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Szeretettel hívjuk és várjuk a Lakosságot Velence város

Május 1-jén (vasárnap), Velencére a Kastélyparkba!

A programban szerepel:
Főzőverseny - Kispályás foci bajnokság - Tűzoltó bemutató

A színpadon:
10.00 órától: - Velencei Meseliget Óvoda óvodásai és a

- Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
tanulóinak  tavaszköszöntő műsora

- Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és 
Gyermekotthon tanulóinak műsora

- Velencei Mazsorett és Modern Tánc Együttes - Magyar táncok
12.00 óra: A főzőverseny értékelése - a Zsűri sátrában
13.00  óra: Főzőverseny eredményhirdetése - a színpadon
13.30  óra: Kispályás foci eredményhirdetése - a színpadon
14.00 órától: Délután a tánc jegyében

Zöldliget Táncszínház   - Velence
Vidó Judit Táncstúdió  - Székesfehérvár
Modern Tánc Együttes  - Velence

15.00 órától: A. Milne: Micimackó a Mesekocsi Színház mesejátéka

16.00 órától: „Bohóc - ság - ok”
17.00 órától: Tavaszköszöntő:   SZANDI- val

Színvonalas programok, előadók, kirakodó- és kézműves vásár!
MIKKAMAKKA Játszóház - Levendula Játszóház - Arcfestés

Népi játszótér: kosárhinta - csigafuttató - ugráló vár - íjászat - póni lovaglás

Kürtős kalács, langalló, grillezett, bográcsos ételek, sajtok

A Tóbíró-strandon ingyenes vízisípálya használat az érdeklődőknek.

Szeretettel várunk minden Kedves Vendéget !
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

MeghívóMeghívó
MAJÁLISÁRAMAJÁLISÁRA



Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. már-
cius 21. napján tartotta Munkaterv szerinti soron következő
ülését a Kastély házasságkötő termében. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Marti-
novszky József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák
András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai
Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp
Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A két ülés közötti munkáról szóló beszámolót követően a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
fogadta el a Képviselő-testület. 

A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetője minden évben be-
számol a Képviselő-testületnek az elmúlt évben végzett mun-
káról. Dr. Sági János rendőrkapitány úr részletesen ismertette
a 2010-es év főbb statisztikai adatait, az ismertté vált bűn-
cselekményeket, a nyári szezonban végzett munkát. Köszö-
netet mondott a velencei Polgárőr Egyesület és a Humán
Családsegítő Szolgálat munkatársainak, akikkel kiváló az
együttműködés. Elmondta, hogy a Fejér Megyei Baleset-
megelőző Bizottság közreműködésével óvodások részére el-
készítettek gyermek láthatósági mellényt, melyből 180 db-ot
a velencei óvodások kapnak meg. Végezetül bemutatta a bűn-
ügyi osztály vezetőjét,  Kovács Zoltán alezredes urat, aki rö-
viden bemutatkozott a jelenlévőknek. 

A beszámolóval kapcsolatosan érkezett képviselői hozzá-
szólások kivétel nélkül pozitív hangvételűek voltak, a meg-
előzés fontosságát és a rendőri munkavégzés elismerését
tartalmazták. A beszámolót egyhangúan fogadta el a Képvi-
selő-testület. 

Szintén minden évben napirend az intézményvezetők be-
számolója az elmúlt évben végzett munkáról. Sinkáné Mihály
Zita könyvtárvezető beszámolójával kapcsolatban a képvise-
lők megfogalmazták, hogy vezetése alatt évek óta kiegyen-
súlyozott, jó színvonalú munka folyik az intézményben.
A könyvtárban egyaránt jól érzi magát az óvodás, az iskolás
és a felnőtt olvasó is. A beszámolót egyhangúan fogadta el a
Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 2010. december 7. napján megtartott
ülésén döntött a Könyvtárvezetői pályázat kiírásáról. A pá-
lyázati kiírás a törvényben előírt módon és helyen megjelent,
a pályázati határidő leteltéig három személy nyújtotta be pá-
lyázatát. Két személy esetében a pályázat érvénytelen volt,
mivel nem csatolták a pályázati kiírásban szereplő dokumen-
tumokat, illetőleg a szükséges végzettséggel és szakmai ta-
pasztalattal nem rendelkeztek. Az érvényes pályázatot
benyújtó Sinkáné Mihály Zita pályázó a nyílt ülésen történő
meghallgatáshoz hozzájárult. A pályázati anyagában megfo-
galmazott feladatok, továbbá nyílt, közvetlen személye, a
2001. óta végzett lelkiismeretes, jó színvonalú munkája elis-
merést váltott ki a képviselőkből, ezért egyhangú szavazással

döntöttek arról, hogy 2016. március 31. napjáig ismét az ő
vezetése alatt működjön a Könyvtár. 

A következő napirend az önkormányzat éves összesített
közbeszerzési tervének elkészítése volt. A törvény értelmé-
ben minden április 15. napjáig kell a Képviselő-testületnek
elfogadnia a 2011 évi  összesített közbeszerzési tervet. A terv-
nek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát, a köz-
beszerzési eljárás várható típusát és lefolytatásának tervezett
időpontját. Lényeges, hogy a közbeszerzési terv nem vonja
maga után az abban szereplő közbeszerzésre vonatkozó eljá-
rás lefolytatásának kötelezettségét. Továbbá a tervben nem
szereplő közbeszerzési eljárás is lefolytatható, amennyiben
előre nem látható okból közbeszerzési igény vagy egyéb vál-
tozás merül fel. A közbeszerzési terv nyilvános, azt az elfo-
gadásától számított 15 napon belül közzé kell tenni az önkor-
mányzat honlapján.  

A közbeszerzési tervet 7 igen, 2 tartózkodó szavazattal
fogadta el a Képviselő-testület. 

A Helyi tömegközlekedés szervezésének lehetőségeiről
szóló polgármesteri tájékoztatót követően Szávai Jánosné
képviselő ismertette az idei Majális előkészítésével kapcso-
latos tudnivalókat. 
Velence Város Településfejlesztési Stratégiáját Cserny Vilmos
alpolgármester terjesztette a Képviselő-testület elé. A Tele-
pülésfejlesztési Stratégia elfogadása egy folyamatnak az első
lépcsőfoka, a végső időpont 2011. december 31. napja, ami-
korra már a Helyi Építési Szabályzattal is rendelkezni kell. A
Településfejlesztési Stratégia a főbb szempontokat, irányokat
jelöli meg. Eddigiekben elhangzott javaslat, írott anyag is ren-
delkezésére áll az Önkormányzatnak, amit már a következő
ütemű, részletesebb Területfejlesztési Koncepcióhoz fel tud-
nak használni. Ha a Koncepciót is elfogadja a Képviselő-tes-
tület, akkor a különböző kihirdetési, egyeztetési időpontokat
betartva kb. november-decemberben jutnak el odáig, hogy el-
fogadhassák a Helyi Építési Szabályzatot rendeleti formában
és a szerkezeti tervet határozati formában. A törvény szerint
10 évenként kell a HÉSZ-t felülvizsgálni, ezért úgy alakítot-
ták, hogy 10 évre szóljon a Településfejlesztési Stratégia és a
Településfejlesztési Koncepció is. 

A Településfejlesztési Stratégiát a Képviselő-testület el-
fogadta. 

A következő napirendek keretében helyi rendeletek  mó-
dosítására került sor. A Fejér Megyei Kormányhivatal jel-
zésére módosításra került a Helyi Adókról szóló rendelt.
A módosítás csak és kizárólag a rendelet szerkezeti változá-
sait érinti, adókivetéssel-adófizetéssel kapcsolatos módosítá-
sokat nem érint. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény változása miatt mó-
dosítani kellett  a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátá-
sokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
szóló önkormányzati rendeletet. 
A rendelet-módosításokat a Képviselő-testület elfogadta. 

A közérdekű kérdések, bejelentések elhangzása után a
Polgármester az ülést bezárta. 

Szelei Andrea
aljegyző
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MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 

2011. május 2-án (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

munkaterv szerint következő ülését
2011. május 16-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ 2011. I. negyedévi mérleg elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ Tájékoztató a „Velencei-tó Kapuja” projekt megvaló-
sításáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükről
Előadó: Civilszervezetek vezetői

5./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsola-
tos tájékoztatás a 2010-es évről
Előadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezető
Török Ágnes intézményvezető

6./ Egyebek:
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg SzakellátóKözhasznú
Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének beszámolója

***
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A hazai és nemzetközi virágosítási mozgalomban többszörösen
kitüntetett Velence Város, nem elégszik meg az elért ered-
ményekkel, a „Virágos város” titulussal, hanem „virágzó”
virágos város kíván lenni. Virágzó mivolta – a megőrzött,
látványos megjelenésén (nagy ápolt zöld területek, tiszta, ren-
dezett, elegáns városrész központok) túl – a város és polgárai
gazdagodását, gyarapodását jelenti. 

Jelen állapotában is több pozitív, kedvező településjel-
lemzővel bír (fejlett infrastruktúrával és intézményhálózattal
rendelkezik, melyek magas színvonalú szolgáltatások nyúj-
tanak, ugyanakkor egy vonzó kisváros, mely kis lakósűrűségű,
kertvárosi arculatot mutató üdülőváros), amelyek feltétlenül
megőrzendők, erősítendők.

Gazdagodását elsősorban a négy évszakos, több lábon álló,
komplex turisztikai termékkínálatot nyújtó, stabil, verseny-
képes idegenforgalomra kívánja alapozni. Ugyanezt várja a
településen működő, ide települő kis-  és  középvállalkozá-
soktól, hogy – az idegenforgalomban vagy azon kívül –
bővülő, fejlődő szolgáltatásaikkal, termékkínálatukkal, ambi-
ciózus, innovatív tevékenységükkel legyenek sikeresek,
teremtsenek munkahelyeket, járuljanak hozzá a helybéli
foglalkoztatottság növekvő arányához. 

A már említett, megőrzendő, kedvező településjellemzőkön
túl a város sok, jelentős – főleg természeti, táji – adottsággal,
fel-, illetve kihasználandó értékkel, lehetőséggel rendelkezik,
úgy mint: Velencei-tó – Bence-hegy – Termálvíz – Fejlesztésre
alkalmas területek – Fejlett szőlő és borkultúra – Építészeti
értékek Ezek mind a stratégia főcél (virágzó város) szol-
gálatába állítandók. 

Természetesen a fejlesztés végső célja egy élhető, fenn-
tartható város, melyhez ezer szálallal kötődnek a fiatalok.
Az állandó és üdülő lakosai elégedettek életminőségükkel,
nyaraló és más turisztikai vendégei pedig a kapott széles
skálájú, színes, színvonalas szolgáltatásokkal, minek követ-
keztében visszatérő vendégekké vállnak. Ehhez szükséges
az érintett népesség biztonságáról való gondoskodás (köz-
és közlekedésbiztonság),  fizikai, lelki-szellemi igényeinek
kielégítését szolgáló létesítmények, intézmények, szerve-
zetek, magas színvonalú működésének biztosítása, támo-
gatása. 

Mindezekben az Önkormányzatot és Hivatalát sokban
segíthetik a helyi magasan kvalifikált humán erőforrásokat
megjelenítő, konstruktívan együttműködő polgárok,
aktivizálódó civil szervezetek. 

VELENCE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA (2011–2021)
(63/2011.(III.21.) számú határozat)

Cserny Vilmos alpolgármester előterjesztésével a Képviselő-testület a stratégia elfogadásával megkezdte
azt a tervezési folyamatot, amelynek a következő lépése a Fejlesztési Koncepció, majd azt követően 

a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv elfogadása.

FELHÍVÁS
Helyi vállalkozóknak és vállalkozásoknak

Képviselő-testületünk március 21-én áttekintette a helyi
tömegközlekedés szervezésének lehetőségeit.
Képviselő-testületünk nevében felhívom a helyi vál-
lalkozók és vállalkozások figyelmét arra, hogy a helyi köz-
lekedés, akár a célközlekedés, akár a taxi szolgáltatás
iránti lakossági igény kielégítésére próbálják ráépíteni vál-
lalkozásaikat. Természetesen a törvényi előírásoknak, a
közbiztonság követelményeinek, bárki látja el a feladatot,
meg kell felelnie.

Fenti témában várjuk az érdeklődést és jelentkezést a
Polgármesteri Hivatal titkárságán (22/589-425).

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velence város önálló standdal vett részt Budapesten az
idei Utazás kiállításon, amely hagyományosan az idegen-
forgalmi ágazat legnagyobb hazai szakmai vására és kiál-
lítása. 

A város standján bemutattuk a Középdunántúli Régió ki-
emelt turisztikai projektjét, a Velencei-tó Kapuját. 

A standon a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
nemrégiben megalakult velencei irodájának munkatársai
látták el a háziasszonyi teendőket, akik változatos progra-
mokat szerveztek. A kiállítás így jó lehetőséget nyújtott
számos, a turizmus területén érdekelt velencei és város-
környéki vállalkozás számára is az idegenforgalmi
szakma, illetve a nagyközönség előtti bemutatkozásra. 

A velencei standot L. Simon László, a térség ország-
gyűlési képviselője nyitotta meg.

A stand összes költségét a Velencei-tó Kapuja projekt
marketing keretéből fedeztük, tehát így a város számára
nem jelentett külön költséget a nagy érdeklődéssel kísért
kiállításon való részvétel.

Lénia 2 Kft.

Velence az 
Utazás 2011. 
kiállításon

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Fotó: Kővári Éva
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Hétfő
Mozgásfejlesztő torna

16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna

17.00 - 18.00
Hagyományőrzők

18.00 - 20.00

Hétfő

Női torna
19.15 - 20.15

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14.00 órától        

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Kedd

Aerobic torna
18.30 - 20.00      

Szerda
Óvodás dance 
15.30 - 16.30

Fitt Ball Relax
18.10 - 19.00

Zumba fittnes 
19.00 - 20.00 

Kedd Szerda

Csütörtök
Mozgásfejlesztő torna

16.00 - 17.00
Mozgásfejlesztő torna

17.00 - 18.00
Aerobic torna
18.30 - 20.00 

Péntek

Tipetopa tánc
18.00 - 19.30                      
Április 1., 15.  

