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Velencei Nyári Zenés Esték

2012. július 21. (szombat) 20.30 óra

Eisemann Mihály – Szilágyi László

Én és a kisöcsém
Zenés vígjáték

Körúti Színház
A zenés vígjáték a műfaj egyik legkedvesebb és
legszellemesebb, klasszikus darabja. A komédiából
kiderül, hogy „holdvilágos éjszakán miről álmodik a
lány?”, miért utazik Velencébe fiúruhában egy szerel-
mes kisasszony és ki az a „dr.Sas és dr.Vas, a borzasztó
furcsa két pasas”. 

Szereposztásból:
Koltai Róbert, Placskó Emese, Gyebnár Csekka,

Miklós Attila, Király Adrián, Lipták Péter, 
Pecsenyiczky Balázs, Udvarias Anna, Angyal Anita,

Oroszi Tamás, Mazzag Réka

2012. július 28. (szombat) 20.30 óra

Oscar Hammerstein

A muzsika hangja
Musical

Múzsák Társulat
A történet egy osztrák faluban játszódik, Ausztria náci
megszállása idején. Máriát, a novíciát rövid idővel
kolostorba vonulása után a zárdafőnöknő rádöbbenti,
hogy életvidám, világi létre teremtett személyisége
távol áll a zárda szigorú  létformájától. Elküldi Máriát
nevelőnőnek az özvegy, Von Trapp Georg kapitány
házába. 

Szereposztásból:
Presits Tamás, Endrődi Ágnes, Karsai Klára, Balogh

Bodor Attila, Erdélyi Mária, Tövispataki Beáta,
Harcsik Róbert, Kozma Gábor...

2012. augusztus 11. (szombat) 20.30 óra

Szűts István - Koltay Gergely

Honfoglalás 
Rockopera

Sziget Színház
A Honfoglalás című magyar rockopera a legigényesebb
zenei és prózai adaptáción keresztül látványos jele-
netekkel, minőségi szereposztással mutatja be a hét
vezér hazatérését.

Szereposztásból:
Pintér Tibor, Vadkerti Imre, Bencze Sándor,

Kalapács József, Petró Károly, Papadimitriu Athina,
Sipos Imre, Hábencius György, Berecz György,
Domján Claudia, Makrai Pál, Békefi Viktória... 

a Sziget Színház tánckara és musical stúdiójának
növendékei.

2012. augusztus 4. (szombat) 20.30 óra

Nádas Gábor – Szenes Iván

Mona Marie Mosolya 
Zenés vígjáték

Gergely Theáter 
Miképp okozhat bonyodalmat egy még el sem készült
festmény? Hogyan lesz a szobalányról akt? Ez a kérdés
csupán a bonyodalom kezdete. A kusza szerelmi szálak
pikáns humorral fűszerezve egy egész estés felejthe-
tetlen szórakozást nyújtanak a közönségnek. S ha min-
dez még nem volna elég, egy partvisügynök ügyletei
adnak biztos tippet a gazdagság eléréséhez. 

Szereposztásból:
Forgács Gábor, Szabó Máté, Sáfár Anikó
Oszter Alexandra, Némedi Varga Tímea

Szölöskei Tímea, Vanya Tímea

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a már tizenhatodik alkalommal
megrendezendő Velencei Nyári Zenés Esték programsorozatunkra Velencén, az Északi strandon talál-
ható rendezvénysátorba. Ingyenes parkoló teszi lehetővé, hogy az Enyedi és a Fő utca sarkán, közvetlenül
a bejárat előtt hagyja gépjárművét. 

Jegyek kaphatók 2100.-; 2300.- és 2500.- forintos áron a velencei (470-302) 
és a gárdonyi (570-077) Tourinform Irodákban, valamint (korlátozott számban) előadás előtt a helyszínen.
Ha jegyét egyszerre vásárolja meg a négy előadásra, akkor előadásonként 500,-Ft kedvezményben részesül!

Esőnap: július 22. vasárnap

Esőnap: augusztus 5. vasárnap

Esőnap: július 29. vasárnap

Esőnap: augusztus 13. hétfő
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Velence Város Önkormányzat 2012. június 18. napján tar-
totta munkaterv szerinti soron következő ülését a Zöldliget
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
(Velence, Kis u. 1.)
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Cserny
Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő, Marti-
novszky József képviselő, Serhók György képviselő, Dr. Sirák
András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő, Szávai
Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és dr. Papp
Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfoga-
dását követően a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazgatója, Czuppon István számolt
be az iskola 2011/2012-es tanévéről. A projektoros vetítés-
sel egybekötött tájékoztatót a Képviselő-testület egyhangú-
lag fogadta el. 

A következő napirend Velence város Településszerkezeti
Tervének és a Helyi Építési Szabályzatnak az elfogadása
volt. A Képviselő-testület az elmúlt cca. két évben több al-
kalommal tárgyalta ezek elkészítésének és tartalmának kon-
cepcióját, mely alapján a Fehérvári Építész Kft. végül
kidolgozta a végső szabályozást. A kötelező szakhatósági és
egyéb szükséges vélemények birtokában a Pénzügyi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság is tárgyalta a Településszerke-
zeti Tervet és a Helyi Építési szabályzatot. A bizottsági
ülésen felvetődött többek között egy gyalogos ösvény prob-
lémája, mert magáningatlanon keresztül halad, valamint nem
volt található az anyagban a Gesztenyesor illetve a temetői
gesztenyefák védelme. A védelemre vonatkozó szabályozás
önálló rendeletben kerül rögzítésre, a többi felvetés a terve-
zővel egyeztetésre és átvezetésre került.

A Képviselő-testület elfogadta a Településszerkezeti Ter-
vet és a Helyi Építési szabályzatot, mely utóbbi jelen lap-
számban olvasható. Döntés született arra vonatkozóan is,
hogy a helyi védelemre szolgáló rendelet elkészítésének ha-
tárideje szeptember 30. 

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzati rendele-
tek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló, vala-
mint a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendeletet. A ren-
deletek e lapszámban teljes terjedelemben közlésre kerülnek. 

Szintén elfogadásra került a zaj-és rezgésvédelmi szabá-
lyok megállapításáról szóló rendelet, mely egyik legfonto-
sabb új rendelkezése az, hogy a lakóingatlanok és zöld
felületeinek fenntartásával, építésével kapcsolatos kalapá-
lás, fűrészelélés, motoros kerti és barkácsgépek üzemelte-
tése vasárnap és ünnepnapokon egész nap tilos. 

Az Orvosi Ügyelettel kapcsolatban elfogadásra került az a
javaslat, hogy 2012. október 1-jével az ügyeleti ellátás új hely-
színe a Szakorvosi Rendelőintézet legyen, a vállalkozási szer-
ződés a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Köz-

HHíírrlleevvééll
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkö-
tésre, az Angelika KKT-vel pedig felmondásra kerüljön.A Kép-
viselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy az Orvosi
Ügyeleti Társulás ülésén a fentiek szerint képviselje Velencét.

A Zárt utcai volt Faház ABC (1623/4 hrsz-ú) kezelésére
vonatkozóan a Képviselő-testület úgy határozott, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő épületet bérlet útján kívánja
hasznosítani. A bérleményben olyan tevékenység végezhető,
amely a parkfunkcióhoz kapcsolódik. 

A közigazgatási rendszer átalakítása folyamatban van,
melynek egyik kardinális eleme a 2013. január 1-vel kiala-
kításra kerülő járási hivatalok. A járási kormányablakok lét-
rehozása döntően állami forrásból történik, melyből elsőd-
legesen a járási székhelyeken, valamint az okmányirodával
vagy okmányirodai kirendeltségekkel rendelkező települé-
seken van mód kormányablak létrehozására. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felmérést
végez a tekintetben, hogy fenti kategóriába nem tartozó tele-
pülési önkormányzatok közül melyek vállalják saját forrás-
ból a kormányablak létrehozását. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy a járási székhelyű hivataloknak biztosított fel-
tételekkel vállalja településünkön a kormányablak kialakí-
tását és működtetését. Szelei Andrea

aljegyző

Velencei Zene és Tánc Napja
Augusztus 17., péntek

Velence, Északi strand, rendezvénysátor
18:00 „Fantázia” együttes és a Silver Rose tánccsoport

műsora
19.30 Coincidance Táncegyüttes Táncfantáziák című

műsora - Ír tánc
21:30  Los Andinos - Koncert

VIII.Velencei Nemzetközi Néptáncest
Augusztus 18., szombat

Velence, Északi strand, rendezvénysátor
19:00

Közreműködik az Alba Regia Táncegyüttes és további
három külföldi vendégegyüttes.

Velence város születésnapja
XV. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap

Augusztus 19., vasárnap
Velence, Északi strand, rendezvénysátor

16:00  Zenés felvonulás
17:00-tól  Fúvószenekarok és táncosok színpadi 

programja
21:30 Tűzijáték

kb. 22:00 Nosztalgia diszkó DJ Smash-es

Az augusztus 17-18-19-ei zenei rendezvények 
megtekintése ingyenes. 

Eső nem akadály, sátor és büfé van!

Szent István Napi Ünnepség
2012. augusztus 20. 11:00

Velence, Fő utcai Katolikus Templom melletti parkban 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Velence város teljes köz-
igazgatási területére.

(2) A területen területet felhasználni, továbbá telket ala-
kítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest épí-
teni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani,
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendelte-
tést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési
munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni
a)az országos településrendezési és építési követel-
ményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban:
OTÉK) előírásai,
b) egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabály
rendelkezései, továbbá
c) e rendelet és a mellékletét képező Szabályozási
Tervben foglaltak
szerint szabad.

(3) A rendelet az építés rendjét a helyi sajátosságoknak
megfelelően megállapító és biztosító szabályokat
tartalmazza, és együtt alkalmazandó a szabályozást
tervlapon ábrázoló Szabályozási Tervvel.

(4) A Szabályozási Tervlapok a következők:
a) SZT-1, SZT-2 belterület M=1:4000,
b) SZT-3 Külterületi szabályozási terv M=1:10 000.

2. § A Szabályozási Terven
a) kötelező szabályozási és
b) irányadó szabályozási elemek szerepelnek.

3. § (1)  Kötelező szabályozási elemek az alábbiak:
a) szabályozási vonal,
b) építési övezet határa, övezetek határa
c) közterületek szabályozási szélessége, 
d) építési hely,
e) építési vonal,
f) építési övezetek és az övezeti előírásai.

(2) A kötelező elemtől való eltérés csak a rendelet és a
Szabályozási Terv módosításával történhet.

4. § (1) Az irányadó szabályozási elem - a kötelező szabo-
lyozási elemen kívül - a Szabályozási Tervlapon fel-
tüntetett szabályozási elemet jelenti.

(2 A terven javasolt, irányadó szabályozási elemtől való
eltérés a következőképpen lehetséges:
a) Az egyes lakótömbön belül a telekalakítás az épí-
tési övezeti előírásoknak megfelelően a Szabályo-
zási Terven javasolt telekalakítástól eltérhet. Az
építési hely ebben az esetben a kötelező legkisebb
hátsó-, elő- és oldalkert figyelembe vételével mó-
dosul. 

(3) Azon a telken, ahol a Szabályozási Terv kötelező
építési vonalat nem határoz meg, az előkert 5 mé-
ternél kisebb nem lehet, kivéve a már beépített, ki-
alakult lakóterületeken, ahol az előkert méretét
minden esetben a már kialakult beépítés figye-
lembevételével kell meghatározni. Az egyes épí-
tési övezetre vonatkozó előírás egyedi előkert mé-
retet is meghatározhat. Az oldalkert mérete oldal-
határon álló beépítés esetén nem lehet kevesebb
4,5 m-nél.

(4) Utcafronti kerítés a még fel nem szabályozott telek
esetén is csak a szabályozási vonalra építhető.

II. Fejezet

Építési övezetek

5. § (1) A Szabályozási Terv – a településszerkezeti terv-
vel összhangban – a tervezési területét a (2) és
(3) bekezdés szerinti rendeltetési övezetekre bontja
fel.

(2) Beépítésre szánt területen
a) Lakóterületek:

aa) kisvárosi lakóterület (Lk),
ab) kertvárosias lakóterület (Lke),
ac) falusias lakóterület (Lf);

b) Vegyes területek:
ba) településközpont vegyes terület (Vt)
bb) központi vegyes terület (Vk)

c) Gazdasági területek:
ca) kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület

(Gksz);
cb) ipari terület (Gip)

d) Üdülő területek:
da) üdülőházas terület (Üü);
db) hétvégi házas (Üh)

e) Különleges területek:
ea) sport terület (Ksp),
eb) mezőgazdasági üzemi terület (Kmü),
ec) rekreációs terület (Kre),
ed) camping terület (Kc)
ee) pincesor (Kps)
ef) kikötő (K-kk)
eg) kilátó (K-ki)

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(VI.19.) 

önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról
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(3) Beépítésre nem szánt területen
a) Közlekedési és közműterületek:

aa) általános közlekedési terület (Köá);
ab) kötöttpályás közlekedési terület (Kök)

b) Zöldterületek:
ba) közpark terület (Z-Kp);
bb) közkert (Z-kk)

c) Erdőterületek:
ca) védelmi erdőterület (Ev),

d) Mezőgazdasági területek:
da) általános mezőgazdasági terület (Má),

e) Vízgazdálkodási területek:
ea) vízgazdálkodási terület (V);

f) Természetközeli területek:
fa) természetközeli terület (Tk);

g) Különleges területek:
ga) hulladékátrakó és komposzttelep (Kk-h)
gb) temető terület (Kk-te),
gc) strand (Kk-s)
gd) sport-terület (Kk-sp)
ge) rekultiválandó terület (Kk-rek)

III. Fejezet
Beépítésre szánt területek

1. Építési övezetekre vonatkozó általános előírások

6. § (1) Ahol a szabályzatban és a szabályozási tervlapon
az övezeti előírás a minimális építési telekméretre
vonatkozóan „K” kialakult jelölést tartalmaz, ott
az övezetben található ingatlanok tovább nem oszt-
hatóak.

7. § Saroktelek esetében az övezetre előírt beépítési száza-
lék értéke maximum 10%-kal (maximális beépítési
% x 1,1) növelhető meg az OTÉK 25. § (1) bekez-
dés szerinti mértékig, kivéve a gazdasági területet.

8. § (1) Közterületen hirdetőtábla és reklámhordozó a köz-
területekről szóló önkormányzati rendeletben fog-
laltak szerint helyezhető el.

(2) Belterületen lakó- és üdülő területeken 6 m2-nél
nagyobb hirdetőtábla és plakát nem helyezhető el,
kivéve a pályázathoz tartozó hirdetőtábla, mely tel-
ken belül korlátozás nélkül elhelyezhető.

(3) A település külterületén 10 m2-nél nagyobb rek-
lámtábla, egyéb nagyméretű reklámeszköz nem
helyezhető el, kivéve a pályázathoz tartozó hirde-
tőtábla, mely telken belül korlátozás nélkül elhe-
lyezhető.

(4) Erdőterületen, korlátozott funkciójú mezőgazda-
sági területen, egyéb rendeltetésű (vízgazdálko-
dási) területen, továbbá természeti és védett
természeti területen, nem létesíthető reklámhor-
dozó. Kivételt képez ez alól a pályázathoz tartozó

hirdetőtábla, mely telken belül korlátozás nélkül el-
helyezhető.

