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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
február 6. napján tartotta munkaterv szerinti nyílt ülését a
Kastély házasságkötő termében. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky 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 napirendek tárgyalása előtt a tavaly decemberben ki-
nevezett Kiss Csaba plébános úr mutatkozott be a jelenlé-
vőknek. 

Ezt követően a már kialakult gyakorlat szerint a két
ülés közötti munkáról szóló polgármesteri tájékoztatót,
majd a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést fo-
gadta el a Képviselő-testület. 

A 2012. évi költségvetés első olvasata a főbb szám-
adatokat tartalmazta és a költségvetés végrehajtásának
irányelvét igyekezett megmutatni. A tervezet nem tartal-
maz adóemelést, a lakosságra nem ró többletterheket és
nem tartalmazza azokat a követeléseket, amelyeknek a be-
hajtása bizonytalan lehet. A bevételek növelése érdekében
ugyanakkor szükségessé vált a testületi döntés arra vonat-
kozóan, hogy a tavalyi évről áthúzódó tartozások és
kintlévőségek behajtására vonatkozóan a Polgármester tár-
gyalásokat folytathasson. Az első olvasatú költségvetés át-
tekinthető, kezelhető vitaanyag, a január 1-jével hatályba
lépő új jogszabályi előírások szerint került elkészítésre. A
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés tervezet első
olvasatú anyagát a második fordulóra alkalmasnak találta. 

Az „Egyebek” napirenden belül számos rendelet mó-
dosítására került sor. Az infláció mértékével megegyező
módon történt meg az önkormányzati bérlakások bérleti
díjának, valamint a földhaszonbérletek 2012. évi bérleti
díjának meghatározása. Az iskolai, óvodai és szociális ét-
keztetés térítési díj az Áfa változás alapján került megál-
lapításra. 

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

munkaterv szerinti következő ülését 
2012. április 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./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ 2011. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rende-
let), a település vagyoni helyzetének bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ 2011. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
jelentés
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ Egyebek
Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése

***
A napirendeket követően,  közérdekű témában 

lakossági hozzászólások meghallgatása.
***

Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön 
elbírálása

15.00 órakor Lakossági fórum
Témája: 2011. évi pénzügyi beszámoló, a település

vagyoni helyzetének bemutatása

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HHíírrlleevvééll

Folytatás a 2. oldalon

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2012. április 2-án (hétfő) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe.
Meghívott előadók:

a vasútfejlesztést végző NIF Zrt. és KÖZGÉP Zrt. 
képviselői

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
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A hatályos környezetvédelmi törvény szerint a helyi
önkormányzatnak rendelkeznie kell környezetvédelmi
programmal. A korábban beérkezett árajánlatok alapján a
Képviselő-testület döntött egy ajánlat mellett, ami a kis-
térségre vonatkozóan 220.000.-Ft+ÁFA/település össze-
gért készítette volna el a környezetvédelmi programot.
Mivel a szerződéskötésre kistérségi szinten nem került sor,
az ajánlattevő nem biztosította Velencére vonatkozóan a
kistérségi árat, a Testület visszavonta a mellette szóló dön-
tését. Ezt követően új árajánlat lett kérve, és a beérkezett
ajánlatok közül a Képviselő-testület Szente Zoltán
környezetvédelmi szakértő 200.000.- Ft+ÁFA ajánlatát
támogatta. 

Az Országgyűlés tavaly elfogadta „A nemdohányzók
védelméről és a dohánytermék fogyasztásának, forgalma-
zásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi XLII. törvény
módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvényt. A módosítás
egyik eleme az, hogy az Önkormányzat közterületet
nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. Az elfogadott
rendelet értelmében Velencén az alábbi közterületek nem-
dohányzó közterületté minősültek: Hősök parkja,
Millenniumi park, Európa park, Tulipán Park, Babák
Rózsakertje. 

A határozott ideig tartó intézményvezetői kinevezés
lejárta miatt szükségessé vált a Humán Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetésére pályázati felhívást köz-
zétenni. 

A pályázati felhívás tartalmát a Képviselő-testület
meghatározta. A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási
Intézet honlapján (volt Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Képzési Központ) a Szociális Közlönyben, az
Oktatási és Kulturális Közlönyben, Velence város hon-
lapján, valamint a társult önkormányzatok honlapján/hir-
detőtábláján jelenik meg. 

2012. január elsejétől az állatvédelmi törvény módosí-
tásával lehetővé vált a települések számára az eb rendé-
szeti hozzájárulás, ismert nevén az ebadó kivetése. A
Képviselő-testület elfogadta a Hivatal, valamin a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, és az ebadó
bevezetését nem támogatta.

A Millenniumi parkban lévő önkormányzati tulajdon-
ban lévő épület hosszú ideje hasznosítatlanul áll. A Képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy az épület hasznosítására
pályázatot kíván kiírni. A hasznosítási célkitűzések között
szerepel a korábbi büfé-cukrászdai tevékenység és illem-
hely funkció vegyesen, az illemhely funkció önállóan, il-
letve az illemhely funkció mellett fedett térrel gyermekek
számára kisebb alapterületű szolgáltatást nyújtó létesítmény.

Az új köznevelési törvény szerint 2013. január 1-jével
a közoktatási intézmények a Járási Kormányhivatalok
fenntartása alá kerülnek, nem lesz önkormányzati kötelező
feladat az általános iskolai oktatás. A Járási Kormány-
hivatalok nem álltak még fel, az iskola működési struk-
túrája a Járási Kormányhivatalon belül még nem ismert.

A Baptista Szeretetszolgálat megkereste az Önkormány-
zatot azzal, hogy az iskola fenntartói feladatát átvállalná. 

Számos hozzászólás, vélemény elhangzása után a Kép-
viselő-testület felhatalmazta a Polgármestert és az Iskola
vezetését, hogy a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói feladatainak
átadása, illetve átadhatósága tekintetében a Baptista Szere-
tetszolgálat által benyújtott megkeresésben foglalt felté-
teleket alapul véve, elsőként az érdekelt pedagógusok-
nak és az iskolába járó gyermekek szüleinek kérje ki a
véleményét.

Szelei Andrea
aljegyző

2012. február 27-én 15.00 órai kezdettel tartotta meg
soron következő ülését Velence Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné, Martinovszky József,
Serhók György, Dr. Sirák András, Dr. Sirák Andrásné, Szávai
Jánosné és Uj Roland Gyula képviselők.

A kialakul gyakorlatnak megfelelően, a Képviselő-tes-
tület a 2012. évi költségvetés előterjesztésének tárgyalá-
sakor tájékoztatást nyújt közmeghallgatás keretén belül a
tervezetről, amelynek előadója a Polgármester volt. (Rész-
letesebb ismertetése e lapszámban megtalálható.) A köz-
meghallgatáson néhány információt igénylő kérdés fogal-
mazódott meg, melyre az előterjesztő megválaszolt. A
költségvetés tartalmát, összegeit és előirányzatát illetően
módosító javaslat nem hangzott el. A közmeghallgatást
követően, a Képviselő-testület elfogadta változatlan tarta-
lommal a 2012. év költségvetést. 

Ezt követően, a szokásos rendben folytatódott a nyílt
ülés. A Polgármester beszámolt a két ülés között végzett
munkáról, majd a 2011. évi költségvetési rendelet módo-
sításának anyagát bocsátotta vitára. Az elmúlt évi költség-
vetés módosítása mindig a pontos tényadatok rögzítését
szolgálja, a vonatkozó törvényi előírás szerint. A Képvi-
selő-testület a módosítást elfogadta. 

A 2012. évi költségvetés végrehajtásához kapcsoló-
dóan, a Képviselő-testület döntött az ingatlanok értékesí-
tésre történő kijelöléséről.

Döntött továbbá az új törvényi szabályozásnak megfe-
lelő önkormányzati vagyoni kategóriák bevezetéséről. 

A beérkezett ajánlatok alapján, a Kuchta Ügyvédi Iroda
nyertességét állapította meg a mintegy 400 millió Ft-os kö-
vetelés behajtására. A behajtott összeg 20 %-ának megfe-
lelő sikerdíj meghatározásával a nyertes nyújtotta be a
legkedvezőbb ajánlatot.

A Zöldliget Általános  Iskola fenntartói feladatainak át-
vételi ajánlatával kereste meg a Baptista Szeretetszolgálat az
Önkormányzatot. A Képviselő-testület felhatalmazása alap-
ján az előkészítő munkák keretében tisztázta a fenntartói

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

Folytatás a 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az előző lapszámunkban részletesen leírt összefoglaló óta érdemleges változás nem történt.

feladat átadás jogi feltételrendszerét, elvégezte a szükséges
egyeztetéseket szakmai kérdésekben és tájékoztatta, illetve
bekérte a témakörben közvetlenül érintett szakma (peda-
gógusok), továbbá a szülők és a Szülői Szervezet állás-
pontját. Mivel minden területen egyértelmű pozitív
eredmények születtek, ezért a Képviselő-testület támogatta
az előterjesztésben foglalt javaslatot a feladatátadás foly-
tatására, illetve döntött a Dr. Szekerczés Ügyvédi Iroda
megbízásáról a szükséges jogi dokumentációk előkészí-
tése érdekében. Ennek ismeretében, a következő testületi
ülésen dönt majd arról, hogy megkezdi az előkészítő
munkákat. 

Hiánypótlást teljesítve, a volt ÁSZ Üdülő épültének ön-
kormányzati tulajdonba adásának kérelmét kiegészítette a
Képviselő-testület. 

Módosította az önkormányzati Szervezeti és Működési
Szabályzatot az új törvényi előírásoknak megfelelő, önálló
számlával rendelkező intézményi státuszának meghatáro-
zásáról.  

Módosította valamennyi önkormányzati intézmény
Alapító Okiratát, szintén a jogszabályi változások miatt.

Tárgyalta és jóváhagyta a Közösségi Ház, valamint a
Civilház 2012. évre vonatkozó bérleti díjait.

Tájékoztatót hallgatott meg a Március 15-i ünnepség
előkészítéséről, illetve az ünnepi beszéd megtartásáról. 

Az Önkormányzat által benyújtott elvi vízjogi enge-
délykérelméhez kiírt hiánypótlás szerint szükséges kör-
nyezeti hatástanulmány elkészíttetésével az AQUIFER
Kft-t bízta meg, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Döntött a Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő ve-
lencei 4511/19 és 4511/20 hrsz-ú ingatlanok bérbevé-
teléről. Az intézkedés célja, hogy az Északi-strand üzem-
hez szükséges egészségügyi, higiénés feltételek megkö-
vetelik a határolt területek folyamatos gondozott
állapotát. Az Önkormányzat intézkedésével megterem-
tette annak feltételét, hogy a strandüzemeltető egy vi-
szont bérlettel az ott szereplő kötelezettségek átvál-
lalásával folyamatosan gondoskodhasson a terület kor-
rekt rendezéséről.

Döntött a velencei 1378/4 hrsz-ú földterület bérleti dí-
jának korrekciójáról.

Elfogadta a kistérségi esélyegyenlőségi terv felülvizs-
gálatának anyagát és megerősítette a 4413/6 hrsz-ú földte-
rületre kiadott polgármesteri hozzájáruló nyilatkozatot,
mellyel a TDM pályázati (ökopark kialakítása) feltételei
lettek biztosítva. 

Kérelem érkezett be az Árok utca 11. szám alatti in-
gatlan bérletére. A Képviselő-testület megállapította, hogy
az ingatlan közösségi hasznosítási célkitűzése változatlan,
így nem tudja támogatni a kérelmet. 

Tárgyalta, majd jóváhagyta a Millenniumi parkban lévő
használaton kívüli, rosszállapotú létesítmény hasznosítá-
sára kiírt pályázati anyagot (e lapszámban olvasható).

Döntött a velencei 2181 és 2180 hrsz-ú (kistérségi épü-
let és Szakorvosi Rendelőintézet) felépítményes ingatla-
nok telekkönyvi rendezését célzó előterjesztésről.

Elfogadta a Balatoni út 65. szám alatti épületrészben
kialakítandó Házi Orvosi Rendelő kiviteli tervdokumen-
táció-jának készítésére benyújtott tervezői ajánlatot. 

Jóváhagyta a korábbi döntésében már kijelölt Velence-
fürdői-strand üzemeltetővel kötendő előbérleti szerződést. 

Támogatta a Csontréti-kikötő bérletének 2012. évre tör-
ténő kiterjesztését a Gárdony – Velence-tavi Horgász
Egyesület bérlői jogának biztosítása mellett.

Döntött a Tóbíró-strandra korábban benyújtott
LEADER-pályázat lemondásáról az üzemeltető változása
miatt. Egyúttal azt is megfogalmazta, hogy lehetőség sze-
rint, ismételten pályázni kíván az Önkormányzat a saját
nevében. 

Ezt követően a nyílt ülés végén, lakossági hozzászólá-
sok meghallgatására került sor.

***
Zárt ülésen az egyik napirend a Járóbeteg Nonprofit

Kft. tagi hitelének áttekintése és részbeni rendezése volt.
Ennek kapcsán, a Képviselő-testület döntött a Járóbeteg
Nonprofit Kft-nek a Gyógyszertári Kft-ben meglévő üz-
letrésze megvásárlásáról és az ehhez szükséges jognyilat-
kozatok kibocsátásáról. 

Döntött továbbá a Velencéért Emlékérem odaítéléséről. 
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velencei-tó Kapuja 

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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2011. december hónap második felében fogadta el a
Parlament „A nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi
CXC. törvényt (továbbiakban: Köznevelési törvény), va-
lamint „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Ötv.).

Iskolánk sorsát alapvetően érinti, hogy az önkormány-
zatok kötelezően ellátandó feladatai közül kikerült az ál-
talános iskolai oktatás. (Ötv.13.§) A Köznevelési tör-
vényben leírtak szerint (2.§.(3) bekezdés) 2013. január 1.
napjától pedig csak állami, egyházi és magániskolák mű-
ködhetnek. 

Hatályos törvényi rendelkezés, hogy az intézmény-
fenntartó változásról 2012. május 31-ig kell dönteni, me-
lyet megelőzően be kell szerezni a Fejér Megyei Kormány-
hivatal engedélyét. 

Mit jelent ez a gyakorlatban a mai ismereteink szerint? 
2013. január 1-től a járási kormányhivatalok működtet-

hetik majd az általános iskolákat, így a jelenleg ismert sza-
bályok szerint a Zöldliget Általános Iskolánk tulajdonjoga,
működtetése, fenntartása az oktatási-nevelési programok,
célok meghatározása a munkáltatói jogok gyakorlása is át-
kerül a Kormányhivatalhoz és a Hivatal javaslatára a Mi-
niszter nevezi ki az Általános Iskolánk Igazgatóját. 

Nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy Önkormányza-
tunknak nem kerül pénzbe az Általános Iskola közvetlen
fenntartása, ugyanakkor megmaradna az a kötelezettsége,
hogy az iskola felépítésére fordított kötvénykibocsátásból
eredő adósságot továbbra is fizesse.  

Ezentúl, vélhetően az úgynevezett feladatfinanszíro-
zásra történő átállás miatt  2013-ban csökkenni fog az Ön-
kormányzatnak biztosítandó állami forrás, jelenleg még
nem ismert módon és mértékben. 

A ma érvényes jogszabályok szerint biztos, hogy a ve-
lencei Önkormányzat 2013. január 1-től nem tarthatja meg
és tarthatja fenn az iskoláját a jelenlegi fenntartói formá-
ban. Lehetősége a törvény szerint úgynevezett közneve-
lési szerződésben vállalni a pedagógusok és a nevelő-ok-
tató munkát közvetlenül segítők illetményén és annak já-
rulékain felül jelentkező összes működtetési költség saját
forrásból történő finanszírozását. 

Mennyibe kerül Velence Város Önkormányzatának
Általános Iskolánk fenntartása? 

2011-ben 185.000.- Ft/fő/év, míg 2012. évben 127.000.-
Ft/fő/év önkormányzati rész kifizetésével számoltunk, il-
letve számolunk. 

A 2012-es évre az iskolának 172 millió forint a költ-
ségvetése és ebből 57 millió forint (33,1%) amit az előbb
említett fejkvóta alapján mi viselünk. Ezek biztosítása az
előző években és az idén sem jelent gondot számunkra.
Továbbra is működési hitel nélkül tudjuk fenntartani az
iskolát és minden egyéb intézményünket is. 

Hogyan tovább?
A Baptista Szeretetszolgálat elnöke 2012. február 1-jén

levélben ajánlotta fel közreműködését. E levelet újsá-
gunkban olvashatják.

Mi az ajánlatuk lényege? 
- Meg kívánja tartani iskolánk elért eredményét, jelen-

legi oktatási programját, képzési szintjét. 
- Egyházi elkötelezettség nélkül nem felekezeti, hanem

úgynevezett felekezetközi megoldást javasol. 
- Megmarad az iskola tulajdona az Önkormányzatnál. 
- A Szeretetszolgálat jogosult az iskolafenntartáshoz szük-

séges állami és egyházi kiegészítő normatívára, melyet tel-
jes egészében iskolánk fenntartására kíván fordítani. (Közel
kétszer annyi, mint a jelenlegi állami normatíva)

- Kinevezéssel és a működtetéssel kapcsolatos minden
kérdésben egyetértési jogot biztosít az Önkormányzatnak. 

- A pedagógusok közalkalmazotti státuszból munkavál-
lalói jogviszonyba kerülnek, megtartva mindazokat a mun-
káltató által adható jogokat, amelyek közalkalmazottként
megilleti őket. 