Csütörtök

Kamasz tánc
17.00 - 18.00

Női torna
19.15 - 20.15

Péntek

Hastánc
19.15 - 20.15 

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

A Közösségi Ház órarendje
2011. március 31.

A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia 06 30 537-4865

A változások a honlapon megtekinthetők.

Tájékoztató a 2011. évi 

LOMTALANÍTÁSRÓL 
Az idei évben az alábbi időpontokban kerül sor a lomtalanításra: 

Velence Ófalu és Újtelep: április 8. napján (péntek)
Velence-fürdő teljes területén: április 15. napján (péntek) 
Bence-hegyen: június 3. napján (péntek) 

A fent megjelölt időpontokban lehet a feleslegessé vált berendezési tárgyat, bútort az ingatlan előtti közterületre
kihelyezni. A maximum 3 m3 mennyiségű hulladékot oly módon kell elhelyezni, hogy azzal a gyalogos és
gépjármű forgalmat ne zavarja. 

Nem helyezhető ki bontási törmelék, autógumi, autókarosszéria, veszélyes hulladék, zöldhulladék, ág, nyesedék,
kommunális hulladék. 

A lomtalanításra meghirdetett időpont után kihelyezett és a 3 m3-t meghaladó lomokat a szolgáltató külön térítési
díj ellenében szállítja el. 

Vállalkozóknak, cégeknek, intézményeknek a lomtalanítás külön megrendelés alapján történik. 

A lomtalanítást a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai jogosultak végezni. 
Szelei Andrea

aljegyző
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások
élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó
lakók városunkhoz való kötõdésének erõsítése a Kép-
viselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.
Az úgynevezett „VELENCE KÁRTYÁT” igénybejelen-
tés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletek-
ben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói
kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt.

A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes.
Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a hon-
lapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói
kártya felhasználható.
A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõál-
lítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hi-
vatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a
törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mind-
annyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehet-
séges, a helyi fogyasztást erõsítsük.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor 
Nõi, férfi, gyermekfodrászat 
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Referencia Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435 
Fodor Rita 06-30-651-6251 
100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor 
Erika Csemege Szabolcsi út 1.
Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. 
„Iker” ABC Fecske u. 12. 
Richter Kőfaragó Ország u. 82.
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen G. u. 3. 
GILA Takarmány Uj Roland

Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. 
Dancsó Pince Boróka u. 3. 
Pelenka Futár
Csokonai u. 54.
Édes Velence Cukrászda
Fõ u. 68. 
Walzer Étterem
Nadapi u. 30. 
Zilaj Bringa Vásártér u. 46. 
Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló be-
kötési tervek készítése) Vásártér u. 46. 
Calla Virág, Ajándék Béke u. 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.

Smaragd Óra és Ékszerüzlet
Tó u. 2. 
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

Tópart ABC Halász u. 1. 

ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 36.  
Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ  

Chemikál Építész Bolt
Panoráma u. 3.

Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65. 

Huszti Kertészet Bekötõ u. 42. 
Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 

Ács-állványozó, épületasztalos,
tetõablak beépítõ, gipszkarton
szerelõ Karanicz Kornél
Tel.: 06-20-464-3286 
Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1. 

Boszorkány Pince Fõ u. 14.  
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
István Étterem Templom köz 10.

Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése,
fûtésvezérlések készítése
Tel.: 06-20-951-0267 
Velence Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
V. utca 43.
Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16. 
Gofri Büfé Tópart u. 51. 
(Szabadstrand)

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA
Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
Ápoló kúrából 20%
Dauerbõl 20%

Játékokra 10%
5.000,– Ft felett 5%
5.000,– Ft felett 5%
Minden héten más akció!
5%
1.000,– Ft felett 10%
10%

Zsákos kiszerelésnél
ingyenes házhoz szállítás 
Cementre 5%
Borkóstolásra 20%
Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!
Minden termékre 10%
kedvezmény
Készpénzes
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

Minden termékre 10%, 
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
5% kedvezmény
Minden hónapban 
más-más kedvezmény, a
Velencei Híradóban meg-
jelenõ hirdetés szerint!
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Minden termékre 10%
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

Minden hõszigetelõ rend-
szerre 3%, nettó 20.000,– Ft
felett Velence területén ingye-
nes házhozszállítást vállalunk!
(Egyéb akcióval nem vonható
össze!)
Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
Minden termékre 10%
1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10% 12 ü. feletti 
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.

Munkadíjból 5%

100% árengedmény minden
termékre, minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ részére
Minden termékre 10%

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
5.000.- Ft felett 
5% kedvezmény
10% minden forgalmazott 
termékre
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésben kapott felhatalma-
zás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el: 

A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testületére és annak Bizottságaira, Velence Város Önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesteri Hivatalára és Velence
Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményekre.

1. A költségvetés szerkezete
2. §. (1) Az államháztartási törvény 67. §. /3./ bekezdés alapján, a cím-
rendet a /2./ - /4./ bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségve-
tési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
(4) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szerv.
(5) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkor-
mányzat alábbi intézményei:
Meseliget Óvoda,
Zöldliget magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola,
Városi Könyvtár,
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, intézmények és
Önkormányzat nem intézményi együttes 2011. évi költségvetésének
Bevételi és kiadási főösszegét 3.073.125 eFt-ban
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonként
megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a működési többletét fejlesztési kiadások finan-
szírozására kívánja felhasználni és a költségvetés egyensúlyát belső tar-
talékkal, ami előző évi pénzmaradvány, biztosítja.
(4) A Képviselő-testület 2011. évi költségvetés önállóan és részben ön-
állóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti, címenkénti kiadásai – és
ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint a támogatásokat a 1/a. sz.
melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat intézményeinek részletes bevételeit és kiadásait
eFt-ban intézményenként az 1 – 5. sz. függelék, míg a „nem intézmé-
nyi” részletes bevételeket és kiadásokat a 6. sz. függelék tartalmazza.
4. §. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében szereplő műkö-
dési jellegű feladatok bevételeit és kiadásait – ezen belül a kötelező és
nem kötelező feladatok előirányzatait – a 2. sz. melléklet szerint állapítja
meg. Ezen belül a minőségi feladatok bevételeit a 2/a. sz. melléklet, ki-
adásait pedig a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
5. §. (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését illető normatív állami
hozzájárulásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról
– ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester
előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések
6. §. (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámke-
ret költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 4. sz. melléklete
tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2011.
évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes    automa-
tizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.
(4) A Képviselő-testület a Címzetes Főjegyző részére biztosítja a Köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény (továbbiakban:
Ktv.) 30/B.§ (13) bek. értelmében a címadományozási juttatást, melynek
összege az illetményalap huszonnégyszerese.
(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati Szabályzat
végrehajtásához szükséges forrásokat, az 1. sz. mellékletben meghatá-
rozott keretek között.

7. §. (1) Az Önkormányzat intézményeinél a jutalom keretet a tervezett
bér előirányzat tartalmazza.
(2) A jutalom kifizetésének végső határnapja: 2011. december15.
(3) A vezetői jutalmak kifizetése időarányosan negyedéves értékelés
alapján történik meg. 
(4) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafeteria juttatásainak
keretösszege bruttó 200.000.- Ft.

4. Általános és céltartalék
8. §. A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat cé-
lonként (feladatonként) a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §. Működési céltartalékát 30.553 eFt-ban állapítja meg, mely a műkö-
dési többletkiadások fedezésére tervezi.
10. §. Az általános és fejlesztési céltartalék felhasználásáról a Polgár-
mester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.

5. Bankműveletek és pénzellátás
11. §. (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása ér-
dekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti le-
kötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelése 100 millió Ft
értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság jogosult.
(3) A folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében, az Önkormány-
zat 80 millió Ft folyószámlahitel szerződést köt.
12. §. (1) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető
csak külön felhatalmazás alapján használhatja fel.
(2) Az intézményvezetők jogosultak a működés dologi előirányzatainak
felhasználása területén a sorok között átcsoportosítást végezni abban az
esetben, ha a feladatellátás teljes körben és megfelelő minőségben meg-
valósul és a megtakarítás nem feladatelmaradásból adódik. 
(3) A dologi megtakarítás bérjellegű felhasználására vonatkozó költség-
vetés módosítási tervezetét a Polgármester terjeszti elő az Intézményve-
zető javaslata alapján.
(4) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költség-
vetésük terhére 100.000,- Ft értékhatár alatt előzetes bejelentési és a for-
rás biztosítását szolgáló egyeztetési kötelezettség mellett, az e rende-
letben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék.
Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi
években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási
igénnyel nem járhat.
13. §. /1/ Az Önkormányzat 2011. évi ellátottak pénzbeni juttatásaira for-
dított kiadásokat e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2011. évi idegenforgalmi feladatait e rendelet 6. sz.
melléklete tartalmazza. Az itt szerepeltetett pénzeszközök felhasználása
tekintetében a feladatonkénti előirányzat figyelembevételével a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság dönt. A döntés során a főösszeget meg-
haladó intézkedés nem történhet, illetve a nevesített feladatok ellátása is
kötelező.
(3) E rendelet 7. sz. melléklete az egészségügyi feladatokat tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. sz. melléklet tartal-
mazza.
(5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú, a likviditási tervet a
9/A.számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 
(6) Velence Város Önkormányzata az Uniós forrásból megvalósított fej-
lesztések tervezett bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet szerint álla-
pítja meg.
(7) Bevétel és kiadás főbb jogcímek szerint 11. sz. melléklet.
(8) Közvetett támogatások bemutatása 14. sz. melléklet.

6. Fejlesztések szabályozása
14. §. (1) A költségvetésben foglalt felhalmozásokra (fejlesztésekre) csak
a forrásként megjelölt bevételek önkormányzati számlára történő beér-
kezését követően lehet köte lezettségvállalást kibocsátani. (13. sz. mel-
léklet)
A fejlesztések rangsor szerinti megvalósítására a Polgármester jogosult.
(2) A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás bevétel növe-

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
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lését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést, vagyonhasznosítást.
15. §. (1) A költségvetésben szereplő fejlesztések elvégzésére kötele-
zettségvállalás csak az ingatlanértékesítésből származó tényleges bevé-
tel teljesülését követően nyílik jogosultság.
(2) 2011. évben eszközbeszerzések kizárólag a költségvetésben szereplő
előirányzatok alapján történhetnek. Így tárgyévben kötelezettségválla-
lást a 46/2006.(III.20.) határozat, továbbá az 5/2010.(III.8.) rendelet 18.
§. /2/ bek. és a 23. §. /2/ bek. alapján nem lehet kibocsátani.
16. §. Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak, elő-
irányzatainak éves bontását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
17. §. Az Önkormányzat 2011. évben megvalósítja a „Velencei-tó Kapuja”
elnevezésű projekt hét beruházási elemét. Felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a projekt Támogatási szerződésében, a tervdokumentációkban, vala-
mint megvalósítást biztosító, elfogadott vállalkozói ajánlatokban és meg-
kötött szerződésekben foglalt megvalósításához a tulajdonos nevében és
képviseletében járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felhatalmazza továbbá, hogy a törvényes és jogszerű megvalósítási fo-
lyamat biztosításához szükséges szakértőt, szakcéget vegyen igénybe a
projekt fejlesztési előirányzatának terhére.
18. §. (1) A velencei V1 és V2-es kutak termálvíz hasznosításának opti-
malizálása érdekében szükséges hidrogeológus és jogi képviselő megbí-
zása. Felhatalmazza a Polgármestert az előkészítésre, továbbá a termál-
vízkészlet megállapításához, illetve a termálvízkészlet lekötéshez szük-
séges intézkedések megtételére. Támogatja továbbá, hogy ezen feladat-
ellátás során Gárdony várossal egyeztessen, együttműködjön.
(2) Az Önkormányzat a működésében szereplő energiafelhasználások
csökkentése érdekében a polgármester útján támogatási igény előkészí-
tését, tényleges megtakarítást eredményező kisebb beruházásokat (terü-
letenként 3 millió forintot meg nem haladó mértékben) készít elő és
valósít meg, amennyiben a beruházás összege a tervezési időszakban (1
év) a megtakarításból megtérül.
19. §. (1) Az Orvos Ügyeleti Társulás működési feltételeinek biztosítá-
sához szükséges arányos többletterhét a velencei Önkormányzat vállalja,
amennyiben a Társulás tagtelepülései szintén és előzetesen vállalják a
rájuk eső finanszírozási többletet.
(2) A „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére a Kép-
viselő-testület a volt háziorvosi rendelő épületét (Velence, Zárt utca 4.) je-
löli ki. Felhatalmazza a Hivatalt, hogy a használatbavétel biztosításához,
a hatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges munkálatokat végezze el.
20. §. (1) Azon nagy értékű földterületekre, amelyek nem szerepelnek
az értékesítésre kijelölt ingatlanok között, a Képviselő-testület biztosí-
tani kívánja a hosszú távú hasznosítás lehetőségét. 
(2) Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottságot, hogy megfelelő ajánlat esetén az /1./ bekezdésben szerepel-
tetett ingatlankört érintően is készítsen előterjesztést, tegyen javaslatot
az értékesítésre vagy hasznosításra. Felhatalmazza a Polgármestert és a
Hivatalt ezen bekezdésben foglaltakat kielégítő előzetes egyeztetések,
megbeszélések lefolytatására.
(3) Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Velence te-
rületén lévő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonmegszerzésére, illetve
hasznosítására tárgyalásokat folytasson.
(4) A Fő út 64. szám alatti volt Községháza épületét a felújítást követően
„Civilház” funkcióra biztosítja.
(5) Az Iskola utcai kisiskola épületét „Közösségi Ház” funkcióra biztosítja.
21. §. (1) A Képviselő-testület támogatja a termál- és gyógyvízfejlesz-
téssel összefüggő fejlesztéseknek (mint például: Kastély-épület, Északi-
strand, Velencefürdői Strand és Kemping, Polgármesteri Hivatal,
Városközpont, parkolóház, stb.), valamint a volt Honvédségi laktanya
hasznosítás vállalkozói tőkével történő megvalósítását.
(2) A Képviselő-testület a volt IFI strand területén megvalósuló beruhá-
zást követően a nemfizető strand funkciót továbbra is biztosítani kívánja.
(3) A Velence-fürdői strand – részben nemfizető strand működéssel – Gár-
dony várossal közösen kerül bérbeadásra. A strand középtávú fejlesztési el-
képzeléseit Gárdony várossal egyeztetett módon kívánja meghatározni.
(4) Velence Déli-kanyar fejlesztési koncepcióját Képviselő-testület ér-
vényben tartja azzal, hogy Velence város készülő településfejlesztési kon-
cepciójában azt teljes körűen szerepeltetni kívánja.
22 §. (1) A Képviselő-testület pályázati támogatások elnyerése érdekében
támogatja a szükséges előkészítő munkákat az önkormányzati kötelező
feladatok ellátásához, továbbá a település kiemelten támogatott fejlesz-
tési céljainak megvalósításához.
(2) Az idegenforgalmi feladatok, település turisztikai, város arculat, mar-

keting feladatait a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület megálla-
podás alapján végzi.
(3) Saját feladatainak ellátását biztosító, illetve javító, a város fejlődési cél-
kitűzéseibe illeszkedő fejlesztések megvalósítását segítő pályázati eljárások-
ban részt kíván venni, amennyiben ennek önrészének forrása biztosítható.
23. §. A Képviselő-testület pályázati támogatással tervezi megvalósítani
a település rehabilitációt a Fő utcai Óvoda és Civilház környezetében, az
újtelepi óvodafejlesztés II. ütemét, a MÁV-vonalat keresztező közúti alul-
járóhoz kapcsolódó önkormányzati közútépítési fejlesztést, valamint
minden fejlesztést és beszerzést, ami a gazdaságosabb működést és a te-
lepülés hosszú távú céljait szolgálja.
24. §. A Velencei Híradó újságkiadványban, illetve az Önkormányzat
honlapján a közérdekű információk megjelenítését biztosítja.
25. §. Fejlesztésre kijelöli a volt ÉDÁSZ-épületben lévő tulajdonrészét
közösségi szolgáltatásra.