9. § (1) Kertvárosias- és falusias lakó építési övezetben, va-
lamint hétvégi házas építési övezetben az épülete-
ket magas tetővel kell kialakítani. A tetőhajlásszöge
30-45 fok között lehet.

(2) 10 %-os lejtést meghaladó telken F+1 és F+1+tt
szintszámnál oromfalas kialakítás nem alkalmaz-
ható.

(3) Lakóterületen lapos tetős épület építése a 7. számú
főúttól dél-keletre eső településrészen lehetséges.

10. § (1) A kedvező településkép érdekében a tetőfedés egy-
féle színárnyalatú anyagból készülhet (egyféle szín-
kód). Többféle színárnyalatot (többféle színkódot)
tartalmazó tetőfedés abban az esetben engedélyez-
hető, ha a tetőfedő anyag a meghatározó színén kívül
kizárólag ahhoz hasonló, kismértékben eltérő szín-
árnyalatokat tartalmaz.

(2) Nem alkalmazható kék színű tetőfedés.
(3) A már 80%-ban beépült utcák esetében az épülettö-

meget meghatározó építészeti jellemzőket alkal-
mazni kell (tetőforma, átlagos gerincmagasság, jel-
lemző épületszélesség).

11. § (1) Lakó- és üdülő területen a közterület és magánút fe-
löli kerítésmagasság maximum 1,8 m lehet.

(2) Üdülőterületen a közterület és magánút felöli kerítés
min. 60 %-ban áttört, nem tömör kivitelű, természe-
tes anyagú (kő, fa stb.), vagy élő sövény lehet. A hét-
végi házas építési övezetekben az oldalkerítés
maximum 1,8 m magas áttört jellegű kerítés vagy sö-
vény elválasztás lehet.

12. § (1) Állattartó épület csak kertvárosias és falusias lakó-
területen helyezhető el, az állattartásról szóló helyi
rendeletben foglalt területeken. Az állattartó épüle-
tet az utcafronti építési vonaltól számított 15  m-en
túl, építési helyen belül lehet elhelyezni.

13. § (1) Amennyiben a már kialakult építési telek méretei
nem felelnek meg az építési előírásoknak, akkor a
telekméretek – a szabályozási tervlapon jelölt köz-
területi határrendezést kivéve – tovább nem csök-
kenthetők. Ha a telekre vonatkozó egyéb országos
és helyi építési előírások betarthatók, a telek beépít-
hető.

(2) Ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert
nagysága nem felel meg az építési előírásoknak az
előírástól eltérő beépítési mód bővítésnél, átalakí-
tásnál megtartható, az egyéb országos és helyi épí-
tési előírások betartása mellett.

14. § (1)Belterületen szélkerék nem helyezhető el, kizárólag
függőleges forgástengelyű szélgenerátor, -háztartási
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jellegű szélerőmű vagy -szélturbina létesíthető az
építési övezetre előírt legnagyobb építménymagas-
ságot legfeljebb 4 m-rel meghaladó magassággal.

(2) Azon beépítésre szánt területeken ahol a telektöm-
bön keresztül közmű gerincvezeték húzódik, építeni
a gerincvezeték közterületre történő áthelyezését kö-
vetően lehet. 

2. Településkép védelmi területre vonatkozó sajátos 
előírások

15. §(1) A településkép védelmi területén az építési övezeti
előírásokon túl az alábbi előírásokat is figyelembe
kell venni:

(2) A területen a már kialakult beépítés esetén az utcára
jellemző építészeti elemeket továbbra is alkalmazni
kell. A beépítésnél a kialakult állapotot figyelembe
kell venni.

(3) Az övezetben lévő műemlék és helyi védett épület
folyamatos felújításáról és karbantartásáról gondos-
kodni kell a vonatkozó előírások alapján.

(4) Az övezetben meglévő épület felújítása, bővítése a
meglévő épületek tömegarányai és stílus jegyei fi-
gyelembe vételével történhet. Az épület tömegfor-
málásában a kialakult arányokhoz, anyag használa-
tában az övezetben túlsúlyban lévő megoldásokhoz
kell alkalmazkodni.

(5) Az utcai és a közútról látható homlokzaton közmű
műtárgy, klíma berendezés nem helyezhető el. Az
alternatív és megújuló energiaellátás építményei és
berendezési tárgyai csak az épületek közterületről
nem látható homlokzatán, -tetőzetén illetve a telek
hátsókert felöli részén helyezhetők el. 

(6) Az övezetben új közművezetéket és járulékos köz-
műépítményt tájba illesztett módon, a tájképvédelmi
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki
megoldás alkalmazásával – beleértve a felszín alatti
vonalvezetést is – kell elhelyezni.

(7) Szélkerék, szélgenerátor, szélturbina és háztartási jel-
legű szélerőmű a településkép védelmi területen
belül nem helyezhető el.

(8) A területen belül a történeti településkép érvényesü-
lését befolyásoló, a kialakult településkaraktert meg-
változtató, nagy kiterjedésű építmények, valamint
tájképet jelentősen megváltoztató építmények elhe-
lyezésére vonatkozó engedélyezési tervhez látvány-
tervet kell készíteni.

(9) Településkép védelmi területen levő kertvárosias- és
falusias lakó építési övezetben, valamint üdülőhá-
zas építési övezetben a tetőfedés anyaga cserép, nád,
vagy természetes pala lehet. Cserépfedés esetében
a cserép színe natúr felület esetén természetes terra-
kotta színű lehet, mázas felület esetén piros, barna
vagy antracitszürke árnyalatú cserép alkalmazható.

(10) Az épületek homlokzatképzése homlokzatonként
legalább 75 %-ban vakolt, látszó téglaburkolat vagy
terméskő legyen. Fém és műanyag homlokzatkép-
zés nem alkalmazható

(11) A területen maximum 1,8 m magas, minimum 60%-
ban áttört kerítés építhető.

3. Velencei-tó partvédművétől mért 30 méteres védősávra
vonatkozó sajátos előírások

16. § (1) Nem építhető a védősávon belül a település sziluett-
jét megváltoztató 5 m-nél magasabb építmény.

(2) Új épületek a védősávon belül nem helyezhetők el,
a meglevő épületek felújíthatók, de nem bővíthetők.

(3) A védősáv hasznosítása során a látványvédelem és a
környezetvédelem szempontjait kiemelten érvényes-
íteni kell.

(4) Kerítés nem létesíthető.

IV. Fejezet
Lakóterületek

1. Lk jelű kisvárosias lakóövezet

17. §(1) A terület jellemzően sűrű beépítésű, több önálló
rendeltetési egységet magába foglaló –    lakóépület,
továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakó-
funkciót nem zavaró létesítmény elhelyezésére
szolgál.

(2) A területen lakóépület, helyi lakosság ellátását szol-
gáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, ki-
vételesen szálláshely-szolgáltató épület helyezhető
el, kivéve vendéglátó épületek közül az önálló ren-
deltetésű italboltot, valamint üzemanyagtöltőt.

(3) A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró ha-
tású egyéb gazdasági építmény kivételesen elhe-
lyezhető.

(4) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti teljes közművesítettség.

18. § Az egyes építési övezetek beépítésének feltételei a 
következők:

2. Lke jelű kertvárosias lakóövezet

19. § (1) A terület jellemzően laza beépítésű, összefüggő nagy
kertes telkenként több önálló rendeltetési egységet
magába foglaló - lakóépület, továbbá a helyi lakos-
ság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró 
létesítmény elhelyezésére szolgál.
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20. § (1) A területen legfeljebb kétlakásos lakóépület, helyi
lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgál-
tató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális épület helyezhető el, kivéve vendég-
látó épületek közül az önálló rendeltetésű italbolt,
valamint üzemanyagtöltő.

(2) Állattartás céljára építmény a helyi önkormányzati
rendelettel összhangban építhető.

21. §(1) 800 m2-nél kisebb telken egy épület építhető, mely-
ben legfeljebb két önálló rendeltetési egység léte-
síthető.800 m2-nél nagyobb telken  két önálló épület
is építhető, 2-2 rendeltetési egységgel az övezeti
előírások betartása és az előírt védőtávolságok meg-
tartása mellett

(2) Az építési telken a lakófunkciót kiegészítő funkciók
számára további egy önálló épület építhető.

22. §(1) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett.

(2) A szennyvíz gerincvezeték kiépítéséig zárt szenny-
víztároló építése engedélyezhető. 

23. § Az egyes építési övezetek beépítésének feltételei a 
következők:

24. §(1) Lke-2 jelű övezetben a lakóépületek csoportosan,
lakóparkként is elhelyezhetők. Csoportos beépítés
esetén az előkert mérete min. 10 m legyen.

(2) Lke-4 és Lke-6 jelű övezetben az előkert mérete 10
m.

(3) Lke-16 jelű övezetben saroktelkek esetén 6 lakás
építhető egy épületben.

(4) Az Lke-4* jelű építési övezetben legfeljebb 1,3 m
magas, legalább 60%-ban áttört kerítés létesíthető.

3. Lf jelű falusias lakóövezet

25. § (1) A terület lakóépület, továbbá a helyi lakosság ellá-
tását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró létesítmé-
nyek elhelyezésére szolgál.

(2) A területen lakóépület, mező- és erdőgazdasági

(üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, ven-
déglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kéz-
műipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási
egészségügyi, szociális épület helyezhető el.

(3) A területen nem helyezhető el a vendéglátó épületek
közül az önálló rendeltetésű italbolt, valamint üzem-
anyagtöltő.

(4) Állattartás céljára építmény a helyi önkormányzati
rendelettel összhangban építhető.

26. § (1) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett.

A szennyvíz gerincvezeték kiépítéséig zárt szennyvíztároló
építése engedélyezhető.

27. §(1) A Szabályozási Terven jelölt építési helyen belül az
épület – a kötelező építési vonal figyelembe vételé-
vel – bárhova elhelyezhető.

(2) Kialakult beépítési mód esetében az építési vonalat
a szomszédos, már beépített ingatlanokhoz kell iga-
zítani.

28. §(1) Egy ingatlanon legfeljebb 2 lakás építhető, egy épü-
letben.

(2) A telken a lakófunkciót kiegészítő funkciók számára
további egy önálló épület építhető.

29. §(1) A két utcára nyíló teleknél két önálló lakóépület is
elhelyezhető, de épületenként legfeljebb 2 lakás
építhető.

(2) Két utcára nyíló teleknél a két önálló lakóépületen
túl a lakófunkciót kiegészítő funkciók számára to-
vábbi épület nem építhető, azt a lakóépülettel egy
tömegben kell megépíteni.

30. § Az egyes építési övezetek beépítésének feltételei a 
következők:

V. Fejezet
Vegyes területek

1. Vt Településközponti vegyes terület

31. § (1) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egysé-
get magába foglaló lakó, helyi települési szintű
igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészség-
ügyi, szociális, valamint sport építmény elhelyezé-
sére szolgál.

(2) A területen elhelyezhető többlakásos lakó, igazga-
tási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szó-
rakoztató, kulturális épület, egyházi, oktatási, egész-
ségügyi, szociális épület, sport építmény, valamint
üzemanyagtöltő.
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VI. Fejezet
Gazdasági területek

1. Gksz Kereskedelmi és szolgáltató gazdasági terület

37. §(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem
jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú
épületek elhelyezésére szolgál.

(2) A területen az OTÉK előírásai szerinti kereskedelmi,
szolgáltató területre meghatározott építmény he-
lyezhető el, az egyes építési övezetekre vonatkozó
kötöttségekkel.

(3) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett. 

38. § (1) Építészeti-városképi követelmények:
a) A főútvonal menti területre városképi szempont-
ból is igényesen kialakított létesítmény telepíthető.
b) A területen mobil konténer csak ideiglenesen, fel-
vonulási épületként (az építkezés időtartamára) te-
lepíthető. Portaépület, megfelelő építészeti kialakí-
tással, az előkertben is elhelyezhető.
c) A telek elkertjében, valamint az egyéb telekhatá-
rok mentén minimum egysor nagy lombkoronájú és
időjárás tűrő fát kell telepíteni.
d) A területen egy ingatlantest, amely megfelelő
közúti kapcsolattal rendelkezik, tovább osztható oly
módon, hogy telekosztásnál kialakítható közforga-
lom részére megnyitott magánút. Erről építési telek
nyitható.

39. § (1) A technológiai berendezés, építmény (pl: kémény,
torony, tároló tartály, stb.) magassága az övezetre
előírt maximális építménymagasságot meghalad-
hatja.

(2) Azon az építési telken, ahol a szabályozási terv tel-
ken belüli beültetési kötelezettséget, illetve kötelező
fásítást jelöl, kertészeti terv alapján készített három
szintű zöldterületet kell kialakítani. A zöldterület
csak a közúti csatlakozás helyén szakítható meg.

40. § (1) Az egyes építési övezetek betartandó telekalakítási
és beépítési előírásai a következők:

2. Gip  ipari gazdasági terület

41. § (1) Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmé-
nyek elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre
szánt területen nem helyezhetők el.

(2) A területen az OTÉK előírásai szerinti ipari területre
meghatározott építmény helyezhető el, az egyes épí-
tési övezetekre vonatkozó kötöttségekkel.

(3) Önálló lakóépület a területen elhelyezhető az öve-
zeti előírások betartásával.

32. § (1) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett. 

(2) A szennyvíz gerincvezeték kiépítéséig zárt szenny-
víztároló építése engedélyezhető.

(3) Állattartás céljára építmény nem építhető.

33. § (1) Az egyes építési övezetek beépítésének feltételeit a
következők:

2. Vk Központi vegyes terület

34. §(1) A terület jellemzően több önálló rendeltetési egysé-
get magába foglaló elsősorban központi igazgatási,
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhe-
lyezésére szolgál.

(2) A területen elhelyezhető igazgatási épület, kereske-
delmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgál-
tató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális
épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális
épület, sport építmény.

(3) Önálló lakóépület és üzemanyagtöltő nem helyez-
hető el a területen.

35. §(1) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett. 

(2) A szennyvíz gerincvezeték kiépítéséig zárt szenny-
víztároló építése engedélyezhető.

(3) Állattartás céljára építmény nem építhető.

36. §(1) Az egyes építési övezetek beépítésének feltételeit a
következők:
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(3) A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tu-
lajdonos, a használó és a személyzet számára szol-
gáló lakások, önálló épületként szociális épületek
kivételesen elhelyezhetők.

(4) Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energi-
aszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei
elhelyezésére szolgál.

42. §(1) Építészeti-városképi követelmények:
a) A főútvonal menti területre városképi szempont-
ból is igényesen kialakított létesítmény telepíthető.
b) A területen mobil konténer csak ideiglenesen, fel-
vonulási épületként (az építkezés időtartamára) tele-
píthető. Portaépület, megfelelő építészeti kialakí-
tással, az előkertben is elhelyezhető.
c) A telek előkertjében, valamint az egyéb telekha-
tárok mentén minimum egysor nagy lombkoronájú
és időjárás tűrő fát kell telepíteni.
d) A területen egy ingatlantest, amely megfelelő köz-
úti kapcsolattal rendelkezik, tovább osztható oly
módon, hogy telekosztásnál kialakítható közforga-
lom részére megnyitott magánút. Erről építési telek
nyitható.