Mi történt eddig? 
A Szeretetszolgálat elnökének február 1-jei levelét Kép-

viselő-testületünk a február 6-i ülésén tárgyalta. 
A képviselő-testületi tagok többsége úgy foglalt állást,

hogy mielőtt elkezdenék a döntés előkészítést, ismerjék
meg az érintett pedagógusok és az iskolába járó gyer-
mekek szüleinek véleményét. Csak akkor kezdődjenek el
az előkészítő munkálatok, ha szándékuk ismertté válik és
megegyezik az Önkormányzat és a Szeretetszolgálat szán-
dékával. Ekkor fogalmazta meg a Képviselő-testület azt
is, hogy nem zárkózunk el bármely más szervezet megke-
resése elől sem. 

Február 6-át követően elsőként a Velencén tevékeny-
kedő egyházak képviselőit, két alkalommal az iskola pe-
dagógusait, két alkalommal az iskolába járó gyermekek
szüleit, a Szülői Szervezetet, az óvodapedagógusokat, az
Óvodába járó gyermekek szüleit, Nadap Polgármesterét és
a civil szervezeteket tájékoztattuk a fennálló két lehető-
ségről, az úgynevezett állami iskola és a Baptista Szere-
tetszolgálat általi fenntartásról. 

Február 27-én tárgyalt ismét a Képviselő-testület az is-
kola sorsáról, már annak ismeretében, hogy a pedagógusok
titkos szavazással 35 igen, 1 nem, 1 nem értékelhető sza-
vazattal, a Szülői Szervezet tagjai titkos szavazás során 18
igen és 1 nem szavazattal támogatták, hogy 2012. szep-
tember 1-jétől az intézmény fenntartója a Baptista Szere-
tetszolgálat legyen. 

Az Óvodában tartott szülői értekezleten a nagy szám-
ban jelenlévő szülők döntő többsége a szimpátiai szava-
zással szintén így foglalt állást. 

Hogyan tovább Általános Iskola?

Folytatás a 6. oldalon
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A költségvetés tervezése során figyelembe vételre
kerültek a 2011. éves költségvetés tényadatai a már ismert,
a működést érintő új szabályokban szereplő változások és
a leginkább domináló és meghatározó tényleges gazdasági
környezet.

Ennek ismeretében, a terv nem tartalmaz olyan
követeléseket, amelyeknek a behajtása kétséges, mert ez
felborítaná a későbbiekben a költségvetés egyensúlyát,
de a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Pol-
gármesteri Hivatal folytatja, kezdeményezi az ezzel
összefüggő jogi lépéseket. Folytatja ugyanakkor azt a
kiadáscsökkentő személetet, amelynek eredményeként
megtakarítások érhetők el. Ilyen például: a betöltetlen
álláshelyeknél jelentkező munka belső szervezéssel
történő megosztása, a kötelezettségvállalások és ki-
fizetések napi kontrollja, az energiatakarékos működések
támogatása, vagy pl.: kedvezőbb szolgáltató (áram-
szolgáltató) díjtételeinek elfogadása, közterületeken
keletkező hulladék elszállítására vonatkozó szokásrend
felülvizsgálata az alkalmazott konténer bérletek tekin-
tetében, közterületi ágazaton belüli csökkentés, ren-
dezvények tavalyi áron, dolgozói adható juttatások nem
kerültek tervezésre,  nem biztosít forrást a nem önkor-

mányzati üzemeltető – szolgáltató által működtetett
létesítmény közüzemi díjaira.

Ezek költségét a továbbiakban az egyesületek, vagy
vállalkozások saját maguk kell kigazdálkodják.

Városunk költségvetési főösszege: 2.857.560.000.-Ft.,
ebből működésre fordítunk 934.499.000.- Ft-ot, fejlesztés-
re 1.923.061.000 Ft-ot. 

Az összes működési kiadásnak 42%-át állami forrás
biztosítja, 21%-át a helyi adóbevétel, az Önkormányzat
saját bevétele 23%-át és egyéb bevétel pedig 14%. 

Összességében elmondható, hogy a működési kiadá-
sok tervezett szintje azonos a korábbi 2 – 3 évivel, és szin-
te megegyező a 2011. évi tényszámokkal. Tehát figye-
lembe véve az inflációs költségnövekedéseket, valamint
mind az Óvodában, mind az Iskolában a gyereklétszám
megnövekedett, a költség szinten tartása komoly ered-
ménynek tekinthető. A belső tartalomban hangsúlyokban
nyilvánvaló tapasztalható eltérés.

A működési kiadásainkhoz nyújtott állami forrás a ki-
adások 42 %-át fedi le. Az Önkormányzatnak juttatott
8 %-os szja-bevétel közel 6,5 millióval kevesebb, mint az
elmúlt évben. 

Velence Város 2012. évi költségvetése

A megtartott fórumokon közel 300-an vettek részt és
számtalan kérdés, észrevétel hangzott el, melyekre a Pol-
gármester, az Iskola igazgatója és Szenczy Sándor, a Sze-
retetszolgálat elnöke adott választ. Szenczy úr megerő-
sítette, hogy nem Baptista egyházi iskolát akarnak, hanem
felekezetközi, minden egyházi elkötelezettség nélkülit,
mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyermekek nem
kapnak baptista nevelést és a pedagógusoknál sem lesz a
vallás iránti elkötelezettség feltétel, elvárás. 

A Szeretetszolgálatra, mint fenntartóra a Köznevelési
törvényben leírtak ugyanúgy vonatkoznak, mint bármely
más iskolafenntartóra. Szintén megerősítette, hogy az ál-
lami és egyházi normatívát, ami 2012-ben duplája a jelen-
legi önkormányzati normatívának, teljesen az Iskola
fenntartására kívánják fordítani. 

Arra a kérdésre, „Mindezt miért teszik, mi ebben az ér-
dekük?” Szenczy úr egyértelműen megfogalmazta: a Sze-
retetszolgálat velencei székhelyű, családjaik kötődnek a
településhez és segíteni szeretnék a jelenlegi magas szín-
vonalú oktatási, nevelési munka zavartalan folytatását,
mint ahogy eddig is tették az anyanyelvi tanárok biztosí-
tásával. 

Megfogalmazásra került az is, hogy az Önkormányzat
és a Szeretetszolgálat közötti szerződésnek feltétlenül tar-
talmaznia kell a kölcsönös garanciákat és a visszaút lehe-
tőségét mindkét fél számára. Mivel a szerződés nem egy

éves időtartamra szól majd, hanem határozatlan időre kö-
tődne, időközben hatályba léphetnek olyan jogszabályi
változások, melyek az újragondolást indokolhatják. 

Összegezve 

Az érintett gyermekek szüleinek és a pedagógusok-
nak a felhatalmazását magunk mögött tudva február
27-én elindultunk az előkészítés útján, melynek május
31-ig be kell fejeződnie. 

A 9 fős Képviselő-testületünkből 7-en azt szeretnénk,
hogy maradjon a jelenlegi magas színvonalú általános és
két tannyelvű oktatás, maradjon az iskolavezetés és a pe-
dagógusok, maradjon továbbra is Önkormányzatunk tu-
lajdonában az az Iskola, mely 1 milliárd forintos vagyoni
értéket jelent a városnak és az 500 millió forintos Európai
Uniós támogatás mellett 500 millió forint önkormányzati
önrész hozzáadásával valósult meg. 

Az egyeztetési fórumokon elhangzott vélemények, hoz-
zászólások megerősítették a Képviselő-testület többségé-
ben megfogalmazódott gondolatot, mely szerint féltjük a
város vagyonát és Iskoláját. Az itt élőknek azt kell érez-
niük, hogy Velence városának jelenleg is van és a jövőben
is lesz Általános Iskolája.  

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Az Iskola működésénél tapasztalható, hogy az egy
gyermekre jutó önkormányzati rész költsége jelentősen
csökkent. Míg a 2011. évben 185 eFt/fő volt, addig 2012.
évben 127 eFt/fő várható. Ezt a mutatót egy más szempont
szerinti adatsor tovább erősíti, ugyanis a 2012-es évre ter-
vezett működési előirányzata az Iskolának 172 millió Ft,
ezen belül az állami normatív támogatás 115 millió Ft. Az
Önkormányzat 57 millió Ft-os önrésze 33,1 %-os költ-
ségarányt képvisel. Belátható, hogy az országban általában
jellemző 50 – 50 %-os tehermegosztással is szemben, a ve-
lencei Általános Iskola fejlesztési munkálatai és oktatási
programja és ebből eredő tanulói létszám növekedése gaz-
daságilag racionálisan megalapozott, és költségtakarékos
működést biztosít már a 2012-es évtől.

Ugyan volumenében kisebb fejlesztések eredménye-
ként és a jó létszámadottságok miatt is, az Óvodánál
szintén tapasztalható kedvező elmozdulás. Míg 2011.
évben az egy gyermekre jutó önkormányzati önrész 245
eFt volt, 2012. évben a terv már 185 e Ft/főt tartalmaz. Az
óvodai működtetés az előző számokat figyelembe véve
önkormányzati önrész 52 %,  azaz  54 millió Ft. Összes
költsége 105 millió Ft,  az állami támogatás 51 millió Ft.

A Szakorvosi Rendelőintézet 2010-es induló, és a
2011-es teljes évét vizsgálva megállapítható, hogy a
beruházással és az indítással járó többletköltség igény
szükséglete megszűnt. Az Önkormányzatunk által az
alapításkor megfogalmazott elvárás reálisnak bizonyult, a
döntésünk megalapozott volt. Az elvárásainknak meg-
felelően, a menedzsment által jól megfogalmazott szakmai
preferenciák és működési feltételrendszer figyelembevé-
telével az intézmény az OEP finanszírozásból 100 %-osan
működőképes. Az egyéb bevételei révén lehetősége nyílt,
hogy a 2012-es évre már megkezdi  a 60 millió Ft-os tagi
hitel visszatörlesztését. A költségvetési előirányzatában 6,5
millió Ft-tal szerepelteti e célkitűzést.

Fontos megemlíteni, hogy a tervezetben található
számok adóemelés nélkül várhatóak, és tartalék
képzésre is lehetőséget nyújt. 

A támogatásokra fordítható pályázati keretösszeg vál-
tozatlan összeggel került tervezésre.

A TDM Egyesület támogatásának emelkedése az ere-
deti kötelezettségvállalás szerinti korrekciókat tartalmazza,
azaz a 2011. évi többlet idegenforgalmi napidíj bevétel
20 %-át jelentő elszámolást, valamint a már emeltebb,
2012. évi tervszámok szerinti támogatást. 

A már említett működési tartalék az éves likvidi-
táshoz nyújt segítséget, hisz szükség szerint a Képviselő-
testület dönthet annak felhasználásáról. 

A  fejlesztések közül a korábbi döntéseknek megfe-
lelően, szerepeltetésre került a „Velencei-tó Kapuja” -

projekt folytatása. A projekt költségek a műszaki szakértő
által beárazott költségvetés alapján készültek, figyelembe
véve a szakértő által javasolt, és a tervezők által elfogadott
költségmegtakarító változtatásokat. Az előirányzatban
szerepel továbbá az uniós projekteknél már kötelező
tartalék összeg is nettó 58 millió Ft értékben. 

Ennek jelentősége, hogy tovább stabilizálja a projekt
megvalósíthatóságát. 

Itt kell megemlíteni azt is, hogy az Önkormányzat ko-
rábbi döntéseinek megfelelően, a felszámolás alá került
kivitelezővel kapcsolatos intézkedések megtörténtek. A
szerződés felmondásra került, a kivitelező által felvett és el
nem számolt előleg törvénysértő helyzetéhez kapcsolódó
rendőrségi feljelentés megtörtént. A felszámoló által elis-
mert 623 milliós követelés nem csak az előleg összegét
(382 millió Ft), hanem a szerződésben szereplő egyéb
garanciák összegét is tartalmazza. A Képviselő-testület
4/2012.(II.06.) határozata alapján a kintlévőségek behaj-
tásának fokozott igényét megalapozó tájékozódások
megkezdődtek jogi irodákkal. 

A fejlesztések között szerepel továbbá a temetői vizes-
blokk megépítése, a Tópart utcai Orvosi Rendelő akadály-
mentesítése, az újtelepi Háziorvosi Rendelő kialakítása,
valamint az elnyert LEADER-pályázat szerinti Tóbíró-
strand fejlesztés megvalósítása. 

A fejlesztési források tervezésénél figyelembe lett
véve a 140 millió Ft pénzmaradvány, továbbá a 60 millió
Ft-os működési többletbevétel, amely a kötvény tőke-
törlesztési fedezetét egészíti ki. A korábbi döntés szerint
tervezésre került a „Velencei-tó Kapujához” feltétlenül
szükséges 500 millió Ft forrást biztosító kötvénykibo-
csátás, hitelfelvétel, vagy nagy értékű ingatlanok értéke-
sítése. Ma, figyelemmel az ingatlanforgalmi piacra, illetve
a banki hitelezési készségre, a legnagyobb esély a köt-
vénykibocsátásra van. 

A Stabilitási törvényben foglalt feltételrendszerekre is
tekintettel elkészült elemző táblázat nyilvánvalóvá tette,
hogy a kötvénykibocsátási ajánlatkérés több kondíciós vál-
tozata közül, csak a tőkefizetésre vonatkoztatott halasztott
törlesztési megoldás vehető figyelembe. Ennek finan-
szírozási igénye biztosított hosszútávon az önkormányzati
vállalások szempontjából.  

Természetesen, ezen eljárás elindításának alapfeltétele
a „Támogatási szerződés” módosításának aláírása. 

A költségvetés előkészítése során, az intézményveze-
tőkkel a szükséges egyeztetés lefolytatásra került, illetve az
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra is tekintet-
tel, elkészült a könyvvizsgáló nyilatkozata is. 

Mindelőzőekre tekintettel, a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság egyhangúlag, kisebb kiigazítások mel-
lett, a tervezetet elfogadásra javasolja és kiemelkedően
jónak tartja, hogy a költségvetés biztonságos és nem ró
többletterheket a lakosságra. 

Oláhné Surányi Ágnes      
polgármester
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. §. (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Állam-
háztartásról szóló 2011. év CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdés-
ben szerinti feladatkörében leírva Velence Város Önkormányzat
2012. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed Velence Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-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 önállóan működő költségvetési szervek külön-külön
alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Ön-
kormányzat alábbi intézményei:

Önkormányzati Hivatal
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 az Önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt előirány-
zatok szerinti bontását e rendelet 1.  melléklete alapján

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 2.217.560 eFt-ban
aa.) működési bevételét 995.328 eFt-ban

saját bevétele    218.317 eFt
helyi adók 195.200 eFt
átengedett központi adók  201.883 eFt
normatív támogatások       252.507 eFt
egyéb bevételek 61.761 eFt
támogatás értékű bevételek 65.660 eFt

ab.) felhalmozási bevételét  1.222.232 eFt-ban
támogatás értékű bevételek           1.219.683 eFt
sajátos felhalmozási bevételek             2.549 eFt

b.) tárgyévi költségvetési kiadás   2.759.786 eFt
ba.) működési kiadások 934.499 eFt

személyi juttatások 310.928 eFt
munkaadót terhelő járulékok 85.176 eFt
dologi jellegű kiadás 335.978 eFt
támogatások, pénzeszköz átadás          32.394 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai               60.023 eFt
tartalék 110.000 eFt

bb.) felhalmozási kiadások 1.825.287 eFt
beruházási kiadások 1.789.931 eFt
ebből:EU forrásból megv.              1.752.600 eFt
felújítási kiadások 29.512 eFt
egyéb felhalmozási kiadás 2.844 eFt
támogatási kölcsön nyújtása 3.000 eFt

c.) finanszírozási kiadás 97.774 eFt
összegbe állapítja meg.

d.) költségvetési hiányát 640.000 eFt-ban,
d.a.) működési költségvetési többlete 60.829 eFt-ban
d.b.) felhalmozási költségvetési hiányát 700.829 eFt-ban, 

e.) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 140.000
eFt-ban,

e.a.) a d.) pontból a felhalmozási hiány belső finanszírozá-
sát szolgáló (tervezett) pénzmaradvány 140.000 eFt-ban,

f.) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finan-
szírozási célú műveletek bevételét 500.000 eFt-ban,

f.a) az e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú
művelet bevételét 0 eFt-ban,

f.b) az e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási
célú művelet bevételét 500.000 eFt-ban  

g.) a finanszírozási célú műveletek kiadásait 97.774 eFt-ban,
g.a) a g) pontból a működés finanszírozását szolgáló mű-

veletek kiadását 0 eFt-ban
g.b) a g) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló

műveletek kiadását  97.774 eFt-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat költség-
vetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt elő-
irányzatok szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetési be-
vételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányza-
tok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal bevéte-
leit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok sze-
rinti bontásban a 3.-4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat mérlegét, költségvetési egyenlegét az
5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban a 6.
melléklet tartalmazza.
4. §. (1) Az Önkormányzat 2012.évben az alábbi fejlesztési cé-
lokat határozza meg, amelyek a megvalósításához a Magyaror-
szág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Stabilitási tv.) 3 § (1) bekezdése szerinti adóssá-
got keletkeztető ügylet megkötése válik, válhat szükségessé. Fej-
lesztési cél a „Velencei-tó Kapuja” – projekt befejezése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet vár-
ható együttes összege 500.000 eFt.

(3) Azokat az önkormányzati fejlesztési célokat, amelyek meg-
valósításához a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, és
ezek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklet tartal-
mazza.

