvodánál? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem lehet tudni, talán az is lehet az oka, hogy ez 
egy 1,3 milliós közbeszerzés, tehát a kicsi összeg miatt érdektelen.  
 
Füri Mihály képviselő:  Utolsó kérdése, ha a következő C vagy D variációnál is 2 pályázat 
érkezik be és csak az egyik érvényes, akkor ezt a végtelenségig folytatják? 
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dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Nem, mert akkor azt fogják csinálni, jövő év 
januárjától az összeszámítási kötelezettség feloldódik és kezdhetik az egyszerű ajánlatkérés 
alapján.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A jogszerű válasz az, hogy igen. Mindaddig, amíg az 
összeszámolási kötelezettség miatt csak ez a megoldás.  
 
Juhász Gyula képviselő:  Mekkora érték ez? 
 
Füri Mihály képviselő:  1,2 vagy 1,3 millió forint. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: 1,3 millió forintra becsülték. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A rendelkezésre álló képviselő-testületi döntés alapján 
ennyi forrás van.  
 
Cserny Vilmos képviselő: A mostani eljárás során külön kellett értékelni a három 
részajánlatot, 30 ezer forintos tételről döntöttek, az eljárás többe kerül. 
 
Füri Mihály képviselő:  Miért kellett közbeszereztetni ezeket a tételeket? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Gyakorlatilag ezzel a bútorpályázattal, aminek a 
bírálata most történt, átlépte az Önkormányzat az összeszámítási határt. Ha ez most 200 ezer 
forintos tétel lenne, arra is ki kellett volna írni a pályázatot. Egy-egy pályázat feladás 100 
ezer forint, eredménytelenség megjelentetése 35 ezer forint, új feladás 85 ezer forint. A 
pályáztatás eszköz fajtánként történik, nem összességében. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az óvoda és iskola pályázatnál egy cég volt azonos, az 
Almus Pater Zrt. Tehát az óvodánál két pályázat volt, az egyik pályázó az Almus Pater Zrt. 
volt, a másik az Alex Fémbútor, aki az iskolánál nem pályázott.  
 
Füri Mihály képviselő:  Most nyertes az Almus Pater Zrt. Nyilvánvalóan az óvodánál nem 
kellene a kiírással kapcsolatos plusz költség. Kérdezi, van-e olyan lehetősége az 
Önkormányzatnak, hogy függetlenül az Almus Pater Zrt-nek a nyertes pályázatától, 
valamilyen marketing vagy egyéb háttérszerződéssel az óvodai bútorra szerződést kössenek 
vele? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nincs. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Biztos válasz az, hogy nincs, de meg kell kérdezni a 
közbeszerzési tanácsadót, mert létezik olyan, bizonyos keretek között, bizonyos feltételek 
mellett lehet pótmegrendelést adni. De az nagyon szűk határok között mozog.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  De nem lehet más funkcióra, csak önálló pályázati 
kiírással lehet. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Pontosan ennek kapcsán már készült, kigyűjtötte az 
adatokat, majdnem duplájára fel lehet küzdeni a bekerülési költséget és fél év alatt lehet egy 
csoportfoglalkoztató helyiség bútorát beszerezni. 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Ha történik egy olyan rendkívüli esemény, amiért 
megsérül vagy megsemmisül valamilyen intézmény bútorzata, azt sem lehet már az idei évben 
beszerezni, mert minden az összevont közbeszerzés alá tartozik. Az óvodai csoportszoba 
zavartalanul megkezdte működését, mert megoldották másképp. Karácsonyra lesznek új 
bútorok.  
 
 
Napirend: 2.) Intézmények Alapító Okiratának módosítása 
       (Hivatal, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Családsegítő) 
   (Előterjesztés 2. sz. melléklete) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, a napirendi ponthoz kíván-e kiegészítést tenni 
Szelei Andrea aljegyző? 
 