43. §(1) A technológiai berendezés, építmény (pl: kémény,
torony, tároló tartály, stb.) magassága az övezetre
előírt maximális építménymagasságot meghalad-
hatja.

(2) Azon az építési telken, ahol a szabályozási terv tel-
ken belüli kötelező zöldfelületet jelöl, kertészeti terv
alapján készített három szintű zöldterületet kell
kialakítani. A zöldterület csak a közúti csatlakozás
helyén szakítható meg.

(3) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett. 

44. §(1) Az egyes építési övezetek betartandó telekalakítási és
beépítési előírásai a következők:

(2) A Gip-E jelű övezeben kizárólag a településgazdál-
kodással és üzemeltetéssel összefüggő építmények
helyezhetők el.

VII. Fejezet
Üdülő területek

1. Üü jelű üdülőházas üdülőövezet

45. § Az üdülőházas területen olyan üdülőépület, üdülőtábor
és kemping helyezhető el, mely üdülési célú tartózkodásra al-
kalmas.

46. § (1) A területen csak az OTÉK 22. § (2) bekezdése sze-
rinti parkoló és garázs helyezhető el.

(2) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett. 

47. §(1) A kialakított telek területén az építési helyen belül
több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető a be-
építési % keretein belül.

(2) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani, mely megkötés vonatkozik a tetőidom ki-
alakítására is.

(3) Nem használható az épület lefedéséhez azbesztce-
ment, trapéz- és hullámlemez  fedés. 

48. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és be-
építési előírások a következők:

2. Üh jelű hétvégi házas üdülőövezet

49. § A hétvégi házas üdülő területen legfeljebb két üdülő-
egységes üdülőépületek helyezhetők el.

50. § (1) A területen általános  jelleggel olyan építmények el-
helyezése megengedett, amelyek a terület rendelte-
tésével összhangban vannak és azt szolgálják,
valamint sportépítmények elhelyezhetők.

(2) A terület beépítésének feltétele az OTÉK ide vonat-
kozó előírásai szerinti részleges közművesítettség,
közműves szennyvízelvezetés mellett. 

51. §(1) A kialakított telek területén az építési helyen belül
egy épület helyezhető el a beépítési % keretein belül.

(2) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani.

(3) Nem használható az épület lefedéséhez azbesztce-
ment, trapézlemez fedés.

52. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépí-
tési előírások a következők:

VIII. Fejezet
Különleges területek

53. § (1) A különleges területbe azok a terület tartozik, amely
felhasználása, vagy a rajta elhelyezendő építmény
különlegessége miatt (helyhez kötött, jelentős hatást
gyakorol környezetére vagy a környezete megenge-
dett külső hatásaitól is védelmet igényel) eltér az
egyéb terület-felhasználási kategóriába sorolt terü-
lettől.
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(2) Az építési övezetben csak a szabályozási tervlapon
megnevezett funkciójú intézmény (rekreáció, okta-
tás, mezőgazdasági üzemi, bánya) és az annak ren-
deltetésszerű működéséhez szükséges egyéb épít-
mény helyezhető el.

1. Különleges sport terület (Ksp) 

54. § A sportolás céljára és ezzel összefüggő tevékenység el-
helyezésére szolgáló terület.

55. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépí-
tési előírások a következők:

56. §(1) Az övezet területén teljes közművesítés és kiépített
közúti közlekedés esetén lehetséges az építés.

(2) Az OTÉK szerinti parkolószámot saját telken belül
kell kialakítani, vagy önkormányzati parkolórende-
let alapján kell a gépkocsi elhelyezését biztosítani.

(3) A kialakított telek területén az építési helyen belül
több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető a be-
építési % keretein belül. 

(4) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani. A környezetbe való illeszkedést látvány-
tervvel kell igazolni.

2. Kmü különleges mezőgazdasági üzemi terület

57. §(1) A mezőgazdasági üzemi terület az üzemi méretű me-
zőgazdasági tevékenység - állattenyésztés, továbbá
állattenyésztéssel és növénytermesztéssel kapcsola-
tos termékfeldolgozás, tárolás - céljára szolgáló te-
rület.

(2) Az övezet területén részleges közművesítés és kié-
pített közúti közlekedés esetén lehetséges az építés.

58. §(1) Az építési övezetben betartandó telekalakítási és be-
építési előírások a következők:

(2) Az övezetben terményszárító, silótorony, takar-
mánykeverő és víztorony magassági korlátozás
nélkül építhető, azonban a 10 métert meghaladó ma-
gasságú építmény környezetbe illesztését az enge-
délyezési tervhez mellékelendő látványtervvel kell
igazolni.

(3) Az övezet területén
a) a mezőgazdasági termeléshez, továbbá az ott tar-

tózkodók alapfokú ellátásához szükséges épít-
mény, szolgálati lakás,

b) állattartó épület,
c) terménytároló,
d) szerszám- és géptároló,
e) vegyszertároló,
f) terményfeldolgozó,
g) mezőgazdasági gépjavító,
h) őrház,
i) termékvezeték és annak műtárgya,
j) komposztáló telep építménye
elhelyezhető.

3. Kre Különleges rekreációs terület

59. § A terület rekreáció, szabadidő eltöltése céljára és ezzel
összefüggő tevékenység elhelyezésére szolgál.

60. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépí-
tési előírások a következők:

61. § (1) Az övezet területén teljes közművesítés és kiépített
közúti közlekedés esetén lehetséges az építés.

(2) Az OTÉK szerinti parkolószámot saját telken belül
kell kialakítani, vagy helyi önkormányzati parkoló-
rendelet alapján kell a gépkocsi elhelyezését bizto-
sítani.

(3) A kialakított telek területén az építési helyen belül
több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető a be-
építési % keretein belül.

(4) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani.

(5) Nem használható az épület lefedéséhez azbesztce-
ment, trapézlemez fedés.

4. Különleges camping  terület (Kc)

62. § A területen szállás és az ezzel összefüggő üzemeltetés,
vendéglátás, szórakozás, sportolás, szabadidő eltöltése cél-
jára és ezzel összefüggő tevékenység elhelyezésére szolgál.

63. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépí-
tési előírások a következők:

64. §(1) Az övezet területén teljes közművesítés és kiépített
közúti közlekedés esetén lehetséges az építés.

(2) Az OTÉK szerinti parkolószámot saját telken belül
kell kialakítani, vagy helyi önkormányzati parkoló-
rendelet alapján kell a gépkocsi elhelyezését bizto-
sítani.

(3) A kialakított telek területén az építési helyen belül
több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető a
beépítési % keretein belül.
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(4) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani, mely megkötés vonatkozik a tetőidom ki-
alakítására is.

(5) Nem használható az épület lefedéséhez azbesztce-
ment, trapézlemez fedés.

5. Különleges pincesor  terület (Kps)

65. § A területen hagyományos szőlőgazdálkodással kapcso-
latos építmények és ezzel összefüggő tevékenység elhelye-
zésére szolgál.

66. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépí-
tési előírások a következők:

67. §(1) Az övezet területén részleges közművesítés és kié-
pített közúti közlekedés esetén lehetséges az építés. 

(2) A kialakult beépítési módnak és beépítettségnek
megfelelően az övezetben  a meglevő épület bontá-
sát követően új épület is elhelyezhető. Meglevő épü-
let egyszer 10 m2-el bővíthető. Az oldalkert leg-
kisebb mérete az övezetben 0,5 m is lehet a kiala-
kult állapot és a tűzvédelmi előírások figyelembe vé-
tele mellett.

(3) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani, mely megkötés vonatkozik a tetőidom ki-
alakítására is, hagyományos nád és égetett cserép
fedéssel.

6.  Különleges kikötő terület (K-kk)

68. § A terület vízi közlekedési és ezt szolgáló  közlekedési,
kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek és építmé-
nyek elhelyezésére szolgál.

69. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépí-
tési előírások a következők:

70. §(1) Az övezet területén teljes közművesítés és kiépített
közúti közlekedés esetén lehetséges az építés.

(2) Az OTÉK szerinti parkolószámot saját telken belül
kell kialakítani, vagy helyi önkormányzati parkoló-
rendelet alapján kell a gépkocsi elhelyezését bizto-
sítani.

(3) A kialakított telek területén az építési helyen belül
több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető a be-
építési % keretein belül.

(4) Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani

7.  Különleges kilátó terület (K-ki)

71. § A területen kilátó, turisztikai szolgáltató és vendéglátó
épületek és építmények elhelyezésére szolgál.

72. § Az építési övezetben betartandó telekalakítási és beépí-
tési előírások a következők:

73. § (1) Az övezet területén teljes közművesítés és kiépített
közúti közlekedés esetén lehetséges az építés.

(2) Az OTÉK szerinti parkolószámot saját telken belül
kell kialakítani, vagy helyi önkormányzati parkoló-
rendelet alapján kell a gépkocsi elhelyezését bizto-
sítani.

(3) A kialakított telek területén az építési helyen belül
több önálló rendeltetésű épület is elhelyezhető a be-
építési % keretein belül.

(4)  Az épületet környezethez illeszkedő módon kell ki-
alakítani, a kilátó toronyjellegű épületrészét az épít-
ménymagasság számításánál figyelmen kívül kell
hagyni. A kilátó építménymagassága az övezetre
előírt mértéktől eltérhet.

IX. Fejezet
Beépítésre nem szánt területek

1. Beépítésre nem szánt területre vonatkozó általános 
előírások:
74. § (1) A település külterületén valamennyi beépítésre nem

szánt övezetben az OTÉK 32. §. szerint a művelési
ágnak megfelelő hasznosítás mellett szélerőmű tor-
nyok is elhelyezhetők az alábbi feltételekkel.

(2) Szélerőmű tornyok az alábbi védőtávolságokkal és
előírások szerint létesíthetők:
helyi természetvédelmi területen,  valamint véderdő
övezetben szélerőmű torony nem helyezhető el.

(3) a szélerőmű torony és a mezőgazdasági épületek,
építmények között a legkisebb távolság 150 m, la-
kóépülettől a legkisebb távolság 300 m,

(4) szélerőmű torony lakóterülettől és az ökológiai há-
lózat területétől 800 m, nagyfeszültségű légvezeték-
től 80 m, termékvezetéktől legalább 50 m távolságra
létesíthető.

(5) Az engedélyezett zajhatárérték 
LTH (nappal) = 50 db LTH (éjszaka) = 40 db 
A zajhatárértékek teljesülését az üzembe helyezés
előtt méréssel kell igazolni. 

(6) A tornyokat matt felülettel kell megépíteni.

2. Beépítésre nem szánt területen településkép védelmi 
területre vonatkozó előírások

75. §(1) A beépítésre nem szánt területen a településképvé-
delmi területen történő építés esetén építmény elhe-
lyezésére vonatkozó engedélyezési tervhez látvány-
tervet kell készíteni.
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(2) Az övezetben közművezetéket és járulékos közmű-
építményt tájba illesztett módon, a tájképvédelmi
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki
megoldás alkalmazásával – beleértve a felszín alatti
vonalvezetést is – kell elhelyezni.

(3) Az építmény és környezete tervezésekor figyelem-
mel kell lenni azok tájba illesztésére.

(4) Az övezetben az építményt oly módon kell megter-
vezni, hogy az a tájképi értékek fennmaradását és a
településkép védelmét ne veszélyeztesse. Ennek iga-
zolására tájba illesztési terv benyújtása kötelező.

(5) A település teljes igazgatási területére kiterjedő – tu-
risták számára is használható – település térkép el-
helyezése a településközpontban és a buszmegállók-
hoz közel szükséges, az innen induló túra utat táblá-
val jelezni kell.

X. Fejezet
Közlekedési és közmű övezetek

1. Köá általános közlekedési és közműterület

76. § (1) A közúti közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló
terület helyi közút, kerékpárút és gépjármű várakozó
hely, járda és gyalogút, mindezek csomópontja, víz-
elvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítmé-
nye, továbbá a közmű és a hírközlés építménye
elhelyezésére szolgál.

(2) Az út elhelyezéséhez szükséges építési terület szé-
lességét a Szabályozási Tervlapon jelöltek szerint
kell megállapítani.

(3) A terület telkén elhelyezhető építmény esetében
a) az elfoglalt terület a telekterület 2%-át,
b) a magasság a 4 métert, továbbá a technológiai
okból szükséges mértéket
nem haladhatja meg.

(4) A külterületi legelő és erdő művelési ágú ingatlanon
átvezető földutat az ingatlan-nyilvántartásban fel
kell tüntetni, és azt közforgalom számára megnyitott
magánútként kell üzemeltetni.

(5) A mindenkor hatályos OTÉK közlekedési területen
elhelyezhető építményekre vonatkozó előírásain a
helyi építési szabályzat nem szigorít.

(6) Közút szabályozási szélességén belül csak olyan
módon létesíthető szegély menti vagy merőleges
parkoló, hogy legalább 8 méterenként 1 db lombos
fa telepíthető legyen, továbbá a fa számára legalább
1 x 1 m szilárd burkolat nélküli felületet kell bizto-
sítani a törzs körül.

77. § (1) Velence város gyorsforgalmi útja az M7 autópálya
Főutak a következők:

7. számú elsőrendű főút
6207 jelű (Szabolcsi utca) 
8116 jelű(Ország utca - Felszabadulás út-Ország út-
Sukorói út)
8117 jelű
8119 (Nadapi utca) jelű országos mellékutak

A gyűjtőutak a következők:
a) Panoráma utca
b) Fő utca
c) Solt köz 
d) Templom köz
e) Halász utca
f) Tópart utca
g) Béke utca
h) Akácfa utca
i) Kertész utca
j) Kis utca
k) Hársfa utca
l) Vörösmarty utca

2 Kök kötöttpályás  közlekedési terület

78. §(1) A terület a Kök jelű kötöttpályás közlekedési terület
övezete

(2) A területen a közlekedést kiszolgáló közlekedési
építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
igazgatási épületek helyezhetők el. 

XI. Fejezet
Zöldterület övezete

1. Z zöldterület (közpark-Zkp, közkert -Zkk)

79. § A Zkp jelű övezetben csak az OTÉK ide vonatkozó elő-
írásai szerinti épület jellegű építmények helyezhető el, ha a
zöldterület rendeltetését szolgálja, vagy azt funkciójának be-
töltésében nem zavarja. Elhelyezhető továbbá a szabadidő el-
töltését szolgáló – sportolási, pihenési, játék – nem épület
jellegű építmény is. Zkk övezetben épület nem helyezhető el.

80. §(1) Zöldterületen fa kivágása, a növényzet károsítása
csak közérdekből és abban az esetben engedélyez-
hető, ha azt a fa egészségügyi állapota, balesetve-
szély elhárítás, vagy közegészségügyi szempont
szükségessé teszi.

(2) Tájidegen fajta és akác kivágása fakivágási enge-
déllyel végezhető.