(4) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatáro-
zottak szerinti saját bevételeit e rendelet 8. melléklete tartal-
mazza.

(5) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését éven-
kénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.
5. §. (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését illető nor-
matív állami hozzájárulásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok fel-
osztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület
dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési ren-
delet egyidejű módosításával.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(III.12.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről*

* Megjegyzés: Az anyag terjedelme miatt a mellékletek megtalál-
hatók 2012. március 13-át követően a Könyvtárban és 2012. már-
cius 20-át követően a Honlapunkon (www.velence.hu)
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3. Bérjellegű intézkedések

6. §. (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott lét-
számkeret költségvetési szervenkénti részletezését a rendelet 11.
melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalap-
ját a 2012. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes
automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglal-
koztatottaknál.

(4) A Képviselő-testület a Címzetes Főjegyző részére bizto-
sítja a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 évi XXIII törvény
(továbbiakban: Ktv.) 30/B.§ (13) bekezdés értelmében a cím-
adományozási juttatást, melynek összege az illetményalap hu-
szonnégyszerese.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati
Szabályzat végrehajtásához szükséges forrásokat, az 1. sz. mel-
lékletben meghatározott keretek között.
7. §. A Polgármester, a Jegyző és az Intézményvezetők továbbá
a köztisztviselők, a közalkalmazottak, az intézményi dolgozók
betervezett 18.160 eFt jutalomkeretének felhasználásáról az év-
közi gazdálkodás eredményének figyelembevételével a Képvi-
selő-testület külön dönteni fog.

4. Általános és céltartalék

8. §. A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányza-
tokat célonként (feladatonként) a 12. melléklet szerint hagyja
jóvá.
9. §. Az Önkormányzat a tárgyévi általános és céltartalékát e ren-
delet 13. melléklete tartalmazza.
10. § Működési tartalékát 50.000 eFt-ban állapítja meg, mely a
működési többletkiadások fedezésére tervezi.
11. §. A „Velencei-tó Kapuja”-projekt fejlesztési előirányzata
1.380.000 eFt, ebből 58 millió Ft céltartalék került tervezésre.

5. Bankműveletek és pénzellátás

12. §. (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoz-
tatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvid-
pénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelése
100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogosult.

(3) A folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében, az Ön-
kormányzat 170 millió Ft folyószámlahitel szerződést köt.
13. §. (1) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intéz-
ményvezető csak külön felhatalmazás alapján használhatja fel.

(2) Az intézményvezetők jogosultak a működés dologi elő-
irányzatainak felhasználása területén a sorok között átcsoporto-
sítást végezni abban az esetben, ha a feladatellátás teljes körben
és megfelelő minőségben megvalósul és a megtakarítás nem
feladatelmaradásból adódik. 

(3) A dologi megtakarítás bérjellegű felhasználására vonatkozó
költségvetés módosítási tervezetét a Polgármester terjeszti elő
az Intézményvezető javaslata alapján.(4) A Képviselő-testület
hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére
100.000,-Ft értékhatár alatt előzetes bejelentési és a forrás bizto-
sítását szolgáló egyeztetési kötelezettség mellett, az e rendeletben
nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék.
Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a
későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési több-
lettámogatási igénnyel nem járhat.
14. §. Az Önkormányzat 2012. évben tervezett „Velencei-tó
Kapuja”-projekt forrásának biztosítására az ingatlanvagyon
értékesítéséig tartó átmeneti időszak pénzügyi likviditása érde-

kében – 500 millió forint kötvényt kíván kibocsátani, vagy
ugyanilyen értékű bankhitel felvételét tervezi.
15. §. (1) A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli két nagy-
értékű, az 585/26 (6,4065 ha) és a 4471/10 hrsz-ú (3,3548 ha)
ingatlanát. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő ingatlanok értékesítését pá-
lyázati eljárásban kell megvalósítani.

(3) amennyiben az értékesítési pályázat eredményes, a vételár
a 13. §-ban foglalt adósság előtörlesztésére, vagy az uniós pro-
jekt befejezésére fordítható.
16. §. Lakótelek értékesítésből befolyt többletbevétel út, járda és
kapcsolódó közterületek fejlesztési forrását biztosítja, amennyi-
ben az adósság előtörlesztésre fordítás nem indokolt. A felhasz-
nálásról a Képviselő-testület dönt.   
17. §. (1) Az Önkormányzat 2012. évi ellátottak pénzbeni jutta-
tásaira fordított kiadásokat e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi rendezvények költségeit e ren-
delet 15. melléklete tartalmazza. Az itt szerepeltetett pénzesz-
közök felhasználása tekintetében a feladatonkénti előirányzat
figyelembevételével a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság dönt. A döntés során a főösszeget meghaladó intézkedés nem
történhet, illetve a nevesített feladatok ellátása is kötelező.

(3) E rendelet 16. sz. melléklete az egészségügyi feladatokat
tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesü-
léséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 17. melléklet, a
likviditási tervet a 17/A. melléklet szerint fogadja el a Képvi-
selő-testület. 

(5) Velence Város Önkormányzata az Uniós forrásból megva-
lósított fejlesztések tervezett bevételeit és kiadásait a 18. mel-
léklet szerint állapítja meg.

(6) Közvetett támogatások bemutatása 19. sz. melléklet.
(7) A Önkormányzat minőségi feladatainak bevételeit és ki-

adásait a 20.-20/a,-20/b. melléklet tartalmazza.

6. Takarékossági intézkedések és kintlévőségek

18. §. A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás
bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést, va-
gyonhasznosítást.
19. §. 2012. évben eszközbeszerzések kizárólag a költségvetés-
ben szereplő előirányzatok alapján történhetnek. Így tárgyévben
kötelezettségvállalást 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.
20. §. A Képviselő-testület nem biztosít forrást a nem önkor-
mányzati üzemeltető – szolgáltató által működtetett létesítmény
közüzemi díjaira. 
21. §. A Képviselő-testület az 1. sz. függelékben foglalt követe-
lések minél nagyobb arányú behajtását irányozza elő a 2012-es
évtől, a 4/2012.(II.06.) önkormányzati határozat szerint.

7. Fejlesztések szabályozása

22. §. (1) Az Önkormányzat 2012. évben megvalósítja a
„Velencei-tó Kapuja” elnevezésű projekt hét beruházási elemét.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt  folytatásához
szükséges Támogatási szerződés módosítása, megkötése, a
megvalósításhoz szükséges forrásteremtés érdekében járjon el,
így különösen a 188/2011.(X.11.), 224/2011.(XI.21.) és a
230/2011.(XII.05.) határozatban foglaltak szerint.

(2)  Felhatalmazza, hogy a megbízott közbeszerzési tanácsadó
által lebonyolított jogszerű és eredményes közbeszerzési eljá-
rásban nyertes kivitelezővel kötött szerződés, annak mellékletét
képező Tervdokumentáció alapján a projektmegvalósítás érde-
kében a tulajdonos Önkormányzat nevében és képviseletében
járjon el és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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(3) Felhatalmazza, hogy a törvényes és jogszerű megvalósítási
folyamat biztosításához szükséges szakértőt, szakcéget vegyen
igénybe a projekt fejlesztési előirányzatának terhére.
23. §. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a termál kutakból történő többletvíz kivétel engedélyezé-
séhez szükséges szakmai anyagok, illetve környezetvédelmi ha-
tásvizsgálat elkészítésének érdekében járjon el, e munkálatokra
kérjen be ajánlatokat és a kimunkált megbízási előterjesztéseket
készítse el.

(2) Az Önkormányzat a működésében szereplő energiafelhasz-
nálások csökkentése érdekében a polgármester útján támogatási
igény előkészítését, tényleges megtakarítást eredményező kisebb
beruházásokat (területenként 3 millió forintot meg nem haladó
mértékben) készít elő és valósít meg, amennyiben a beruházás
összege a tervezési időszakban (1 év) a megtakarításból megtérül.
24. §. Az Orvos Ügyeleti Társulás működési feltételeinek bizto-
sításához szükséges arányos többletterhét a velencei Önkor-
mányzat szükségesnek tartja és vállalja, amennyiben a Társulás
tagtelepülései szintén és előzetesen vállalják a rájuk eső finan-
szírozási többletet.
25. §. (1) Azon nagy értékű földterületekre, amelyek nem szere-
pelnek az értékesítésre kijelölt ingatlanok között, a Képviselő-
testület biztosítani kívánja a hosszú távú hasznosítás lehetőségét. 

(2) Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi- és Település-
fejlesztési Bizottságot, hogy megfelelő ajánlat esetén az /1./ be-
kezdésben szerepeltetett ingatlankört érintően is készítsen elő-
terjesztést, tegyen javaslatot az értékesítésre vagy hasznosításra.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Hivatalt ezen bekezdésben
foglaltakat kielégítő előzetes egyeztetések, megbeszélések le-
folytatására.

(3) Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Ve-
lence területén lévő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonmeg-
szerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat folytasson.
26. §. (1) A Képviselő-testület támogatja a termál- és gyógyvíz-
fejlesztéssel összefüggő fejlesztéseknek (mint például: Kastély-
épület, Északi-strand, Velencefürdői-strand és Kemping, Polgár-
mesteri Hivatal, Városközpont, parkolóház, stb.) vállalkozói tő-
kével történő megvalósítását.

(2) A Képviselő-testület a volt IFI strand területén megvaló-
suló beruházást követően a nem fizetős strand funkciót továbbra
is biztosítani kívánja.

(3) Velence Déli-kanyar fejlesztési koncepcióját Képviselő-tes-
tület érvényben tartja azzal, hogy Velence város készülő telepü-
lésfejlesztési koncepciójában azt teljes körűen szerepeltetni
kívánja.
27. §. (1) A Képviselő-testület pályázati támogatások elnyerése
érdekében támogatja a szükséges előkészítő munkákat az önkor-
mányzati kötelező feladatok ellátásához, továbbá a település ki-
emelten támogatott fejlesztési céljainak megvalósításához.

(2) Az idegenforgalmi feladatok, település turisztikai, város
arculat, marketing feladatait a Velencei-tó Turizmusáért TDM
Egyesület megállapodás alapján végzi.

(3) Saját feladatainak ellátását biztosító, illetve javító, a város
fejlődési célkitűzéseibe illeszkedő fejlesztések megvalósítását se-
gítő pályázati eljárásokban részt kíván venni, amennyiben ezek
önrészének forrása biztosítható.
28. §. A Képviselő-testület pályázati támogatással tervezi meg-
valósítani az újtelepi óvodafejlesztés II. ütemét, valamint min-
den fejlesztést és beszerzést, ami a gazdaságosabb működést és
a település hosszú távú céljait szolgálja.
29. §. A Velencei Híradó újságkiadványban, illetve az Önkor-
mányzat honlapján a közérdekű információk megjelenítését biz-
tosítja.

30. §. Fejlesztésre kijelöli a volt ÉDÁSZ-épületben lévő tulaj-
donrészét közösségi szolgáltatásra.

7. Kapcsolatok – együttműködések

31. §.(1) Velence Város Önkormányzata jó kapcsolatot kíván
fenntartani a szomszédos településekkel. Ennek keretében tö-
rekszik a fokozott együttműködésre, illetve együttműködési
megállapodásokat köt, amelyben költségmegosztást is vállal
konkrét feladatok elvégzéséhez. 

(2) A Képviselő-testület a történelmi egyházak együttműkö-
dését feltételezve támogatást biztosít fejlesztési feladatokra. A
2012. évben megvalósítja a temetőben a vizesblokk (WC) épü-
let megépítését, az egyházakkal kötött külön megállapodás alap-
ján. Az üzemeltetésre a temető üzemeltetőjével szerződést köt.
32. §. A Képviselő-testület aktívan részt kíván venni a Velencei-
tó Környéke Többcélú Kistérségi Társulás munkájában, mely-
nek kapcsán felhatalmazza a Polgármestert:

a.) A Kistérség érdekébe illeszkedő és Velence számára fontos
fejlesztések és működés elősegítését szolgáló tevékenységek tá-
mogatására,

b.) Velencére telepítendő szolgáltatások befogadásának, léte-
sítésük megvalósításának elősegítésére, támogatására,

c.) Az előnyös működési együttműködések, így a társulások,
mikrotársulások létrehozásának előkészítésére.

8. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok

33. §. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszé-
lyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása
érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormány-
zat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről
a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Polgár-
mester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költ-
ségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

9. Vegyes intézkedések

34. §. A Szociális Bizottság a szociális kiadások sorai között át-
csoportosítást végezhet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság egyeztetésével.
35. §. A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert
tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van, mely
kötelezettséget a Polgármester felé kell teljesíteni.
36.  §. A Képviselő-testület (kivéve, ha eltérő rendelkezés vagy
megállapodás van érvényben) bérleti – haszonbérleti szerződé-
seit 3,9 %-os inflációval indexálja.
37. §. Amennyiben a költségvetésben a dolgozók számára biz-
tosított lakásépítés támogatási keret felhasználásra nem kerül,
úgy az a lakossági támogatásoknál felhasználható.

Záró rendelkezések

38. §. (1) A rendelet 2012. március 12. napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2012. évi költségvetés zárszámadó rendeleté-
nek hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

Oláhné Surányi Ágnes sk. dr. Papp Gyula Gábor sk.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2012. március 12.

dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző
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Velence Város Önkormányzat 2012. évi összevont
pénzforgalmi mérlege, költségvetési egyenlege(eFt)
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

7/2012.(III.12.) rendeletének 5. melléklete
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Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap,
amely 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  civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segí-
tése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcso-
lat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb
ellátása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 
mértéke 
Velence Város Önkormányzata az arra érdemes pályáza-
tok között összesen 15.610 eFt-ot oszt szét. 

3. A támogatott tevékenységek 
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

gyógyító-, egészségügyi 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 

érdekképviselet,
j) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi 

jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével,

k) közrend és közlekedésbiztonság védelme, 
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,

l) velencei lakosok közérdekű tájékoztatása
m) helyi klubok működtetése

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 2012.
május 1. és 2013. április 30. közé eső időszakban elszámolt
működési költségeihez és ugyanezen időszakban műkö-
déséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott
vissza nem térítendő támogatás. A pályázatban csak a tá-
mogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszá-
molási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a 5/2011.(II.21) számú „A társadalmi

szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről” szóló ren-
delet 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 Ön-
kormányzata által erre a pályázati célra kiadott pályázati
Adatlapon nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pá-
lyázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul,
azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére
választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolá-
sával kell benyújtani. Ha a határidő utolsó napja munka-
szüneti-, ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő csak az
azt követő legközelebbi munkanapon jár le. 

A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi do-
kumentumokat: 

1.    Pályázati Adatlap 
2 a. 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 szerveze-
teknek a pályázat benyújtását megelőző évről szóló 
közhasznúsági jelentés, illetve ennek hiányában 
azonos adattartalmú dokumentáció

Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült tá-
mogatásban, melynek során az a) és c) pontokban megje-
lölt dokumentumokat egy éven belül már benyújtotta és
abban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás
nem történt, e dokumentumok benyújtása – pályázó írás-
beli kérésére – mellőzhető.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példány-
ban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A
borítékra rá kell írni „Velencei civil szervezetek támoga-
tása 2012.” 

Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok
esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük
figyelembe! 

Beadási határidő: 2012. március 26.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására
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A beadás helye:
A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell bekül-
deni: 
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, megfe-

lelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelő-

sége,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való

jogosultsága
e) a hivatal pénzügyi osztályának igazolása  az előző

pályázatról való elszámolás helyességéről

7. A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatok elbírálása az 5/2011.(II.21.) ön-
kormányzati rendelet 8 § (1) pontja szerint történik.

8. Pályázók döntést követő kiértesítése 
A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a pályázatok beérkezési ha-
táridejét követő 30 napon belül javaslatot tesz a Képvi-
selő-testületnek, majd a döntéséről 8 munkanapon belül az
érintettet írásban értesíti.

10. Szerződéskötés 
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szer-
ződést köt, amely tartalmazza:

a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
az elszámolás Önkormányzat általi ellenőrzésének módját
és határidejét,
a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználá-
sával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvé-
teléről,
a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának
a Polgármesteri Hivatal által ellenőrzéssel megbízott sze-
mélyek és szervezetek általi ellenőrzéséhez.

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

11. A támogatás folyósítása 
A támogatási szerződés aláírását követően az Önkor-
mányzat a támogatás összegét a támogatási szerződésben
foglalt ütemezés szerint átutalással fizeti ki.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a tá-
mogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó elő-
írások szerint kötelesek számot adni. A beszámoló
elfogadásáról vagy elutasításáról a Bíráló dönt. 

Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegének fel-
használásáról szerződésben meghatározott határidőig (áp-
rilis 30.) nem, vagy nem a meghatározott módon tesz eleget,
úgy az már a következő időszakra szóló kiírt és eredmé-
nyesen elbírált pályázat tekintetében jogvesztést von maga
után. 
Kelt, Velence, 2012. február 28.

Velence Város Önkormányzata

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 
2012. március 15-ei ünnephez kapcsolódó

munkarendjéről

Velence Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja
Tisztelt Ügyfeleit, hogy

- 2012. március 16-ai pénteki szabadnapon a 
Polgármesteri Hivatal zárva tart,

- 2012. március 23-án pénteken az ügyfélfogadás
8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig tart,

- 2012. március 24-ei szombati munkanapon a
Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Ügyfeleink megértését köszönjük.

dr. Papp Gyula Gábor sk.
címzetes főjegyző

Közösségi Ház



szám:................................../ 2012.
nem a pályázó tölti ki

Pályázati adatlap
a 2012. 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.