Szelei Andrea aljegyző:  2010. január 1-től teljes mértékig megváltozott a szakfeladati rend. 
Szeptember 30-án még a régi van hatályba, ezért tartalmazza minden Alapító Okirat a régi 
szakfeladatait is. Ahhoz, hogy törvényesen tudjanak működni, szeptember 30-ig el kell fogadni 
az új szakfeladati rendet. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratából egy szakfeladat, a 
fogorvosi ügyeleti ellátás kimaradt, ezt is be kell tenni.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Fogorvosi ügyelet nincs és nem is lesz.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Kicsit megtévesztő a megfogalmazás, mert alapellátást említ csak, 
akkor ez nem kell bele, nincsen kiegészítés.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Akkor az első a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, 
tehát csak a szaktevékenység besorolásában van változás, érdemi változás nincs.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Mindenütt szerepel a kiegészítő tevékenységnél lakó- és nem 
lakóépület építése. Az óvodánál is ez van.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Ezen a szakfeladaton kell elszámolni mindazokat a felújításokat, 
karbantartásokat, ami esetleg az épületekkel kapcsolatba hozható.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Számára az építés szó azt jelenti, hogy az intézmény építi, tehát ide 
azt kellene írni, hogy építtetése.  
 
Szelei Andrea aljegyző: Igy van leírva: „bármilyen típusú épület és bármilyen típusú nem 
lakóépület építésével, felújításával kapcsolatos bevételek és kiadások tervezése.” 
 
Cserny Vilmos képviselő: Ez egészen más, mint az építése.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A kérdésre egyértelmű a válasz, a szakfeladatnak ez a 
neve, ezt nem az Önkormányzat határozza meg. Kérdezi, van-e még valakinek kérdése, 
észrevétele a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratával kapcsolatban? 
Mivel nincs több észrevétel, kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát  12 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2009.(IX.28.) 
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 2010. január 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.  
 
6. 2009. december 31.-ig hatályos szakfeladat rend 
 
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 képviselő választás 
• 751845 Város és község gazdálkodás 
• 751878 Közvilágítási feladatok 
• 751922 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások  

 elszámolásai 
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• 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 

 
2010. január 1.-től hatályos szakfeladati rend 
 
841126 1  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége  
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 
421100 1  Út, autópálya építése 
682001 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
522110 1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
841114 1 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 1 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841403 1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841402 1 Közvilágítás 
841902 1 Központi költségvetési befizetések 
841901 1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai  
862101 1  Háziorvosi alapellátás  
862102 1 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
869037 1 Fizikoterápiás szolgáltatás 
862231 1 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862240 1 Egyéb, máshova nem sorolt járó beteg-ellátás 
862301 1 Fogorvosi alapellátás 
869041 1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 1  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882111 1 Rendszeres szociális segély 
882112 1 Időskorúak járadéka 
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 1  Ápolási díj méltányossági alapon  
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882121 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 1 Átmeneti segély 
882123 1 Temetési segély 
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882125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
370000 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
882119 1 Óvodáztatási támogatás 
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás  
882202 1 Közgyógyellátás 
429100 1 Vízi létesítmény építése 
813000 1 Zöldterület kezelés 
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő  
 szolgáltatások 
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
890441 1 Közcélú foglalkoztatás 
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 
890443 1 Közmunka  
960302 1 Köztemető funkció fenntartás és működtetés 
 
Kiegészítő tevékenység:  
 
900400 2 Kulturális műsorok, rendezvény, kiállítás szervezése 
889942 2 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889943 2 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás 
412000 2 Lakó és nem lakó épület építése 
562917 2 Munkahelyi étkeztetés 
 
A használatában lévő ingatlanokat és ingókat, személyi kapacitásokat - alapfeladata sérelme 
nélkül - kiegészítő tevékenységként hasznosítja.  
A költségvetési szerv vállalkozási, kisegítő tevékenységet nem folytat.  
 