7. Kapcsolatok - együttműködések
26. §.(1) Velence Város Önkormányzata jó kapcsolatot kíván fenntartani
a szomszédos településekkel. Ennek keretében törekszik a fokozott
együttműködésre, illetve együttműködési megállapodásokat köt, amely-
ben költségmegosztást is vállal konkrét feladatok elvégzéséhez. 
(2) A Képviselő-testület a történelmi egyházak együttműködését feltéte-
lezve támogatást biztosít fejlesztési feladatokra. A 2011. évi támogatás
keretében megvalósítja a temetőben a vizesblokk (WC) épület megépí-
tését, az egyházakkal kötött külön megállapodás alapján. Az üzemelte-
tésre a temető üzemeltetőjével szerződést köt.
27. §. A Képviselő-testület aktívan részt kíván venni a Velencei-tó Kör-
nyéke Többcélú Kistérségi Társulás munkájában, melynek kapcsán fel-
hatalmazza a Polgármestert:
- A Kistérség érdekébe illeszkedő és Velence számára fontos fejlesztések
és működés elősegítését szolgáló tevékenységek támogatására,
- Velencére telepítendő szolgáltatások befogadásának, létesítésük meg-
valósításának elősegítésére, támogatására,
- Az előnyös működési együttműködések, így a társulások, mikrotársu-
lások létrehozásának előkészítésére.

8. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok
28. §. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető
elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (ve-
szélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése kö-
rében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület
legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Polgármester az elő-
irányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirány-
zatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem
szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9. Vegyes intézkedések
29.§. A Szociális Bizottság a szociális kiadások sorai között átcsoportosí-
tást végezhet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyeztetésével.
30.§. A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozás-
állományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van, mely kötelezettséget a
Polgármester felé kell teljesíteni.
31. §. A Képviselő-testület (kivéve, ha eltérő rendelkezés vagy megálla-
podás van érvényben) bérleti – haszonbérleti szerződéseit 4,9 %-os
inflációval indexálja.
32. §. Amennyiben a költségvetésben a dolgozók számára biztosított la-
kásépítés támogatási keret felhasználásra nem kerül, úgy az a lakossági
támogatásoknál felhasználható.

Záró rendelkezések
33. §. (1) E rendelet 2011. március 16. napján lép hatályba, rendelkezé-
seit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a 2011. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatály-
balépésével egyidejűleg hatályát veszíti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
Velence, 2011. február 28.

Oláhné Surányi Ágnes s.k. dr. Papp Gyula Gábor s.k.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2011. március 16.

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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VELENCÉÉRT
EMLÉKÉREM

Velence város jogelődje, Ve-
lence Nagyközség Önkor-
mányzata 21/1992.(IX.25.)
számú rendeletével Velen-
céért Emlékérmet alapított. 
2011-ben az Emlékérem 

tulajdonosa 
Galambos György,

akinek a Képviselő-testület
a 49/2011.(II.28.) határoza-
ta alapján ítélte oda ezen
erkölcsi elismerést.

Galambos György úr
születése óta Velencén él
családjával. Az elmúlt 16
évben képviselőként és al-
polgármesterként tevékeny-

kedett a közéletben. A település alpolgármestereként a
nevéhez fűződik az önkormányzati tulajdonrésszel bíró gaz-
dasági társaságban való képviselet.

Folyamatosan részt vett a termőfölddel, felszíni víz-
elvezetéssel, hulladékgazdálkodással, vagyongazdálkodás-
sal kapcsolatos koncepciók kidolgozásában és annak meg-
valósításában.

Velence város fejlődésének és fejlesztési feladatainak
alkotó módon volt részese. A közéletben ma is bizottsági tag-
ként, civil szervezetek vezetőjeként és tagjaként vesz részt.  

GRATULÁLUNK!

A Képviselő-testület nevében: Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

OKMÁNYIRODAI HÍREK

Polgármesteri Hivatal, Velece, Tópart u. 26.

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfõ-kedd-szerda:     8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csütörtök-péntek:       8.00 – 12.00
Telefon: 589-420 (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),

589-428 (jármûigazgatás)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi
Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit.
A napi utolsó okmány-készítést 

hétfõ-szerda napokon        15.00 órakor 
csütörtök-péntek napokon 11.30 órakor

végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk minden megje-
lent ügyfelet adott napon fogadni. 

Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.
Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek
okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy
ügyfélfogadási idõ elõtt,  7.30–8.00 óra között történjen az ügy-
intézés. 
Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 telefonszámon lehet.

FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ személyi igazolvány kiváltása (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása illetékmentes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott 1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya               1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és a

SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, adat
változás történt 1.500,–

– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges                            3.000,–

70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya  illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye                 1.500,–
Lakcímigazolvány:
– lopás, adatváltozás esetén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesztés esetén 1.000,–
Útlevél:
– 0-18 éves korig, val mint 70 év felett    2.500,–
– 18-70 éves korig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves korig, 10 évre 14.000,–
Soron kívüli eljárás esetén
(5 munka nap + postázás) illetékek kétszerese
Vezetõi engedély kiváltása, hosszabbítása:
– kiváltás, hosszabbítása 4.000,–
– 62 év felett hosszabbítás 1.500,–
– 1 éves orvosi igazolás esetén 1.500,–
Forgalmi engedély: 6.000,–
Törzskönyv: 6.000,–

Illetékek befizetését csak a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbe
vételi számláján (10032000-01012107) tudjuk elfogadni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefon-
számokon tud felvilágosítást nyújtani.

Heinczné Horváth Edina
irodavezető

Kápolnásnyék
Nadap
Sukoró
Pákozd
Pázmánd
Székesfehérvár
Velence
Vereb
Lovasberény
Budapest
Pusztaszabolcs
Gárdony
Vértesacsa
Baracska
Martonvásár
Zichyújfalu
Seregélyes
Pátka
Csákvár
Szabadegyh.
Kajászó
Vál
Besnyő
Összesen:

Település Szem.
ig.

17

5
2
8
4

20
5

13
1
8
3

4

3
2
2

1

98

4

7
1
1

2

1

16

Lak-
cím

kártya

4

2

1
1
6
1
2

3

20

Veze-
tői

eng.

17
3
8
5

15
4

38
4

16
4

14
9

3

7
1
5

153

Jár-
mű

igazg.

40
5

13
8

19
16
42
7
8
8
7

13
3
3
2
3
3

7
8
1
2
1

219

Par-
kolási

ig.

7

1

1

9

Út-
le-
vél

6

8
3
2
1
9
3

2
3

1

2

40

Ügy-
fél-

kapu

5

2
2

3
3

2

1

18

Ösz-
sze-
sen

93
8

38
20
45
29

132
21
43
13
37
28
3

12
2
3

15
3

15
8
2
2
1

573

Kimutatás az okmányiroda munkájáról
települészinten 2011. március hónapban

Ideig-
lenes

szem.ig.
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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

TELEPÜLÉS
Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
ÖSSZESEN:

TELEPÜLÉS
Budapest
Érd
Törökbálint
Diósd
Budakeszi
Dunaújváros
Perkáta
Hantos
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Bokor
Salgótarján Baglyasalja
Mályi
Mezőhegyes
Székesfehérvár
Mór
Csákberény
Csákvár
Vértesacsa
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Csősz
Szabadbattyán
Polgádi
Kisláng
Veszprém
Siófok
Balatonszárszó
Balatonboglár
Balatonszabdi
Nagykanizsa
Zalaegerszeg

ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

418
580
349

93
1320

183
80
54

3077

34
1
1
3
1
2
6
1
1
1
8

30
45

3
107

16
9

462
399

31
73

9
1
4
1
1

41
3
1
1
3

10
54
12

1
2
2
1
1
2
1

10
1
2
1

1399
4476

Szakorvosi Rendelőintézet 
betegforgalma

2011. március
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet működéséről

Rendelőintézetünk a járóbeteg szakellátást illetően február hó-
napban is teljes egészében kihasználta a rendelkezésünkre álló
finanszírozási volument. Betegforgalmi statisztikánkat mel-
lékeljük.

Márciusban elkezdtük otthoni szakápolási tevékenységün-
ket is. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segít-
ségével lehet igénybe venni. A Rendelőintézet ezen a területen
rendelkezik még szabad kapacitással.

Áprilistól szeretnénk egészségügyi szolgáltatásaink körét
tovább bővíteni: Nappali kórházi szolgáltatásunkat illetően egy-
re nagyobb a lakossági igény. Mivel a tevékenység végzéséhez
szeptember óta rendelkezünk működési engedéllyel és a feladat
ellátásához minden személyi-, tárgyi- és szakmai-környezeti
feltételnek megfelelünk, ismét kértük Miniszter úr segítségét az
OEP finanszírozási rendszerbe történő befogadásunk érdekében.

A járóbeteg-szakellátás területén is szeretnénk szolgáltatá-
sainkat bővíteni. Áprilistól dr. Felker Zsuzsa gyermekgyógyá-
szati szakrendelése elkezdődik. Ezen a rendelésen a térség
gasztroenterológiai problémákkal küzdő, illetve ételallergiás
gyermekeit várjuk. A rendeléssel kapcsolatos részletekről a Re-
cepción adnak tájékoztatást. Tervezzük stoma-gondozás beindí-
tását is heti két órában a sebészeti szakrendelés keretein belül.

Mivel Dr. Pápai Székely Zsolt tüdőgyógyász osztályvezető
főorvos, Dr. Csernavölgyi István főigazgató úrtól fontos igaz-
gatással kapcsolatos felkérést kapott, áprilistól a tüdőgyó-
gyászati szakrendelést dr. Kató Ernő adjunktus veszi át.

A szemészeten dr. Láng Judit adjunktusnő mellett áprilistól
dr. Nyirati Adrienn szakorvos is elkezdi rendelését.

A bőrgyógyászaton dr. Tóth Gyöngyi szakrendelését
áprilistól dr. Hernádi Mária főorvosnő veszi át.

Az általános belgyógyászati szakrendelésen dolgozó kol-
légáink a diabetológiai (cukoranyagcsere-zavar) problémák
megoldásában is segítenek. A gyomor-bélrendszer betegségei-
ben szenvedők a gasztro-enterológiai szakrendelésen, a máj-
epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők a hepatológiai szak-
rendelésen kapnak ellátást.

Szintén áprilisban, az Optikai üzlet mellett Gyógyászati
Segédeszköz Bolt és Bemutatóterem nyílik. Tárgyalásokat kezd-
tünk audiológiai céggel hallásvizsgálat beindításával és halló-
készülék forgalmazásával kapcsolatban. Ezt a szolgáltatást
szeretnénk májusra elérhetővé tenni.

A Rendelőintézetben, márciusban gyógymasszázs-szolgál-
tatás indult. Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök
minden nap a Recepción adott időpont alapján elérhetőek. A
szolgáltatást az OEPnem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szak-
orvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló
masszázsként is igénybe vehető. (Részmasszázs: 20 perces 1500
Ft, 30 perces 2000 Ft. Teljes-test masszázs: 60 perces 3500 Ft)
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javasla-
taikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék munkánkat.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető igazgató

ESETSZÁM

ESETSZÁM

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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GRATULÁLUNK

2011. március 17-én
összesen hét kategóriában
kaptak díjat a legjobb
magyarországi szállodák.
A 2010. év legjobb wellness szállodája választáson a
vidéki szállodák kategóriájában  a Velence Resort & Spa
is átvette az Aranynap-díjat!
Az elismerést a Turizmus Trend olvasóinak 2010-es
szállodai minősítése alapján, a Turizmus Trend és a Day
Holiday Kft ítélte oda.
(Az Aranynap-díjat a Day Holiday Kft. 2005-ben alapí-

totta azzal a  céllal, hogy értékelje Magyarország legjobb
konferencia szállodáit, wellness kategóriában pedig öt éve
osztott először díjakat.)