81. § A település közterületen található zöldfelületei védel-
mében:

a) A kivágott, elhalt, engedély nélkül eltávolított nö-
vényzet pótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett
kell a növényzet kivágójának gondoskodnia. 
Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került
sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiülte-
tendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv
részeként kell meghatározni.
b) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját,
a telepítés helyét és idejét az építési hatóság meg-
határozhatja.

82. § (1) A meglévő zöldterület más területfelhasználási egy-
ségbe nem minősíthető át.

(2) Az egyes övezetek telkein betartandó telekalakítási
és beépítési előírások a következők:
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XII. Fejezet
Erdőövezetek

83. § (1) Az övezetben az OTÉK ide vonatkozó előírásai sze-
rinti az erdő rendeltetésének megfelelő építmény en-
gedélyezhető.

(2) Az erdőterület a település közigazgatási területén az
erdő rendeltetése szerint védelmi erdőterület (Ev) 

84. § (1) A Szabályozási Terv szerinti védelmi rendeltetésű
(Ev jelű védett, véderdő) erdőterületen épület nem
létesíthető.

(2) Az övezet területén az OTÉK 32. § szerinti építmé-
nye elhelyezhető, ha az erdőt védelmi rendeltetésé-
nek betöltésében nem zavarja, a táji-természeti
értékeket nem károsítja, és az építéshez a védelmi
rendeltetést felügyelő erdészeti-természetvédelmi
hatóság hozzájárul.

(3) Védelmi rendeltetésű erdőterületen a táji, természeti
érték megőrzése, a természetes és természetközeli
ökoszisztéma megóvása biztosítandó. Az erdészeti
hatóság által meghatározott feltételekkel kizárólag
természetközeli erdőművelés és a természetvédel-
met szolgáló vadállomány-kezelés folytatható.

(4) Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény (a
továbbiakban: Evt.) szerinti erdőterületet termelés-
ből kivonni kivételes esetben és csak akkor lehet, ha
az erdőterületre tervezett létesítmény elhelyezésére
vagy tevékenység gyakorlására az adott térségben
nem található más arra alkalmas földterület.

85. § Az egyes övezetek építési telkein betartandó telekala-
kítási és beépítési előírások a következők:

XIII. Fejezet
Mezőgazdasági területek

1. Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezet

86. § (1) Általános mezőgazdasági terület az árutermelő me-
zőgazdasági termelést szolgáló területfelhasználási
egység.

(2) Általános mezőgazdasági területen az OTÉK 32. §,
továbbá a 29. § (1) bekezdése szerinti építmény he-
lyezhető el.

87. § (1) Nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető.
(2) Állattartó telep belterülettől, továbbá belterületen

kívüli beépítésre szánt területtől és országos jelen-
tőségű védett természeti terület határától legalább
100 m védőtávolság, vízfolyástól, vízfelülettől
legalább 100 m védőtávolság biztosításával alakít-
ható ki.

88. § Általános mezőgazdasági területen:
a) A beépítettség mértéke legfeljebb 3%, de egy épü-
let területe maximum 500 m2 lehet.
b) A beépíthető telek legkisebb területe gazdasági
épület esetén

ba) 1 ha, ha a telek szőlő vagy gyümölcsös műve-
lési ágban van nyilvántartva,

bb) 10 ha, ha a telek szántó, legelő vagy gyep (rét)
művelési ágban van nyilvántartva.
c) Lakóépület nem építhető.
d) A beépíthető telek szélessége legalább 30 m.
e) A kialakítható telek területe legalább 1 ha (10 000

m2).
f) A beépítés módja szabadon álló.
g) Az előkert és az oldalkert szélessége legalább 

10 m.
h) Az építménymagasság legfeljebb 4,5 m.
i) Az épület csak tájba illő, a helyi építési hagyomá-
nyoknak megfelelő tömeg, homlokzat és tetőforma
kialakítású lehet, tetőhéjazatként csak nád vagy piros
cserép alkalmazható.

89. §(1) Az áltlános mezőgazdasági övezetben (jelenleg jel-
lemzően szántó művelési ágú terület) az építmények
elhelyezésének és kialakításának feltételei a követ-
kezők:

90. §(1) Általános mezőgazdasági övezetben birtokközpon-
tot az OTÉK előírásai szerint lehet kialakítani.

(2) Birtoktest kialakításához több, mezőgazdasági mű-
velés alatt álló, összesen legalább 10 ha nagyságú te-
rület szükséges.

(3) A birtokközpont épület elhelyezésére szolgáló telke
minimum 2 ha nagyságú legyen.

2. Má-2 korlátozott használatú mezőgazdasági övezet

91. § (1) Az övezetbe a mezőgazdasági terület ökológiai, ter-
mészetvédelmi és vízvédelmi (környezetvédelmi) il-
letve fejlesztési területbiztosítási okokból sajátos
helyzetű és használatú részei tartoznak.

(2) Az övezetben az egyéb vízügyi, környezetvédelmi
és természetvédelmi jogszabályban foglaltak betar-
tása mellett a mezőgazdasági művelés, használat
folytatható.
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92. § (1) Az övezetben az OTÉK ide vonatkozó előírásai sze-
rinti építmény ideiglenesen helyezhető el, ha az a
természeti, táji értékeket nem károsítja, a környeze-
tet nem veszélyezteti. Az elhelyezett építményeket
fejlesztés megvalósulása esetén kártalanítási igény
nélkül le kell bontani.

(2) A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag
a természeti állapothoz való közelítés érekében sza-
bad.

93. § (1) Az övezetben a gyep, kaszáló, legelő élőhelyei meg-
tartandók, szántóföldi vagy kertes művelésbe nem
vehetők.

(2) Ösztönözni kell az extenzív jellegű, környezet- és
természetkímélő gazdálkodást.

(3) Erdősítés csak előzetes természetvédelmi (élőhelyi,
társulástani) vizsgálat eredményétől függően történhet.

94. § (1) Az övezetben tájidegen létesítmény, önálló reklám-
hordozó, mobil szerkezet, lakókocsi nem helyezhető
el.

(2) Új villamosenergia-ellátási, valamint táv- és hírközlő
vezeték csak terepszint alatti elhelyezéssel engedé-
lyezhető, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés vé-
dendő értéket veszélyeztetne, károsítana.

95. § Az építmények elhelyezésének és kialakításának felté-
telei, amennyiben építésüket az élőhelyen történő extenzív
gazdálkodás indokolja, a következők:

XIV. Fejezet
Vízgazdálkodási területek

96. § A vízgazdálkodással összefüggő övezetbe az alábbi 
területek tartoznak:

a) a patak, tó-tározó medre,

b) a vízmedrek mentén a vízgazdálkodás szempont-

jából a Szabályozási Terv és e rendelet előírásai sze-

rint meghatározott szélességű parti sáv,

c) a közcélú nyílt csatorna medre és partja a vízgaz-

dálkodási területként  szabályozott szélességben és

d) a felszíni vízfolyás hullámtere.

97. § (1) A vízgazdálkodási terület a következő övezetekre ta-

golódik: a V jelű vízmedrek övezete.
(2) A területen építményt elhelyezni csak a vízgazdál-

kodási szempontok figyelembevételével, külön jog-
szabályban foglaltak szerint lehet.

(3) A vízgazdálkodási övezetben a meder partja mentén
a karbantartási munkálatok elvégezhetősége érde-
kében az egyéb jogszabályban előírt szélességű biz-

tonsági sávot szabadon, kerítés és egyéb építmény-
től mentesen kell hagyni.

(4) A területen levő vízmeder parti sávját a hatályos ren-
delkezések előírásainak megfelelően biztosítani kell.

98. § A területen építményt elhelyezni, jelentős földmun-
kát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó
rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint az aláb-
biak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a beavat-
kozás

a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszé-
lyeztesse, hanem szolgálja,
b) segítse elő a csapadékvíz tárolását, a vízhiányos
időszakra való visszatartását,
c) biztosítsa a meglévő élőhely védelmét és új ki-
alakulását.

XV. Fejezet

Természetközeli  területek

99. § A Velencei-tó közepén található legnagyobb nádas
sziget területe tartozik az övezetbe.

100.§ Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.

XVI. Fejezet
Különleges beépítésre nem szánt területek

1. Kk-h Különleges hulladékátrakó és komposzt-telep te-
rülete 

101. §(1)Az építési övezet a város területén kijelölt hulladék-
átrakó és komposzttelep területét foglalja magában.

(2) Az övezetben a hulladék átrakással és komposztá-
lással kapcsolatos építmények helyezhetők el, to-
vábbá az ott dolgozók részére szociális és kiszolgáló
létesítmények.

(3) Az övezetek telekalakítási és beépítési előírásai a kö-
vetkezők:

2. Kk-t Temető területe

102. §(1) Az építési övezet a város területén kijelölt temető
területét foglalja magában.

(2) A temető területén csak a temető üzemeléséhez
szükséges létesítmény építése engedélyezett.

(3) A temető területén belül a telekhatároknál 10-10 m
intenzív zöldterületet kell biztosítani.

(4) A zöldterületen belül urnafal létesíthető.
(5) Az övezetek telekalakítási és beépítési előírásai a

következők:
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3. Kk-s strand területe

103. §(1) Az övezet a város területén levő strandok területét
foglalja magában.

(2) A területen vendéglátás, szórakozás,  sportolás, üze-
meltetés célját szolgáló épületek és építmények he-
lyezhetők el. 

(3) Az övezetek telekalakítási és beépítési előírásai a kö-
vetkezők:

*A beépítettség OTÉK-től eltérő mértékét az állami főépítész VII-
D-09-19-7/2012. számon kiadott véleménye alapján került megál-
lapításra

(4) A sportolási, szórakozási céllal épített berendezések
magassága az előírt építménymagasságot megha-
ladhatja.

4. Kk-sp különleges sport terület 

104. § A sportolási, szabadidő eltöltéssel kapcsolatos épít-
mények elhelyezése céljára és ezzel összefüggő tevékenység
végzésére szolgáló terület.

105. § Az övezetben betartandó telekalakítási és beépítési
előírások a következők:

5. Kk-rek rekultiválandó terület

106. §(1) Az építési övezet a város külterületén levő meg-
szűnt, rekultiválandó bányák területét foglalja ma-
gában. Zöldterületi hasznosítása javasolt.

(2) A területen épület nem helyezhető el.
(3) Az övezetek telekalakítási és beépítési előírásai a

következők:

XVII. Fejezet
Az érték- és környezetvédelem szabályai

1. Régészeti értékvédelem

107. § (1) Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő,
a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató munka-
végzéshez a kulturális örökségvédelemért felelős
államigazgatási szerv előzetes engedélye szük-
séges.

(2) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy
jelenség kerül elő, a tevékenységet azonnal abba
kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mel-
lett értesíteni kell a jegyzőt vagy az illetékes ré-
gészeti szervet. A bejelentési kötelezettség a
felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és
a kivitelezőt egyaránt terheli.

2. Táj- és természetvédelem

108. § A táj-, természet- és környezetvédelmi szempont
megfelelő érvényesítése érdekében az érvényben lévő kör-
nyezetvédelmi és természetvédelmi törvény általános elírá-
sain túl az e rendeletben foglalt előírásnak kell érvényt
szerezni.

3. A zöldfelületek létesítésének, karbantartásának és 
védelmének általános szabályai

109. § (1) A beépítésre szánt terület kialakítása, használata
során a be nem épített, burkolatlan területet rende-
zett zöldfelületként kell kialakítani, fenntartani az
erózióvédelem, humuszvédelem, a levegőminőség-
védelem és a helyi klíma védelmének elősegítése
érdekében.

(2) A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál a nö-
vényzettel fedett terület alatt a szilárd burkolatú fe-
lület nélküli, gyeppel, cserjével és fával betelepített
beépítetlen terület sík vetülete értendő.

(3) Többszintes növényállomány létesítése esetén az
előírt legkisebb zöldfelület mértéke az OTÉK ide
vonatkozó előírásai alapján csökkenthető a meg-
adott mértékben. A zöldfelületi arány csökkentése
érdekében terepszint alatti, növényzettel fedett
építmény létesítése csak a talajvíztől mentes, ma-
gasabban fekvő területen lehetséges.

(4) A tervezett új zöldterület létesítését, fenntartását
kertépítészeti kiviteli és kezelési terv alapján kell
elvégezni.

110. § (1) A közműfejlesztésnél, építmény, út fejlesztésénél
olyan megoldás engedélyezhető, amely nem ve-
szélyezteti a kialakított fasor, faegyed életképessé-
gét, valamint nem jár a faegyed teljes gyökér-
zetének 25%-ot meghaladó sérülésével.
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(2) Fasor létesítésénél, parkoló fásításánál, vagy ilyen
jellegű zöldfelület felújításánál a zöldfelületet al-
kotó faegyed részére legalább 5 m2 szilárd burko-
lat nélküli termőterületet, és legalább 1 m3 termő-
földtömeget, vagy termőfölddel feltöltött ültető
gödröt kell biztosítani.

(3) A meglévő fásított közteret, fasort, az intézmény
és magánkert városképi szempontból értékes fa-
egyedét, valamint az utcaképet meghatározó vá-
rosképi jelentőségű gyepes zöldsávot, a beépítésre
szánt terület közterületi fájának (1 m-es magasság-
ban mért) 10 cm törzs-körméretűnél nagyobb egye-
dét és a zöldfelület védendő zöldfelületi elemét
érintő rendezés, változás csak hatósági engedély
alapján történhet.

(4) Az újonnan tervezett közút építési területén, fő- és
gyűjtőút rekonstrukciójánál út menti fasort kell te-
lepíteni. A fasor helyét a közmű és az útburkolat
tervezésekor biztosítani kell.

4. Föld- és talajvédelem

111. §(1)Bármely építési munka során a termőföld védel-
méről, a talaj felső, humuszos termőrétegének ösz-
szegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jog-
szabályban előírt újrahasznosításáról az építtető
köteles gondoskodni.

(2) Fertőzött, szennyezett talajú területet felhasználni
csak a jogszabályban előírt mentesítést követően
szabad.

(3) Termőföldet érintő célú tereprendezéshez a talaj-
védelmi hatóság engedélye szükséges. A mező-
gazdasági terület területfeltöltéssel járó terepren-
dezéséhez csak bevizsgált, nem talajidegen anyag
használható.

(4) A terület egészén csak olyan tevékenység folytat-
ható, és csak olyan új tevékenység működése en-
gedélyezhető, amelynél szennyező (fertőző, mér-
gező) anyag a talajt nem károsítja.

(5) A vízmeder feliszapolódását, kedvezőtlen változá-
sát okozó, a vízmeder természetes állapotát vagy
funkcionális működését befolyásoló területhasz-
nálat, építési tevékenység nem folytatható.

5. Levegőtisztaság-védelem

112. §(1) Velence város az alacsony légszennyezésű tele-
püléskategóriába tartozik.

(2) A levegő tisztaságának védelme érdekében sem-
milyen, a hatályos határértéket meghaladó szeny-
nyezéssel járó
a) tevékenységet folytatni,
b) új építményt elhelyezni, illetve meg lévő ren-
deltetési módot megváltoztatni nem szabad.

113. §(1) A területen zavaró környezeti hatású bűzzel járó
területhasználat nem folytatható.

(2)Meglévő létesítmény tevékenysége korlátozható,
vagy betiltható, amennyiben a közegészségügyi
hatóság az onnan származó bűzt a lakosság szá-
mára zavarónak minősíti.