Velence Város Önkormányzatának pályázata civil szervezetek támogatására
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §. (1) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Ön-
kormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályai-
ról szóló 24/2003. (IX.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról a következőket rendeli el: 

1.§ (1) Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálko-
dás szabályairól szóló 24/2003.(IX.15.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban „R”) 2.§ (1) bekezdés helyébe a
következő rendelkezés kerül:

(1) Az önkormányzat vagyona – rendeltetése szerint –
törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(2) A „R” 4.§(1) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés kerül:

(1) Az önkormányzat vagyonában:
a.) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő

forgalomképtelen vagyoni eszközöket az 1. mel-
léklet tartalmazza.

b.) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentő-
ségű vagyont a 2. melléklet tartalmazza.

c.) Korlátozottan forgalomképes vagyont a 3. mel-
léklet tartalmazza.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II.29.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás

szabályairól szóló 

24/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról*

d.) Az üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcso-
lódó vagyon értékű jogok és eszközöket a 4. mel-
léklet tartalmazza.

e.) Az üzleti vagyont (forgalomképes) az 5. mellék-
let tartalmazza.

2.§. A rendelet 2012. február 29-én lép hatályba, rendel-
kezéseit 2012. március 1-jével kell alkalmazni. 

Oláhné Surányi Ágnes sk.      dr. Papp Gyula Gábor sk.
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került: 

Velence, 2012. február 29.

dr. Papp Gyula Gábor sk.

címzetes főjegyző

* Megjegyzés: Az anyag terjedelme miatt a mellékletek
megtalálhatók 2012. március 13-át követően a Könyvtár-
ban és 2012. március 20-át követően a Honlapunkon
(www.velence.hu)

Fotó: Somhegyi Béla VELENCEI FOTÓTÁR
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Velence Város Önkormányzata nyilvános pályázati felhí-
vással induló pályázatot hirdet a Velence, belterület
1377/1. hrsz alatti földrészleten, természetben Velence,
Millenniumi park megnevezésű területen található fel-
építmény 5 évre üzemeltetésbe adás útján történő hasz-
nosítására.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázati dokumentáció megvásárolható 2012. március
1. napjától 2012. április 2. napjáig 10.000,- Ft + 27% ÁFA
áron Velence Város Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatalában (2481 Velence, Tópart u. 26., pénzügyi osztály).
Az ellenértéket Velence Város Önkormányzata OTP Bank
Nyrt. pénzintézetnél vezetett 
11736082-15363107-00000000 sz. számlájára kell
befizetni, vagy átutalni.

A pályázaton történő részvétel feltétele továbbá 100.000,-
Ft összegű ajánlati biztosíték banki átutalás útján történő
befizetése Velence Város Önkormányzat OTP Bank Nyrt.
pénzintézetnél vezetett 11736082-15363107-00000000 sz.
számlájára. Az ajánlati biztosítékot „Millenniumi park fel-
építmény hasznosítás pályázati biztosíték” megjelöléssel
kell a fenti számlaszámra átutalni a pályázat benyújtására
nyitva álló határidőig. Az átutalás teljesítését igazoló bank-
kivonatot a pályázathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosí-
ték a nyertes Ajánlattevő esetén az üzemeltetési díjba
beszámításra kerül.

Ajánlattételi határidő: 2012. április 2. napja 12.00 óra
A pályázattal kapcsolatos részletes feltételeket a pályázati
dokumentáció tartalmazza. 
Az ajánlatokat Velence Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete az ajánlattételi határidő lejártát követő 30
napon belül bírálja el. 

Kiíró az ajánlatokat a következő részszempontok figye-
lembevételével értékeli, és az összességében számára leg-
kedvezőbb ajánlatot  fogadja el nyertesnek: 
- a hasznosítás módjának illeszkedése a környezethez és a
területre vonatkozó hasznosításához, a hasznosítás módja
mennyiben járul hozzá a település turisztikai kínálatának
bővítéséhez,  súlyszám: 30 
- a pályázó által befektetni kívánt érték,
(nettó Ft) súlyszám: 30

- a pályázó által kínált bérleti díj összege 
(nettó Ft/m2/év) súlyszám: 30

- nyitvatartási idő két heti óraszáma súlyszám: 10
(heti nyitvatartási időt Kiíró május-szeptember és szep-
tember-május időtartamban vizsgálja)
Az egyes tartalmi elemekre adott pontszám alsó és felső
határa: 1-10.

További felvilágosítás és helyszíni szemle időpontjának
egyeztetése kérhető Csiszár Balázs kapcsolattartótól a
22/589-406 telefonszámon.
A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indokolás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

2012. évi tervezett önkormányzati programok

2012. március 15. Hősök parkja Nemzeti ünnep
2012. május 1. Kastélypark Majális
2012. május 19. Velence közterületei Virágosítás
2012. május 26. Bence-hegy Orbán nap
2012. május 26. Bence-hegy Gyermek nap
2012. július 21. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. július 28. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. augusztus 4. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. augusztus 11. Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
2012. augusztus 17., 18. Északi strand Nemzetközi Néptáncest
2012. augusztus 19. Északi strand Velence Város Születésnapi Vígassága

Tűzijáték és Nosztalgia buli
2012. augusztus 20. Fő utcai Katolikus Szent István napi Ünnepség 

Templom melletti parkban
2012. szeptember 28. Ifi ház Idősek Világnapja
2012. szeptember 29. Babák Rózsakertje park Babák Rózsakertje ünnepség
2012. október 23.           Hősök parkja Nemzeti ünnep
2012. október 26.           Temetőben és a katonasíroknál Halottak napja

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA



18 VELENCEI HÍRADÓ 2012. MÁRCIUS

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

VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

állandó lakóinak
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élén-
kítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók
városunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében 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 kártyaigénylés 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 törzs-
vásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyi-
unk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, 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. 
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 bekö-
tési 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

Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ  

Tópart ABC Halász u. 1. 

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
Telefon: 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, fûtésvezér-
lések készítése Tel.: 06-20-951-0267 
Velence Bence-hegyi Borkert és
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Egész évben nyitva  V. utca 43.
Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
ERDEX Kft.
(Kertészet) Úttörõ u.36.
Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52.

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
3 éves kor alatt ingyenes
hajvágás 

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

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!
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
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
Minden termékre 10%

20% kedvezmény a játszó-
ház árából,  5% kedvezmény
a megvásárolt játék árából 
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap,
amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető
papír alapon a Polgármesteri  Hivatal ( 2481 Velence, Tó-
part u. 26. ) pénzügyi osztályán.

1. A pályázat célja
A  civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése,
növelése, a Közalapítvánnyal való partneri kapcsolat
előmozdítása, hatékony ellátása.

2. Támogatható civil szervezetek
Azon civil közösségek (klubok, baráti körök), amelyek a
pályázat kiírását megelőzően legalább 2 éve – dokumen-
tálhatóan – folyamatosan működnek, feltéve mindhárom
esetben, hogy a támogatható civil szervezetek Velence
városhoz kapcsolódó, vagy a városi lakosságot érintő prog-
ramokat szerveznek, az Önkormányzat közigazgatási
területén belül székhellyel rendelkeznek, illetve helyi
szervezetük az Önkormányzat közigazgatási területén
belül működik.

3. A támogatottak köre 
a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,

egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
b) egyházi ingatlanok felújítása
c) Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási 

intézménybe járók utaztatása
d) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 

érdekképviselet
e) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi 

jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével, 

f) kulturális és idegenforgalmi tevékenység
g) helyi klubok tevékenysége.

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és
mértéke

4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. május 1. és
2013. április 30. közé eső időszakban elszámolt működési
költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kap-
csolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem
térítendő támogatás. A pályázatban csak a támogatási
időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számol-
hatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási
időszak végéig meg  kell történnie. Az elszámolás részletes
szabályait az Alapítvány szabályzata tartalmazza.

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

Azokat a pályázókat, akik az Önkormányzattól támogatást
nyertek, a Kuratórium nem kívánja támogatni.
Nem támogathatóak azok, akik nem rendelkeznek a
szervezet nevére szóló önálló bankszámlával.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye  
és határideje 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Velencéért Köza-
lapítvány által erre a pályázati célra kiadott pályázati adat-
lapon nyújtható be. 
A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közöl-
teknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati for-
manyomtatvány minden kérdésére választ adva és az
egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyúj-
tani. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti-, ünnep-
vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt követő
legközelebbi munkanapon jár le. 

A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi doku-
mentumokat: 

a)  Pályázati adatlap 
b) A beadáskor hatályos alapítói okirat, cégkivonat 

másolata
c) A pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank

által hitelesített, 30 napnál nem régebbi másolata
d) Közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szerveze-

teknél a pályázat benyújtását megelőző évről szóló
közhasznúsági jelentés, illetve ennek hiányában 
azonos adattartalmú dokumentáció.

Amennyiben  a civil szervezet már részesült támogatás-
ban, melynek során a b.) és c.) pontban megjelölt doku-
mentációkat egy éven belül már benyújtotta és abban az
előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt,
e dokumentumok benyújtása, a pályázó írásbeli kérésére
mellőzhető.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit egy eredeti
példányban, zárt borítékban vagy csomagban kell benyúj-
tani. A borítékra rá kell írni „Velencei civil szervezetek
támogatása 2012.” 
Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumen-
tumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát
vesszük figyelembe! 

Beadási határidő: 2012. március 30.

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.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására
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7. 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.

8. Az elbírálás határideje
2012. április 25.

9. Pályázók döntést követő kiértesítése 
A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Kuratórium a
pályázatok beérkezési határidejét követő 30 napon belül
dönt és döntéséről 8 munkanapon belül az érintettet írásban
értesíti.

10. Szerződéskötés 
A nyertes pályázókkal az Alapítvány támogatási szerző-
dést 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 Alapítvány általi ellenőrzésének 

módját és határidejét,
e) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás 

felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezett-
ség tudomásulvételéről,

f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, 
hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű fel-
használásának a Velencéért Közalapítvány által 
ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek 
általi ellenőrzéséhez.

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

11. A támogatás folyósítása 
A támogatási szerződés aláírását követően az Alapítvány a
támogatás összegét a támogatási szerződésben foglalt üte-
mezés szerint utalja át.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a tá-
mogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó elő-
írások szerint kötelesek számot adni.
A beszámoló  elfogadásáról vagy elutasításáról a Bíráló
dönt. 

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen:
beszámoló) benyújtásának végső határideje a pályázó által
megjelölt támogatási időszak leteltét követő 15 nap. 
Velence, 2012. február 28.

Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma

A személyi jövedelemadó 1%-a
Megjelent az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jö-
vedelemadó meghatározott részének az adózó rendelke-
zése szerinti közcélú felhasználásáról. A törvény
meghatározza azokat a szervezeteket, – egyházakat, ala-
pítványokat, közalapítványokat, közgyűjteményeket,
kulturális intézményeket –, melyeknek adományozhatja
adója1%-át az SZJA fizető állam- polgár, feltéve, hogy
a törvényi feltételek rendben vannak.
Az adományozás mikéntje egyszerű: egy postai szab-

vány méretű borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket,
adószámunkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatko-
zatunkat, mely csak a kedvezményezettek adószámát,
esetleg nevét tartalmazza. A borítékot lezárjuk, s az ön-
adózó adóbevallási csomagjába helyezi, akinek pedig
adóbevallását munkáltatója végzi, legkésőbb március
25-éig munkáltatójánál leadja.
A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, azt a
munkáltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az
NAV-hoz.

Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, 
hogy a Velencéért Közalapítvány a törvényi 

feltételeknek megfelel.

A Velencéért Közalapítvány 
adószáma: 18484229-2-07

Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át szűkebb kör-
nyezetében, adományozza azt a Velencéért Közalapít-
ványnak. Az Alapítvány pedig, mint ahogy ezt tette
eddig is, olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint
az óvodai és általános iskolai oktatás, mentőállomás,
civil szervezetek támogatása.

Kérem, támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre
többet tehessünk városunkért, jövőnkért.

Rendelkező nyilatkozatot ebben a Velencei Híradóban
is talál!

Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető legyen,
a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borí-
tékon az Ön nevét, lakcímét és az adószámát pontosan
tüntesse fel. A lezárt borítékot a 2011. évről szóló sze-
mélyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy borí-
tékban küldje meg az Adóhivatalnak.

Ha az Ön 2011. évi személyi jövedelemadóját a mun-
káltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó
borítékot 2012. március 25-éig a munkáltatójának adja
át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással
együtt továbbítja az Adóhivatalnak.

Bognár Gyula
Kuratórium elnöke



szám:................................../ 2012.
nem a pályázó tölti ki

Pályázati adatlap
a 2012. 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:

Pályázati cél bemutatása:

Fax:

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

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

P.H.

Velencéért Közalapítvány pályázata civil szervezetek támogatására



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

22 VELENCEI HÍRADÓ 2012. MÁRCIUS

Március az év legtevékenyebb hónapja a kertekben. A lan-
gyos napsütés kerti munkára serkenti az embereket és feléb-
reszti a természetet is. Téli gondoskodásunk nyomán könye-
zetünkhöz szokott madaraink énekétől hangosak a reggelek.

Nézzük át az átteleltetett növényeinket! Ideális kö-
rülmények között a reneszánszát élő kála ontja a virágait,
amarilliszek díszlenek az ablakokban. A lemetszett nedvdús
hajtások alkalmasak a szaporításra. Újítsuk meg a földet és
használjuk tartós hatású műtrágyát. Évelő növényeinket ta-
karítsuk meg az esetleg elszáradt hajtásoktól. Az évelő dísz-
füvek levélzetét szabadítsuk meg az elpusztult levelektől,
tegyük szabaddá a sarjadó hajtásokat. Nyári virágzású növé-
nyeink (kardvirág, canna, dália, gumós begónia) nyílását siet-
tethetjük, ha becserepezés után kb. 15-20°C hőmérsékleten
tartjuk. A reggeli fagyok elmúltával egészséges, erőteljes növé-
nyeket ültethetünk a szabadba. Évelő fűszernövényeket kora
tavasszal tőosztással is szaporíthatjuk. Az elszáradt részeket
vágjuk vissza, az elburjánzott növényeket ritkítsuk meg.

Télutón kora tavasszal üde színfolt a primula. Mivel
nem szobanövény, a lakásban hamar „megadja magát”,
azért, hogy ezt elkerüljük az első rácsodálkozás után ültes-
sük ki virágágyásunkba. Tavasztól őszig gondoskodjunk a
rendszeres öntözésről, mert a kiszáradásra érzékenyek.
Olyan helyre ültessük, ahol az erős nyári napsütés nem éri.

A dísznövényeket több hónapra, esetleg több évre vásá-
roljuk. Ezért alaposan vegyük szemügyre mielőtt kifizetjük
az árát. Az akciós, alacsony áron kínált termékek vásárlása
után sok esetben a szerencsére is szükség van. Mindez igaz
lehet a földre, a vetőmagra, a növényre és a műtrágyára is.
Általában igaz az, hogy megbízható helyről vásároljunk.

Ne feledjük el a gyümölcsfák tél végi lemosó permete-
zését! Ezzel a művelettel az egész évi termés mennyiségét és
minőségét alapozhatjuk meg. A hobbikertészek most vetik el
a zöldség- és virágmagokat. A primőrtermesztés legnehe-
zebb és legkockázatosabb része a palántanevelés. Nehezen
megoldható feladat az optimális fény-, hőmérséklet- és pá-
ratartalom fenntartása. Ha nem tudjuk biztosítani a feltéte-
leket, gazdaságosabb, ha előnevelt palántákat vásárolunk.

Ha a talaj hőmérséklete megengedi, duggassuk el (ha
még nem tettük ősszel) a fokhagymát, vessük el a borsót. A
korai fajták kiválóan alkalmasak pl. paradicsom, paprika, az
őszi káposzta előveteményének. Sortávolság 25-30 cm.
Négyzetméterenként 120-150 növényt számoljunk. 

Eredményes szezont kívánok Mindenkinek!                                
Huszti Mihály 
egyesületi tag

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület

kertészeti tanácsai

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-val
támogatták Egyesületünket. 

Számítunk Önökre ebben az évben is!
Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület

Velence, Tópart út 26. 18500770-1-07
Kérjük a borítékra írja rá saját nevét, lakcímét 

és adóazonosító jelét. 
Virágos Velence Városszépítő Egyesület Vezetősége

Köszönjük mindazoknak, akik 2011. évben 
adójuk 1 %-val is támogattak  bennünket. Kérjük fel-

ajánlásukat ebben az évben is! Kérjük, a borítékra írja rá
saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét. 

A kedvezményezett adószáma: 18502411-1-07
Nyilatkozat elvehető a könyvtárban.
Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

VELENCEI FOTÓTÁR

A  Helytörténeti  
Egyesület kiállítása 

Egyesületünk február  29-én az 
I. számú Nyugdíjas Klub vendége 
volt a Közösségi házban, ahol fotógyűjteményünkből
rendeztünk kiállítást. Kíváncsian  várták  a  klubtagok
a bemutatót, érdeklődve lapozgatták  a fotóalbumokat.
Sokan  felismerték  hozzátartozójukat, –  netán  saját
magukat – a   fényképeken. Igen   sok   régi   fotóhoz
találtuk meg  a  neveket,  amit  ezúton  is köszönünk  a
Velencei-tavi Rózsa Nyugdíjas Klub nyugdíjasainak.
A  fotókat kivetítettük,  így  jobban  látható volt,  akár
szemüveg  nélkül  is. Többen  hoztak  régi  fényképet,
amit  azonnal archiváltunk,  és  visszaadtuk. 