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.  
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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. szeptember 28-i 
ülésén, a 157/2009.(IX.28.) számú határozatával 2010. január 1.-i hatállyal hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. január 1. 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Zöldliget 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratát elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola Alapító Okiratát  12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2009.(IX.28.) 
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 2010. január 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 



 14 

 
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. 2009. december 31.-ig hatályos szakfeladat rend 
 
Alaptevékenység:  
 
Szakágazati besorolás:   852010  Alapfokú oktatás 
    
Költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Iskolás korúak általános iskolai és ép értelmű egyéb okból sajátos nevelési igényű 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. 
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 
 
Kiegészítő tevékenység:  
55241-1 Munkahelyi vendéglátás 
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 
 
2010. január 1.-től hatályos szakfeladat rend  
 
Alaptevékenység:   
 
852011 1  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852012 1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
  oktatása (1-4. évfolyam) 
852022 1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
  oktatása (5-8. évfolyam) 
855911 1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés  
855912 1  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 1  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
562913 1 Iskolai intézményi étkeztetés 
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Kiegészítő tevékenység: 
 
562917 2 Munkahelyi étkeztetés 
412000 2 Lakó és nem lakó épület építése   
 
 A költségvetési szerv vállalkozási, 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.  
 
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.  
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15. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladat ellátását 
szolgáló önkormányzati ingatlanok, továbbá a leltár szerint nyilván tartott kis és nagy értékű 
tárgyi eszközök, immateriális javak. A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv 
vagyon mérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai 
szerint kezelni.  
Az iskola két velencei telephelye Velence, Bethlen Gábor u. 14. szám alatti, 878/3. hrsz-ú, 
valamint Velence, Kiss utca 1. szám alatti, 2176/2. hrsz-ú terülteken helyezkedik el. Mindkét 
ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a felettük való rendelkezés Velence Város 
Önkormányzatának kizárólagos joga.  
 
Záradék:  
A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító egységes szerkezetű 
Okiratát Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. szeptember 28 -i ülésén, 
158/2009. (IX.28.) számú határozatával 2010. január 1.-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. január 1. 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Meseliget Óvoda 
Alapító Okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát  12 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2009.(IX.28.) 
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. 
törvény vonatkozó rendelkezéseire, a Meseliget Óvoda Alapító Okiratát 2010. január 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. 
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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. 2009. december 31.-ig hatályos szakfeladat rend 

 
Alaptevékenység: 
 
Szakágazati besorolás:  851020 Óvodai nevelés 
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 
gyámügyigazgatásról 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  
 
2010. január 1.-től hatályos szakfeladat rend  
 
Alaptevékenység: 
851011 1   Óvodai nevelés, ellátás 
851011 1/110   Óvodai tagintézmény 
562912 1                                 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
Kiegészítő tevékenység: 
412000 2   Lakó és nem lakó épület építése 
562917 2  Munkahelyi étkeztetés 
 
A költségvetési szerv vállalkozási, kisegítő tevékenységet nem folytat.  

Intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 169 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.  
 
15. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladat ellátását 
szolgáló önkormányzati ingatlanok, továbbá a leltár szerint nyilván tartott kis és nagy értékű 
tárgyi eszközök, immateriális javak. A vagyon feletti rendelkezés joga: A költségvetési szerv 
vagyon mérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás szabályai 
szerint kezelni.  
Az óvoda két velencei telephelye Velence, Fő u. 79. szám alatti, 878/3 hrsz-ú, valamint 
Velence, Szent Erzsébet tér 1. szám alatti, 1621 hrsz-ú terülteken helyezkedik el. Mindkét 
ingatlan önkormányzati tulajdonban van, a felettük való rendelkezés Velence Város 
Önkormányzatának kizárólagos joga.  
 
Záradék:  
 
A Meseliget Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okiratát Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2009. szeptember 28.-i ülésén, 159/2009. (IX.28.) számú határozatával 
2010. január 1.-i hatállyal hagyta jóvá. 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. január 1. 