114. §(1) A területen olyan anyagot, amely légmozgás révén
levegőbe kerülhet, diffúz légszennyezést okozhat,
csak takartan (megfelelően lefedve, elzárva) sza-
bad tárolni és szállítani (mozgatni).

(2) A zavaró mértékű légszennyező környezeti emisz-
szióval járó, szagos-bűzös létesítmény körül a köz-
egészségügyi, a környezetvédelmi és az építési
hatóság előírásai szerint a szennyező építménytől
meghatározott védőtávolságot kell kijelölni. A vé-
dőtávolságon belüli védőterületen huzamosabb
emberi tartózkodásra alkalmas, vagy élelmiszer- és
gyógyszergyártással, tárolással összefüggő új léte-
sítmény nem helyezhető el.

(3) Olyan esetben, amikor az új beépítés a település át-
szellőzése, levegőminősége szempontjából meg-
határozó levegőmozgást, a jellemző mikro-klima-
tikus adottságokat megváltoztatja (pl. akadályozza
vagy kedvezőtlen légáramlatokat kelt), az építés
csak akkor engedélyezhető, ha kedvezőtlen válto-
zás feltételezése esetén az építési engedélyezésre
beadott dokumentációban igazolják, hogy az épí-
tés, a funkcióváltozás ilyen kedvezőtlen hatással
nem jár.

6. Zaj- és rezgésvédelem

115. §(1) Zajt kibocsátó, rezgést okozó létesítmény kizáró-
lag abban az esetben üzemeltethető, engedélyez-
hető, továbbá környezeti zajt okozó tevékenység
abban az esetben folytatható, ha az általa okozott
környezeti zaj, rezgés a jogszabályban megállapí-
tott zaj és rezgésterhelési határértéket nem haladja
meg.

(2) A közlekedésből származó környezeti zajszint a zaj
ellen védendő létesítmény környezetében, az útka-
tegória függvényében, a vonatkozó jogszabályban
meghatározott zajterhelési határértéket nem halad-
hatja meg.

7. Felszíni- és felszín alatti vizek védelme

116. §(1) A földtani felépítésből és hidrogeológiai jellem-
zőkből következően Velence település közigazga-
tási területe és a vizsgált objektum területe is a
felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzé-
keny.

(2) Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti
vízbe szennyezőanyag bejutását. A felszíni vizet
közvetlenül élővízfolyásba vezetni csak a megfe-
lelő mértékű, előzetes tisztítás után lehet.

(3) Tilos kockázatos anyag, vagy az ilyen anyagot tar-
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talmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag ke-
letkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a
felszín alatti vízbe.

(4) A területen a vízfolyás, a felszíni és felszín alatti
víz védelme érdekében a víz szennyeződését, a
vízmeder nem kívánatos feltöltődését vagy lefe-
dését eredményező építési munka nem folytatható.

117. §(1) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt
területen a közhasználatú terület kialakításának ré-
szeként, az azt feltáró úthálózat részeként, a talaj-
védelmi előírásoknak megfelelően kell meg-
valósítani.

(2) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a
befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a víz-
jogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A
szennyeződésmentes csapadékvíz a létesítmények
zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül
a befogadóba vezethető.

(3) A szennyvízközmű által nem ellátott területen a
közműhálózat kiépítéséig a közműpótló használata
megengedett és kötelező.

(4) A felszíni víz elvezetésének módját – legalább az
együttesen kezelendő területekre kiterjedően – a
terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer
kialakítására, valamint a növénytelepítésre vonat-
kozó terv alapján kell meghatározni.

(5) Terepszint alatti építmény, építményrész elhelye-
zésével a felszín alatti vizek mozgása nem aka-
dályozható, és a kialakult természetes viszony ká-
rosan nem befolyásolható. A felszín alatti vizek-
kel érintkező térszín alatti építés környezetvédelmi
érdekből kerülendő.

8. Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás

118. §(1) A területen keletkező kommunális hulladékot és
azzal együtt kezelhető termelési hulladékot a szer-
vezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között
kell ártalmatlanítani. Azon a területen, amely a
szervezett szemétszállításba nincsen bekapcsolva,
a hulladék környezetkímélő ártalmatlanításáról
a tulajdonos köteles gondoskodni.

(2) A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak
zártan, gyűjtőedényben, más edényzetben, vagy
ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben tör-
ténhet, a további kezelésnek megfelelő módon el-
különítve.

(3) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési tör-
melék – a talajvédelmi hatóság engedélyével – az
építéshatóság által kijelölt terület feltöltéses terep-
rendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható.

(4) A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, biztonságos
átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról és ártalmat-
lanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jog-
szabályok szerint kell gondoskodni.

(5) A különleges kezelést igénylő lakossági hulladék
gyűjtése a szükséges hatósági engedélyek megléte
esetén, a lakossági hulladékudvar területén tör-
ténhet.

9. Közművesítés és közműlétesítmények

119. §(1)Közműlétesítmény és közműhálózat elhelyezésére
vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a meg-
felelő ágazati szabványokat és előírásokat figye-
lembe kell venni.

(2) Az előírások szerinti védőtávolságot biztosítani
kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevé-
kenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett
szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyez-
hető.

120. §(1) A meglévő és a tervezett közcélú vízellátás, víz-
elvezetés (szenny- és csapadékvíz), energiaellátás
(villamos energia ellátás, földgázellátás), valamint
a táv- és hírközlés hálózatai és létesítményei, to-
vábbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági
övezetei számára közműterületen (közműtelephe-
lyek területén) vagy közterületen kell helyet biz-
tosítani. Ettől eltérő esetben (ha azt egyéb ágazati
előírás nem tiltja) a közmű és biztonsági övezete
helyigényét a Földhivatalnál szolgalmi jog bejegy-
zésével kell fenntartani.

(2) Közmű számára új szolgalmi jog bejegyzést csak
olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az épí-
tési korlátozást nem okoz. Már szolgalmi joggal
terhelt telekrészen mindennemű építési tevékeny-
ség csak a szolgalmi joggal rendelkező érintett
hozzájárulásával engedélyezhető.

(3) A célvezeték és az előírások szerinti védőtávolság
helyigényét szintén közterületen kell biztosítani,
ettől eltérő esetben – megegyezően és azonosan el-
járva – a közcélú vezetéknek szolgalmi jogi be-
jegyzéssel kell a helyét fenntartani.

(4) Felhagyott, feleslegessé vált közművet fel kell
bontani, felhagyott vezeték nem maradhat sem
föld felett, sem föld alatt.

10. Vízellátás

121. §(1) A vízvezeték védőtávolság igénye a vonatkozó
szabványban rögzített előírás szerint biztosítandó.

(2) A beépítésre szánt területen lakás céljául szolgáló,
vagy kereskedelmi, vendéglátási célú, vagy szál-
lásférőhelyet nyújtó új épület elhelyezése, vagy
meglevő épület felsorolt célra történő funkció vál-
tása csak akkor engedélyezhető, ha a közegész-
ségügyi hatóság által is elfogadott egészséges
ivóvízellátás biztosítható.
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11. Vízelvezetés

122. §  A talaj, a talajvíz és a rétegvíz, valamint az élővíz
védelme érdekében a településen szennyvízzel a környe-
zetet nem szabad szennyezni, ezért

a) nyílt árokra, patakra, tóra, egyéb időszakos,
vagy állandó vízfolyásba való szennyvízrákö-
tést, valamint felhagyott kútba történő szenny-
vízbevezetést létesíteni tilos, az előforduló esetet
meg kell szüntetni;
b) a szennyvíz szikkasztásos kezelése – kivéve a
már régebben engedélyezetteket – a területen
tilos, az még átmenetileg sem engedélyezhető.

123. § (1) Bármely építési övezetben létesített gazdasági
célú létesítményből kibocsátott szennyvíz szeny-
nyezettségének a közcsatornára való rákötési elő-
írásoknak meg kell felelnie, az ettől eltérő
szennyezettségű vizet telken belül létesítendő
szennyvízkezeléssel elő kell tisztítani.

(2) Közvetlen az élővízbe vizet beengedni csak víz-
jogi létesítési engedéllyel, a hatóság által előírt
megfelelő kezelés után szabad.

(3) A vízfolyás, csatorna part-éleitől 6-6 m, az ön-
kormányzati és társulati kezelésben lévő árokpart-
éleitől minimum 3-3 m, a már elépített helyen az
árok karbantartására az egyik oldalon legalább 3
m, a másik oldalon legalább 1 m szélességű sávot
a karbantartás számára szabadon kell hagyni.

124. § (1)  Vízgazdálkodási területként lejegyzett terüle-
tet (árok, vízfolyás, stb.) egyéb célra hasznosí-
tani csak vízjogi létesítési engedély alapján
szabad.

(2) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt
hordalékfogó műtárgy elhelyezése kötelező.

(3) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer
szállítóképességét egészen a végbefogadóig el-
lenőrizni kell minden nagyobb (1 ha-t megha-
ladó telekterületű) beruházás engedélyezése
esetén. A beruházásra építési engedély csak
akkor adható, ha a többlet felszíni víz megfelelő
biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

(4) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó par-
kolót kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz,
az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Erről
a nagyobb parkoló felületekről és a szennyezés-
sel veszélyeztetett gazdasági terület belső útjá-
ról összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és
olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csa-
tornahálózatba.

12. Villamos energia ellátás

125. § (1) Burkolat nélküli úttal feltárt területen, valamint
beépítésre nem szánt területen a villamos ener-
gia ellátás hálózatának földfeletti vezetése fenn-
maradhat területgazdálkodási okokból, valamint
az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a
biztosítására a villamos energia elosztási, a köz-
világítási és a távközlési szabadvezetéket közös
egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egy-
ben a közvilágítást szolgáló lámpafej is elhe-
lyezhető.

(2) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, meglevő
közvilágítási hálózat rekonstrukciója során csak
energiatakarékos lámpatest elhelyezése engedé-
lyezhető.

(3) Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást
vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan hasz-
nálatát zavarni, korlátozni nem szabad.

13. Földgázellátás

126. § (1) Középnyomású földgázellátású területen tel-
kenként egyedi nyomásszabályozót kell elhe-
lyezni.

(2) A tervezett gáznyomás-szabályozó az épület
utcai homlokzatára nem helyezhető el. A beren-
dezés a telek előkertjében, udvarán, vagy az épü-
let alárendeltebb homlokzatán szerelhető. A helyi
telkenkénti földfeletti elhelyezésű nyomásszabá-
lyozó telepítésénél kell az esztétikai, városképi
megjelenésre figyelmet fordítani.

(3) Földgázvezetéket közterületen csak föld alatti
elhelyezéssel szabad kivitelezni.

14. Hírközlés

127. § (1)Beépített és beépítésre szánt területen új vezeté-
kes hírközlési hálózatot létesíteni vagy meglevő
rekonstrukcióját engedélyezni csak föld alatti
(földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad.

(2)  Föld feletti távközlési légkábel hálózatok eseté-
ben a nyomvonal két oldalán szükséges 
biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 mé-
teres távolságú függõleges síkokig terjed.

(3) Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és al-
építmények az MSz 7487. szabvány elõírásai
szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal
mindkét oldalán, arra merõlegesen 1,0 méteres
távolságú függõleges síkokig terjed.

(4) A tervezett alépítményi csõszámnak és megsza-
kító létesítményeknek úgy kell helyet biztosítani,
hogy a tervezési terület 100%-os ellátása bizto-
sítva legyen.
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(5) A rendelkezésre álló terület, a telekhatárok és az
útburkolatok között húzódó járdák és zöldsávok
a távközlési alépítmények, földkábelek, oszlop-
sorok elhelyezésére alkalmas területsávja. Ide
kell elhelyezni az alközpontokat összekötõ törzs-
és átkérõ kábelhálózatokat is. 

(6) Nyilvános távbeszélõ állomás elhelyezését a ter-
vezett kereskedelmi-szolgáltató épületek közte-
rületi frontján lehet megvalósítani. 

(7) Légvezetékes távközlési hálózat Velence beépí-
tésre szánt területein csak a szabadon álló csa-
ládi házas beépítésû területeken és ahol nincs
vagy nem helyezhetõ el alépítmény, a vonatkozó
szakmai elõírások betartása mellett, a 0,4 kV-os
villamos és a kábel TV hálózattal közös tartó-
szerkezeten építhetõ. 

(8) Mobil távközlésre szolgáló bázisállomások vagy
adótornyok belterületen, lakóterületen és telepü-
lésközponti területen nem helyezhetõk el.

XVIII. Fejezet

Záró rendelkezések

128. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon
lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését
követően indított államigazgatási ügyekben
kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti 

•  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 16/2001.(VI.25.) rendelete a Helyi Építési
Szabályzatról,

•  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 29/2001.(XII.31.) Ök. számú rendelete a
16/2001.(VI.25.) Ök. sz. rendelettel elfogadott Helyi
Építési Szabályzat módosításáról,

•  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 3/2002.(II.25.) Ök. számú rendelete a
16/2001.(VI.25.) Ök. számú Helyi Építési Szabály-
zatról szóló rendelet módosításáról,

•  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 14/2002.(XII.31.) Ök. számú rendelete
Velence nagyközség Széchenyi út – közigazgatási
határ – Tábor út által határolt terület „M/1” jelű
egyszerűsített módosított Szabályozási Tervéről és
Helyi Építési Szabályzatáról,

•  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 3/2003.(II.10.) Ök. számú rendelete a
16/2001.(VI.25.) Ök. számú, a Helyi Építési Sza-
bályzat elfogadásáról szóló rendelet módosításáról,

•  Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 1/2004.(II.23.) Ök. számú rendelete a
16/2001.(VI.25.) Ök. sz. rendelettel elfogadott Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításáról,

• Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2004.(VII.12.) rendelete a 16/2001.(VI.25.) Ök.
számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabály-
zat (HÉSZ) módosításáról,

• Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2004.(XI.22.) rendelete a 16/2001.(VI.25.) Ök.
számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabály-
zat (HÉSZ) módosításáról,

• Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2005.(VI.06.) rendelete a Helyi Építési Szabály-
zatról szóló 16/2001.(VI.25.) Ök. számú rendelet
módosításáról,

• Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2005.(X.11.) rendelete a Helyi Építési Szabály-
zatról szóló 16/2001.(VI.25.) Ök. számú rendelet
módosításáról,

• Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2007.(III.12.) rendelete a 16/2001.(VI.25.) Ök. sz.
rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat mó-
dosításáról,

• Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2008.(V.28.) rendelete a többször módosított
16/2001.(VI.25.) sz. önk. rendelettel elfogadott Helyi
Építési Szabályzat módosításáról,

• Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2010.(XII.06.) rendelete a Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 16/2001.(VI.25.) rendelet módosí-
tásáról.

Oláhné Surányi Ágnes s.k.
polgármester 

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

E rendelet kihirdetésre került.

Velence, 2012. június 19.