A Képviselő-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

Virágos
Velence
Városszépítő

Egyesület

Virágos 
Velence

A hosszú, hideg tél után itt kopogtat a tavasz a kertek alatt.
Igaz, még egy kicsit didergünk, de a kikelet hírnöke szir-
mainak kibontásával már fennhangon hirdeti az új évszak
közeledtét. Ha a jó idő beköszönt, akkor Velencén meg-
kezdődnek a virágosítással kapcsolatos munkák. Az idén
is lesz utcavirágosítás, illetve a közterületeken, parkokban
is ültetünk virágokat. Az utcák virágosítását az Ó-faluban
május 19-én tervezzük, az újtelepi részen és a számozott
utcákban pedig május 20-án. Az utcák megbízottjait le-
vélben értesítjük a megbeszélés időpontjáról. A parkokban
és a közterületeken május 21-én regge l 9.00 órakor
kezdjük az ültetést. Kérünk mindenkit, aki tenni akar azért,
hogy „Velence Virágos Virágzó” város legyen,  jöjjön és
segítsen a virágok ültetésében szombaton délelőtt bárme-
lyik virágágyásnál. Az elmúlt években már megmutattuk;
az összefogásnak igazán nagy ereje van és bízom benne,
hogy ehhez a nemes mozgalomhoz egyre többen csatla-
koznak. Közös a célunk: városunk tiszta, virágos és ren-
dezett legyen. Ha bármilyen ötlete vagy kérdése van,
forduljon hozzám bizalommal a 06-20-9425-759-es vagy
a 06-30-2678-682-es telefonszámon. 

Szeretettel várunk mindenkit a virágültetésen!

Benkő Istvánné
képviselő, szervező

Tisztelt 
Kutyatulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Virágos Velence Városszé-
pítő Közhasznú Egyesület pályázaton 10 db kutyapiszok
gyűjtőt nyert, amelyek az alább felsorolt helyeken talál-
hatók:

Babák Rózsakertje (Kis u. és 7-es főút sarkán)
Bence-hegy (Orbán szobornál a park elején)
Ezüstparkoló
Hősök parkja 
Jókai utca 
Kemping utca eleje (Aranykút étteremnél)
Kemping utca vége
Kereszt (Fehér Házzal szemben)
Szabolcsi úti sétány (Árok utca sarok)
Tulipánpark (játszótér mellett)

Kérem, hogy minél többen használják az új gyűjtőedé-
nyeket a közterületek tisztántartása érdekében.

Benkő Istvánné
elnök

Március 10-én elhunyt 
Ranschburg Jenő, az ismert
gyermekpszichológus, aki na-
gyon sokat tett a gyerekekért és a
szülőkért, értünk, hogy jobban
tudjunk együtt élni egymással.
Pályakezdő gyógypedagógusként
1961 és 1963 között Velencén
tanított értelmi fogyatékos gye-
rekeket. Életének erre a korsza-
kára mindig szívesen emlékezett
és  egy  kicsit mindig velenceinek
tartotta magát.

Utoljára tavaly októberben járt nálunk és tartott elő-
adást első munkahelyének hatvanadik születésnapján. 
Emlékét szeretettel megőrizzük.

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságot kötöttek:

2011. március 9-én:
Muzsik László Lajos – Boró Brigitta Ilona

2011. március 26-án:
Töreki György – Horváth Emese

Gratulálunk!
Szabó Lászlóné és Egri Andorné

anyakönyvvezetők
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

A VKTKT 2011. február 25-én 9 órától tartotta soron
következő ülését, ahol 3 módosító javaslattal első olvasat-
ban elfogadták a Velencei-tó Környéki Kistérségi Társulás
és intézményei 2011. évi költségvetését és gazdasági
programját. 

A Társulási Tanács Kápolnásnyék, Pázmánd és Vereb
Község kezdeményezésére megvizsgálta a Vörösmarty
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészetoktatási   Intézmény állami normatívájának havi fix
összegű átadásának lehetőségét, majd az intézmény főigaz-
gatójának kérésére a Társulási Tanács visszavonta azt a
határozatát, miszerint a Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény önálló bérkifizető  hely lesz. 

A Társulási Tanács elfogadta Zichyújfalu község
adósságrendezési tervét, illetve felkérte Pákozd községet is
a VKTKT felé az intézményfinanszírozásból eredő adóssá-
gai rendezésére. 

A Társulási Tanács elfogadta a VKTKT egységes szer-
kezetbe foglalt Szervezeti Működési Szabályzatát, illetve
a közalkalmazotti törvény szerint módosította a Gárdonyi
Kistérségi Iroda Alapító Okiratát. 

Döntés született arról, hogy a TIOP 1.1.1-07/1-2008-
0613 projekt nyílt közbeszerzési eljárása során a bíráló bi-
zottságot az alábbi tagok alkotják: Tóth István VKTKT
elnök; Csordásné Bölcsics Márta főigazgató, Bencze Péter
főigazgató; Galambos Zsuzsanna GKI irodavezető;
Nochtáné Sulyok Mariann GKI gazdasági vezető;
Dr. Schablauer Péter ügyvéd. Az eljárást lezáró döntést a
Társulási Tanács hozza meg 2011. április 11-én. 

A KDOP-2009-5.3.2-azonosító számon regisztrált pro-
jekt megvalósítása érdekében a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás, mint ajánlatkérő általános
egyszerű közbeszerzési eljárást indított a Vörösmarty

Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény akadálymentesítése tárgyában.
A Tanács döntött arról, hogy az érvényes és eredményes
közbeszerzési eljárás után a Mava-Plan Kft-t bízza meg a
munkák elvégzésével. 

A Tanács döntött arról, hogy 2011. évben a társult
települések nem jelentetnek meg információs füzetet. 

A Társulási Tanács 2011. március 11-én 9 órai kezdet-
tel rendkívüli ülést tartott. Kápolnásnyék Község Önkor-
mányzata kérte a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fenntartói jogának átadását Kápolnásnyék Község Önkor-
mányzata részére. A Társulási Tanács a fenntartói jog
átadásának lehetőségéről soron következő, március 25-i
ülésén tárgyal. A Velencei-tó Környéki Kistérségi Társulás
és intézményei 2011. évi költségvetését és gazdasági
programját egyhangúan nem lehetett elfogadni, mert nem
mindegyik polgármester  jelent meg az ülésen, egy órával
később, 10.00 órára az elnök megismételt ülést hívott
össze a Társulási Megállapodás IV. 1. 5. pontja alapján,
összhangban az SZMSZ-szel, ahol minősített többség-
gel elfogadták a Velencei-tó Környéki Kistérségi Társulás
és intézményei 2011. évi költségvetését és gazdasági
programját. 

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
hivatalos honlapja a www.velencei-to.hu címen érhető el,
ahol a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyvei is meg-
tekinthetők.

Tóth István Galambos Zsuzsanna
elnök irodavezető 

VKTKT
Gárdonyi Kistérségi Iroda

Velence, Balatoni út 65.
telefon: 22/589-572     irodavezeto@velencei-to.hu

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló

a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  Társulási Tanácsának februári és márciusi üléséről

VELENCE  RESORT  &  SPA HÍREI
Kedves Velencei Olvasók!

Ismét itt a tavasz, a megújulás időszaka. A téli kalóriadús
étrend, a mozgásszegény életmód egyaránt kedveznek a
kilók lerakódásának, a narancsbőr kialakulásának. Ezért
ajánljuk a hölgyek figyelmébe Thalmer Talasso terápiánkat,
mely látványos alakformáló, karcsúsító, cellulitkezelő és
hidratáló hatású. Már egy kezelést követően igen látványos
az eredmény, hatása hosszantartó. Mivel az igénybe vett bőr
leginkább ásványi anyagokból és nyomelemekből szenved
hiányt, a tengeri hatóanyagok kiválóan alkalmasak a bőr-
sejtek egészséges anyagcseréjének helyreállítására. Semmi-
lyen más természetes anyag nem olyan gazdag ásványi
anyagokban, mint a tengeri alga. Tartalmaznak anyagcserét

serkentő B12 vitamint, magnéziumot, a vérképzéshez szük-
séges vasat és az immunrendszer számára nélkülözhetetlen
C vitamint. Kezeléseinkhez előzetes bejelentkezés szüksé-
ges. Kérjük, hogy időpont egyeztetéshez hívja az 589 971-
es telefonszámot.Tájékoztatunk továbbá minden kedves
érdeklődőt, hogy a fürdő április 27-től 29-ig általános kar-
bantartási munkák miatt zárva tart, nyitás április 30-án!
A karbantartás a fitness órák és a kardioterem nyitva tartá-
sát nem befolyásolja. Kérjük szíveskedjen figyelembe venni,
hogy az esetleges változások miatt a wellness bejáratnál ki-
függesztett, valamint a honlapunkon közölt információ lesz
az irányadó!   Szeretettel várjuk, látogasson el hozzánk!

www.velencespa.com

Spa telefon: 22 589 971 Szalczgruber Mariann
marketing manager
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Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, (megtalál-
ható a következő oldalon) letölthető a www.velence.hu oldalon,
vagy papír alapon átvehető a Polgármesteri Hivatal (2481 Velence,
Tópart u. 26.) pénzügyi osztályán. 

1. A pályázat célja 
A pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapsolat
előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 
Velence Város Önkormányzat az arra érdemes pályázatok között
összesen 22.781 eFt-ot oszt szét. 

3. A támogatott tevékenységek 
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségü-

gyi rehabilitációs tevékenység,
b) egyházi ingatlanok felújítása
c) önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézménybe

járók utaztatása
d) kulturális tevékenység,
e) kulturális örökség megóvása,
f) műemlékvédelem,
g) állatvédelem,
h) környezetvédelem,
i) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdek-

képviselet,
j) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony kere-

tében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
k) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás,

mentés, katasztrófa-elhárítás,
l) velencei lakosok közérdekű tájékoztatása
m)  helyi klubok.

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt 2011. május 1.
és 2012. április 30. közé eső időszakban elszámolt működési költ-
ségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi
eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. A
pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonat-
kozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az el-
számolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a 5/2011.(II.21) számú „A társadalmi szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló” rendelet 9.§-a szerint. 

4.2. Egyéb feltételek: 
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Velence Város Önkormány-
zata által erre a pályázati célra kiadott pályázati Adatlapon nyújtható
be. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány min-
den kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsa-
tolásával kell benyújtani. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti-,
ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt követi leg-
közelebbi munkanapon jár le. 
A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat: 

1.   Pályázati Adatlap 
2a. A beadáskor hatályos alapító okirat, cégkivonat másolata

b. A pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank
által hitelesített, 30 napnál nem régebbi másolata

c. Közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezeteknek a pályá-
zat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági jelentés, il-
letve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentáció

Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatás-
ban, melynek során az a) és c) pontokban megjelölt dokumen-

tumokat egy éven belül már benyújtotta és abban az előző támo-
gatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok
benyújtása – pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt
borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni
„Velencei civil szervezetek támogatása 2011.” 

Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az
elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe! 
Beadási határidő: 2011. április 11.
A beadás helye: A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell
beküldeni: Polgármesteri Hivatal 2481. Velence, Tópart u. 26. vagy
személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00
óráig az alábbi címen: Polgármesteri Hivatal 2481. 
Velence, Tópart u. 26. pénzügyi osztály

6. A formai bírálat szempontjai: 
A papíralapú pályázat esetén: 
a) postára adás – vagy személyes benyújtás dátuma,
b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága
e) a hivatal pénzügyi osztályának igazolása  az előző pályázatról

való elszámolás helyességéről

7. Az elbírálás határideje 2011. május 20.

8. Pályázók döntést követő kiértesítése 
A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság a pályázatok beérkezési határidejét követő 30
napon belül javaslatot tesz a Képviselő-testületnek, majd a dön-
téséről 8 munkanapon belül az érintettet írásban értesíti.

10. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést
köt, amely tartalmazza:
a)  a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b)  a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
c)  a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d)  az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és

határidejét,
e) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával

kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvételéről,
f)  a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzá-

járul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Polgármes-     
teri Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek és szerveze-
tek általi ellenőrzéséhez.

A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló
értesítés kézbesítésétől számított 90 napon belül a pályázó hi-
bájából nem jön létre a szerződés.

11. A támogatás folyósítása 
A támogatási szerződés aláírását követően az önkormányzat
a támogatás összegét a támogatási szerződésben foglalt üte-
mezés szerint utalja át, illetve fizeti ki.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szer-
ződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek szá-
mot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Bíráló dönt. 

Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegéről, a támogatási
szerződésben meghatározott határidőig (április 30.) nem, vagy nem
a meghatározott módon tesz eleget, úgy a már a következő idő-
szakra szóló kiírt és eredményesen elbírált pályázat tekintetében
jogvesztést von maga után. 

Velence, 2011. március 21.

Velence Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására



szám:................................../ 2011.
nem a pályázó tölti ki

Pályázati adatlap
a 2011. évi támogatás elnyeréséhez

Pályázó főbb adatai:

Megnevezés:

Székhely / Település:

Irányítószám: utca, házszám:

Telefon:

E-mail cím:

Honlap cím:

Szervezet működési formája (alapítvány, egyesület, kft., kht., egyéb, stb.)

Adószám:

Bankszámla szám:

Vezető személy neve:

Pályázatért felelős személy neve:

Elérhetősége:

Igényelt támogatás összege:

Kifizetés ütemezése  (egyszeri, havi, igény szerint, stb.):

Pályázati cél bemutatása:

Fax:

Velence....................................................

Cégszerű aláírás
(nevet nyomtatott nagybetűkkel is ki kell írni!)

P.H.
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A környék egyik fő vonzerejét jelentő turisztikai
pályázatok vendégházak, szálláshelyek minőségi szín-
vonalának emelésére, borturisztikai szolgáltatások meg-
valósítására irányulnak, és innovatív beruházásként
Pázmándon megvalósulhat egy Velencei-tavi és bio
borok múzeuma is.

Ebben a pályázati szakaszban megújulhat a falusi
vendéglátás egy pázmándi és két Sukorói vendégház
kor-szerűsítésével, illetve kialakításával.
Készül az új HVS

Bár a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület szűkös
fejlesztési forrásokkal rendelkezik, összesen 1 606 000
euroval, a közösség igyekszik jól sáfárkodni a ren-
delkezésre álló forrásokkal.

A Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia  célja,
hogy a Velencei-tó visszanyerje korábbi népszerűségét
azzal, hogy a testi-lelki harmónia megteremtésével a
fenntartható környezet, a rekreáció és egészségturizmus
turisztikai modelljét töltse be.

A stratégiában elsősorban azok a fejlesztési elkép-
zelések kaptak lehetőséget, amelyek a legrövidebb
időszak alatt biztosíthatják a települések identitásának
növelését, idegenforgalmi bekapcsolódását a minőségi
turizmusba. Szervesen kapcsolódnak a most induló
nagyobb beruházásokhoz, a Négy Évszakos minőségi
turizmus és a szezonhosszabbítás lehetőségét elősegítik,
a tó arculatát meghatározzák, és a térség ismertségét
növelik. 

A 2011-ben induló LEADER program célja, hogy
elősegítse a helyi szereplők partnerségben megvalósuló
fejlesztési elképzeléseit, amelyek ebben az évben a
helyi termékek, a megújuló energia, az öko szemlélet
irányvonalait erősítenék, és az együttműködések meg-
valósítását szorgalmazzák. 

A gazdasági, civil szereplők hálózatba tömörülésével
növelhető a szolgáltatások színvonala, innovatív
elképzelések valósulhatnak meg, és az idegenforga-
lomból, turizmusból származó bevételek növekedhet-
nek, amely a tó dinamikus fejlődését és magára találását
szolgálja.

Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

munkaszervezet vezető

(Bővebben a LEADER programról és a pályázatokról
www.velenceitoleader.eu honlapon tájékozódhatnak). 

Végső szakaszhoz érkezett a 2009 novemberében
bea-dott Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
tengelyes pályázati bírálata. A 18 beadott pályázatból
15 felelt meg a formai és tartalmi kiírásoknak, ezzel 76-
ra bővült az UMVP nyertesek száma a tókörnyéki
településeken.

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület pályázói a
96 LEADER Akciócsoport közül az elsők között kapták
meg a jogosultságot a nyertes határozatok összeál-
lítására, ezzel egy-két hét múlva újabb 15  beruházás
megvalósulása kezdődhet  el  a Velencei-tónál.

A  nyertesek maximum 10 millió forintot igényel-
hettek terveik megvalósítására, mivel a helyi Vidék-
fejlesztési Stratégia célja, hogy minél több pályázó
juthasson forráshoz, hiszen csak így valósulhat meg,
hogy minden település felzárkózhasson a kitűzött közös
célok elérésére.

Munkahelyteremtés, és munkahely megtartás a
legfőbb cél, ezért örvendetes, hogy a tizenegy pályázat
a tizenötből ezt célozza meg.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 6,
turisztikai tevékenységek ösztönzésére 5, továbbá
falumegújításra 2, vidéki örökség megőrzése 2 támo-
gatási kérelem felelt meg a kiírásoknak.

A mikrovállalkozások műszaki-technológiai fejlesz-
tésétől új telephely megvalósításáig egy kápolnásnyéki,
egy sukorói, két pákozdi és egy pázmándi vállalkozás
kezdheti meg a beruházást.

A falumegújítási projektek keretében pihenőhelyek,
közösségi terek, parkok, és zöldterületek újulhatnak
meg Sukoró és Kápolnásnyék településeken.
A pázmándi bormúzeum igazi különlegessége lesz a
Velencei-tónak.

ÚÚjjaabbbb  UUMMVVPP  nnyyeerrtteess  ppáállyyáázzaattookk  
aa  VVeelleenncceeii--ttóónnááll!!
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Az Utazás kiállításra elkészült a Velencei-tó Turizmu-
sáért TDM Egyesület első kiadványa, mely bemutatja az
Egyesület tagjait, elérhetőségüket, ízelítőt ad a helyi tu-
risztikai programkínálatból és a térség természeti kincsei-
ből, értékeiből.

A TDM Egyesület tagjai örömmel fogadták a közös ki-
adványt, az abban való ingyenes megjelenés lehetőségét
és emellett saját prospektusaiknak, kiadványuknak a kiál-
lításon való népszerűsítését. 

Idén március 3-6. között több mint 60 ezer érdeklődő
látogatott el a Hungexpóra.  Nagy volt az érdeklődés régi-
ónk turisztikai kínálata iránt. A KD-régiós standon tartott
sajtótájékoztató keretében Navracsics Tibor, miniszterel-
nök helyettes mondott megnyitó beszédet. Ezt követően L.
Simon László országgyűlési képviselő megnyitotta a ve-
lencei standot és Oláhné Surányi Ágnes, Velence polgár-
mestere sajtótájékoztatón mutatta be a Velencei-tó Kapuja
projektet. 

A velencei Szent Benedictus borrend tagjai soka-
kat csábítottak hozzánk borkóstolóra. Köszönjük Lics
Juditnak, Dancsó Józsefnek, Mayláth Endrének, Kupi
Lászlónak és a Nemes Cukrászdának (nagy sikerű
fagyi- és sütemény kóstoltatás), hogy bemutatójukkal
gazdagították a programunkat, látogatókat vonzottak
standunkhoz és hozzájárultak rendezvényünk sike-
réhez!

A jövőben is lesznek hasonló akciók és további lehető-
ségek a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület által
képviselt települések és turisztikai szolgáltatók kínálatá-
nak bemutatására a térség turizmusának élénkítése érde-
kében!

TDM tagság
A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület alakulá-

sakor 28-an írták alá a belépési nyilatkozatot, jelenleg 32
taggal büszkélkedhetünk. 

A következő hónapokban a Velencei Híradóban  be-
mutatjuk egy-egy tagunkat, megalakulásuk történetét, cél-
jukat és kínálatukat, mellyel a helyi turisztikai desztinációt
erősítik, színesítik. A bemutatkozást véletlenszerű sor-
rendben közöljük, a vállalkozás nagysága, ismertsége vagy
egyéb szempont nem játszik szerepet.

Zilaj-Bringa 

Zilaj Edit elmondása szerint a kerékpár-
kölcsönző ötlete egy szilvásváradi, zápore-
sős, bringázós naphoz fűződik. Miért nincs
Velencén kerékpárkölcsönző?– tette fel a
kérdést férjének a kerékpártúra folyamán. Ő a megszokott
nyugalmával azt válaszolta, hogy nyissunk egyet! Mire a

szálláshelyükre visszaértek bőrig ázva, már meg is voltak
a „nagy  tervek”. Így kezdődött ez a családi vállalkozás!

Eredetileg vízellátás és szennyvízcsatornázás tervezé-
sében és kivitelezésében jártas a család, de a nagy elhatá-
rozás óta eltelt 5 év alatt sem bánták meg döntésüket a
kerékpárkölcsönzőt illetően, mert nagyon szeretik és élve-
zik ezt a tevékenységüket is.

A jó szolgáltatáshoz jó minőségű és állapotú kerékpá-
rok kellenek! Szigorúan be is tartják ezt a szabályt, mert
olyan színvonalas szolgáltatást igyekeznek nyújtani ami-
lyet ők is elvárnak másoktól.

A kölcsönzésen kívül túraútvonalakat is ajánlanak, amit
saját maguk és kedves barátaik segítségével állítottak
össze. Van egy csodálatos túravezetőjük, aki úgy ismeri a
Velencei-hegységet, mint a tenyerét, és erről olyan erővel
és élvezettel tud beszélni, hogy nincs olyan ember, aki
ennek hatására ne akarna visszatérni a Velencei-tóhoz!

Szolgáltatásukat újabban kerékpárjavítással és új ke-
rékpárok árusításával bővítették, ezeket a helyi lakosok is
szívesen igénybe veszik.

Zilajék örömmel csatlakoztak a helyi TDM-hez és igé-
nyes kínálatukkal szeretnének hozzájárulni a desztináció
pozitív imázsának erősítéséhez. 

Arday Ágnes 
TDM munkaszervezet vezetője

TURIZMUS

A  Helytörténeti  
Egyesület  
FELHÍVÁSA
Kedves Velenceiek!
Szeretnénk felkutatni és a kapcsolatot felvenni azokkal,
akik Velencéről elszármaztak, vagy bármilyen más
módon Velencéhez kötődnek.
Ehhez kérjük a segítséget!
Információikat  az  alábbi  helyeken juttathatják  el
Egyesületünkhöz:

Galambosné Marika Telefon: 06 70 629 08 94                       
e-mail: galambosne.marika@gmail.com 

Somhegyiné Jutka Telefon:  06 22  472 174              
e-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

Könyvtár Telefon: 06 22 472 453
e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu

Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket, 
mindenkit, aki szereti Velencét!

Galambos  Györgyné
Helytörténeti  Egyesület



2011. ÁPRILISVELENCEI HÍRADÓ20

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Újtelepen tornatermünk dekorációja már néhány nappal az
ünnepi megemlékezés előtt a magyar föld színeibe öltözött.
A zászló és kokárda mellől nem hiányozhatott Petőfi Sándor
képe sem. A gyermekcsoportokban verselő és alkotó készü-
lődés folyt, a kicsik és nagyok gondolatait, érzelmeit for-
málta ez a tevékenykedés. 

Az ünnepre a nagycsoportosok műsorával közénk köl-
töztek a történelmi emlékek. Hősök, akik bátran léptek a tet-
tek mezejére, versek, amelyek örökre megőrzik őket, és a
dallamok ezen a napon is a szívünkig értek. A piros, fehér,
zöld lufik körbeértek, ahogy a gyerekek megformálták Már-
cius 15-e jelképét, a kokárdát. Minden jelenlevő csoport szí-
nesítette egy-egy verssel az előadást, még a legkisebbek is
készültek. A közös énekszó kovácsolta eggyé a jelenlévőket
az ünnepi hangulatban. Minden évben átéljük ezeket a ki-
vételes perceket, tovább adva évről évre a kisebbeknek a
tartalmat és a for-
mát, hogy erősöd-
jön szívünkben a
szeretet: mi ma-
gyarok vagyunk,
otthon vagyunk
itt, szeretett ha-
zánkban.

„Trombita harsog, dob pereg,
Kész a csatára a sereg.
Előre!” Petőfi Sándor

Ó-faluban a Március 15-i megemlékezést lázas készülődés
előzte meg. Képeket nézegettünk, dallal, verssel, kokárda és
zászlófestéssel készültünk e jeles ünnepre.

Reggel izgatottan feszengett minden kis óvódás az ünneplő
ruhájában. A különböző kokárdákat látva, szinte egyszerre,
egymást túlharsogva mondogatták: „Piros-fehér-zöld, ez a
magyar föld!”. Tízórai után közösen ünnepeltünk az aulá-
ban, mely méltó módon feldíszítve várta az apró „sereget”.
A gyerekekkel a felnőttek közösen idézték fel 1848. március
15-ei eseményeket, majd minden csoport verssel, dallal ünne-
pelt. Ezután meglepetésként az óvónők „kórusa”, Kossuth-
nótákat adott elő, mely a gyerekeket is újra dalra késztette.
Az ünneplés ezzel még nem ért végett, hiszen a csoportok-

ban különböző ügyességi játékokkal,
csákó díszítéssel folytatódott a meg-
emlékezés. A gyönyörű napsütésben,
s a tavaszi szellőben a nagycsoporto-
sok elsétáltak az 1848-as emlékmű-
hez, a többiek pedig olyan házakat
kerestek, melyeken már ott lobogott
a magyar zászló. 

Kovácsné Bencsik Éva
óvodapedagógus, Süni csoport

Március 15-i ünnep a Meseliget
Óvodában

Hegedűs Betty 
óvodapedagógus 

Alma csoport

Március 15-i ünnep a Meseliget
Óvodában
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BÜSZKESÉGEINK

Február 18-án rendezték meg Székesfehérváron, a Ciszterci
Szent István Általános Iskola és Középiskolában a Zrínyi
Ilona Matematika Versenyt. A megye különböző iskoláiból
313 tanuló versenyzett 3. és 8. évfolyamosok közül.
Iskolánkat 24 tanuló képviselte. Saját évfolyamából 

Kedves Tamara 3.a osztályos tanuló 1. helyezést,
Érsek Máté 4.b osztályos tanuló 13. helyezést ért el. 
Gratulálunk nekik is, felkészítő pedagógusaiknak és
szüleiknek is!

VIRÁGOS BÁLVIRÁGOS BÁL
a Zöldliget Alapítvánnyal

Helye:   Liget iskolarész (Velence, Kis u. 1.)
Ideje:    2011. május 21. 19 óra
Belépőjegy vacsorával:   3000.-
Érdeklődni: 22-589-200

GERGELY-JÁRÁS AZÓVODÁBAN
„Ti is ezenképpen
jertek el nagy szépen
iskolánkba...”

E kedves szavakkal invitálták nagycsoportos gyermekein-
ket az iskolába „Szent Gergely vitézei”.
A népszokás 1895-re nyúlik vissza, mivel akkor vezették be
a kötelező népoktatást. Célja nemcsak az adománygyűjtés
volt az iskolának, hanem új diákok toborzása is. A korabeli
tanító szervezte meg, ezzel is népszerűsítette az iskolát, s a
házaknál gyűjtött tojást a tanítónak vitték el, aki rántottával
kínálta a Gergely-járókat. Mint ahogy a régi szövegben is
megfogalmazták:

„ Adjatok tojást, hadd csináljak rántottát…”

A Gergely-járás szövege, éneke hosszú és bonyolult, mely az
idők folyamán egyszerűsödött.
Velence iskolásai Papp Zsóka tanítónő felkészítésével
elevenítették föl ezt a szép hagyományt a gyermekeknek.
Az iskolások „Gergely pápa” vezetésével adták elő a mű-
sorukat. Megjelenésük kellemes látványt nyújtott magyaros
ruhájukkal, mely tükrözte az 1848-as szabadságharc és az
azt követő időszakot, minket pedig a március 15-i ünnep-
ségre emlékeztetett.
Köszönjük szépen Zsóka néninek és a gyerekeknek, hogy
ilyen szép, tartalmas élményben lehetett részünk. Ismét
tanultunk valamit, egy régi, szép népszokást.