A klubtagok megható sorokkal köszönték meg
a lehetőséget, sok értékes ötletet kaptunk a   további
munkához. 

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

A Velencei Helytörténeti Egyesület Fotótára az elmúlt fél
évben igen sok szép, értékes, régi és új fotóval gyarpodott.
Köszönjük midenkinek, aki átengedte a Fotótár – és ezzel Ve-
lence város, mindannyiunk – céljaira képeit. A régi, családi em-
lékeket őrző fényképeket csak egy-két napra kérjük kölcsön,
amig szakszerűen digitalizáljuk. 
Kérünk mindenkit, aki be akar kapcsolódni ebbe a szép
munkába, hogy jelentkezzen a Könyvtárban a 472-453-as, vagy
Somhegyiné Jutkánál a 472-174-es telefonon.

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület

VELENCEI FOTÓTÁR
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A velencei Meseliget Óvoda „Ovis
leszek” játszódélutánokat szervez mind-
két településrészben, s tárt kapukkal
várja a leendő ovisokat és szüleiket. 

Az első alkalom az Ó-faluban február
7-én délután volt, amikor is a gyermekek
megszeppenve, de annál nagyobb kíván-
csisággal jöttek és kukucskáltak be az
óvodai csoportszobába. Az óvónők vi-
dám dalai, játékos mondókái, a közös
tánc hamar feloldották a feszültséget. A
bábjátékot ki vidám kommentálással, ki
szájtátva nézte végig. Ezután már az asz-
talnál felszabadultan, vidáman gyurmáz-
tak, készültek a szebbnél szebb hóem-
berek, kacsák, kígyók, csigák. 
Mosolyogva köszöntek el és azt  ígérték
a kicsik és szüleik, hogy legközelebb is

jönnek az ovi-
ba  játszani, mi
pedig nagy
szeretettel vár-
juk őket.

Kovácsné 
Bencsik Éva
Süni csoport

„Ovis leszek…”
…Hej óvoda, óvoda, 

de sok gyerek jár oda!

Minden Kedves Felajánlónak ezúton is köszönetet mondunk!
Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 

1 %-ával az Óvoda Alapítványát.
A kedvezményezett neve: „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány

A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07
További célunk az előző évekhez hasonlóan a gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, 

ballagók, új óvodások támogatása, és a játékállomány bővítése. 

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma

Összeállította: 
Serhókné 

Varjas Edit
óvodavezető
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Címvédõ Bajnokok
2011. december 10-én rendezték meg a 15. Rákoskert

Kupa országos tornaversenyt Budapesten, ahol 67 (fiú és
lány) csapat mérte össze tudását az ország minden részé-
ből. Iskolánk lány tornacsapata az I-II. korcsoportban kép-
viselte Fejér megyét. Az összesített eredmények alapján a
16 csapat közül a 10. helyet szereztük meg (vidéki csapa-
tok versenyében 7. helyen végeztünk). 

A csapat tagjai: Kiss Csenge, Papp Gréta, Kovács
Dominika, Bátonyi Anna, Nagy Johanna, Vass Eszter
Panna, Kovács Luca.

2012. január 27-én rendeztük meg másodízben a Zöld-
liget Kupa tornaversenyt. A versenyen iskolánk verseny-
zőin kívül a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola
tornászai vettek részt.

A jó hangulatú, magas színvonalú megmérettetésen le-
hetősége nyílt versenyzőinknek hazai pályán bemutatkoz-
niuk. A legkisebbek versenyében sikerült az első helyet
megszereznünk (Kiss Csenge, Nagy Johanna, Vas Eszter
Panna), másik két csapatunk a 4. (Bátonyi Anna, Kovács
Dominika, Kovács Luca) és az 5. helyen végzett (Zsengel-
lér Nóra, Márta Rebeka, Papp Gréta, Horpácsi-Szabó
Blanka).  A III-IV.kcs -osoknál a 3. helyen zártuk a kupát.
A csapat tagjai: Erdélyi Niké, Végh Nikolett, Czombos
Luca.

Reméljük a jövő tanévben is sikerül megrendeznünk a
versenyt több csapat szereplésével. Köszönet illeti az ér-
deklődőket, szurkolókat a biztatásért, kollégáimat, a szü-
lőket a verseny rendezésében nyújtott segítségükért.

2012. február 11-én került megrendezésre a diákolimpia
torna versenyének megyei döntője Móron.

Az I-II.kcs versenyében sikerült megvédenünk a tavaly
szerzett bajnoki címünket, amelyre mindannyian büszkék
lehetünk! 

A megyei bajnokcsapat tagjai: Papp Gréta, Kiss
Csenge, Kovács Dominika, Bátonyi Anna, Nagy Johanna,
Kovács Luca, Vas Eszter Panna. 

Az egyéni összetett versenyben is sikerült a legjobb
helyeken végeznünk, bizonyítva csapatunk erejét. 

Egyéni összetett verseny: 1. helyezett Vas Eszter Panna, 
2. helyezett: Kovács Luca, 3. helyezett: Nagy Johanna. 
Az országos elődöntő Budapesten kerül megrendezésre
március elején.

A III-IV.kcs-ban egyéni összetett versenyben indultak
legjobb tornászaink (Erdélyi Niké, Végh Nikolett,  Czombos
Luca), akik magas pontszámokkal a mezőny első felében
végeztek (26 induló). A dobogóról minimális különbség-
gel maradt le, így a negyedik helyen végzett Czombos
Luca.

Felkészítő tanár: Varga Attila
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Idén – életemben először – jelentkeztem az iskolai sí-
táborba. Szerettem volna kipróbálni magam, hogyan bol-
dogulok egyedül és persze szerettem volna megtanulni
síelni. Február 11-én, délelőtt indult buszunk Ausztriába
és délután érkeztünk meg a festői szépségű Klippitztörlbe.

Már a szállodai szobánk ablakából nyíló kilátás is le-
nyűgözött, hát még amikor a hegy tetején felcsatolhattam

Sítábor – Klippitztörl a síléceket! A síelés leginkább arról szól, hogy  felvonókon
felmegyünk a hegy tetejére, majd szépen, ügyesen lesíe-
lünk, ügyelve a biztonságra, ha pedig elesünk, felállunk.
Ez sokkal egyszerűbb és élvezetesebb, mint elsőre látszik.

Amikor fáztunk vagy elfáradtunk beültünk egy hüttébe
egy forró csokira. Persze nem ment minden simán, volt
hogy földhöz vágtam botjaimat annyira kifogott rajtam a
hegy. Meg a hó.

A kezdeti bizonytalanság után azután fokozatosan be-
lejöttem, és esténként nagyon fáradtan, de elégedetten és
mosolyogva tértem nyugovóra.

Sajnos az utolsó előtti napon az időjárás nem engedett
bennünket síelni, így aztán István bácsival egy kisebb túrát
tettünk a környéken és közben jókat csúszkáltunk.

Úgy érzem, a tábor végére kitartóbb, önállóbb lettem,
a síelést pedig nagyon megszerettem.

Ilyen kedves társaságban a 6 nap gyorsan elrepült, már
alig várom, hogy jelentkezhessek a jövő évi táborba.

Nagy Bálint 6.b. 

Színházi élményünk

Egy februári délután Budapestre kirándultunk. A RaM
Colosseumban néztük meg a „Bogármese” című táncjátékot. 

A Csillagszeműnek meg kellett szereznie a varázsvirág
szirmait; kalandjai közben szeretettel ápolta a barátját.
A szürke bogaraktól menekültek a jó bogarak. A legyek
„rappeltek”. A hangyakatonák jelmeze úszószemüveg volt.
A szürke bogarak ritmusra amerikai fociztak. A Szivárvány
Bogár azért tetszett, mert látványos volt. A hernyóból ki-
kelt pillangó szépen táncolt. (Ő volt az ismerősünk.) A
végén minden jóra fordult.

Hazafelé a buszon énekeltünk, így gyorsan hazaértünk.
2.a
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Összeállította: Nagy Edit tanár

Jelmezbál
Iskolánk minden évben megrendezi farsangi mulatságát. A program előtt

hetekkel megválasztjuk a hercegi párt, s a második évfolyamosok készülnek a
megnyitó tánccal is. Nemcsak egyéni beöltözőink vannak, hanem csoportos
produkciók is. 

Hagyományainkhoz híven a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok
is maskarát öltenek, s a péntek délutánt együtt múlatják el egy zord februári
pénteken. 221 egyéni jelmezest és 20 csoportos műsort csodálhattunk meg az
idén, s temérdek mennyiségű tombola is gazdára talált. 

Az osztályokban enni- és innivaló. Kellemes buli. Kell ennél több? 
A látványról beszéljenek a képek.

DÖK
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Maci-nap 
az 1.b-ben

Gyertyaszentelő napja február 2. A népha-
gyomány szerint, ha ezen a napon a medve
kijön az odvából és meglátja az árnyékát, akkor
visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a
tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad,
mert rövidesen jön a tavasz. 

Erre a napra minden kisgyerek elhozta
otthonról kedvenc maciját, amelyből kiállítást
rendeztünk az iskola aulájában. Énekeltünk,
maci-álarcot csináltunk. Készítettünk ujjbábot
is, amit meg is táncoltattunk. 

Természetesen az időjárás megfigyelése
sem maradt el. Vajon tényleg hosszúra nyúlik
az idei telünk?

1. b osztály 
és Horváthné Zólyomi Ágota tanító néni

Elsõsök beíratása

2012. április 19-én és 20-án
8.00 és 16.00 óra között

várja beiratkozásra leendő elsőseit és szüleiket
a Liget Iskolarészben (Velence,  Kis u. 1.)

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek 

születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, 
TAJ-kártyája.

Kérjük a Kedves Szülőket, hozzák magukkal a kitöl-
tött tankönyvtámogatást igénylő lapot, ingyenességre
jogosultság esetén az azt igazoló dokumentumokat.

(Az igénylő lap letölthető iskolánk honlapjáról:
www.zoldligetsuli.hu)

Érdemes ellátogatni az iskola honlapjára, a 
www.zoldligetsuli.hu oldalra, hiszen sok színes hír 

mellett, minden megtudható, ami az iskolában, az iskola
tanulóival történik. 

Temérdek program, érdekesség, melyekben 
a szülők is aktívan részt vesznek.

Köszönet
Köszönettel tartozunk azoknak, akik tavaly a 

ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY
részére utalták személyi jövedelemadójuk 1%-át. 
Megtisztelő, hogy ezekkel az összegekkel segítik
gyermekeik, tanulóink táborozását, s mindennapi

életét az iskolában.
Továbbra is számítunk Önökre!

Számlaszámunk: 18495951-1-07

A Zöldliget 
Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola
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Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának februári üléséről

A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. február 23-i soros
ülésén elfogadásra került a VKTKT és intézményeinek
2012. évi költségvetése. A Társulási Tanács döntött arról,
hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fű-
téskorszerűsítésére kiírt hirdetmény nélküli egyszerű köz-
beszerzési eljárást lezárja. Az ajánlatok bírálati szempontja
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az eljárás nyertesének a Társulási Tanács a székesfehér-
vári székhelyű Alba-Fitter Kft-t nyilvánítja. A korszerűsí-
tés szerződés szerint 2012. 03.14 és 2012.06.20 közötti
időpontban történik. A Társulási Tanács hozzájárulását
adta a kistérségi iroda épületét érintő földhasználati jogot
biztosító szerződés I. számú módosításhoz. 

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 
2481 Velence, Balatoni út 65. Tel.: 06/22/589-572
www. velencei-to.hu, irodavezeto@velencei-to.hu

KISTÉRSÉGI HÍREK

Budapest
Érd
Budaörs
Páty
Budakeszi
Fót
Iklad
Perkáta
Szabadegyháza
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Adony
Kulcs
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Nagyhalász
Komoró
Békés
Sárbogárd
Sárbogárd Sárszentmiklós
Pécs
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Fehérvárcsurgó
Bodajk
Mór
Zámoly
Csákvár
Vértesboglár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Aba
Enying
Lepsény
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Polgárdi
Csetény
Balatonendréd
Balatonszárszó
Ságvár
Lulla
Összesen:
Mindösszesen:

69
3
6
2

10
1
2
2
2
1
1
6
3
1
1

69
34
1

205
43

461
411
57

147
2
1
3
2
3
2

53
1
1
2
2
2
1
2
3
1

15
85
5
6
1
5
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1

1749
5236

VÁROS ESETSZÁM  február

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

390
649
353
110

1652
138
108
87

3487

VÁROS ESETSZÁM  február

Összesen

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2012. február

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:                           

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület 
felsőfokú intézménybe járó, 

nyelvtudással rendelkező DIÁKOKAT KERES
GYAKORLATRA!

Érdekes, változatos feladatok teljesítésében vehet-
nek részt, hiszen a TDM Egyesület a pályázatban vállalt
feladatai legérdekesebb részeinek megvalósítása előtt
áll: információs táblarendszer kialakítása, helyi kiadvá-
nyok megvalósítása, TDM – desztinációs weboldal fej-
lesztése stb. 

A fentieken túl természetesen a Tourinform iroda jú-
nius-augusztusi nyitva tartással működik és a diákok
ebben a munkában is tevékenyen részt vesznek. 

Jelentkezni lehet Arday Ágnes TDM menedzsernél.



A VELENCE-TAVI KISTÉRSÉGI JÁRÓBETEG SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
nyitvatartási ideje: hétfő-péntek:  07.00-19.00

Bejelentkezés, időpont egyeztetés személyesen, vagy a következő telefonszámon lehetséges:  
06-22/589-515

A VELENCE GYÓGYSZERTÁR nyitvatartási ideje:
hétfő-péntek:  08.00-20.00     szombat: 08.00-14.00  hétvégi ügyeleti rendszerben

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS               HÉTFŐ             KEDD           SZERDA     CSÜTÖRTÖK       PÉNTEK

Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

Diabetológiai edukátio

Általános  sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

Csecsemő- és 
gyermekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

Fejlődésneurológia

FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

BÕRGYÓGYÁSZAT ÉS 
NEMIBETEG ELLÁTÁS

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Szemenyei Tamás
08.00-12.00

Dr. Németh Attila
08.00-12.00

Dr. Gajdán László
16.00-20.00

(Hepatológia)

Vándor Anita
15.30-18.30

Dr. Kalmár József
08.00-12.00

Dr. Székely Iván
14.00-18.00

Dr. Kerkuska László
08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos
15.00-19.00

Dr. Juhász Lajos
15.00-19.00

Dr. Nagy László
13.00-18.00

Dr. Orosz Gábor
09.00-14.00

Dr. Nagy László
08.00-13.00

Dr. Hagymásy László
15.00-18.00

Dr. Jachymczyk
György

17.00-20.00
Sebészet, 

proktológia, 
sztóma-gondozás

Dr. Juhász Lajos
07.00-11.00

Dr. Imre László
16.00-18.00

Dr. Keresztúri Gábor
15.00-17.00

Dr. Simon Gábor
16.00-19.00

Dr. Horváth Zoltán
15.30-18.30

Dr. Keresztesi Márk
15.30-18.30

Dr. Koszti Csaba
09.30-12.30

Dr. Láng Judit
14.00-20.00

Dr. Lencsés Tamás
08.30-12.30

Dr. Horváth Szabolcs
08.00-14.00

Dr. Horváth Szabolcs
14.00-20.00

Dr. Rónai László
09.00-13.00 

Dr. Nyirati Adrienn
14.00-20.00

Dr. Hernádi Mária
14.00-20.00

Dr. Hernádi Mária
07.30-13.30

Dr. Kerkuska László
15.00-19.00

Dr. Májer Gizella
15.30-19.30

Dr. Kádár Attila
14.00-17.00

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BELGYÓGYÁSZAT

UROLÓGIA
Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00



BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK NEM BEUTALÓ KÖTELES RENDELÉSEK
Belgyógyászat
Kardiológia
Diabetológia
Gasztroenterológia
Hepatológia
Csecsemő és gyermek 
kardiológia

Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria
Gyermeksebészet

SZAKRENDELÉS              HÉTFŐ             KEDD            SZERDA     CSÜTÖRTÖK         PÉNTEK

Ortopédia
Neurológia
Reumatológia
Érsebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Ultrahang és röntgendiagnosztika
Pulmonológiai allergológia és immunológia

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft.

REUMATOLÓGIA

PSZICHIÁTRIA

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai  aller-    
gológia és immunológia

KARDIOLÓGIA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS

SPORTORVOSLÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

Körömi Anikó
07.00-12.00

12.00-18.00 12.00-18.0008.00-18.00

Dr. Miniska János
18.00-20.00

Dr. Csiák Gyula
09.00-11.00

Dr. Fejes Gabriella
16.00-18.00

Dr. Czikajló Gyula
08.00-10.00

Bárándi Miklós
08.00-14.00
Tunikolt Éva

15.00-19.00

Bárándi Miklós
08.00-12.00
Tunikolt Éva

13.00-18.00

Tunikolt Éva
09.00-14.00
Bárándi Miklós
17.00-19.00

Tunikolt Éva
09.00-17.00

Bárándi Miklós
09.00-15.00

Dr. Miniska János
10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula
14.00-16.00

Körömi Anikó
13.00-18.00

Körömi Anikó
07.00-12.00

Körömi Anikó
13.00-18.00

Körömi Anikó
07.00-11.00

Dr. Tura Tímea
08.00-17.00

Dr. Kövi Katalin
15.00-19.00

Dr. Tura Tímea
08.00-14.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-15.00

Viczainé Berkei Kata
12.00-18.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-13.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-13.00

Viczainé Berkei Kata
07.00-13.00

6.30.00-08.30 6.30.00-08.30 06.30-08.30 06.30-08.30

Dr. Végh Dóra
13.00-19.00

Dr. Végh Dóra
08.00-13.00

Dr. Végh Dóra
08.00-13.00

Dr. Varga László
15.00-19.00

Dr. Varga László
15.00-19.00

Dr. Kató Ernő
15.30-19.30

Dr. Harsányi Edit
16.00-20.00

Dr. Kovács Attila
14.00-20.00

Dr. Király Anna
08.00-14.00

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

MAGÁNRENDELÉS

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Fül-orr-gége-
gyógyászat

Szemészet
Sebészet

Az otthoni szakápolás hétfőtől péntekig, heti 40 órában biztosít ellátást a következő településeken: Velence, Zichyújfalu,
Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Martonvásár, Nadap. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben,

személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.