 
*  * * 
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a Városi Könyvtár 
Alapító Okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a Városi Könyvtár Alapító Okiratát  12 igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2009.(IX.28.) 
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 
2010. január 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. 2009. december 31.-ig hatályos szakfeladat rend 
 
Alaptevékenység: 
Szakágazati besorolás:   910100 Könyvtári tevékenység 
Szakfeladat:     923127 Közművelődési Könyvtári tevékenység 
 
2010. január 1.-től hatályos szakfeladat rend 
 
Alaptevékenység: 
910123 1     Könyvtári szolgáltatások 
 
Kiegészítő tevékenység 
412000 2     Lakó és nem lakó épület építése 
 
Az önkormányzat területén működő közművelődési könyvtár tevékenységének bevételét, 
kiadását fenti szakfeladaton tervezi, számolja el.  
Alkalmazandó feladatmutatók: 
- könyvtár száma    /db. 
- beszerzett kötetek száma      /db. 



 20 

- 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. 

- 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 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.  
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13. Jogi személyiségű szervezeti egység adatai: Önálló jogi személy.  
 
Záradék:  
 
A Városi Könyvtár Alapító Okiratát (és így az egységes szerkezetű új alapító okiratot ) 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. szeptember 28.-i ülésén, 
160/2009.(IX.28.) számú határozatával 2010. január 1.-i hatállyal hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. január 1. 

 
*  * * 

 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, aki a „Humán” 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát elfogadja, kézfeltartással jelezze.  
 
Megállapította, a Képviselő-testület a „Humán” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító Okiratát  12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2009.(IX.28.) 
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 2010. január 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 
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6. 2009. december 31.-ig hatályos szakfeladat rend   
 
Alaptevékenység: 
 
Szakágazati besorolás: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szoc. ellátás  
 
Szakfeladat: 

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

 
2010. január 1.-től hatályos szakfeladat rend  
 
Alaptevékenység: 
889922 1 Házi segítségnyújtás 
889924 1 Családsegítés 
889921 1 Szociális étkeztetés (Velence város területén) 
889201 1 Gyermekjóléti Szolgáltatás 
889923 1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
A költségvetési szerv vállalkozási, kisegítő, kiegészítő tevékenységet nem folytat.  
 
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. 
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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. 
szeptember 28.-i ülésén, 161/2009.(IX.28.) számú határozatával 2010. január 1.-i hatállyal 
hagyta jóvá.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  2010. január 1. 

 
*  * * 

 
 
 
Napirend: 3.) Iskola utcai „Közösségi Ház” pályázatának ismételt benyújtása 
   (Előterjesztés 3. sz. melléklete) 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A következő napirend egy pályázat, amiről már 
korábban érvényes döntés született. Tájékoztatást adott már arról is, hogy eredménytelen volt 
a pályázat. Ismételten kiírták a pályázatot, van benne némi változtatást, de fel lehetett 
használni a régi anyagokat teljes egészében. Annyi érdemi módosítás van benne, hogy 
beilleszthető volt egyfajta gazdasági tevékenység is a Közösségi Ház funkciójába, amire a 
korábbiakban nem volt lehetőség. Ezért azzal a javaslattal éltek, hogy a volt kisiskola udvarán 
jól zárható helyi piac létesüljön. Ez az ami érdemleges változást jelent. Nyilvánvaló 
szabályozott működés keretében. Ehhez kiegészítés csak mobil elárusítóhely, mobil ülőhely, 
illetve az udvarban elhelyezett illemhely kell. Ezen kívül a pályázatnak voltak olyan formai és 
alaki követelményei, amelyek eltérőek az előzőtől. Lényegi változás, hogy 3 millió forinttal 
magasabb az Önkormányzat önrésze, amit a jelenlegi pályázati feltételek alapján biztosítani 
kell. Ezt a pályázatot szeptember 30-ig lehet ismételten beadni, erre kéri a Képviselő-testület 
támogató megerősítését.  
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Az előterjesztés utolsó oldalán 105 % szerepel, de 
az értelemszerűen 10,5 %.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Füri Mihály képviselő: Újdonságként érte a piacos kérdés. Mikor volt erről szó, mert nem 
hallotta még? 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Amikor megváltozott a pályázati kiírás, most volt róla szó.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A téma felvetése már nagyon régi, ott volt a kézműves 
vásár is. 
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Füri Mihály képviselő:  Akkor a 103 millió forintos projektből várható városközpont, 
közösségi ház. Mit képzeljen ide a jelenlegihez képest? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A jelenlegihez képest egy felújított épületet, egy murvás 
parkoló helyett gyephézagos és térburkolatos parkolót és járdát végig a Postáig. A jelenlegi 
parkoló kultúráltabbá tételét. Az udvari piaci rész is térköves burkolattal készül. Teljes épület 
felújítás és rekonstrukció az épületen belül is.  
 