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyzők

A mellékletek megtekinthetők: a Városi Könyvtárban
és a honlapon.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
állam-háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önko-
rmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

1. §. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-
ban „R”) 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő ren-
delkezés lép: 

3. §. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és
az intézmények és önkormányzat nem intézményi együttes
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
3.310.518 eFt-ban

Bevételek:

- irányító szervtől kapott támogatás 428.025 eFt
- Önk. sajátos működési bev. – helyi adók 252.624 eFt
- átengedett központi adók 201.883 eFt
- költségvetési támogatások 257.121 eFt
- egyéb sajátos folyó bevételek 1.761 eFt
- támogatás értékű bevételek 65.660 eFt
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (működési)    0 eFt
- pénzmaradvány 13.969 eFt
- tagi hitel     60.000 eFt
- tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése 378.523 eFt
- támogatás értékű bevételek 841.160 eFt
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (fejlesztési)     0 eFt
- sajátos felhalmozási bevételek 160.893  eFt
- kölcsönök visszatérülése                2.549 eFt
- pénzmaradvány                  146.350 eFt

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012.(VII.03.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(III.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

- Finanszírozási műveletek            500.000 eFt

Bevétel mindösszesen: 3.310.518 eFt

Kiadás:

- személyi jellegű juttatás 315.728 eFt
- munkaadókat terhelő járulék 86.472 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások 336.058 eFt
- támogatás értékű kiadások 1.100 eFt
- pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre 31.294 eFt
- szociálpolitikai ell. és egyéb jutt. 60.023 eFt
- tartalék (működési, kötött felhasználású) 9.936  eFt
- tartalék (működési, szabad felhasználású)    12.407 eFt
- irányító szervtől kapott támogatás  428.025 eFt
- felújítások 35.862 eFt
- beruházások, beszerzések 1.789.931 eFt
- speciális célú támogatások 1.188 eFt
- egyéb felhalmozási kiadás 4.656 eFt
- tartalék (fejlesztési,kötött felhaszn.)       100.064 eFt
- finanszírozási kiadás (kötvény)                     97.774 eFt

Kiadások mindösszesen: 3.310.518 eFt

állapítja meg.

2. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Velence, 2012. július 03.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2012.(VII.03.)  
önkormányzati rendelete

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.

cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi rész-
vételről a következőket rendeli el:

A mellékletek megtekinthetők: a Városi Könyvtárban és a
honlapon.
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1.§(1) E rendelet szerinti társadalmi egyeztetésre kell bo-
csátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes
hatásvizsgálatát és indokolását (a továbbiakban együtt: ter-
vezetet) a (2) bekezdésekben foglalt kivételekkel.
(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a.) a költségvetésről, annak módosításáról és végrehaj-
tásáról,

b.) a fizetési kötelezettségekről,
c.) a helyi adóról és annak módosításáról,
d.) az önkormányzat szervezeti és működési szabá-

lyzatáról és annak módosításáról,
e.) az önkormányzat vagyonáról és annak módo-

sításáról szóló önkormányzati rendeletek ter-
vezeteit,

f.) a köztisztviselői jogviszonyban állók munka-
végzéséről és juttatásairól szóló tervezetet,

g.) a tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához ki-
emelkedő közérdek fűződik, vagy amelynek egyez-
tetésre bocsátásából kifolyólag az önkormányzatot
anyagi hátrány érné,

h.) az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet,
ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása
miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz. 

2.§(1) A társadalmi egyeztetés céljából a tervezetet a hi-
vatali hirdetőtáblán való kifüggesztéssel és az önkor-
mányzat honlapján kell közzétenni.

(2) A módosítani kívánt hatályos rendelet szövegét a ter-
vezett módosításokkal megjelölve, (vastag, dőlt szöveg-
ezéssel) kell közzétenni.
3. §(1) A véleményeket a honlapon megadott elektronikus
levélcímre lehet elküldeni, vagy írásban a jegyző részére.
A beérkezett véleményekről a rendelet előkészítője össze-
foglalót készít, melyet a tervezettel együtt a Képviselő-
testület elé terjeszt.
A beérkezett véleményeket és az azokról készített össze-
foglalót a képviselő-testületi előterjesztések anyagaival
együtt kell kezelni. 

(2) A véleményezésre legalább öt munkanapot kell biz-
tosítani. A beérkezett véleményekkel kapcsolatban egyedi
válasz-adási kötelezettség nem áll fenn.

(3) A névtelenül beérkezett vélemények azok figyelem-
bevétel nélkül törlésre ill. megsemmisítésre kerülnek. 

(4) A beérkezett vélemények, a véleményező neve és elek-
tronikus levélcíme – jelen rendeletben meghatározott fe-
ladatok ellátása céljából – legkésőbb a véleményezett
rendelet hatálybalépésétől számított két évig nyilván-
tartásban van. 
Amennyiben a véleményezett tervezet nem lép hatályba, a
véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a
vélemény beérkezését követő egy éven belül törölni kell. 

(5) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hoz-
zájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem
szerint a (4) bekezdésben foglalt adatkezelések tekin-
tetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véle-
ményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a vélemé-
nyező figyelmét a honlapon keresztül fel kell hívni. 

(6) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy
évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 

5.§. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

E rendelet kihirdetésre került.

Velence, 2012. július 03.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(VII.03.) önkormányzati 
rendelete

A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a
143. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében el-
járva a követke. zőket rendeli el:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed Velence Város közigazga-
tási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott
magatartásokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden – e rendeletben meg-
határozott magatartást megvalósító – természetes és jogi 
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személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre.

(3) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes maga-
tartásnak az a társadalomra nem veszélyes magatartás mi-
nősül, amely nem szabálysértés vagy bűncselekmény, de
a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt Ve-
lence Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rende-
letben tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.

II. fejezet
Tiltott, közösségellenes magatartások 

2.§. (1) A közterületek használatával összefüggően tiltott, kö-
zösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozik, alszik,
kempingezik, parkoló lakókocsiban tartózkodik,

b) közterületen szeszesitalt fogyaszt (kivéve közterületen
lévő külön engedélyes kerthelyiségek) 

c) közterületet engedély nélkül foglal el, azt a közterület-fog-
lalási engedélytől eltérően használja,

d) közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít
(beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy
járdával határos gondozott részének védelmére kihelye-
zett kő, fém, karó huzal vagy bármely anyag, amely a köz-
forgalmi terület használata balesetveszélyt idézhet elő), a
közhasználat elől elzár,

e) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) közötti
területre oly módon telepített sövényt, növényzetet, hogy
az a közlekedés biztonságát veszélyezteti,

f) az épület körüli területet közforgalom elől elzárja,
g) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt

nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását
nem biztosítja, a csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok (hordalék, hulladék) eltávolításáról nem
gondoskodik,

h) hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket
– rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivé-
telével – engedély nélkül elhelyez (kivételt képez a válasz-
tási plakát).

(2) A közterületek tisztán tartásával összefüggően tiltott, kö-
zösségellenes magatartást követ el az, aki 

a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztán tartásáról nem
gondoskodik,

b) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti
járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak
és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

c) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműköz-
lekedést akadályozó módon rakja le,  

d) a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat
elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél,
a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű
létesítményre, illetve parkosított területre rakja,

e) a hó eltakarításról, síkosság mentesítésről nem gondosko-
dik, télidőben a járdaszakaszon a gyalogos forgalmat nem
biztosítja, 

f) a közterületen keletkezett szennyezést nem szünteti meg,
g) a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) között

lévő közterületi zöldfelületet nem gondozza, a gyepfelü-
letet rendszeresen nem nyírja,

h) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisz-
títását, karbantartását nem végzi el,

i) a tömbtelkeken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terü-
let nem tisztítja,

j) ingatlanát (beleérve: ingatlan előtti közterület, ingatlan ud-
vara) nem gondozza, tisztítja, tartja rendben folyamato-
san, 

k) közterületen gépjárművet mos, 
l) közterületen gépjárművet, lakókocsit, utánfutót, pótkocsit,

kamionhoz tartozó vontatmányt, munkagépet és ehhez tar-
tozó munkaeszközöket tárol,

m) közterületről nem takarítja el a felügyelete/tulajdona alatt
álló eb okozta szennyeződést, 

n) kutyáját a tóban fürdeti, 
o) közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgyat be-

szennyez, 
p) közterületen lévő fákat, díszcserjéket, növényeket kiírtja,

részeit megsérti, engedély nélkül gallyaz, csonkít,
q) parkosított (beleértve a füvesített, növényzettel ellátott

közterületet, a murvásított és nem parkolás céljára kijelölt
közterületet, szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti
szigetet) és füves területeket rendeltetésellenesen használ,
azokat parkolás céljára használja. 

r) közterületen álló építményeken, épületek falán, kerítéseken
– a rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivé-
telével – hirdet, falragaszt, vagy reklámot elhelyez, az el-
helyezett hirdetmények eltakarításáról nem gondoskodik,

s) élő fán, növényzeten hirdetést helyez el. 

(3) A köztemető használatával összefüggően tiltott, közössé-
gellenes magatartást követ el az, aki 

a) a temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda
nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,

b) 12 éven aluli gyermeket a temető területén felügyelet nél-
kül hagy, 

c) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfe-
lelő magaviseletet tanúsít,

d) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét meg-
zavarja, a látogatók kegyeleti érzéseit megsérti,

e) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető kutya),
f) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakó-

helyen kívül egyéb helyen lerak, elhagy, 

(4) A kerti hulladék égetésével összefüggően tiltott, közössé-
gellenes magatartást követ el az, aki 

a) előzetes jegyzői engedély vagy előzetes bejelentés nélkül
kerti hulladékot éget,

b) az égetést végző személy az égetés teljes időtartama alatt
nem tartózkodik a helyszínen, a szükségesnél tovább
végzi az égetést,

c) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget,
d) szombaton, vasárnap vagy ünnepnapon végzi az égetést. 

(5) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
közszolgáltatással összefüggően tiltott, közösségellenes
magatartást követ el az, aki 
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a) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem az
arra jogosult Szolgáltatóval végezteti el a szállítást, 

b) szolgáltató, aki települési folyékony hulladék eredetét és
elhelyezését nem tudja megfelelően igazolni, a folyékony
hulladék elhelyezését nem az arra kijelölt telephelyen
végzi. 

(6) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően til-
tott, közösségellenes magatartást követ el az, aki

a) szemetet felhalmoz,
b) szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (ta-

karításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
c) a tóba, holtágakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető

árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait
szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

d) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, meg-
semmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,

e) nyílt téren szemetet éget, kazánban, kályhában gumi,
műanyag, vagy veszélyes hulladék égetését végzi,

f) a közterületre kihelyezett hulladékot engedély nélkül át-
veszi, elviszi.  

(7) Állattartással összefüggően tiltott, közösségellenes ma-
gatartást követ el az, aki

a) az állattartásról szóló önkormányzati rendeletben megha-
tározott övezeti besorolásnak nem megfelelő haszonálla-
tot tart, 

b) aki lakásonként több mint 2 db. ebet (6 hónapos korig
szaporulatot) tart, 

c) aki több lakó elhelyezését szolgáló ingatlan osztatlan
közös tulajdonú udvarában ebet és macskát a közvetlen
szomszédok egyetértése nélkül tart,

d) haszonállatot közterületen engedély nélkül legeltet,
e) aki állattartó építményt, trágyatároló műtárgyat nem az ál-

lattartásról szóló önkormányzati rendeletben meghatáro-
zott védőtávolságok betartásával létesít. 

(8) Zaj- és rezgésvédelemmel összefüggően tiltott, közössé-
gellenes magatartást követ el az, aki

a) a lakóingatlanok és zöld felületeinek építésével, fenntar-
tásával kapcsolatos zajos tevékenységet (kalapálás, fűré-
szelés), a motoros kerti gépek, valamint a kézi és gépi és
barkács gépek üzemeltetését vasárnap és ünnepnapokon
végzi

b) a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról
szóló önkormányzati rendeletben rögzített közterületi ren-
dezvényeket engedély nélkül, vagy attól eltérően végzi. 

(9) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a
piaci, vásározói tevékenység folytatásáról szóló önkor-
mányzati rendeletben foglaltakat megszegi.

III. fejezet
Eljárási szabályok

4. §.(1) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes
magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely ismétel-
hető.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes ma-
gatartás miatt a közterület felügyelő ötvenezer forintig ter-
jedő helyszíni bírságot szabhat ki. 

(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság és helyszíni bír-
ság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróható-
ság mértékét, és

b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait,
amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatok-
ból megállapíthatók.

(4) Helyszíni bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkal-
mazható, amennyiben a tiltott, közösségellenes magatar-
tás csekély súlyú, a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás elkövetője személyi körülményei és a cselek-
mény elkövetésének körülményei során kellő visszatartó
hatás várható.

(5) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes ma-
gatartás elkövetése miatt törvényben meghatározott fel-
tételek fennállása esetén elkobzás alkalmazható. Az el-
kobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll.

5.§. (1) A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigaz-
gatási hatósági eljárást hivatalból, Velence Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének észlelése,
a közterület-felügyelő jelzése alapján kell lefolytatni, ide
értve a bármely személy vagy szervezet jelzése alapján
történő észlelést is.

(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(3) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szem-
ben közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, közössé-
gellenes magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől
számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, közösségellenes ma-
gatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő
lejártától számított 30 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, kö-
zösségellenes magatartás esetén a jogellenes állapot ész-
leléstől számított 30 napon belül indítható meg. 

Ezt követően a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése
miatt eljárás nem indítható.

IV. fejezet
Záró rendelkezés

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

E rendelet kihirdetésre került.

Velence, 2012. július 03.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a zajvédelem helyi szabályozására az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. § A rendelet célja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Kormányrendelet
hatálya alá nem tartozó

– közterületi rendezvényeken műsor- és zeneszolgáltatásra,
azok hangosítására szolgáló berendezések használatára,

– a lakóingatlanok zöld felületeinek építésével, fenntartá-
sával kapcsolatos zajos tevékenységekre vonatkozó helyi
zajvédelmi szabályok előírása.

A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet kiterjed minden természetes és jogi szemé-
lyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki ál-
landó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási terü-
letén tartott közterületi rendezvények, vagy lakóingatlanok
zöld felületeinek fenntartása, építése során olyan tevékeny-
séget folytat, amely környezeti zajt okoz, vagy okozhat.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a közérdekből, kárel-
hárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájé-
koztatásra használt hangosító berendezés üzemeltetésére.

Általános rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában a környezeti zaj és rezgés-
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm.
rendeletben, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatáro-
zott fogalmakat kell alkalmazni.

Fogalom meghatározások
4. § E rendelet alkalmazásában:

a) hangosító berendezésnek minősül bármely hangszóró,
vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor szol-
gáltatására (hangosítására) szolgáló eszközt, berendezést,

b) rendezvény: előre meghatározott helyen és időben szer-
vezett összejövetel (pl: sport, szórakoztató, vagy kul-
turális jellegű),

Közterületi rendezvények során üzemeletetett 
zajforrásokra vonatkozó rendelkezések

5. § (1) A polgármester engedélye kell közterületi rendezvé-
nyen a nappali időszakban 1 óra időtartamot meghaladó, éj-
szakai időszakban bármilyen időtartamú hangosító berendezés
üzemeltetéséhez, élőzene illetve műsor szolgáltatásához.
(2) Az engedély iránti kérelmet a zajforrás üzemeltetője a ren-
dezvény tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal köteles
benyújtani a polgármesterhez.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott engedélykérelem mel-
lékletét kell képeznie:

a) a rendelet 1. sz. mellékletét képező zajvédelmi adatlapnak,
b) a zajforrás várható zajkibocsátására, hatásterületére vonat-

kozó dokumentumnak,
c) helyszínrajznak, melyen a színpad és a hangszórók elhe-

lyezkedése is szerepel,
d) ingatlan tulajdonosának hozzájárulásának.