Pencs Tamásné
óvodapedagógus, Maci csoport

Kertszépítés
Március 24-én délután az iskolában
önkéntes takarítást hirdettünk meg. A fel-
sős tanulók közül nagyon sokan eljöttek,
hogy tanáraikkal együtt az iskola körüli
kertet, parkot, parkolót megszabadítsák a

szeméttől, falevelektől, s egy kicsit fellazítsák a talajt is,
ahol lehet. Így az udvarunk szebb, barátságosabb lett. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni iskolánk diákjainak a
munkáját.

Szeretettel köszöntjük 
az Édesanyákat  és a Nagymamákat!

Donászy Magda: Anyák napján

Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.

Ragyognak a harmatcseppek
anyák napja hajnalán.

Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,

neked adom anyák napján,
édes-kedves anyukám.

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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ZÖLDLIGET KUPA
Kedves Szülők, Rokonok!

Az egyszervolt Anyuka-Apuka-Kupának indult 
Zöldliget Kupára 

LEHET KÉSZÜLNI!
Ideje: május 7., szombat.

Részleteket később tudhatnak meg 
a gyermekeken keresztül az iskolában.

NYÁRI KALANDTÁBOR

ORFŰ
2011. július 18-23-ig 

Jelentkezni Annamária néninél  lehet április 30-ig! 

Az előleg összege: 12.000.- Ft. (április 30.)

A második részlet: 12.000.- Ft (május 31.)

A harmadik részletet (12.000.- Ft-ot) induláskor, július

18-án, hétfőn  reggel 9.00 órakor kell hozni a Lidóhoz. 

A befizetett összeg a táborozás teljes költségét fedezi:

szállás, étkezés, belépők, utazás, kirándulás, programok.

Kérem, hogy induláskor minden gyermek rendelkezzen

egy 3 napnál nem régebbi orvosi igazolással arról, hogy

egészséges, közösségbe mehet.

Iskolánk csapata III. helyezést ért el. 
Gratulálunk nekik!

Csapatunk tagjai:
2.a. osztály  Orisek Milán 
3.a. osztály Hegedűs Máté csk.

Pucsek András
Kovács Barnabás
Fésű Gábor
Szakács Bence 
Veliczky Péter 

4.a.oszt. Suki Csaba 
Kovács Soma
Bárándi Bendegúz
Bakonyi Rudolf

4.b. oszt.           Póder Dominik (külön díjban részesült)

Nyuszi Kupa
2011. március 5-én Lovasberényben foci kupa volt. Az
első csapat a Lovasberény „B” csapata volt. Bal oldalon
Póder Dominik nevű barátunk, a jobb oldalon én okoztam
fejfájást a védőknek. Ezt a meccset megnyertük 5-0-ra, én
három gólig jutottam el. A következő mérkőzés alkalmá-
val a Lovasberényiek „A” csapata játszott velünk. Egy fá-
rasztó, kemény mérkőzés volt és az utolsó húsz másod-
percben kaptunk egy gólt. Ezzel a közepes mérleggel in-
dultunk neki a harmadik fordulónak. Az első félidőben már
3-0-ra vezettek a bicskeiek. A második félidőben bejöttem
a pályára. A meccs vége 3-2 lett, én is rúgtam egy gólt. A
végén 3. helyen végeztünk. Dominik úgy, mint én, 4 gól-
lal zárt. Nagyon tetszett, remélem jövőre jobb eredményt
ér el a csapatunk. Addig is: Hajrá Velence!

Hegedűs Máté 3.a.

LLOOVVAASSBBEERRÉÉNNYY  TTAAPPSS II   KKUUPPAA
FFoocc ii   bbaa jjnnookkssáágg

BEIRATKOZÁS
az első évfolyamra

2011. április 28-án és 29-én, 8.00-16.00 óráig 
a Liget iskolarészben (Velence, Kis u. 1.)

Szükséges iratok: születési anyakönyvi kivonat;
TAJ kártya;
óvodai szakvélemény;

Diákigazolványhoz: igazolványkép, 550,- Ft.
Kedvezményre jogosító iratok az ingyenes tankönyv

vásárlásához, valamint az étkezéshez.

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Tópart u. 52.
Tel.: (22) 470-288, fax: (22) 589-157

E-mail: human01@freemail.hu
TÁJÉKOZTATÓ

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:        8-16
Kedd:        nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek:      8-13

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
Gyermekjóléti szolgáltatás

Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence Tópart u. 52 (Kastély épülete)

Telefon: 22/470-288
Családsegítés

Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence Tópart u. 52 (Kastély épülete)

Telefon: 22/470-288
Házi segítségnyújtás 

Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Tópart u. 52 (Kastély épülete)

Telefon: 22/470-288    Mobil: 06/30 573 6119
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Tópart u. 52 (Kastély épülete)

Telefon: 22/470-288     Mobil: 06/30 573 6119
Közösségi ellátás

Egységvezető: Szűcsné Boros Terézia
Elérhetőség: Péntek 8.00- 12.00 

Velence Tópart u. 52 (Kastély épülete)
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:

Csincsi Éva pszichológus 
tanácsadása minden kedd 14.00- 16.00

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász 

minden hónap első keddi napján 14.00-16.00-ig 
Dr. G. Szabó Szilvia jogász

előzetes egyeztetés alapján.
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
alapján lehet igénybe venni! 

(Telefon: 470-288) A tanácsadások ingyenesek. 
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.

A NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Tanácsadó: Bencsik Ferencné 
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig Velence 
Tópart u. 52 (Kastély épülete) Házasságkötő terem

Telefon: 22/472-384

Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Templom (Ó-falu – Fõ u.):

hétfõtõl – péntekig: 18.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra
vasárnap: 11.00 óra

Templom (Újtelep – Zárt utca):
vasárnap: 8.00 óra

* * *
Református Egyházközség istentiszteleteinek
idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): vasárnap 10.30 óra
Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): vasárnap   9.00 óra

* * *
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:
Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)

kedd: 18.00 óra Bibliaiskola
szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden
érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapukulcsai
esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:
Római Katolikus Egyházközség
Plébánia Hivatalában: Fõ u. 70. Tel.: 22/472-149
Református Egyházközség Parókiáján 
(templom udvarában): Templom köz 1. Tel.: 22/472-372

NNaaggyyccssaa llááddooss   KKlluubb  HHíírree ii
Köszöntünk minden meglévő és leendő klubtagunkat 

a 2011-es évben.
Néhány szóban szeretném bemutatni a Nagycsaládos Klub
működését és a nagycsaládos alapítvány várható céljait és

programját.
A NAGYCSALÁDOS KLUBHOZ KÉTFÉLEKÉPPEN LEHET

CSATLAKOZNI:
1. NOE csatlakozás: a velencei csoporthoz tartozva, de a
NOE számlájára megfizetett tagdíjjal melynek díja 5500ft/év.
Ezért az összegért minden igénybe vehető amit a Noe és a Ve-
lencei Nagycsaládosokért Alapítvány nyújt pl.: jogsegélyszol-
gálat, szociális segítségnyújtás, kedvezményes telefonvásárlás,
kedvezményes állatkerti belépő, és még sorolhatnám, de a
www.noe.hu oldalon mindennek utána lehet nézni.
2. Alapítványi csatlakozás: A Velencei Nagycsaládosokért
Alapítványhoz tagdíj megfizetése nélkül lehet csatlakozni, de
ebben az esetben nem vehetők igénybe a Noe által nyújtott
lehetőségek, csak amit az Alapítvány felkínál. Az Alapítvány
tervei és programja:
• álláskeresést segítő klub
• dolgozzunk együtt program (munkaközösség létrehozása)
• kézműves napok, családi hétvégék
• Nagycsaládos napok (nagyszabású rendezvény évente  
egyszer)

• ruha, cipő, játék csere-bere
• anyagi segítségnyújtás igény szerint

Az Alapítvány a működését február 15-ével kezdi meg, addig
is várjuk azon jelentkezőket, akik szeretnének csatlakozni
klubjainkhoz az alábbi elérhetőségeken: Fekete Zsuzsa
06/70-512-7628, vagy nagycsaladosklub@gmail.com
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Születés Hete
Országos Szakmai,Kulturális 
és Tájékoztató Rendezvény-
sorozat 2011

Idén májusban kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a
Születés Hete Országos Szakmai, Kulturális és Tájékoztató
Rendezvénysorozat, melyhez idén immár harmadik alkalom-
mal csatlakozik Velence városa. A 2003-ban útjára indult ren-
dezvénysorozat keretében az érdeklődők az ország számos
városában, településén találkozhatnak egymással, illetve a vá-
randóssággal, szüléssel, születéssel kapcsolatos hasznos infor-
mációkkal. A rendezvény idei jelmondata: „Család és hivatás”.

A május 1-8. között megrendezésre kerülő programokat a
velencei Baba Mama Klub szervezői, tagjai és városunk vé-
dőnői készítik elő önkéntes munkájukkal. A velencei prog-
ramsorozat helyszínei a Kastély Házasságkötő terme, a Mikka-
makka Játéktár valamint az újtelepi Közösségi Ház. Prog-
ramjainak összeállításánál törekedtünk arra, hogy azok között
megtalálja mindenki a számára megfelelőt, legyen szó akár
várandós kismamáról, vagy akár kisgyermekes anyukáról.
PROGRAMISMERTETŐ:

Május 2. Hétfő
10.00 Manota mondóka – Bertáné Kiss Mónikával

Május 4. Szerda
10.00 Az anyatejes táplálás fontosságáról 
– Torma Csabáné, Szita Ildikó, Mészáros Renáta
11.00 Szülés utáni fogamzásgátlás
17.30 Nyitott Törzsi Hastánc óra
– Gajerszky Éva Gayával – EKEE Egyesület
19.00 Nyitott Callanetics torna 
– Kalamán Etelka - EKEE Egyesület

Május 6. Csütörtök
11.00 A terhesgondozásról …. – előadás és beszélgetés
Dr. Hagymásy László osztályvezető főorvossal

Május 7. Péntek
10.00 Családtámogatási rendszerről, munkába való
visszaállás támogatásáról 
– Dr. Veres Gábor Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Május 7. Szombat
9.00-12.00 „Mit tegyünk amíg megérkezik a mentő?”
Gyermek Elsősegély Tanfolyam a Gyermekmentő Alapít-
vány előadásában
A programokról részletesen olvashattok a Baba Mama
Klub (www.babaklubvelence.hu) valamint a Születés Hete
honlapján (www.szuleteshete.hu/velence).
Szeretettel várjuk a programok látogatóit!

Addig is szeretettel várunk benneteket szerdánként
9.00-12.00-ig a Mikkamakka Játéktárban (Tópart út
52.) a Baba-Mama Klub összejöveteleire. Program-

jainkról részletesen weboldalunkon olvashattok.
Kérdés esetén, keressetek, írjatok nekünk bármikor az

alábbi elérhetőségen.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Mindenkinek!

Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876 vtalaber@vipmail.hu

Kelj fel, Mami!
címmel megrendezésre kerülő gyakorlatcentrikus, oko-
sodó, két alkalmas beszélgetésre hívjuk a kedves szülőket,
ahol szakemberek (akik gyakorló édesanyák is) várják kér-
déseiket 0-3 éves gyermekük mozgás, értelmi és beszéd-
fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatban.

A beszélgetés alatt a következő témák kerülnek terítékre:
Hol tart gyermekem a fejlődésében?
Fejlesszem-e a készségeit?
Mikor kell szakemberhez fordulni?
Milyen készségeket tudok én otthon fejleszteni?
Milyen eszközöket keressek hozzá?
Mit és hogyan játsszak gyermekemmel?
Mit tehetek ha elfáradtam és nincs ötletem?
A program jellege és hatékonysága miatt a férőhelyek
száma korlátozott, ezért kérjük, hogy jelentkezzenek 

a  kakas.timea@t-online.hu e-mail címen vagy 
a 06-20/4747-049-es telefonszámon.

Részvételi díj 1000.- Ft/fő/alkalom. 
Helyszín és időpontok: 
Mikkamakka Játéktár Velence, Tópart u. 52. 
2011. április 14. (csüt.) és 21. (csüt.) 17:00 – 18:30.
Érdeklődéstől függően ismétlésre lehetőséget biztosítunk. 

Gyakorlati formából adódóan kényelmes ruházat viselése
ajánlott. A helyszínen bemutatott játékok, foglalkoztatók
megvásárlására lehetőséget nyitunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kedves Anyukák, 
Apukák, Gyerekek!

HÚSVÉTI  TOJÁSKERESÉS

Április 23-án, szombaton délelőtt a
Kastély Parkban varázslatos játszó délelőtt vár rátok
tojásfestéssel, kézműves foglalkozásokkal, ügyességi
játékokkal a Mikkamakka Játéktár, a Baba-Mama Klub
és a Humán Családsegítő Szolgálat szervezésében.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket, családokat!
Gyertek és töltsünk el együtt egy vidám délelőttöt!

Addig is gyertek és játszatok velünk a Mikkamakka 

Játéktárban ahol mesés játékbirodalom vár Rátok!
Nyitva tartás:
minden kedden és szerda délelőtt 
9.00 – 12.00 óráig,
április 2-án  és május 14-én 
szombat délelőtt
9.00 – 12.00 óráig!

Elérhetőség: 20/570-5876 Málics-Talabér Veronika
20/570-5876 Kecskés Márta
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BBaabbaakkeerrtt  ccssaallááddii  nnaappkköözzii
A Babakert családi napközi sok szeretettel várja 

a kis törpéket, családias környezetben.
Babakert napközi, 

mert itt jól érezzük magunkat!!!

Szakmai vezető: Heiden Hajnalka
Telefon: 06 30 263 3017
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii

Vén Lászlóné
klubvezető

Lukács Sándorné
klubvezető

Az olcsó fürdési lehetőséget, amit a velencei klub-
tagok vehetnek igénybe – itt gondolok azokra a pázmán-
diakra is, akik nálunk klubtagok és így ők  is hozzánk
tartoznak – ki is használjuk, ezt nem lehet kihagyni.
Köszönjük a lehetőséget a Polgármester asszonynak, a
Képviselő-testület tagjainak és a fürdő tulajdonosának!