Füri Mihály képviselő:  Elég magas szinten hangzanak el olyan vélemények, nagyon szépek 
ezek az uniós lehetőségek és projektek, csak bebetonozzák Magyarországot. Másrészt nem 
mindegy, mit mire fordítanak. Első hallásra rendben találja, járda a Postáig, egy parkoló, 
még egy parkoló, piacnak a térkövesítése, tehát süttői márványból lesz a piacnak az alja, vagy 
miből a 103 millió forintért? 
 
Martinovszky József képviselő:  Az épület teljes felújítása meg fog történni. 
 
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző: Kb. 200 m2 teljes felújítása, tetőcsere szükséges, 
nyílászárók, fűtés teljes cseréje, burkolatok cseréje, akadálymentesítés szükséges. A 
közterületre tervezett munkák is jelentősek. 
 
Füri Mihály képviselő:  Pont ezért kérdezi, mert 103 millió forintról van szó, az épületet 
alapjaitól átépítené, ha ekkora pénzösszeg állna rendelkezésére. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Már eddig is elmondta, csak arra lehet pályázni, amire 
a forrást biztosítják. Hiába akar az Önkormányzat építeni, ha csak felújításra adják a pénzt. 
Meg van határozva, mire adnak támogatást, a közösségi épületeknek ez a felújítási feladata 
fér bele ebbe. Mindig változik a pályázati kiírás is, az előzőben nem volt lehetőség arra, hogy 
olyan tevékenység is bekerüljön, ami gazdasági tevékenység, csak olyan, ami közösségi célt 
szolgált. Az is tudható, hogy európai uniós pénz csak arra használható fel, amire lehívják, 
amire valamikor a megállapodások létrejöttek. Nagyon örül neki, hogy ilyen formában, mint 
Közösségi Ház a volt kisiskola megújulhat.  
 
Galambos György alpolgármester:  Az épület csak kisebb átalakítást ért meg az 50-es 
években, amikor odajártak iskolába, pont így nézett ki.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Elmondja, van igazság abban, hogy „bebetonozzák” a pénzeket, 
mert az összes alföldi városnak a városközpontjában körforgalom és térburkolat van. Erre 
adnak pénzt, de véleménye szerint ettől nem lesz „gazdagabb” az élet, szebb lesz és egy 
csomó pénz elmegy rá. Nagy butaság lenne a város részérő, ha van rá lehetőség, hogy 
modernizálják és korszerűsítsék a városközpontot, nem tennék meg. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  A kisiskolának teljesen rossz a födémrésze, valamint a 
tető is.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Még azt a ronda ÁFÉSZ boltot kellene onnan eldózerolni. 
 
Füri Mihály képviselő:  Azért tart itt a magyar gazdaság, ahol tart, mert olyan szinten vannak 
rosszul kezelve a számítások az uniós pénzekkel kapcsolatban. A legmagasabb szinten is 
kimondják már, Magyarországon a legnagyobb az aránya a felülértékelődésnek az uniós 
pénzeknek az elhasználásában, tehát kb. 30 %-ra tehető most már az, ami nem a reálértékbe 
építődik bele, hanem kézen-közön elfogy, elforog. Most a reálérték teremtésről beszél, tehát 
arról beszél, mit alkot az Önkormányzat 103 millió forintból és mit tud bárki 103 millió 
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forintból alkotni. Nyilván az uniós pénzeket figyelembe kell venni és fel kell használni, csak 
véleménye szerint az értékrend ítéletek vesznek el a döntéshozóknál.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Azt javasolja, maradjanak a napirendi témánál, a 
döntéshozók pedig értékeljék Brüsszelben a folyamatot. Az Önkormányzat a saját dolgaival 
kell, hogy foglalkozzon. Van egy pályázati kiírás, eldöntheti az Önkormányzat, pályázik-e 
vagy sem, valamint ennek mi lehet a költsége, erre árajánlatokat kell kérni.  
 