A szolgáltatás keretében a szakrendelő szakképzett orvosai és ápolói kórházi bentfekvést kiváltó infúziós kezelést nyújtanak.    
A nappali ellátás feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai betegségekben. 

Infúziós kezelésre történő előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van lehetőség.

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

NAPPALI ELLÁTÁS
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Tisztelt Fogyasztónk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajter-
helési díjjal valamint a víziközmű-hálózatokra történő köte-
lező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról és
Társaságunk ehhez kapcsolódó akciójáról.

TALAJTERHELÉSI DÍJ NÖVEKEDÉSE

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tör-
vény 11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki
a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési
díjat kell fizetnie. Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyel-
mét arra, a 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a talaj-
terhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a
korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben került
meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növel-
hetnek. 2013-ban tehát már a megemelt talajterhelési díjat
kell az érintett fogyasztóknak megfizetni, amely így jelen-
tősen meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak
mértékét!

KÖTELEZŐ RÁKÖTÉS
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú
törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012. július 1-jén a
közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés és -tisztí-
tás biztosításához szükséges víziközmű rendszer a közterü-
leten az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és
rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 2013. július
1-jéig az 55.§-ban foglaltak szerint köteles az ingatlant a
rendszerbe bekötni!

KEDVEZMÉNYES RÁKÖTÉSI LEHETŐSÉG
2012.04.01.–2012.09.30 KÖZÖTT

A fenti jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmű-
hálózatokra való rácsatlakozás az érintett fogyasztók szá-
mára gazdaságilag indokolt és egyben törvényileg kötelező.
A rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek
enyhítése érdekében a DRV Zrt. az önkormányzatokkal kö-
zösen igyekszik támogatást nyújtani az érintett fogyasztók-
nak. Ennek érdekében Társaságunk az újonnan létesült
bekötések átvételét – bruttó 13.970 Ft helyett – ingyene-
sen elvégzi.

A rákötési folyamat megindítása előtt kérjük, részletesen tá-
jékozódjon az ügyfélfogadó irodáinkban, és honlapunkon
(www.drv.hu) is megtalálható rákötési tájékoztató alapján,
szükség esetén keresse ügyfélszolgálati munkatársainkat.
A rákötési szándék az előzőekben említett helyeken és a
Polgármesteri Hivatalban is megtalálható „Megrendelő ivó-
víz, csatorna bekötés létesítésére formanyomtatvány” kitöl-
tésével, és a következő postacímre történő megküldésével
jelezhető:

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat
8601 Siófok, Pf. 888

A megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű társu-
lat/önkormányzat aláírásával fogadhatja el a DRV Zrt.
Aki a szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szenny-
vízelvezető törzshálózatra, szabálysértést követ el.

A DRV Zrt. a beérkező megrendelői igényeket folyamato-
san figyelemmel kíséri, nyilvántartja. Az illetékes Üzem-
vezetőség felveszi a kapcsolatot az igénylőkkel, és a
kialakított ütemtervnek megfelelően egyezteti a szakfel-
ügyelet tervezett időpontját. A DRV Zrt. Ügyfélszolgálata
a bekötés  átvételét követően szolgáltatási szerződést küld
a Fogyasztónak.

Amennyiben további kérdése van, a helyi tarifával hívható
DRV INFO VONALON munkatársaink készséggel állnak
rendelkezésére a 06 40 240 240-es telefonszámon.

Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Fogyasztói tájékoztató a talajterhelési
díjról

Tájékoztató a Tárnok — Székesfehérvár 
vonalszakasz átépítésének állásáról 

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:
Velence és Velencefürdő megállóhelyeken az épületeket

átadtuk az üzemeltető MÁV Zrt részére. Velencefürdő
megállóhelyen elkészült az új gyalogos aluljáró, a műszaki
átadása 2012. márciusában várható. A Vállalkozó – a liftek
kivételével – már megnyitotta az aluljárót a gyalogosforga-
lom számára. Elkészült a gitáros emlékhelynél található
gyalogos aluljáró, a műszaki átadását ugyancsak 2012. már-
ciusában tervezik. Velence megállóhely új gyalogos alul-
járójánál a lépcsőlefedések szerelése, kőburkolatok építése
zajlik. A megállóhely meglévő, részben Önkormányzati,
részben MÁV tulajdonú aluljárója vágányok alatti részének,
és a peronlépcső lefedésének első fázisa befejeződött. A
lépcső felújítás az új aluljáró átadása után folytatódik.
Kápolnásnyéken a Vörösmarty utcai aluljáró építése a végé-
hez közelít, lépcsőburkolási munkák vannak hátra.

Velence új közúti aluljáró szerkezetépítése elkészült. A
kapcsolódó körforgalmak burkolatai, járdái elkészültek,
befejező munkálatok vannak hátra. Jelenleg a munkákat
az időjárás miatt Vállalkozónk szünetelteti.

Velencefürdő megállóhely környezetében a zajvédő
falak utómunkái folynak. Elkészült az Ady Endre utca
mentén a tereprendezés, az építési anyagok, törmelékek el-
szállítása.

A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a 2010. de-
cemberi menetrend váltást követően a vonatok 120 km/h
sebességgel közlekednek.

Loppert Dániel
kommunikációs vezető

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Fotó: Somhegyi Béla

TURIZMUS
A  velencei és a gárdonyi TDM szervezetek közös szer-

vezésében mutatkozhattak  be a két egyesület tagjai  és part-
nerei, a Velencei-tavi térség szolgáltatói a 2012. évi Utazás
kiállításon és a Bringa Expón, amely március 1-4. között
volt Budapesten, a Hungexpón! 

Mára a Velencei-tó nem csak a településeket, hanem a
közös tennivalókat, a közös munkát is körülöleli, ugyanis a
kiállítás sikerén dolgozó kollégák, partnerek az egész tavat
összefogták, hogy egy egységes egészként mutassák be négy
napon át az ország legnagyobb turisztikai kiállításán. 

A 60 nm-es Velencei-tó stand 4 fő téma köré épült:
A „WELLNESS oldalon” a Velence Resort & Spa, az

Agárdi Gyögyfürdő és a Hotel Nautis képviselték a kínálatot.
Az „AKTÍV oldalon” kirándulásokhoz kaptak információ-
kat a látogatók, kerékpáros, gyalogos túraútvonalakról, vízi
élményekről, hajózásról, kulturális és természeti látnivalók-
ról tájékozódhattak. Az „ÍZEK oldalon”gasztronómiánk, bor
és pálinka kínálatunk, helyi termékek mutatkoztak be. Fagyi
ízelítő, borkóstoltatás, pálinkakóstoló és helyi termék bemu-
tatók csalogatták hozzánk a vendégeket. A „VÍZ oldalon” a
Hotel Juventus mellett a Velencei-tavi strandok és a júliusban
Velencén megtartandó EFOTT rendezvény mutatkoztak be.
A velencei és a gárdonyi Tourinform/TDM munkatársai min-
den területen „besegítettek”.

Az interaktív Velencei-tó standon ügyességi játék,  kvíz-
játék, filmvetítés, képgaléria, gyermek sarok kínáltak lehe-
tőséget arra, hogy a látogatók ne csak kívülről szemlélőd-
jenek, hanem közelebb kerüljenek az élményekhez, a látni-
valókhoz, a nádazott belső standfal dekorációk által pedig a
természethez. 

Ebben az évben is folytatjuk a Velencei-tó Turizmusáért
TDM Egyesület tagjainak bemutatását.

A Somhegyi Kft. 2011-ben csatlakozott hozzánk. Segítő-
kész együttműködésükkel sokszor segítik az Egyesület mun-
káját. Fotóikkal, filmjeikkel, szakmai tanácsaikkal támogat-
ják az Egyesületünket!

Arday Ágnes TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

2481 Velence, Halász utca 37. 
Tel.: 22/470-302 (Sári Judit) 30/974-2492 (Arday Ágnes)

E-mail:  vttdme@vttdme.t-online.hu

SOMHEGYI Kft. 
23 éve a Velence-tavi idegenforgalom  médiapartnere
A három tagú cég munkáival nap mint nap találkozhatunk,
hiszen ők készítik ezt az újságot, ők forgatták és vágták a

Velence város honlapján található, Velence virágváros című
bemutatkozó filmet, fotósorozataik rendszeresen láthatók
ugyanott. Televíziós műsoraikat, animációs filmjeiket rend-
szeresen sugározta a Magyar Televízió. Hogyan alakult ki ez
sokféleség? Kérdéseimre Somhegyi Béla válaszol.
– Két okból alakítottuk meg 1982-ben vállalkozásunkat:
egyrészt szerettünk volna saját magunk főnökei lenni, más-
részt megszületett második gyerekünk, és minél több időt
akartunk vele tölteni. Akkor már feleségem diplomás ti-
pográfus, nyomdász volt, én pedig végzett film- és televízió
rendező. Mivel én is tanultam a nyomdászatot a főiskola
elvégzése előtt, nem volt szakmai akadálya, hogy létrehoz-
zunk egy fotóval, grafikával, nyomdai kivitelezéssel és
műsorkészítéssel foglalkozó céget. Persze sok mindent kel-
lett tanulnunk, főleg az üzleti dolgok terén.
– Akkor még Budapesten éltek. Mikor költöztek Velencére?
– Feleségem nagyszüleinek már a 30-as évek óta volt itt
telkük, kis házuk. A sok itt töltött idő alatt olyannyira
megszerettük Velencefürdőt, hogy később, 1988-89-ben
építettünk a családi nyaralótól nem messze egy családi
házat, és amikor a fiam hat éves lett, már itt kezdhette az
iskolát. 
– És most már ő a harmadik tag. 
– Igen, és mivel ő művészettörténész, esztéta, egyetemi
tanársegéd, és kulturális menedzser, sokat tud segíteni a
kivitelezésre váró könyvek szerkesztésében.
– Hogyan alakult az ön rendezői, filmkészítői pályája?
– A hetvenes években a Magyar Televízióban dolgoztam
rendezőként, nagyon sok műsort, televíziós játéfilmet
készítettem főleg gyerekeknek és fiataloknak. Majd később,
már a vállalkozásunkbeli tevékenységem mellett is ren-
deztem műsorokat. Most főleg egy animációs filmsorozat
tervével foglalkozom.
– Önök már régebben is számos Velencei-tavi kiadványt
készítettek, amelyeket jó volt kézbevenni, mert igényes, szép
anyagok voltak. Úgy látom, mindig nagy súlyt helyeztek a
minőségre.
– A kilencvenes években berendeztünk itt egy kis manu-
fakturális nyomdát, névjegyeket, címkéket, kisebb prospek-
tusokat, könyveket nyomtunk, még igazi ólombetűkkel. Ma
már a számítógépes programokkal igyekszünk szép kiad-
ványokat előállítani. A minőség nekünk érzelmi kérdés:
nagyon szeretjük, amit csinálunk.
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Nyugdíjas klubok hírei
A hideg idő ellenére sem maradtak el a szerdai klub-

találkozásaink. Így 22-én Klubunk vendége volt a Polgár-
mester asszony, aki tájékoztatást adott a város, és termé-
szetesen minket is érintő aktuális témákról. Érdeklődéssel
hallgattuk mindenre kiterjedő beszámolóját, majd a klub-
társainkat leginkább érdeklő kérdésekre válaszolt. Kö-
szönjük a Polgármester asszonynak, hogy a sok munkája
mellett szakított rá időt, hogy személyesen mondja el a
város életét befolyásoló változásokat és segített abban,
hogy jobban megismerjük a város jelenlegi helyzetét.

A jókedv, öröm mellett a bánat, a „veszteség” február
hónapban sem kerülte el Klubunkat. A mindig megbíz-
ható, velencei születésű Kiss László állandó buszsofőrünk
hirtelen és váratlan halála mélyen megrendített bennün-
ket. A kirándulásainkon tanúsított kedvessége, segítő-
készsége hiányozni fog klubtagjainknak! Emlékét szere-
tettel megőrizzük! 

Kedves Nyugdíjas Társaim!
Remélhetőleg a március nem tréfál meg bennünket, és

jó meleg idővel köszönt ránk, hogy megkezdhessük a ta-
vaszi kerti munkákat. Ehhez, és életünk mindennapjaihoz
kívánok nagyon jó egészséget, jó hangulatú, vidám klub-
napokat.

Lukács Sándorné 
klubvezető

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

A januári, viszonylag enyhe, téli idő után a február
igazi, téli zimankóval, havazással, hóviharral zúdult ránk.
Kedvünket a zord idő sem tudta elvenni, így az idén is
tartottunk Farsangi Bált gondolván arra, egy kicsit mi
is besegítünk a természetnek a tél elűzésében. Előbb
Pázmándon ünnepeltünk a pázmándi Nyugdíjas Klub ven-
dégeiként – több kistérségi Nyugdíjas Klub tagjaival
együtt –, majd házigazdaként Velencén tartottunk kitűnő
hangulatú farsangi mulatságot. Vállalkozó kedvű nyugdí-
jas társaink mindkét alkalommal nagysikerű, vidám jele-
netekkel, mókás versekkel, farsangi rigmusokkal, egy-egy
nótacsokorral kedveskedtek a résztvevőknek. Pázmándi
vendégeink nagyon szép nótái, dalai is nagy sikert arattak.
Nagy örömünkre, egy-egy tagunk mókás jelmezt is öltött.
A jó zene, a finom vacsora, a magunk készítette fánkok,
finom sütemények mellett, mindenki jól érezte magát,
gyorsan eltelt a délután, pázmándi vendégeink is jóked-
vűen, vidáman köszöntek el tőlünk. Köszönöm minden
Kedves Klubtagunknak, hogy egy-egy tál süteménnyel,
egy-egy üveg borral, műsoros szerepléssel, sok-sok mun-
kával, anyagi hozzájárulással segítették a Farsangi Bálunk
sikeres megtartását. 

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága minden második
pénteken találkozik a Civilházban, amelyet mi „Nyugdíjas
Klub helyiségnek” neveztünk el. Kimondottan jól érezzük
ott magunkat.

A 2012-es évet természetesen jó kedvvel kezdtük, pót-
szilvesztert tartottunk, ahol valamennyi klubtag részt vett,
a tánc sem maradhatott el, mivel zenészünk, Kállai
Szilárd fáradhatatlanul zenélt, és a nyugdíjasok bárhogy
is fáj a lábuk, táncra perdültek. Nagy várakozás előtt áll-
tunk, hogy miként is sikerül majd az „Új” helyen „régi”
táncot járni, de sikerült. A klubhelyiséget igyekszünk
minél többször kihasználni. Olyan is előfordul, ha éppen
nincs is foglalkozás, vagy a tagokkal közölni valóm, akkor
is jönnek többen beszélgetni, és ez jó dolog. Megkezdőd-
tek az évi elszámolások az Önkormányzat és a tagok felé.
Sajnos vannak olyan tagok, akik nem minden esetben vet-
tek részt ezeken az estéken, amikor is „terülj-terülj asztal-
kám” volt, nem részesültek annyi jóban, mint azok, akik
hűségesen látogatták a klubbot még akkor is, amikor a Ha-
lász u. 14. szám alatt volt. Nagy munka vár ránk, amely-
nek szervezése nem kis dolog, de szívesen tesszük. 

Húsz éves a Klub, és ezt ünnepeljük, visszagondolva a
megalakulásra, a felejthetetlen, volt kisiskola padjaira,
ahol sok szép napot töltöttünk a kezdetekkor. Vártuk a

szombati napokat, csak akkor volt szabad a terem, nem
volt tanítás. Az alapító tagok közül sajnos már sokan nin-
csenek közöttünk, de emlékezni fogunk Őrájuk is, szere-
tettel gondolva vissza az ott eltöltött szép napokra. 

A Civilházba várjuk Kedves Nyugdíjasainkat és az új
belépőket is egy kis beszélgetésre, de ha valaki kalocsai
mintás terítőt szeretne hímezni, nálam lehet jelentkezni,
minden biztosítva van hozzá. 

Vén Lászlóné
klubvezető
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Kedves Kismamák,
Anyukák, Babák, és
Totyogók!