(4) A kérelem elbírálásáról a polgármester a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény alapján határozattal dönt.

Korlátozó rendelkezések
6.§ (1) A polgármester a hangosító berendezés használatának
időtartamát, teljesítését korlátozhatja, vagy az engedély ki-
adását megtagadhatja, ha a kérelemből és annak mellékleteiben
közölt adatokból az állapítható meg, hogy az alkalmazni kívánt
hangosító berendezés használata vagy élőzene, műsor szolgál-
tatása során a zajkibocsátási határértékek nem betarthatók.

(2) A polgármester az engedély kiadását akkor is megtagad-
hatja, ha az 5. § (2) bekezdésében foglaltak nem teljesültek.

(3) A polgármester az engedélyt visszavonhatja, ha az en-
gedélyezett feltételeket a kérelmező nem teljesítette. 

Zajkibocsátási határérték
7. § A közterületen megtartott rendezvények során üzemel-
tetett hangosító berendezésekre, zeneszolgáltatásra a min-
denkor érvényben lévő jogszabályban – a szabadidős zajfor-
rásokra – megállapított zajkibocsátási határértékeket kell be-
tartani.

Lakóingatlanok és zöld felületeik építésével, 
fenntartásával kapcsolatos szabályok

8. § A lakóingatlanok és zöld felületeinek építésével, fenn-
tartásával kapcsolatos zajos tevékenység (kalapálás, fűrésze-
lés), motoros kerti és barkácsgépek üzemeltetése vasárnap és
ünnepnapokon egész nap tilos.

Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.

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

A rendelet 2012. július 03. napján kihirdetésre került.

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VII.03.) önkormányzati rendelete
a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról
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Melléklet a 23/2012.(VII.03.) önkormányzati rendelethez

ZAJVÉDELMI ADATLAP
közterületi rendezvényen hangosító berendezés engedélyezéséhez

1. A berendezés szolgáltatójának (üzemeltetőjének) neve:

Címe: ______________________________________________________________________

Telefonszáma:_______________________________________________________________

2. A rendezvény megnevezése:

3. A rendezvény helyszíne, útvonala:

4. A rendezvény tervezett időpontja: ______ év __________________hónap _________ nap

5. A hangosító berendezés alkalmazásának tervezett időpontja:    ______ órától _________________ óráig

6. A zeneszolgáltatás módja (a megfelelő aláhúzandó):
élőzene hangosítással,
élőzene hangosítás nélkül,
gépi műsorforrás,

egyéb:______________________________________________________________________

7. Hangosító berendezés üzemelési zajteljesítménye: __________________ dB

8. Hangosító berendezés adatai:

_________ db ___________________________________________ típusú erősítő

_________ db ___________________________________________ típusú hangszóró

_________ db ___________________________________________ típusú zenegép

egyéb: ______________________________________________________________

9. Erősítő berendezésen hangerő korlátozót (limitert) alkalmaznak-e:   igen / nem

10. Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazható hangszerek:

______________ db ______________________________________________________

______________ db ______________________________________________________

______________ db ______________________________________________________

Velence, ____________________________

____________________________
aláírás, bélyegző

Kérelemhez mellékelni kell:
helyszínrajz (ezen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a hangsugárzók és a színpad elhelyezését, a hang-
sugárzók teljesítményét, és a zajforrás hatásterületét) közterület-foglalási engedély, megállapodás
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2012. évi tervezett önkormányzati programok
2012. július 21. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték

Én és a kisöcsém zenés vígjáték

2012. július 28. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
A muzsika hangja musical

2012. augusztus 4. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
Mona Marie mosolya zenés vígjáték

2012. augusztus 11. 20.30 Északi-strand Velencei Nyári Zenés Esték
Honfoglalás rockopera 

2012. augusztus 17., 18. Északi strand A velencei zene és tánc napja
VIII.  Nemzetközi Néptáncest

2012. augusztus 19. Északi strand Velence Város Születésnapi Vígassága
XV. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap

Tűzijáték és SMASH disco

2012. augusztus 20. 11.00 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

2012. december Zöldliget Iskola Városi Karácsony

ANYAKÖNYVI  HÍREK

HHáázzaassssáággoott   kkööttöött tt ::

2012. június 23-án
Vass Attila – Marosvári Kitti

Gratulálunk!
Szabó Lászlóné, Egri Andorné, Balogh Erika

anyakönyvvezetők

FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE
Velence Város Képviselő-testülete 2011-ben új rendeletben
szabályozta a helyi kitüntetések, díjak adományozásának rend-
jét. Az alábbiakban röviden ismertetésre kerülnek a közeljö-
vőben aktuálissá váló kitüntetések a hozzájuk tartozó javas-
lattételi határidőkkel. 
Velence Rózsája Díj adományozása
Velence Rózsája díj adományozható azoknak a természetes
személyeknek, akik Velence kulturált környezetéért, szépíté-
séért, közterületi vagy általános összképének javításáért kie-
melkedően hasznos munkát végeztek és ennek eredményekét
a település külső megjelenése számottevően javult. 
A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot. 
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a
Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A díj
átadása a „Babák Rózsakertje”ünnepségen történik. 
Díszpolgári Cím
A Díszpolgári címet olyan országos és nemzetközi ismertség-
gel rendelkező, velencei kötődésű élő személy kaphatja, aki
tevékenységével, munkásságával Magyarországon és külföl-
dön általános elismerésre ad alapot. 
A Díszpolgári Cím odaítélésére bárki tehet javaslatot. 
A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a
Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A
Díszpolgári Cím átadása az október 23. napi városi ünnepsé-
gen történik. 
Velencéért Oklevél
A Velencéért Oklevelet olyan Velence városban tevékenykedő
személyek és szervezetek kaphatják, akik a helyi közösség
szolgálatában, összefogásában jelentős érdemeket szereztek.
A Velencéért Oklevél odaítélésére bárki tehet javaslatot. 

FELHÍVÁS
Velence Város Önkormányzata bérlőt keres a Zárt ut-
cában lévő (volt Faház ABC) épület hasznosítására.
Hasznosítás során figyelemmel kell lenni a park funkció-
ra, illetve a környék adottságaira. Az ajánlatban fel kell
tüntetni, hogy milyen tevékenységre kívánják hasznosí-
tani az épületet, illetve nyilatkozni kell a felújítás, átala-
kítás elvégzéséről.

Pályázati határidő: 2012. augusztus 15.
Bővebb tájékoztatást Heinczné Horváth Edinától
kaphat az Önkormányzat igazgatási osztályán, vagy 

telefonon a 22/589-412-es telefonszámon.

A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Pol-
gármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell. A Ve-
lencéért Oklevélre csak élő személy/ténylegesen működő
szervezet jelölhető. A Velencéért Oklevél átadása az október
23. napi városi ünnepségen történik. 
Kedves Olvasók! Várjuk az Önök javaslatait!

Szelei Andrea aljegyző
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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
Hivatal 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. 
Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52.

Mamma Mia Pizzéria Agárd, 
Bevásárló központ  
Tópart ABC Halász u. 1. 

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
Egész évben nyitva  V. utca 43.

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.
Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65. 

Herbárium „az egészség őrzője”
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
ERDEX Kft.
(Kertészet) Úttörõ u.36.
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

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
20% kedvezmény a ját-
szóház árából,  5% ked-
vezmény a megvásárolt
játék árából 

Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Alkoholmentes italokból,
kávékból
5% kedvezmény
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%

Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
5.000.- Ft felett 5% 
kedvezmény
Minden termékre 10%

Minden hónapban 
más-más kedvezmény, a
Velencei Híradóban meg-
jelenõ hirdetés szerint!
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Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Dunaújváros
Sárosd
Beloiannisz
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Vác
Salgótarján Baglyasalja
Mályi
Sátoraljaújhely
Kecskemét
Kiskőrös
Sárbogárd Sárszentmiklós
Pécs
Pettend
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Fehérvárcsurgó
Bodajk
Mór
Zámoly
Csákvár
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Káloz
Aba
Enying Balatonbozsok
Sárkeszi
Szabadbattyán
Veszprém
Csetény
Siófok
Zalaegerszeg
Összesen:
Mindösszesen:

87
1
2
1
4
1
1
2
3
2

82
22

1
145

21
9

488
395

36
213

11
1
1
2
3
1
1
1
1

21
55

1
2
2
1
2
1
2

11
71

7
1
1
1
1
1
2
1
2
2

1726
5176

VÁROS ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

316
614
375
74

1668
266
78
59

3450

VÁROS ESETSZÁM  

Összesen

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2012. június

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:                           

Tájékoztató a Velencei Szakorvosi 
Rendelőintézet működéséről

Tüdőgyógyászati szakrendelésünket szeretnénk újraindítani.
Dr. Lupkovics Gergely tüdőgyógyász szakorvos, a működési
engedély birtokában megkezdi rendelését. A szerződéskötés fo-
lyamatban van. A szakrendelés valószínűleg szerdán lesz elérhe-
tő. Pontos tájékoztatást a hónap második felétől Recepciónk ad. 
Dr. Jachymczyk György főorvos sebészeti-, proktológiai-, és
stoma-gondozás szakrendelése augusztus elején újra indul. Elő-
jegyzés a Recepción kérhető. 
Az érsebészeti szakrendelést júniustól Dr. Turcsán Erik főor-
vos vezeti.  A szakrendelésre előjegyzés, beutaló birtokában a
Recepción kérhető.
Nőgyógyászati szakrendelésünkön, Dr. Med. Habil. Hagymásy
László főorvos, és Dr. Nagy László főorvos mellett, hétfőnként
Dr. Kállay Miklós szülész-nőgyógyász szakorvos rendel.
A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működteté-
sét, az Önkormányzati Társulás döntése alapján 2012. október 1-
től a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet működtető Velencei-
tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
átveszi. A háziorvosi ügyeleti szolgálat, terveink szerint a Ren-
delőintézet épületében, a Mentőszolgálat és a Gyógyszertár köz-
vetlen közelében, a megszokott orvos-, nővér- és gépkocsi-
vezető létszámmal fog működni.
Májustól speciális mammográfiás ultrahang-szakrendelést in-
dítottunk, elsősorban, de nem kizárólag 20-35 éves hölgyek szá-
mára, akik az országos mammográfiás szűrési rendszerben élet-
koruk alapján nem vesznek részt. A vizsgálatokat minden érvé-
nyes egészségbiztosítással rendelkező magyar állampolgár, tár-
sadalombiztosítási alapon, ellátási területünkről igénybe veheti.
A vizsgálatokat dr. Székely Miklós főorvos úr végzi, csütörtö-
könként 8:00 – 10:00 óra között, aki ennek a szakterületnek több
évtizedes gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szakembere. A vizs-
gálatokra, beutaló birtokában a Recepción lehet időpontot kérni.
Nappali kórházi szolgáltatásunkkal belgyógyászati, ideggyó-
gyászati és reumatológiai betegeinknél infúziós kezeléseket vég-
zünk. A tevékenységet szakmai szempontból dr. Szabó Péter
belgyógyász, kardiológus főorvos koordinálja és felügyeli. A
nappali ellátás keretében végezhető infúziós kezelések beveze-
tésével helyben nyújtjuk betegeink számára a szükséges terá-
piát, korszerű, barátságos körülmények között. Az infúziós
kezelések citosztatikus kúrában részesülő betegek kiegészítő ke-
zeléseként is pozitív hatásúak. A kezelésekre Kondor Éva ve-
zető asszisztensnőnél, vagy a Recepción lehet jelentkezni.
A gyomor-bélrendszer betegségeiben szenvedők a gasztro-en-
terológiai szakrendelésen, a máj- epe-hasnyálmirigy problé-
mákkal küzdők a hepatológiai szakrendelésen kapnak ellátást. 
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is folyik:
Tunikolt Éva gyógymasszőr minden nap a Recepción adott idő-
pont alapján elérhető. A szolgáltatást az OEP nem finanszírozza.
Az ellátás nemcsak szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő
masszázsként, regeneráló masszázsként is igénybe vehető.
(Részmasszázs: 20 perces 1500 Ft, 30 perces 2000 Ft. Teljes-
test masszázs: 60 perces 3500 Ft)
Rendelőintézetünk otthoni szakápolási tevékenységet is végez.
Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák segítségével
lehet igénybe venni. 
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javaslata-
ikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék munkánkat. 

dr. Ferencz Péter  ügyvezető 

A Velencei Rendelőintézet felvételt hirdet
pályakezdők részére

szakápolónő pozíció betöltésére.
Érdeklődni: 22/589-515 vagy
Kondor Éva - 06/30 316-1069



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
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Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

(Edokrinológia, anyagcsere
és diabetológia)
Diabetológiai edukácio

Edokrinológia, anyagcsere
és diabetológia

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)

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita
15.30-18.30

Dr. Kalmár József
08.00-12.00

Dr. Németh Csilla
08.00-13.00

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. Kállay Miklós
16.00-20.00

Dr. Orosz Gábor
09.00-14.00
(átmenetileg

szünetel)

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. Turcsán Erik
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

UROLÓGIA Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

Dr. Rácz Lajos
15.00-19.00

CSECSEMŐ- ÉS 
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BELGYÓGYÁSZAT

SEBÉSZET



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

Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria

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 10.00-12.00
14.00-18.0008.00-18.00

Dr. Miniska István
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. Székely Miklós
08.00-10.00

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. 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

Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

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 szolgáltatás  feladatkörébe tartoznak: intravénás infúzió belgyógyászati, reumatológiai, neurológiai

betegségekben. Az infúziós kezelésre való előjegyzésre a recepción vagy a vezető asszisztensnőnél van lehetőség.
Az infúziós kezelések, kedvező hatásuk miatt, citosztatikus kúrában részesült betegek számára is kérhetőek.

NAPPALI ELLÁTÁS

Átmenetileg
szünetel
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Czuppon István igazgató búcsúbeszéde

Elmúlt! Hát elmúlt! Viszlát, jó barát. Jó volt! Egy show
volt!  Ami mindig megy tovább!
S ha, fáj majd kicsit néha, hogy a szereped véget ért, ott
jársz ne feled, az úton a cél felé! 

Ezt a dalt választottátok a ballagási búcsúdalotoknak! 
Jó volt? Egy show volt?
A nyolc évből mindig a legérdekesebbek azok a pilla-

natok, amelyeket együtt éltünk meg! Milyen közös élmé-
nyeink vannak? Mely emlékeket viszitek magatokkal?

Az utolsó héten azt kértem Tőletek, írjátok le nekem
mi volt a „jó volt”? Mi volt a „show volt”?