Juhász Gyula képviselő: Véleménye szerint az Iskola utcában a járdaépítés nagyon jó ötlet, 
mert mindenki az úttesten jár és már vannak olyan lakók, akik teljesen beépítették az előttük 
lévő részt az útig, mintha az övék lenne. A parkoló építést úgy szűkítené, hogy oda nem 
parkolót tenne, hanem térburkolattal egy kis parkot, ahol el lehetne beszélgetni, kiülni. 
 
Martinovszky József képviselő:  Az régi iskola felöli oldalon elfér 6 autó, a másik oldalon is 
kell a parkoló. 
 
Juhász Gyula képviselő:  Nem lesz ott soha annyi autó. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Jelen pillanatban is ezek parkolóhelyek. Ott olyan 
szolgáltató egységek vannak, amelyeknél a parkolóhelyek igénybe is vannak véve. A 
rendezvények szervezésénél látható volt, hogy ezek a parkolóhelyek irányítással együtt is 
összességében kevesek voltak, gyakorlatilag lezárták az Iskola utca forgalmát. A 
parkolóhelyek számát nem lehet kisebbre venni, csak kultúráltabbá tenni. De a beruházásban 
van hely a parknak, játszótérnek, zöldfelületnek, szalonnasütőnek. A korábbi döntés szerint 
nem változott semmi sem.  
 
Galambos György alpolgármester:  Azt, hogy mit akar az Önkormányzat az Iskola utcában, 
befolyásolta a Kisséknek a háza. Hiába csinálnak oda akár milyen szépet, azért azt 
hátrányosan befolyásolja. Inkább csatlakozik Juhász Gyula képviselőtársához és valami 
parkosítást, valami nagyon szépet kellene belőle csinálni. Ennek a szépségét lehetőleg ne 
vigye el az a helyzet, ami ott van. Ha mással nem, akkor növényekkel kellene eltakarni azt a 
látványt. Ha már 100 milliót fognak erre költeni, lássák az emberek a változást.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Most önmagához képest már valahogy kinéz. 
 
Serhók György képviselő:  A Képviselő-testület is döntéshozó, 12-13 millió forintról 
döntenének annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Megegyezik a véleménye a többiekével, 
hogy 103 millió forint döbbenetes pénz és ha azon elgondolkoznak, mennyiért készül el egy 
méter kerékpárút vagy járda, nagyon nagy pénzek vannak benne és a reálérték nem úgy 
jelentkezik. Nem lenne ésszerű, ha 13 millió forintért az Önkormányzat hozzájuthatnak 
valamilyen szebb létesítményhez és lemondanák róla, ha meg van hozzá az önrész is. 
Valamilyen szinte kevés ez a pénz, nagyot alakítani nem lehet belőle.  
 
Galambos György alpolgármester:  Nem sokat jár az Iskola utcába, de az aszfalt szörnyű 
állapotban van. 
 
Füri Mihály képviselő:  Tudna ettől rosszabbat is mondani. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Velence egyik utcája sincs annyira rossz állapotban.  
 
Cserny Vilmos képviselő: Lehet, hogy így kimondva nagynak tűnik az a 100 millió forintos 
nagyságrend, de ha építési vállalkozóként ülne itt valaki, elmondaná, ez semmire nem elég. 
Nem azért, mert márványból lesz a térburkolat, hanem azért, mert annyiba kerülnek a mostani 
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építési beruházások, amennyibe kerülnek. Itt van egy építőanyag kereskedő, meg tudja 
mondani, a legszerényebb térburkolat anyagköltsége mennyi. 
 
Martinovszky József képviselő:  7-10 ezer Ft/m2 a között van és ez az olcsóbb kategória.  
 