Február eleji farsangunkon szerencsére a
nagy hóesés ellenére is megcsodálhattuk apróságaink iga-
zán ötletesen elkészített jelmezeit. Velünk volt a sárkány,
a tigris, Minnie egér, osztályvezető főorvosunk no és per-
sze a kis Katica bogarak is. Az anyukáknak köszönjük a fi-
nomabbnál finomabb sütiket!
Alább láthattok egy farsangi képet, további képeket a

weboldalunkon találhattok.
Mikor e sorokat írom, még nyoma sincs ugyan a tavasznak
azonban remélem mire kezetekbe veszitek az újságot már
érezhetjük a tavasz közeledtét, illatát és hangját is.
Íme, egy kis tavaszi versike:

Sallai Ferenc: Rügyet robbant
Nézd csak azt a

kicsi fát:
rügyet robbant

minden ág.
Én is ág,
te is ág.

kivirágzik
a világ.

Tavaszi programjaink:
Március 13. Óvodai ismertető – Serhókné Varjas Edit

óvodavezetővel
Március 20. Kisgyermekkori beszédfejlődés  

– beszélgetés Kovácsné Csizmadia Éva logopédussal
Március 27. Az egészséges nasik….beszélgetés 

kóstolóval közben tavaszi kézműveskedés
Április 3. Kreatív Húsvéti kézműveskedés 
Április 10. Húsvéti tojáskeresés...
Április 17. Mi legyen a Házipatikában – beszélgetés 

Dr. Patonai Kata gyógyszerésszel a Velence 
Gyógyszertár vezetőjével

Baba-Mama Klub keddenként 9-12-ig a Mikkamakka 
Játéktárban, Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

www.babaklubvelence.hu
Málics-Talabér Veronika    06/20/570-5876 

vtalaber@vipmail.hu

Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák, 
Nagymamák és Nagypapák!

A Mikkamakka Játéktár játékmesterei 
szeretettel várják a játszani szerető

családokat az alábbi nyitva tartási időben.
kedd: 9.00-12.00
szerda: 15.00-18.00
csütörtök: 10.00-12.00
szombat:    9.00-12.00

Foglalkozások:
hétfő:      1 0.00-11.00  Dinamóka – játékos angol kicsiknek
csütörtök: 9.00-10.00  Rece-fice Zenebölcsi 

mondókázás, dalolás
Megnyílt a Varázskuckó Játékbolt

Velencén a Mikkamakkában.
A Varázskuckó Játékbolt azzal a szándékkal alakult, hogy
olyan játékboltot hozzon létre, amelyben válogatott, minő-
ségi fejlesztő- és szórakoztató játékokkal, játéktanács-
adással várja a játszani szerető családokat és intézményeket.
Megtalálhatóak nálunk:

– óvodai, iskolai fejlesztő eszközök és füzetek
– logopédiai füzetek
– kisgyermekek játékai
– szerepjáték kellékek
– minőségi fa játékok
– társasjátékok 0-99 éves korig
– logikai játékok 0-99 éves korig

„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség: 20/515-1090,  20/942-2879
www.mikkamakka.hu, www.varazskucko.hu

Kastély – Velence, Tópart út 52.

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület 

Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta
A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (Velence, Tópart u. 52.) 
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19-20 óra

(érdeklődni:  06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Meditáció: hétfő 18.00-20.00 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs: Sánta Gábor 06-70/776-8813
Talpreflexológia: Bak Józsefné (Böbe) 06-70/362-0259

MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Velence, Bethlen Gábor u. 14.
Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18.00-20.00 óra 
Csi-kung: szombat 7.00-9.00 óra
A foglalkozásokat Sánta József tartja 06-70/313-6190.

A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet 
a 30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást 

vezetők telefonján.
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Nagyböjti gondolatok
Idén február 22-én, – hamvazószerdával – kezdtük el

egyházi évünk új időszakát: a Nagyböjtöt.
A nagyböjt az egyházi év azon 40 napja, melyben meg-

próbálunk felkészülni Krisztus húsvéti misztériumára. 
Az Egyház liturgiában és külsőségekben is a visszafo-

gottságot és az elmélyülést tükrözi. Az embert próbálja
arra buzdítani, hogy lemondások, áldozatvállalások révén
merjen másokért élni és mások által, ezáltal közelebb ke-
rülni Istenhez és mélyebben megérteni a Messiás áldozat-
vállalását.

Hogyan tudjuk ezt elérni? Mit tehetünk?
Próbáljuk meg önmagunk kényelme és szórakozása he-

lyett családtagjaink, barátaink kedvét keresni, hogy miben
tudunk javukra lenni, javukra válni. Ez talán a legnehe-
zebb, de legnemesebb vállalkozás ezen időszakban. 

Hiszem, ha mindannyian ezt megpróbáljuk megtenni
az elkövetkezendő időszakban, felekezettől függetlenül,
akkor városunkban jöhet egy új tavasz, melyben újra fel-
fedezhetjük egymás értékeit és lelki szépségeit. 

Isten áldását kérem, hogy ezen kegyelmi időszak ré-
vén mindnyájan közelebb kerülhessünk egymáshoz és
Istenhez.

Kiss Csaba 
plébános

Római Katolikus Egyházközség miserendje:

Ó-falu, Szent István templom
kedd: 08.00 óra
péntek - szombat: 17.00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11.00 óra

Újtelep, Kalazanci Szent József templom
hétfő: 17.00 óra
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 Lakossá-
gát 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

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288, fax: 22/589-157

E-mail: human01@freemail.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES 

Ügyfélfogadási idő:
hétfő:        8.00-16.00
kedd:        nincs ügyfélfogadás
szerda:      8.00-16.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek:      8.00-13.00

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
Gyermekjóléti szolgáltatás

Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288

Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288

Házi segítségnyújtás 
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288    Mobil: 06/30-573-6119

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288     Mobil: 06/30-573-6119

Közösségi ellátás
Egységvezető: Szűcsné Boros Terézia
Elérhetőség: péntek 8.00-12.00 Velence, Zárt utca 2.

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 

tanácsadása minden kedd 14.00-16.00
JOGI TANÁCSADÁS:

Dr. Várhelyi Tamás jogász 
minden hónap első szerdai napján 14.00-16.00 

Dr. G. Szabó Szilvia jogász
előzetes egyeztetés alapján.

Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak 
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS

alapján lehet igénybe venni! 
Telefon: 22/470-288 A tanácsadások ingyenesek! 

Helyszín: Velence, Zárt utca 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Tanácsadó: Bencsik Ferencné 
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00 óráig 
Velence, Tópart u. 52. (Kastély épülete) 
Házasságkötő terem, telefon: 22/472-453
Lakás: 22/472-384
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Aktuális helyi információk

A Közösségi Ház elérhetősége:  Iskola utca 4. Nagy Szilvia 30/537-4865

Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Regélő 
Hagyományőrzők

18.00 - 20.00

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
16.00 órától

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Angol nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.30 - 18.00

Német nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Német nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Angol nyelvoktatás
17.00 - 18.30

Alakformáló torna
18.30 - 20.00     

KeddHétfő Szerda

Mozgásfejlesztő torna
16.00 - 17.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Alakformáló torna
18.00 - 19.00

Zumba fittnes 
(Bakti Patrícia)
16.00 - 17.00  

Csütörtök
Női gerinc torna

19.15 - 20.15
Hastánc

19.30 - 20.30

Péntek

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

A Közösségi Ház órarendje

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Gyógytorna 
1800 - 19.00

II. Sz. Nyugdíjas Klub
16.00 órától

A Civilház  programjai

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

Karate 
17.00 - 19.00

Karate 
17.00 - 19.00

(irányár minimum)  
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): 

(irányár minimum)
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,-

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás!

Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság  22/589-402

A Civilház elérhetősége:  Fő utca 64. Poósz Árpádné 30/572-6954
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HÍREI

Kedves Velencei Olvasók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szokásos karbantartási
és takarítási munkák miatt wellness részlegünk április 10-
től 13-ig (keddtől péntekig) zárva tart. Ezen időszak
alatt a fürdő egyéb szolgáltatásai (masszázs, fitness…stb.)
sem vehetők igénybe. A fürdő április 14-től, szombattól
üzemel ismét teljes körűen. 

A kültéri gyógyvizes medence tavasztól őszig élmény-
medenceként üzemel, a sodrófolyosóval ellátott medence
és a tanmedence időjárás függvényében lesz használható
tavasztól.

Megértésüket köszönjük! 
További információ az 589-971 telefonszámon kérhető.

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.

Szalczgruber Mariann
kulturális és marketing manager

olimpikon úszó, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium sport-
ért felelős államtitkára, aki tavaly Szolnokra látogatott az
EFOTT miatt. 

Az örökifjú énekesnő,
Kovács Kati már rutinos
EFOTT-fellépő, aki, ha
már fesztiválozik, a spor-
tolást sem hagyja ki. 

„Az EFOTT közön-
sége mindig fantasztikus.
Fel sem foghatom, hon-
nan ismerik a dalaimat. A
sport tulajdonképpen na-
gyon hasonló a színpadi
léthez, mert kondícióban
kell tartani magunkat.
Emellett pedig a kont-
rollra is oda kell figyelni,
úgy a színpadon, ahogy a
sportban is. Ez egy élet-
forma, és egyben lelki feltöltődés is. Nagyon érdekes dolog,
hogy úgy tudjuk szellemileg is karban tartani magunkat,
ha testileg frissek vagyunk. Én olykor teniszezem, így fe-
lejthetetlen élmény volt, amikor tavaly a szolnoki polgár-
mesterrel lejátszottunk néhány játszmát. Legtöbbször
mostanában mégis a gyaloglást választom. Míg a párom
teniszezik, én lesétálok 5-6 km-t. Így vagy úgy, de minden-
kinek javaslom, hogy sportoljon!” – tette hozzá Kovács
Kati. 

Információk: www.efott.hu Barota László

Fesztiválvárossá 
válik Velence!
Országos hallgatói
esemény sporttal és
kultúrával fűszerezve

Az EFOTT, az Egyetemisták és Főiskolások Országos
Turisztikai Találkozója 2012. július 3-8. között hazánk
második legnagyobb tavát változtatja a nyár legna-
gyobb bulihelyszínévé!

Velence városa a Velencei-tóval, a Velencei-hegység
lankás dombjaival, a fővároshoz és Székesfehérvárhoz kö-
zelségével, a kiváló közlekedéssel hazánk egyik kiemelt
üdülőterülete. Az EFOTT Fesztivál 2012-ben a város
remek természeti adottságainak és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem kreatív csapatának köszön-
hetően a Velencei-tó északi partján, Velence legszebb, pa-
norámás helyén található Északi-strandon garantáltan
felejthetetlen élményt nyújt a szórakozni, vagy épp kikap-
csolódni vágyóknak!

Az EFOTT szó elhangzását követően szinte már auto-
matikusan eszünkbe jut az idén 36 éves rendezvény szlo-
genje: „EFOTT, az ország legnagyobb hallgatói bulija”.
Azonban az EFOTT nem csak buli, hiszen a Fesztivál szer-
vezői évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a zenei esemé-
nyek mellett a hallgatók kulturális- és sport életének
fellendítésére is. Ezeknek köszönhetően a napközbeni
programok szinte évről-évre bővülnek, nem csak létszá-
muk, de színvonaluk tekintetében is.

Az EFOTT egyik legfőbb célja a felhőtlen szórakozta-
tás mellett, hogy megismertesse Magyarországot a fiata-
lokkal, ezért is vándorol évről évre. Idén kerékpárral bárki
bebarangolhatja a gyönyörű Velence környékét, a szerve-
zők ugyanis meghirdették a „Tekerj az EFOTT-ra!” prog-
ramot. Ennek lényege, hogy minél többen jöjjenek
kerékpárral a fesztiválra, s minél többen használják a hely-
színen a biciklit, mint közlekedési eszközt. Ehhez külön
kialakított kölcsönző és őrzött tároló áll majd rendelke-
zésre Velencén.

Aki kihagyná a tekerést, annak lesz parti futás, strand-
röplabda, strandfoci, speedminton, aerobik, zumba, sőt
népi játékok is, mint például méta vagy kötélhúzás. Az in-
gyenes lehetőségek mellett a fesztiválozók kedvezménye-
sen próbálhatják ki a velencei wakeboard pályát, a szörföt,
sárkányhajózást vagy a kajak-kenuzást. A magyar egyete-
meket összefogó SportPONTProgram országos döntőjére
is az EFOTT-on kerül sor, de lesz EFOTT bajnokság is a
legnépszerűbb labdajátékokkal.

A sportos rendezvény a hírességek és sportolók szí-
véhez is közel áll. A Velencei-tó miatt előtérbe kerül az
úszás népszerűsítése, amit külön üdvözöl Czene Attila
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KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK
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:

Christian Jacq : Tutanhamon utolsó titka
Michelle Moran : Az eretnek királyné

William Black : Al dente : gasztronómiai kalandozások Itáliában
Karin Alvtegen : A kitaszított

Michelle Richmond : Úgysem ismered
Kondor Vilmos : Budapest romokban

James Redfield : A tizenkettedik felismerés
PatriciaCornwell : Scarpetta

Lawrence Block : A betörő, aki zabot hegyezett
Gulácsy Irén : Nagy Lajos király
Linda Castillo : Megtört csend
Kate Morton : Az elfeledett kert

Anthony Riches : Birodalom
Tatiana de Rosnay : Sarah kulcsa

Ayn Rand : Veszett világ
Brigitte Riebe : A rajnai kolostor

Dan Millman : A békés harcos útja
Mary Ann Shaffer : Krumplihéjpite Irodalmi Társaság

Bunyevácz Zsuzsa : A Szent Grál keresése
Walter Isaacson : Steve Jobs

Kornis Mihály : Hol voltam, hol nem voltam
Petrik Adrien : A másik kert

Rob Merrett : Játékok szívvel-lélekkel
Karizs T.-Zacher G. : A Zacher : Mindennapi mérgeink

Börcsök Mária : Kettészakadt Magyarország
Jeff Kinney : Kutya egy idő (Egy ropi naplója 4.)

Gianni Rodari : Jácint úrfi a füllentők birodalmában
Bartos Erika : Bogyó és Babóca segít

Christine Sagnier : Segítség, költözünk!
Rick Riordan : Csata a labirintusban (Percy Jackson, 4.)

Varga Katalin : Madzag és cimborái
Richard Scarry : Esti mesék nem csak estére

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 2012. január 4-tõl 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: 10.00–17.00,   szerda: 13.00–17.00,   csütörtök: 10.00–17.00,
szombat: 10.00–15.00

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

Egészségügy
Szakorvosi Rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma: 22/589-515

Háziorvosi központi sürgősségi ügyelet: 
(Tópart utca 34.) 22/472-242  22/598-149
naponta hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, 
munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan.

HÁZIORVOSI RENDELÉS:
Angelika Családorvosi KKT Tópart utca 34. 
dr. Sirák András szakorvos             22/472-242, 22/598-149
angelika@t-online.hu     
Rendelési idő: 
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00, 
kedd: 13.00 -17.00 óra között
Sinkovics Szolgáltató Bt. Balatoni u. 65.
dr. Sinkovics Péter 22/471-231
Rendelési idő:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 -12.00, 
szerda:13.00 -17.00 óra között 
I. sz. Családorvosi rendelő Fő u. 2.
dr. Miniskáné dr. Szabó Irén 22/574-019, 30/9272-821
Rendelési idő:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.00 -12.00,
csütörtök: 13.00 -17.00 óra között 

FOGÁSZAT:
Velence I. sz. fogorvosi körz.  Balatoni u. 65.
Feketéné dr. Demeter Szilvia
Csak rendelési időben hívható 20/970-4826
Rendelési idő:
hétfő: 7.00 -13.00, kedd: 11.00 -17.00, szerda:14.00 -18.00,
csütörtök: 7.00 -13.00, péntek: 7.00 -13.00
dr. Szegedi József  Fő u. 2. 30/836-5895
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 13.00-20.00
Szerda: 8.00-17.00 (8.00-12.00 iskolafogászat)

GYERMEKORVOSI RENDELÉS: Balatoni u. 65.
Dr. Oszvald Éva 22/472-156, 20/956-5551
Rendelési idő:
hétfő: tanácsadás: 10.00 -11.00,  rendelés: 13.00 -16.00           
kedd: 12.00 -14.00, szerda: 13.00 -16.00  
csütörtök: tanácsadás: 8.00-9.00,  rendelés: 10.00 -12.00 
péntek: 9.00 -12.00 

GYÓGYSZERTÁRAK NYITVA TARTÁSA
VELENCE GYÓGYSZERTÁR Balatoni u. 65. 22/589-524

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

Az aktuális kedvezményekről tájékozódhatnak a helyszí-
nen, illetve a www.patikakupon.hu holapon!
HALÁSZ UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/471-596
ISKOLA UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig 22/472-074
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Felhívás
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

(KDRFÜ) és a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szol-
gáltató Iroda (SZPI), együttműködési megállapodást kö-
tött, annak érdekében, hogy az SZPI munkatársai közvetlen
tanácsadással támogassák mind az Európai Uniós pályáza-
tok előkészítését, mind – a már nyertes projektek esetében –
a konkrét megvalósítást. 

Az együttműködéssel szeretnénk még hatékonyabban
segíteni a fejlesztések megvalósulását, az általunk ismert
gyakori nehézségek és a rendszeresen felmerülő problémák
megelőzésével. Kérjük, forduljanak bizalommal az SZPI
kollégáihoz a kínált szakmai segítségnyújtásért.

Tevékenységünk térítésmentes a pályázni szándékozók
részére.
Amiben tudunk segíteni Önöknek a jövőben:

– általános tájékoztatás Európai Uniós pályázatokról,
pályázati folyamatokról,

– pályázatokhoz és hiánypótláshoz kapcsolódó 
szükséges dokumentáció összeállítása,

– támogatási szerződés megkötése, hiánypótlása, 
helyszíni ellenőrzésekre történő felkészülés,

– kifizetési igénylések benyújtása és hiánypótlása,
Fejér megyei iroda címe: Székesfehérvár, Távírda u. 41. 
Az irodában naponta 9.00-17.00 óráig, 

pénteken 9.00-14.00 óráig 
várjuk az pályázni szándékozókat.
Egyeztetett időpontban az ügyfél székhelyén személyre
szabottan mutatjuk be az Európai Uniós pályázati lehető-
ségeket.