A 2011. évi programjainkon dolgozunk, sokan vagyunk,
sok az igény, de megoldjuk. Sok más programunkon belül
szerepel kirándulás, vendégek fogadása más nyugdíjas
kluboktól. Elmaradhatatlan a Stefánia palotában lévő ma-
gyarnóta délután minden hónapban egyszer, ahova nagyon
szívesen megyünk. Itt már elmondhatom, a művészek már
személyesen ismerik a velencei csoportot. Anyák-napjára
is nagyon készülünk, amelyet szeretnénk együtt tölteni
remélve abban, hogy addigra már lesz olyan jó idő, hogy
az udvaron is ünnepelhetünk.  
Minden kedves nyugdíjas társamnak jó egészséget kívánok!

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagjai részt vettünk a Hősök

parkjában megtartott Március 15-i ünnepségen, ahol ko-
szorút helyeztünk el. Nagyon szép tavaszi idő köszöntött
ránk, ezt abból is láttuk, hogy nagyon sokan jöttek el ün-
nepelni.

Klubtagjaim nevében ezúton gratulálok Galambos
György úrnak a „Velencéért Emlékéremhez”. Nagy dolog
az, amikor az ember munkásságát elismerik vezetőink.
Igyekezetünkhöz képest városunk és annak lakosságának
érdekeit figyelembe véve tesszük dolgunkat.

Várjuk – talán már nem kell sokáig –, hogy ránk
köszöntsön a tavasz és ezáltal többet „tornázunk” a kis-
kertekben. Ettől függetlenül nem maradhatnak el a péntek
esti klubnapok sem, hisz mindig tanulunk egymástól, ami
számunkra újdonság lehet, akár a sütés-főzés technikája,
kiskertgondozás, veteményezés területén.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.

Telefon: 22/474-383
Gajdos András:     06-20/466-0546

Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig

szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

GYÓGYSZERTÁRI NYITVA TARTÁS
VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Telefon: 22/589-524)

hétfő-péntek:          08.00-20.00     
szombat: 08.00-14.00  
hétvégi ügyeleti rendszerben.

VELENCE, HALÁSZ UTCA (Telefon: 22/471-596)
hétfõ-péntek:          9.00–15.00 óráig

VELENCE, ISKOLA UTCA (Telefon: 22/472-074)
hétfõ-péntek:          9.00–15.00 óráig

Ezen a napon ünnepeltük a 100. Nőnapot is. Pájovics
Misi meleg szavakkal köszöntötte hölgytagjainkat, és a fér-
fitársak segítségével egy-egy cserép szép virágot nyújtott
át számukra.

Március 15-én a város lakóival együtt ünnepeltünk a Hő-
sök parkjában, és helyeztük el koszorúnkat, Hoppál
Tiborné és Kvak Jánosné klubtagok kíséretével. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy ez évben a Velencéért Emlék-érem-
mel az Önkormányzat Galambos György urat tüntette ki.

Klubunkat szomorúság is érte, elhunyt kedves klubta-
gunk, Varga Laci bácsi. Emlékét megőrizzük!

Ebben a hónapban szerveztünk termékbemutatót is, és
eleget tettünk a pázmándi Nyugdíjas Klub meghívásának,
így részt vettünk a farsangi mulatsággal egybekötött jubile-
umi ünnepségükön. Nagyon jól éreztük magunkat, Pájovics
Misi és Südiné Juliska egy-egy szép dallal köszöntötte az
ünneplőket, és a többi meghívott Nyugdíjas Klubok tagjait.
Továbbra is szeretettel várjuk a szerdánként 16.00 órakor
tartandó klubnapjainkra az érdeklődő, belépni szándékozó

nyugdíjasokat, az Iskola utcai új Közösségi Házba!
Minden kedves velencei nyugdíjasnak erőt, jó 

egészséget kívánok!

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

2011. március 9-én tartottuk soron következő klubna-
punkat. Ezen a délutánon bensőséges ünnepség keretében
köszöntük meg vezetőnknek, Bicskei Józsefnének több
mint 10 éves munkáját, aki megromlott egészségi állapota
miatt tisztségéről lemondott.

Megköszöntük Németh Istvánné Marikának, aki Klu-
bunk egyik alapító tagja is, sok évi vezetőségi tagsági
munkáját. Ő ugyancsak megrendült egészsége miatt mon-
dott le. Jelenlétére, segítségére továbbra is számítunk. 

Eljött közénk a Polgármester asszony is, aki az Önkor-
mányzat nevében oklevéllel és ajándékkal mondott köszö-
netet Klárikának, a Klub vezetőjeként végzett tevékeny-
ségéért. Klárika meghatottan köszönte meg a Polgármester
asszony és Klubunk tagjai köszönő szavait, és a sok sze-
retettel átadott ajándékokat. 

Megalakult az új vezetés, a Klub vezetőjévé a tagság
Lukácsné Icát, vezetőségi tagoknak: Kvak Jánosnét 
és Váradi Ildikót választotta. Pájovics Mihály és 
Bicskei Józsefné továbbra is vezetőségi tag maradt. 
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Tárnok-Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítése

Velencét érintő munkálatok
Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:

Az állomásközben végéhez érkezett a zajvédő falak építése.
A vonatok esetleges siklása esetén a felborulást megakadályo-
zó, és a közúti forgalom védelmét szolgáló ragasztott padkák
építése folyamatban van. 

A Gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdőn épülő alul-
járók lépcső- és rámpalefedéseinek szerelési munkái vannak
folyamatban. Az aluljárók előre láthatólag 2011. második ne-
gyedévben átadhatók a gyalogos forgalom részére.

Elkészült Velence és Velencefürdő megállóhelyek peron-
bútorzatának, esőbeállóinak elhelyezése. A megállóhelyeken
található fák az elmúlt év viharos időjárása, valamint egész-
ségi állapotuk miatt sok gondot okoztak a vasúti közlekedés-
ben. Az Önkormányzat és a MÁV jóváhagyásával, szakértői
vélemény alapján a fák cseréjére kerül sor, a vasúti környezet-
hez jobban illő fajok telepítésével. A megállóhelyi épületek
eredeti állapotuknak megfelelően épültek újjá. A közműbekö-
tések elkészülte után az épületek átadhatók az utasforgalom-
nak. Megkezdődött Velence megállóhely új gyalogos aluljáró-
jának továbbépítése mind a tó, mind a 7. sz. főút felőli oldalon. 

Elkezdődött Velence közúti aluljáró építése. A közművek
kiváltása után a tópart felőli oldal szerkezetépítése kezdődött
meg. Márciusban a Szabolcsi út mentén is elkezdődik a résfal
és a szerkezet építése. A Szabolcsi úton, a Tábor és Béke
utcáknál részleges forgalomterelésekre, a parkolók egy részé-
nek lezárására kell számítani. 

A közműkiváltások után épül meg a 7. sz. főút terelőútja a
Szabolcsi út elágazásánál. A terelőút március 15-től június 30-
ig üzemel majd.

A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a decemberi
menetrend váltást követően a vonatok 120 km/h sebességgel
közlekednek. Győrik Balázs

Projekt vezető, NIF ZRt.

2011. április 30-án a Sz-épülő Velencét Környezet Kultúra
Egyesület szervezésében második alkalommal kerül megren-
dezésre a „Szeretem a Velencei-tavat” kerékpár- és gyalogtúra.

A kerékpártúra célja: felhívni a figyelmet a Velencei-tó és a
tókörüli települések természeti szépségeire, népszerűsíteni a
kerékpársportot, az egészséges életvitelt, erősíteni a közösségi
életet, erősíteni környezetvédelmi szocializációt. Ideje:2011.
április 30. szombat. A kijelölt pihenőhelyeken 09.00-15.00-ig
várják az egyesület tagjai, a résztvevő civil szervezetek és az
önkéntesek a túrán résztvevőket. Helye/útvonala: Velencei-tó
és környéke. A túra útvonala kötetlen, bár a 4 telepített (mobil
pihenőhelyet) célszerű felkeresni. Pihenőhelyek: Velence
(Környezetvédelmi és hagyományőrző stand, íjászat), Gár-
dony (IV. Velence-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál-
Agárd), Pákozd (Katonai Emlékpark Pákozd és majális láto-
gatása), Sukoró (gyalogtúra az Angelika forráshoz). 

A pihenőhelyek a kijelölt út mentén, vagy rendezvények
helyszínén, jól látható helyen, sátrakban lesznek, ami térképen
is megnézhetnek a honlapunkra látogatók.
Játék: A játék ma már elengedhetetlen eleme minden ko-
molyabb rendezvénynek. A tavalyi évben több százezer forint

értékű ajándék talált gazdára. Ebben az évben is megteszünk
mindent azért, hogy érdemes legyen részt venni a rendez-
vényünkön. Az ajándékok közül néhány: 50 000 Ft értékű
kerékpárutalvány, mobiltelefon, komposztládák, kerékpár biz-
tonsági felszerelések és apróbb ajándéktárgyak, a részvételi
szelvénnyel igénybe vehető kedvezmények pl.: Katonai Em-
lékpark ingyenes látogatása, 10% kedvezmény a Zilaj kerék-
pár kölcsönzőnél stb. 
A rendezvény végeztével Gárdonyban, 15.30-kor nyilvánosan
kisorsolásra kerülnek az ajándékok. A sorszámozott, részvételt
igazoló szelvény (300 Ft), minden település pihenőhelyén és
a honlapon meghirdetett helyeken kapható. Csak a pihenőhe-
lyek mindegyikén lepecsételt szelvény vesz részt a sorsolá-
son, aminek az eredménye a www.sz-epulo.neobase.hu ol-
dalon 20.00-kor olvasható lesz. A részvételt igazoló kártyák-
ból befolyt támogatási összeget a települések társadalmi szer-
vezetei használják fel. A Sz-épülő Velencét Környezet Kultúra
Egyesület teljes egészében az év hátralévő részére meghirde-
tett programokra használja a befolyt összeget.

Devecseri Gábor
SZV KKE titkár

„Szeretem a Velencei-tavat” kerékpár és gyalogtúra II. – 2011. 

Aktuális helyi információk



2011. ÁPRILIS

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

VELENCEI HÍRADÓ28

Velence Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2011. évben

az alábbi ingatlanait kívánja értékesíteni:

Sorsz.  Hrsz. szám    m2 cím          bruttó Ft/m2 Összesen Ft

Összközműves:
1.       1623/22    1.983  Zárt u.        30.254,- 59.933.682,-
2.       26/9          1.471  Csemete u. 15.000,- 22.000.000,-
3.       1202            817   Szél u.       13.700,-    11.200.000,-
4.       1610           954   Árok u.      25.158,-    24.000.000,-

Vásártér utcai lakótelkek (összközműves):  
Sorsz.  Hrsz. szám    m2 bruttó Ft/m2 Összesen Ft
1.       1578/8 630       9.206,-          5.800.000,-
2.       1578/9 630     9.206,- 5.800.000,-
3.       1578/11 630                    9.523.- 6.000.000,-
4.       1578/12      630       9.523,- 6.000.000,-

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az
értékesítési eljárás!

Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság  22/589-402

Velence története
könyv alakban
Még kapható Kupi László feldol-
gozásában Velence története könyv
alakban „Város volt, város lett” cím-
mel.  A könyv méltóan mutatja be
településünk múltját, és szinte nap-
jainkig a jelenét.
A könyv megvásárolható a
Könyvtárban (Kastély, Tópart u. 52.)
Polgármesteri Hivatalban (Tópart u. 26.)
A könyv ára

kemény táblás kötés esetén bruttó 1900,- Ft,
puha kötés esetén bruttó 1200,- Ft.

Szolgáltatóváltás
Áprilistól a UPC veszi át 

az új típusú kábeles szolgáltatásokat a FiberNettől 

A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhálózatainak értékesítése
nyomán a kábeltelevíziós, internet- és telefon-szolgáltatásokat
áprilistól az ország első számú kábelszolgáltatója, a UPC Ma-
gyarország Kft. veszi át Dinnyésen valamint az agárdi, gárdonyi
és velencei csillagpontos kábelhálózaton. A szükséges műszaki
fejlesztést követően a UPC saját, országszerte ismert szolgálta-
tásait indítja majd el. Az eddigi előfizetői szerződések továbbra
is érvényesek lesznek, a szolgáltatás pedig mindenki számára
folyamatos marad. Változatlan díjakért ezentúl magasabb szín-
vonalú, jobb minőségű szolgáltatásokat vehetnek igénybe, il-
letve újabb szolgáltatások előfizetésével jelentős kedvezmé-
nyekhez is juthatnak az ügyfelek.

A Gazdasági Versenyhivatal által a közelmúltban jóváhagyott
szolgáltató-váltás következtében a dinnyési valamint a Fiber-
Net újabb típusú, több programcsomagot és internetet is bizto-
sító, ún. csillagpontos hálózatához csatlakozó agárdi, gárdonyi
és velencei előfizetők április 1-jétől automatikusan a UPC
ügyfeleivé válnak. Ehhez az előfizetőknek semmit nem kell ten-
niük, mivel az általuk korábban megkötött szolgáltatási szer-
ződések továbbra is érvényesek lesznek, így az előfizetői
jogviszonyuk és a szolgáltatásuk folyamatos marad. Amennyi-
ben számlájukat bankon keresztül, a FiberNet részére adott cso-
portos beszedési megbízással egyenlítik ki, az új szolgáltatóra
való átállítás automatikusan megtörténik. Azt tehát senkinek
sem szükséges külön jeleznie, ha a UPC szolgáltatásait igénybe
szeretné venni a továbbiakban. Az eddig fizetett díjért maga-
sabb színvonalú, jobb minőségű szolgáltatásokat vehetnek majd
igénybe, újabb szolgáltatások megrendelésével pedig jelentős
kedvezményekhez is juthatnak, így a havidíj a mostaninál akár
alacsonyabb, a szolgáltatás pedig lényegesen több és jobb lehet.