Sénik István képviselő:  Örül annak, hogy az uniós pénzek felhasználásával szépítik a várost, 
de olyan munkahelyeket kellene építeni, amelyek termelnek. Holt tőkére költik el az uniós 
pénzeket, de nem fejlődnek oda, hogy elinduljon a vállalkozási termelés, mert az adókat a 
vállalkozók fizetik.  
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Tudja, hogy ezzel kapcsolatban mindenkinek megvan a 
magánvéleménye, de kéri a napirendi ponttal foglalkozzanak.  
 
Cserny Vilmos képviselő:  Az unió nem a Képviselő-testület  tagjainak fejével gondolkodik, 
náluk rendben van a járda, rendben van minden. Adják a rengeteg pénzt a hagyományőrzésre, 
néptáncra, fúvós zenekarra. 
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő:  Pályázható lehetőségeknél szerepel a kegyeleti helyek 
infrastruktúrájának fejlesztése. Többször felmerült, hogy a temetőkben nincsen WC, nem 
lehetne hozzá venni, futná a pénzből? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Nem lehet hozzávenni, mert a pályázati kiírást azt nem 
tartalmazza.  
 
Gránitz Gáspár Istvánné képviselő:  Esetleg ha önkormányzati tulajdonban volna temető.  
 
Dr. Sirák Andrásné képviselő: Köztemetőről gondoskodik az Önkormányzat. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az egyháznak is számtalan pályázati lehetősége van, 
javasolja, az egyház is foglalkozzon ezekkel a pályázati lehetőségekkel. Az Önkormányzatnak 
nincsen tulajdona, csak köztemetői feladatokat lát el.  
 
Juhász Gyula képviselő:  A közösségi házon belül fog működni nyugdíjasklub, kis tornászklub 
és mi még? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Jelenleg amelyek működnek, azt tudja elmondani, tehát 
minden helyiség minden este foglalt. Működik a mazsorett csoport, a hagyományőrző, a 
gerinctorna, a hastánc, nyugdíjasklub, kézműves foglalkoztatás van. 
 
 
Dr. Sirák András képviselő megérkezett a terembe. 
 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Az épület akadálymentesítve lesz. 
 
Füri Mihály képviselő:  Ez az újtelepre vonatkozik és mi van az Ófaluval? 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester:  Arra más forrású pályázatot fog javasolni. 
 
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
Megállapította, hogy a határozati javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 
tartózkodással (2 fő nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2009.(IX.28.) 
h a t á r o z a t a 

Települési rehabilitáció, településkép javítása pályázat (KDOP 3.1.1/2009.) benyújtásáról 
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Operatív Program 
keretén belül pályázatot kíván benyújtani a KDOP-2009-3.1.1/C komponens 
„Kistelepüléseken településkép javítása" című pályázati kiírásra a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. közreműködő szervezethez. 
A pályázat címe: „Velence-Újtelep új városközpontjának kialakítása a Közösségi Ház és a 
környező közösségi terek funkcióbővítő felújításával és átalakításával". 
A projekt összköltsége: 103.329.374.- Ft, az igényelt támogatás összege: 90.382.203.- Ft, a 
vállalt önrész: 12.947.171.- Ft. 
A pályázati önrészt az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja, illetve a 2010. évi 
költségvetésébe betervezi a fejlesztési tartalék terhére. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a fenti pályázat benyújtására. 
 
 Felelős: Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
 Határidő: 2009. szeptember 30. 
 

*  * * 
 
Dr. Sirák András képviselő:  Még szeretné kérni, hogy a következők jegyzőkönyvbe kerüljenek. 
Ma reggel felfedezte, hogy az Evezős út melletti területre nagy mennyiségű vasúti követ 
szállítottak be, ami tűrhetetlen. Szólt a Jegyző úrnak és dicséretes, hogy már intézkedés 
történt.  
 
 
Oláhné Surányi Ánges polgármester:  Megállapítja, több napirendi hozzászólás nem volt, az 
ülést bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 
 