A FEJÉR MEGYEI IRODA MUNKATÁRSAI:
Gazdaságfejlesztési pályázatok
Horváth Tamás  20-377-1278 horvath.tamas@szpi.hu
Soponyai László 20-595-7949 soponyai.laszlo@szpi.hu

Humánerőforrás fejlesztési pályázatok
Kugler Márton 20-376-6466 kugler.marton@szpi.hu
Pálinkás Anett 20-376-8111 palinkas.anett@szpi.hu

Turisztikai és városfejlesztési pályázatok
dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna  20-376-3307
palmaine.folmeg.zsuzsanna@szpi.hu

Közlekedésfejlesztési, energetikai és 
környezetvédelmi pályázatok
Veres Andrea veres.andrea@szpi.hu

Kérjük, keressék munkatársainkat a sikeres pályázatok
elérése érdekében!

Mórocza-Tavas Eszter
Regionális igazgató

Széchenyi Programiroda NPKft.

Velencén is futással 
búcsúztatták a telet!

A BSI Futónagykövetei, Nagy Szilárd és Völgyesi Esz-
ter február 26-án Télűző Futásra hívták a hosszú téli álom
után egy kis kimozdulásra, közös mozgásra vágyó helyie-
ket. Szerencsére az időjárás is kedvezett és valóban, szinte
kora tavaszi, napsütéses, bár kissé szeles nap volt február
utolsó vasárnapja. 

A Civilháznál 10.00 órakor közös bemelegítést köve-
tően indult a lelkes csapat a két km hosszú kijelölt körre.
A viszonylag rövidebb, kör alakú távnak köszönhetően
mindenki éppen annyit futhatott vagy kocoghatott, ameny-
nyi jólesett. Aki egy kör után elfáradt, a Civilházban meleg
tea és zsíros kenyér mellett kényelmesen beszélgetve vár-
hatta be a többieket, akik szorgalmasan tovább rótták a kö-
röket. A rendezvény egy országos km gyűjtő játékos
verseny része is volt, amihez a lefutott köröket és kilomé-
tereket adminisztrálták, ezért is volt különösen érdekes,
hogy a 12 résztvevő több, mint 65 km-t futott össze!  

A heti rendszeres futások mellett ez volt a futónagykö-
vetek első nagyobb rendezvénye, amit várhatóan több ha-
sonló megmozdulás követ majd és reméljük, hogy a tavasz
beköszöntével egyre többen csatlakoznak majd a jókedvű
társasághoz.

A rendszeres futások továbbra is kedden és 
pénteken 18.00 órától indulnak a Polgármesteri 
Hivatal elől. Az aktuális információkat pedig megtalálhat-
ják a „BSI Futónagykövetek – Velence” Facebook oldalon.

Elérhetőségek: 
Völgyesi Eszter: volgyesieszter@gmail.com 20/211-3066
Nagy Szilárd: nagyszisz@gmail.com 70/432-4776

Velencei körzeti megbízott:

STEFÁN LAJOS r. zászlós Tel.: 06/20-500-8010
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
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai
Telefon: 22/589-400, Fax: 22/472-747 e-mail: hivatal@velence.hu

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Balogh Erika 589-425
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
ALJEGYZÕ
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás, oktatási ügyek
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412 osztályvezetõ 

szálláshelyszolgált. engedélyek
Török Tiborné 589-421  egészségügyi szolgáltatásra

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

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

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

Kőváriné Zsovák Nóra        589-400   működési engedélyek,
kifüggesztések, iktató

MÛSZAKI CSOPORT
Csiszár Balázs 589-406  építési és használatbavételi

engedélyek, rendezési terv
Bokor Andrea 589-401  építési és használatbavételi

engedélyek, fakivágás 
engedélyezése

Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek
használata, felbontása,
vízelvezetés, vízjogi,
tûzgyújtási engedélyezés

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, társulati ügyintézõ
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423 pénztár
ADÓCSOPORT
Kovács Jánosné 589-413  gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda 589-409  iparûzési adó, talajterhelési díj,

beszedett napidíj,
telekadó, idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné 589-422
Ablonczi Ernõ 589-422
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.

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
2481 Velence, Zárt utca 2.                            fax: 22/589-157
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 10.00-11.00-ig 

a Kastély házasságkötõ termében

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 szerda 8.00 -15.00, pénteken: 8.00 -13.0 0

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.)
Ügyfélfogadás:   
kedden 14.00-18.00-ig,  csütörtökön 8.00-12.00-ig

MÁVDIREKT - telefonos ügyfélszolgálat  06-40-49-49-49
(helyi tarifáról hívható kékszám) 

Közérdekű telefonszámok

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 lehetnek 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

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége,valamint az újságba cikket
írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, vala-
mennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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SZÜCS MÁRIA
Szeretettel várom régi és új vendégeim 
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás

Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020
Álló szolárium

Kéménycsúcsok átrakása
Hidegburkolás
Villanyszerelés
Vízvezeték szerelés
Szennyvíz szerelés
Kúpcserép kenés
Válaszfalak építése

Zsadányi Tamás
20-499-3974

Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,
kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig.

Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával.

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

ANDY Kozmetika
Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor

Mobil: (20) 230-8125
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök:     délután

kedd, szerda, péntek: délelőtt
Anti Allergén Professzionális Bőrápolás
Normalizáló arckezelés                                                         
Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kezelés
Görögdinnyés ránctalanító kezelés
Hyaluronsavas intenzív hatású kezelés
Parafinos kézápolás

Oros Andrea
kozmetikus

Akció:nagykezelésnél a szempillafestés ingyen
Építkezés alatt a nyitva tartás változatlan.

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

BioLabor® Közérzetjavító kezelések
Ingyenes kipróbálási lehetőség. Bejelentkezés:

(30)9766974  Danka Mária 

10.000Forint
kedvezményt

ajándékozunk Önnek
ha 2012. március 31-ig
ElektroMopedet rendel a 

06-30/433-8828 telefonszámon 

Házhozszállítás, garancia, szerzív 
www.elektromoped.hu

Chemikál Építész Bolt Nyitva:
VELENCE, Bencehegy H-P: 7.30-17.00-ig
Panoráma u. 3. sz. Szo.: 7.30-13.00-ig
Telefon/fax: (22) 470-455 www.szigetelorendszer.hu

AKCIÓ!
UTÓLAGOS HŐSZIGETELŐ

RENDSZER 
Polisztirol ragasztó:

1.500,-Ft/25 kg
SZÍNES VAKOLAT KEVERÉSE AZ

ÜZLETBEN! 
FLEX CSEMPERAGASZTÓ:

1.800,- FT/25 KG

FESTŐK FIGYELEM!
BOVIRA beltéri díszlécek

nagy választékban

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Ez az Ön
hirdetésének

helye!

Hirdetési ívet minden lapszámban 
talál, vagy érdeklődjön a 

Polgármesteri Hivatal pénzügyi
osztályán 

az 589-415-ös telefonszámon. 
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Ház – Otthon – Lakás

Ház – Otthon – LakásKulcsrakész lakásfelújítás
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet
Kulcsrakész 99 Kft. Tel.: 06-30-5151-997 • 22-470-318

e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK
• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK

„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
„T-SAT” internet, telefon, tévé, akár együtt
„HELLO HD” A nagyfelbontású, csúcsminőségű televíziózás élménye
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
„Olcsó TV” Feltöltő kártyás műholdas TV szolgáltatás

• VILLANYSZERELÉS és javítás
• VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése 

(lakásriasztók, videokamerás megfigyelőrendszerek. stb.)
Tisztelettel: Gergely Gábor

GERGELY SAT BT. 

www.gergelysat.hu                            (30)981-63-63

CSERÉPKÁLYHA ÉPÍTÉS 
ÁTRAKÁS •TISZTÍTÁS • JAVÍTÁS
Zsadányi Gábor
Telefon: 30-971-7081
8095 Pákozd, Honvéd u. 108.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK
Ajtók, ablakok, gyártása, forgalmazása, beépítése 

INGYENES: helyszíni felmérés, árajánlat 
készítés, szaktanácsadás!

REDŐNYÖK,  RELUXÁK 
SZÚNYOGHÁLÓK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

SSZZAALLAAGGFFÜÜGGGGÖÖNNYYÖÖKK
EEGGYYEEDDII  MMEEGGRREENNDDEELLÉÉSSRREE!!

Szerkezetre teljes körű garancia!
TAVA S Z I  A KC I Ó K

06-30/456-40-42,  06-20/9-241-267
Oravecz Csaba

Egra 
2003 Bt.

Egész évben szép környezet
Kertépítés • Kertrendezés

Automata öntözőrendszerek telepítése • Füvesítés
Gyepszellőztetés • Kaszálás • Fűnyírás • Metszés

Rotálás • Favágás • Kerítésépítés
Gyepszőnyegezés
AKÁR 1 nap alatt is!

Telefon: 
06-30-2638-147
06-30-9013-092

Lila Akác Butik
OOllaasszz  ddiivvaatt  
aa  mmaaggyyaarr  
VVeelleennccéénn

Használtruha kereskedés
Kiváló minőségű szezonális OLASZ vegyes
ruházat mellet kibővítettük választékunkat

ANGOL szezonális ruhákkal.

Új áruk (BÁLABONTÁS) minden SZERDÁN

0–8 éves korig, tini divat,
női, férfi ruházat, átmeneti kabátok, 

katonai és munkaruházat
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 07.30 -16.00

április 2-től: 07.30 - 17.00
szombat: 08.00-12.00  vasárnap: zárva

Velence, Kis utca 10. (bejárat az Akácfa utca felől)
Telefon: 06-30/298-5948 Martinovszky és Társa

MARTINOVSZKY ÉS TÁRSA
Építőanyag-kereskedelmi Kft.
2481 Velence, Bekötő u. 23.

Tel./Fax: 22/589-600,  30/9394-900
http://www.martinovszky.hu
E-mail: martinovszky@t-online.hu

Megnyitottunk?
Nem! Folytatjuk

építőanyag kereskedelmünket,
mint megrendelő-iroda.

ÚJ SZÉKHELLYEL 22 ÉVE AZ ÉPÍTKEZŐK SZOLGÁLATÁBAN
Ön kérheti építőanyagának helyszínre szállítását,

építőanyag mennyiségi kiszámolását,
hőszigetelési rendszerek számolását.

LB-Knauf vakolat rendszerek, csempe ragasztók, fugázók
BRAMAC, TONDAH cserepek 

Porotherm és Mátratherm téglák és födém rendszerek
Schiedel és Leier kémény rendszerek
Früwald, Leier, Weissenböck térkövek

Hőszigetelők: Austrotherm, Knauf innsulation, Nabasil
Fuvarszervezés

Ön csak felemeli a telefont, e-mailt ír, faxol.
Velencén mindig történik valami Martinovszkynál
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Jáme-Holz Kft.
Konyhabútorok, beépített szekrények,

szekrénysorok, ágyak, hálószoba bútorok, 
fa ajtók, ablakok és egyéb asztalos munkák 

tervezése és kivitelezése.
Laminált parketta lerakása!

Ingyenes felmérés és árajánlat!
Kovács János Gazsó Ferenc

Tel.: (20) 808-5362        Tel.: (30) 994-9651

Velence, Tó u. 3.
Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947

www.fejerved.hu E-mail: fejerved@freemail.hu

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG

– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
– Kivonuló szolgálat

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.

Rendszerünk céges autók mozgását is 
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!
Bővebb felvilágosítás:

HARMATA-94 Kft.
Vas- és Szerelvény Áruház 

Gárdony, Szabadság út (MÁV udvar) Tel.: 356-690, 570-224

Vasanyagok teljes választéka, szerelvényáruk, csapok,
csaptelepek, WC-k, mosdók, PVC csövek, PVC idomok,

esőcsatornák, fonatok, szegek, PVC és aluminium hullám-
lemezek, zárak, lakatok, festékáruk KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök,  párkányok, 
szúnyoghálók, reluxák

szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!

Redőnyök, napellenzők javítása!
Szakszerű beépítés 
és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!

Bogár István

Telefon: 06 30 317 03 09,  06 30 456 41 86

06 20 95 28 778
06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

Németh János

Velencei-tó Nyelviskola
A Velencei-tó Nyelviskola Gárdony központtal

nyelvtanfolyamokat indít.
Választható nyelvek és szintek: 

angol, német: kezdő-, közép- és haladó szint
spanyol, orosz: kezdő szint
Időpontok: hétfő-szerda, kedd-csütörtök, 

igény szerint hétvégén is
Helyszín: Általános Iskola, Gárdony 

Vállalunk továbbá korrepetálást, 
online-tanítást és vizsgára felkészítést is.

Érdeklődni: telefon: 06 30 3 988515
e-mail: velencenyelv@gmail.com
honlap: velencei-to-nyelv.mlap.hu

Generali-Providencia Biztosító Rt.
Képviseleti Iroda
BESE MIHÁLY

2484 Agárd, Széchenyi utcai pavilonsor
Telefon: (22) 579-124, 579-125

Személyes-, vagyon- és technikai egyedi,
utazási biztosítás, kárbejelentés

Önkéntes Nyugdíjpénztár! Lakáskassza!    
Családi Jogvédelem biztosítás 

Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u. 10. Tel.: (22) 579-128, 579-129                 

E-mail cím: besemisi@freemail.hu
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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

Festés-mázolásFestés-mázolás
TTaappééttáázzááss

Elérhető áron, 
garanciával

Szabó ZoltánSzabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

FASZERKEZET SZERELÉS
Karanicz Kornél  Velux beépítő mester,
tetőtéri ablakok beépítése, ács, állványozó,
épület-asztalos, tetőfedő, gipszkarton szerelő

Telefon: (06-20) 464-3286
karaniczkornel@freemail.hu

Könyvelés
Adóügyek, bevallások

Munkaügy, bérszámfejtés
Társadalombiztosítás

Kontrolling, tervezés, elemzések

Társas és egyéni vállalkozások részére teljes körű ügyintézés
Magánszemélyek részére adóbevallás
Megbízhatóság, tapasztalat

NIVEUS-CONTO Kft
2481 Velence, Dózsa György u.7. 

Honlap: www.niveusconto.hu
Email: info@niveusconto.hu Telefon: 06/ 30 9027 167

Telefon: (06-20) 464-3286

NIVEUS-CONTO KftKócsag
ÉLELMISZER ÜZLET

Velence, Kócsag u. 4.
Kisbolt az új – Balatoni úti – Szakrendelő mögött, 

a mentős bejárattal szemben
VELENCE LEGOLCSÓBB KENYERE

Vásárlóink szerint.
Friss, finom, olcsó pékáru, slágertermékünk a Panníni

Rántott húsos, Rántott májas szendvics,
Gyros zsebecskében kedvező áron. Kávé, üdítő, 

dohányáru, tejtermékek, felvágottak, 
alap élelmiszerek mérsékelt árakon.

Gyógyszertárba, orvoshoz kell mennie? Nálunk
bevásárolhat előtte, utána, vagy akár a várakozás

közben is.
Nézze meg új honlapunkat:

http://www.kocsag-elelmiszerbolt.hu
Legyen ismerősünk a facebook-on: 
Kócsag Élelmiszer üzlet | Facebook 

KÉK VARÁZS AUTÓKOZMETIKA
Gárdony Posta u.1.

20%-os
KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ KUPON
Külső-belső takarítás, wax, belső műanyagápolás,

felni tisztítás, gumiápolás együttes megrendelése

esetén:

- szgk: 7.100,-Ft helyett 5.700,-Ft

- egyterű és terepjáró: 7.500,-Ft helyett 6.000,-Ft

Bejelentkezés: 22/355-694             

Új szolgáltatások alacsony árakon!!! 
(kivonat az árainkból)

Szgk. Terepjáró, Egyterű
Külső sterimózás 700,- 800,- *

Külső vegyszeres (kézi habos) 

lemosás + sterimózás 1.100,- 1.200,- *

KEDVEZMÉNYES AKCIÓINK!!!
Külső, WAX, Felni ápolás 3.800,- 4.200,-

Külső, Gumi, WAX 3.400,- 3.800,-

Külső-belső takarítás        3.700,- 4.500,-

Külső - belső takarítás, belső 

műanyagápolás, WAX      5.100,- 5.700,-

Kísérjék figyelemmel 
mosodai és 

utánfutó-kölcsönzői akcióinkat!
www.kekvarazs.hu

75 féle ÚJSÁG
Politika, gazdaság, sport, bulvár, otthon, konyha. 

Újság kislányoknak, kisfiúknak, 
nagylányoknak és nagyfiúknak! 

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT 
FOGÁSZATI RÖNTGEN VELENCÉN

CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT 
FOGÁSZATI RÖNTGEN VELENCÉN

Balatoni út 65. (a szakorvosi rendelő mellett)
(Fontos: A társadalombiztosító a vizsgálatot
nem finanszírozza, ezért az térítésköteles!)

Rendelési idő:
Szerda: 8:00 - 20:00 

Csütörtök: 8:00 - 20:00
Péntek: 8:00 - 14:00

Információ és időpont kérés:
06-70-945-16-19

Szeretettel várjuk rendelőnkben!
Human Balance Kft.