A hagyományos analóg kábeltévé szolgáltatás az eddig meg-
szokott csatornakínálattal szinte változatlanul áll majd rendelke-
zésre a továbbiakban is – az esetlegesen bekövetkező változások-
ról minden előfizetőt értesít az új szolgáltató. A műszaki fejleszté-
seket követően viszont május elejétől rendelkezésre áll majd a
UPC teljes szolgáltatáskínálata is, mint például a tévéadások meg-
állítását, visszatekerését és felvételét is lehetővé tevő digitális video-
rögzítő funkció, a több száz filmet kínáló videotár és az akár 120
megabites letöltési sebességet nyújtó villámgyors Fiber Power in-
ternet. A UPC megbízható, színvonalas digitális szolgáltatásainak
igénybe vételéhez szükséges lesz majd díjmentesen lecserélni az
eddig használt régi beltéri egységeket, set-top-boxokat, internet- és
telefonmodemeket a UPC által biztosított új berendezésekre. A
UPC ezeket a készülékeket postai úton juttatja majd el mindenki-
hez és minden segítséget megad a beüzemelésükhöz. A szolgál-
tató-váltással összefüggő kérdésekről a www.upc.hu/fibernet web-
oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, de természetesen minden
érintett előfizető hamarosan személyre szóló levélben kap majd
részletes tájékoztatást. Az előfizetői ügyeket április 1-jéig még a
FiberNet intézi a 1280-as számon, áprilistól kezdődően pedig már
a UPC-hez fordulhatnak az előfizetők, a 1221-es telefonon.

További információ: Szűcs László
Kommunikációs igazgató

UPC Magyarország Kft. 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36
T: +36 1 456 98 38 M: +36 70 458 44 58  F: +36 1 456 26 95

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége,valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, vala-
mennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

Fotó: Ordas Gábor
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A Kölyöksziget Alapítvány hírei

Báloztunk 
a gyerekekért

A Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Is-
kolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermek-
otthona diákönkormányzatát támogató alapítvány ebben
az évben is jótékonysági bált rendezett a velencei Walczer
étteremben. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden részt-
vevőnek, adományozónak, mert összesen 146 000.- Ft-os
támogatásban részesítették a hátrányos helyzetű gyerme-
keket támogató alapítványt.

A tombola megrendezéséhez a következő vállalkozá-
soktól és magánszemélyektől kaptunk támogatást, a tel-
jesség igénye nélkül: Agárdi Cukrászüzem, Andi Süti-
szalon, Braun Cukrászüzem, Nemes Cukrászda, Mandula
Cukrászda, Szilvia Cukrászüzem, Baran László zöldséges,
Heiter Tibor húsboltja, Sarkadi Kertészet, Nusi boltja,
Tópart ABC és húsboltja, Centrál ABC, Orisek Papír-
bolt, Százszorszép Virágbolt, Olasz Fagylaltozó, Lics
Pincészet, Csík Attiláné, Kápolnásnyéki Szépségszalon,
Labdovszky Melinda. 

Tehetségpontot alapítottunk

A Kölyöksziget Alapítvány támogatásával regisztrál-
tunk az országos tehetséggondozás hálózatában a ,,Kö-
lyöksziget Tehetségpontot”. A Tehetségpont tevékenységét
helyi, illetve települési hatáskörrel tervezi, a tehetséges
gyerekek, felnőttek támogatásához együttműködést kez-
deményez a környék oktatási intézményeivel, civil szer-
vezeteivel. 

Az Oktatásért Közalapítványtól nyert támogatással már
két tehetséggondozó műhely kezdheti meg munkáját, va-
lamint nyertes lett egy tehetséggondozási együttműködést
kidolgozó szakmai programunk is. Munkatársaink folya-
matosan részt vesznek tehetséggondozással foglakozó to-
vábbképzéseken, konferenciákon. 
Szakmai munkáinkról, munkatársainkról, a tehetségpont
programjainkról a honlapunkon tájékozódhatnak:

www.kolyokpont.5mp.eu

Kérjük, hogy adója 1% -val támogassa a Kölyöksziget
Alapítvány tevékenységét. 
Számlaszám: 57811167- 10000049

Malomvári Klára
igazgató

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Elõjegyzés
Fénymásolás

Internet használat
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetõség

KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Lars Kepler : A hipnotizőr

Isaac Asimov : Asimov teljes science fiction universuma
Lőrincz L. László : A sólyom kinyújtja karmait

Vladimir Nabokov : Másenyka
Steve Berry : Alexandria link

Bródy Sándor : Apró regények
Peter Conradi : A király beszéde

Jodi Picoult : Házirend
Kati Marton : Halál Jeruzsálemben
Catherine Anderson : Felkelő nap
Steven Saylor : A végzet fegyvere
Barbara Delinsky : Dacszövetség

Bíró Lajos : A Molitor-ház
Leo Kessler : Kitörés Sztálingrádból

Jean M. Auel : A Barlangi Medve népe
Nagy Balázs : Magyarország legszebb túraútvonalai
John Curran : Agatha Christie titkos jegyzetfüzetei

Duglas De Long : Ősi tanítások egyszerűen
Köteles Viktória : 88 magyar találmány

Claudia Joseph : Kate-Hercegnő születik
Siegfried Stein : Elfeledett kerti növények

Rosie Rushton : Sophie
Christine Nöstlinger : Szép kis család

Nyírő Erzsébet : Húsvéti ajándék
Gordon Korman : Egy hamis hang ( A 39 kulcs, 2.)

Boruzs János : Érdekes állatvilág
Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek be-
iratkozása ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában
álló pedagógusok és köztisztviselõk a Könyvtár szolgáltatásait,
illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beirat-
kozási díj 2011. január 5-étõl december 31-éig érvényes. A tárgyév
július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.

Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk: 600 Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók

(16 év feletti ), nyugdíjas: 300 Ft
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 200 Ft

Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj: 1.700 Ft
Diákoknak (16 év feletti): 850 Ft

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
kedd: 10–17
szerda: 13–17
csütörtök: 10–17
szombat:  10–15

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető
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Szakorvosi rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma: 22/589-515
Velencei Gyógyszertár  (Balatoni u. 65.) 22/589-524
Orvosi ügyelet: 22/472-242
Hívható hétfõtõl-csütörtökig: 17.00–7.00 óráig,

péntek 17.00 órától hétfõ 7.00 óráig folyamatosan.
Helyi Tűzoltó Egyesület: 06-30-6315-666
Polgárõrség: 06-30-9270-422
Hívható szombat-vasárnap és ünnepnap 12.00–20.00 óráig.
Humán Családsegítõ Szolgálat 22/470-288
E-mail:human01@freemail.hu
Magán állatorvos: 
Dr. Berta Gyula jogosult állatorvos 22/472-310
MOHOSZ Velence Tavi Kirendeltsége 22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András 06-30-9540-731
MOHOSZ Velence Tavi Halõr csoportvezetõ 
Schwaller Mihály 06-30-748-8355
Falugazdász: 
Dózsa Márta mezõgazdasági tanácsadás 06-70-247-0746
Ügyfélfogadás: minden kedden 10-11-ig Kastély házasságkötõterem
Hulladék szállítással
és közvilágítással kapcsolatban 22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ: 
HERKE Bt. 06/20-939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
ügyfélfogadás: 
hétfő és szerdán 8.00-15.00, pénteken: 8.00-13.00
június-augusztusban kedden és csütörtökön is 8.00-15.00
Fax: 06/84-501-299
Ügyintézés: 06/40-240-240 
E-on Áramszolgáltató (ingyen hívható):     06/80-533-533
E-on ügyfélszolgálat:
TÓ-VILL BT Székházában  (Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
kedden 16.00 – 20.00 óráig, csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig

A TÓ TÉVÉ adásnapjai:
ÚJ ADÁS: SZERDA 18 ÓRÁTÓL
Ismétlések:
csütörtök kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)

valamint 16 órától a Fehérvár TV-n
péntek: kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)
szombat: 17 órától (A Fehérvár TV-n is)
vasárnap: kb. 21.45 órától (a Fehérvár TV műsora után)
hétfő: 18 órától
kedd: kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

ADÓ OSZTÁLY
Kovács Jánosné 589-413  gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda 589-409  iparûzési adó, talajterhelési

díj, beszedett napidíj
Galambos Erzsébet 589-419  telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412  osztályvezetõ,

okmányiroda vezetője
Török Tiborné 589-400/124   egészségügyi szolgáltatásra

való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményei,
állattartás, 
lakásépítési kedvezmények.
lakásfenntartási támogatás

Szabó Lászlóné 589-417  anyakönyvezés, lakcímbe-
jelentés, hagyatéki ügyintézés,
ügyintézés, gyámügyek,

Kerékgyártó Zoltánné 589-408  aktívkorúak ellátása, közgyógy-
ellátás, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, időskorúak 
járadéka, szabálysértés,
óvodáztatási támogatás

Kallós Éva 589-420  szálláshelyszolgáltatói  
engedélyek

ALJEGYZÕ
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás, oktatási ügyek
MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs 589-406  építési és használatbavételi

engedélyek, rendezési terv
Tóth Anita 589-401  építési és használatbavételi

engedélyek
Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek

használata, felbontása,
vízelvezetés, vízjogi,
tûzgyújtási engedélyezés

Mohai Beáta 589-407  mûszaki adminisztrátor
társulati ügyintézõ

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné mobil: 06-30-291-7079
Ablonczi Ernõ mobil: 06-30-588-6416
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Erna 589-414  pénzügyi osztályvezetõ
Molnár Ferencné 589-410  költségvetéssel kapcsolatos

ügyek
Karaniczné Fodor Éva 589-415  könyvelés
Csikmérõ Enricóné 589-411  könyvelés
Egri Andorné 589-411  könyvelés
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423  pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Balogh Erika 589-425
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400   mûködési engedélyek, iktató
ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Polgármester: hétfõ: 8.00–12.00-ig

szerda: 12.00–15.30-ig
Jegyzõ: szerda: 8.00–15.30-ig
Ügyintézõk: hétfõ, péntek:   8.00–12.00-ig

szerda: 8.00–15.30-ig
Pénztári órák nyitva tartása:

hétfõ: 10.00–12.00 -ig
szerda: 9.00–12.00 -ig

13.00–15.00 -ig
péntek: 9.00–12.00 -ig

...de természetszerûleg munka idõben, sürgõs esetben, félfogadási idõn
kívül is felkereshetõ. A hivatal gyámügyi igazgatás kivételével, minden
önkormányzati elsõfokú hatáskörrel rendelkezik.

E-mail: hivatal@velence.hu      Fax.: 472-747

Közérdekű telefonszámok

A Tó Tévé műsora interneten elérhető a Velence.hu 
oldalon található Tó Tévés logóra (kamerára) kattintva, 

vagy a www.to-teve.info oldalon, ahol a napi műsor 
és a fontosabb információk is olvashatóak.
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A Velencei Helytörténeti Egyesület fotóarchívumot
alapít, amihez kéri mindenki segítségét, aki szeret fotózni
és szereti Velencét. Várjuk azok jelentkezését, akik
szívesen részt vennének a FOTÓTÁR megalapításában.
Kérjük, hogy jelentkezzenek a Könyvtárban a 472-453-as,
vagy Somhegyiné Jutkánál a 472-174-es telefonon.

A fotókat három témakörben várjuk:
1. Fényképek a városról.
2. Fényképek a városban lezajlott eseményekrõl, 

rendezvényekrõl, ünnepekrõl.
3. Szép fotók a Velencei-tóról és környékérõl.

Azon kedves fotózni szeretők jelentkezését várjuk, akik
felvételeiket ingyen átengedik a FOTÓTÁR archívuma
részére egy esetleges késõbbi felhasználásra (újságcikk il-
lusztrálása, reklámanyagok, képeslap, középület dekorá-
ciója stb.). A felhasználáskor természetesen minden
alkalommal feltüntetjük a készítõ nevét és értesítjük a
kedves fotóst. Az összegyûlt anyagból egy késõbbi
idõpontban kiállítást is szeretnénk rendezni. 
Köszönjük mindazoknak, akik az előző lapszámban
megjelent felhívásunkra már elküldték felvételeiket!

Galambos Györgyné Velencei Helytörténeti Egyesület

VELENCEI FOTÓTÁR
Egészséges és Kulturált Emberekért

Egyesület 
Telefon: +36-30-409-8130

Egyesületünk célkitűzése, hogy Velencén és vonzáskörzeté-
ben tartalmas szabadidős programokat szervezzünk mind-
egyik korosztály számára, különös figyelmet fordítva az
egészséges életmódra.

RENDSZERES PROGRAMJAINK:
Chuan shu (harcművészet): 

Kezdő: kedd 17-18 óra és csütörtök17-18 óra
Haladó: hétfő, csütörtök 18-20 óra

Csi-kung: szombat 7-9 óra
Helyszín: Zöldliget Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Velence, Bethlen G. u. 14.

A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (VELENCE, TÓPART U. 52.)
PROGRAMJAINK:

Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 óra 
Callanetics torna: szerda 19-20 óra
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
Meditáció: vasárnap 16-18 óra
Kéthetente kedden (18-20 óra) Árkádia Fényeinek Spirituális
Egyháza tanításai
Alternatív gyógymódok (REIKI, thai masszázs, kínai
masszázs, talpreflexológia) gyakorlása.

A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet  a 
+36-30-409-8130-as telefonszámon.

A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége

A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, ha az
állampolgárok megfizetik a közvilágítási lámpatest árát,
amely 61.000,– Ft + 25% Áfa, az energiadíjat az Önkor-
mányzat felvállalja. Azok az ingatlantulajdonosok lehet-
nek érintettek, ahol a közvilágítási hálózat jelenleg is
mûködik, de sûrûbben, az ingatlanok elé is szeretnék, ha
a lámpatest felkerülne.
Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:

Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26. Telefon: 22/472-111

Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

Fotó: Sinka György

Rendõrkapitányság Gárdony 
közrendvédelmi és víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízottak:

LITS RÓBERT r. zls. Tel.: 06-20-368-0235
JUHÁSZ KRISZTIÁN r. ftörm. Tel.: 06-20-368-0565

A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart u. 52. (Kastély – házasságkötõ terem)

A fogadóórák idõpontja: Minden második héten 
keddi napon 8.00 órától 9.00 óráig

VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja:

Velence Város Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó:

Velence Város Polgármesteri Hivatala
A szerkesztőség címe:

2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu

Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné
Nyomdai generálkivitelezés:

Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174

E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net