Nekem is hasonló emlékeim maradnak rólatok, mint
amilyeneket megosztottatok velem:

Tábori kalandok: közös reggeli futás Harkány és Siklós
között, Pizsama versenyt nyertem közösen, egy itt balla-
góval, éjszakai túra a Csattogó völgyben, ahol bőrig áz-
tunk, közös vízilabdázás a Balatonban, amikor dobáltalak
Benneteket Csopakon a vízbe, vagy amikor hazaküldtem
valakit a táborból, mert megsértette a tábori házirendet.
Kerékpár túra Örvényesre a vízi malomhoz, bizony – bi-
zony! Keresztülbringázni, a balatonfüredi szökőkúton fel-
öltözve. Sí táborok, ahol együtt kalandoztuk be egyik
másikatokkal az Alpok pályáit, vagy együtt ültünk a Hüt-
tében, egymás szomszédjai lehettünk a szállodában, ahol
Ti este nem hagytatok aludni, én pedig reggel.

Osztálykirándulások: mikor a Cuha völgyében vona-
toztunk, egymást segítettük át a patakon, vagy éppen egy-
máson nevettünk ki lesz vizesebb a vízátfolyásban!
Szurkoltatok ki ér előbb fel a fagyökereken a dombtetőre!
Tamás bácsi volt a gyorsabb! Kicsi a rakást játszottunk,
ahol a legkisebb volt legalul! Őszinte örömmel meséltetek

a Vidámparkról, ahol Jutka néni mindenre felült veletek,
amit én nézni sem tudok! 

A tanórák, amelyről ilyen jelzőket írtatok: A sanyarga-
tott, fegyelmezett, boldog, néha fájdalmas, élményes ma-
tek órák! Azt is felidéztétek: „Mikor István bácsi elővette
szólásait, azokból csak arra emlékszem, hogy kiesek a ga-
tyámból!” Az érdekes fizika órákat is megemlítettétek!

Közös programok, amikre szívesen emlékezünk: Jég-
korong meccsek, Farsangok meglepetés műsorai, a taná-
rokkal. Közös utazások, szurkolások a NAGY VAGY
vetélkedőn! Vagy amikor tavaly az évzárón a szorongó
narrátort biztattam! Nagyon büszke voltam rátok az idei
fordított napon, amikor a pályázó diákigazgatók először
vetélytársként versenyeztek, majd közösen együtt dolgozó
csapattá kovácsolódtak! Egymást segítve tudtatok dol-
gozni a közös sikerért, hogy mindenki jól érezze magát!

Igen, ezek a Mi közös élményeink, amelyet már senki
sem tud Tőlünk elvenni! Ez a miénk! 

Kívánom, hogy sok ilyen közös élményben legyen
részetek, életetek során!

Elmúlt! Hát elmúlt! Viszlát, jó barát. Jó volt! 
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További képek és 
információk 
most és egész nyáron 
iskolánk honlapján, a 
www.zoldligetsuli.hu
weboldalon. 
Érdemes gyakran odaklikkelni!

A jövő Zöldliget iskolája
Ballagó diákjaink vágyai négy évvel ezelőttről

Barkó Dominik: „… Jó lenne, ha a tornaterem mellett
lenne egy Zöldligeti Békák kosárlabda csarnok, na meg
egy szép uszoda, ahol szünetekben úszhatnánk.”

Budai Dóra: „… Úgy képzelem el, hogy nagy udvara
lenne, benn gumiszoba, sportcsarnok, és laptopon lehetne
tanulni. Lenne beszélgető óra és dupla jövőbe utazó óra.”

Gere Klaudia: „… A kapu boltíves legyen, sok virággal. A
büfé fakuckóból volna. Lenne egy beszélőszoba, ahol
megbeszélhetünk mindent. Tánctermet is szeretnék, s
külön termet, ahol csak angolul lehet megszólalni.”

Zilaj Eszter: „… Hatalmas homokozó, szökőkút és nyu-
gágy kint az udvaron. Benn laptopon tanulnánk. Az aulá-
ban óriási akvárium a fejük fölött. Egy nagy ebédlő, ahol
finomakat ehetnénk.”

László Petra: „…A falon egy nagy tábla, benne a címer, a
tanárok nevei, az osztály névsora és órarendje.”

Demény Jennifer: „… Kint hatalmas sportpálya. Bent
olyan környezetismeret terem, amiben lennének növények
és állatok, Híres emberek képei, országok himnuszai.”

Farsang Andrea: „… Emeletes iskolát szeretnék. Nekünk
fent lenne az osztályunk. Az udvaron mindenkinek saját
fája, amit ő gondozna.”

Czuppon István igazgató úr 
tanévzáró sorai

Bizony, bizony egy újabb tanév ért véget ebben a cso-
dálatos épületben, ebben a fantasztikus iskolában. 408
tanuló járt nap, mint nap iskolánkba, s nagyon szépen tel-
jesítettek.

Első évfolyamon 21-en kiválóan, 41-en jól, 15-en meg-
feleltek.

Az alsósok közül egy tanulónak nem sikerült tanév
közben teljesíteni, ő majd augusztusban bizonyíthat, a fel-
sősök közül is mindössze ketten jártak így. Azonban 40
alsó tagozatos és 21 felsős diák részesült nevelőtestületi
dicséretben kiemelkedő tanulmányi munkájáért. Tanulmá-
nyi átlagunk 4,28 volt ebben a tanévben.
A 42 végzős diák közül tanulmányaikat

16-an gimnáziumban, 
12-en szakközépiskolában és
14-en szakiskolában folytatják.

Kívánunk nekik az életben nagyon sok sikert, örömöt és
boldogságot, s hogy vágyaik szárnyra kapva teljesüljenek!

Na és nemcsak a tanévnek van vége, hanem egy kor-
szaknak is 19 év után. Fenntartó váltás elé nézünk. Bízunk
abban, hogy az eddigi biztonságunk, feltételeink, amik se-
gítettek bennünket a fent említett eredmények elérésében
továbbra is megmaradnak. Köszönjük a városnak, azok ve-
zetőinek ezeket az éveket!

Ballagási búcsúbeszéd
Kedves Tanáraink és ittmaradó Diáktársaink!

Eljött, hát vége. Itt a 8. év vége. Búcsút mondunk az
általános iskolának. Igaz, vártuk már ezt a napot, de most
jövünk rá, hogy hiányozni fog a megszokott környezet. Jó
volt itt nekünk. 

Örök emlék marad minden kirándulás, a fellépések, az
egyszerű hétköznapok, a csínytevések, amiket együtt kö-
vettünk el. Hiányozni fognak tanáraink, kiktől oly sok
mindent tanultunk. 

Alsós tanítóink, Margit néni és Annamari néni. Kö-
szönjük, hogy bevezettek minket a betűk és a számok vi-
lágába, és hogy segítettek szüleinknek nevelésünkben.

A felsős osztályfőnökök Jutka néni és Tamás bácsi.
Szokatlanok lesznek önök nélkül a középiskolai napok, a
tanórák, és az órai nevetések.

Különösen az iskolai táborok fognak hiányozni. Né-
melyikről sok szép emlékünk van, de még itt van előttünk
egy, ami érzem, hogy az egyik legjobb lesz.

Nehéz dolgunk lesz az elkövetkezendő években. Most,
hogy elballagunk, egy új fejezet kezdődik életünkben.
Vége a „játékos gyerek” világnak, és kezdődik egy komo-
lyabb, érettebb korszak. Nem hátrálunk meg, céljaink van-
nak. Így hát búcsúzunk most kedves tanáraink, diák-
társaink, iskolánk. Majd visszajövünk még, ebben biztos
vagyok, de most szeptemberben a gimnázium kapuján lé-
pünk be, s helyettünk új diákok, a kis elsősök jönnek ide. 

Hetedikesek! Jövőre ti lesztek a „nagy” nyolcadikosok,
sok sikert kívánunk nektek, és mindenkinek, aki itt foly-
tatja tanulmányait. Kitartás, és éljétek meg derűsen a még
itt töltendő napokat.

Mag Eszter 8.b





2012. JÚLIUS VELENCEI HÍRADÓ  33

22001122
BBoo ll oonndd bbaa ll ll aaggááss



34 VELENCEI HÍRADÓ 2012. JÚLIUS

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

ZÖLDLIGET EMLÉKÉREM

Régóta hagyomány nálunk, hogy az a végzős diák, aki
igazán sokat tett az iskolában s azon kívül is az iskoláért,
öregbítette annak hírnevét, Zöldliget Emlékéremben ré-
szesüljön. Egyhangú szavazással ezt az idei tanév végén
Teplánszki Martin 8.b osztályos tanuló kapta meg.

Martin azon kívül, hogy jó, eredményes tanulója volt
iskolánknak, mint arról már hírt adtunk, évek óta a
Megapixel versenyeken is részt vett, ahol még az infor-
matika szakon végzős középiskolásokat is maga mögött
hagyta.

Nem csak ott teljesített! Az új iskola tökéletesen fel-
szerelt számítógép parkját, projektorait, s minden egyéb
híradástechnikai felszerelését is olyan profi szinten kezelte,
hogy már felnőtt kollégák is hozzá fordultak segítségért.
Mindig tele volt ötletekkel, s azokat kettes számrendszer-
re, a számítógép nyelvére fordítva meg is valósította. A
Diákönkormányzatban is komoly támasza volt már az
előző években is társainak, s ebben a tanévben is bármikor,
bármit megoldott, s tudom, hogy még sok minden maradt
is benne.

Bizony sok alkalommal fogjuk még emlegetni nevét, s
minden kollégám nevében mondhatom, hiányozni fog.
Hálásak vagyunk neki, s kívánjuk, hogy más iskolában,
akár intézményben, akár a nagybetűs ÉLET iskolájában
váljanak valóra álmai, vágyai.

Több tanulónk van az iskolában, aki táncol. Ki a Zöldli-
get Táncszínházban, ki az Eszteranna Tánccsoportban, ki
helyben, ki Székesfehérváron, ki másutt. Mindnyájukat jól
esik nézni is, és büszkék vagyunk rájuk, hogy különféle mű-
fajokban – néptánc, hip-hop, versenytánc, balett – jelesked-
nek.  Jó dolog a tánc, erősíti a testet és felszabadítja a lelket. 

Az idei tanévben egy hetedikes diákunk, aki kis kora óta
sok helyen kipróbálta már magát, országos versenyen na-
gyon szép helyezéseket ért el.

Oláh Vanda 7.a osztályos tanuló az Iringó TáncSport
Egyesület sportolója a MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC
SPORTSZÖVETSÉG által rendezett 2012. Magyar Bajnok-
ság „B” kategóriában Junior korcsoportban 

- latin-amerikai/karib tánckategóriában ezüstérmes
- modern balett tánckategóriában bronzérmes,

valamint a XXII. Zuglói Táncfesztivál Országos Táncverse-
nyen 

- latin-amerikai/karib tánckategóriában bronzérmes lett.
Szívből gratulálunk neki, s kívánunk további szép sikereket
számára!

„... Fejezd ki tánccal mindazt az energiát, ami felszabadult
benned. Az egész tested tele lesz energiával, hagyd, hogy ez az
energia a táncon keresztül fejeződjön ki. Igen fontos a tánc...”

(Osho)

TTáánnccoollóó  lláábbaakk......
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Nagyon zord időben keltünk útra, összesen öt busszal Balatonaka-
liba, az iskolai táborba. A hétfőtől péntek délig tartó idő zömében esőt
hozott a számunkra, csak a végére derült ki teljesen az ég. Ám mindez
bennünket cseppet sem izgatott. Jól éreztük magunkat.

Az odavezető utat kétszer is megszakítottuk, hogy világot lássunk, de
legalábbis, hogy megtekintsük Magyarország egyik leghíresebb porce-
lángyártó helyét. Herenden, a mini manufaktúrában egy kis film után
megtekintettük lépésről lépésre azt a folyamatot, amivel ma is világhír-
névre tesz szert a magyar, kézzel készült „herendi porcelán”. Aztán meg-
csodálhattuk a nemrégen felújított veszprémi állatkertet, rengeteg kis és
nagy állattal, hatalmas parkkal.

Késő délután érkeztünk táborunk helyszínére, a Balaton felvidék le-
nyűgöző tájait látván, Balatonakalira. 

A második napon Afrika volt terítéken, s mégcsak nem is kellett olyan
messzire utazni. Balatonedericsen jártunk az Afrika Múzeumban. Megis-
mertük dr. Nagy Endre munkásságát, gyűjteményét, hagyatékát. Maradó
időnkben felfedeztük a település minden zegzugát, s a kavargó, szélfútta,
eső áztatta Balatonban is gyönyörködtünk. Fantasztikus, hogyzánk leg-
nagyobb tava, a „mi kis tengerünk”, még ilyen időben is mily csodás.

A harmadik nap a különféle, nem mindennapi járművek bűvkörében
telt el. Hajókirándulásra mentünk Badacsonyba, ahol a fenséges látványt
a szőlőlugasok között apró dzsipekről csodálhattuk száguldás közben.
Sofőrjeink miközben jól vezettek, kis előadáson ismertették a vidék neve-
zetes helyeit, felhívták figyelmünket a közeli és távoli látnivalókra. Na,
jó, bevalljuk, a hajón nagyon hideg volt. Eső, szél sem kímélt bennünket.
Ám a táborban, az esti órákban a tábortűz melegénél mindezt feledtük.

Mit tesz legszívesebben az ember, ha a Balaton partján nyaral? Stran-
dol. Mi is így tettünk a negyedik napon. Lubickolás, persze csak mód-
jával, napozás, strandfoci és mindenféle játékok. Aztán este kareoké a
táborban, illetve zseblámpás, hangulatos tájház-látogatás. 

Mire elindultunk, sőt hazaértünk, addigra megérkezett a kánikula is.
Nekünk azonban így is hangulatos volt a tábor. Nem törődtünk az idő-
járás viszontagságaival. 

Annamari néninek köszönet a sok szervezésért, s a Zöldliget Alapít-
ványnak, hogy fejenként 3-3000 forinttal támogatta diákjaink táborozását.

Balatonakali –

iskolai tábor

Összeállította: Nagy Edit tanár
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Aranymise

„Mindennek megvan az órája és minden szándéknak a
maga ideje az ég alatt. Ideje a sírásnak, és ideje a nevetés-
nek; ... ideje a szeretetnek...” (Préd 3;1,4,8,) olvashatjuk a
Prédikátor Könyvében.

Igen, és ideje van a hálaadásnak is.
Az emberek életében vannak kerek évfordulók, pl.:

születésnap, házassági évforduló, vagy a munkában
eltöltött évek kerek évfordulója. Ilyenkor egy kicsit megál-
lunk, elcsendesülünk, és összegezzük magunkban az
elmúlt évek eseményeit. A kerek évfordulók alkalmat
adnak az ünneplésre is.

Különleges alkalom egy pap életében, a pappá szen-
telésének 50. évfordulója. Sörédi Imre atya megkapta
Istentől azt a kegyelmet, hogy hálát adhasson ezen a szép
napon. 

Június 24-én, vasárnap a velencei   templomot zsú-
folásig megtöltötték a hívek, hogy egykori, szeretett
plébánosukat, Imre atyát köszöntsék, vele együtt imád-
kozzanak, és hálát adjanak Istennek az 50 éves papi szol-
gálatért.

A 11.00 órai harangszó most még ünnepélyesebbnek
hallatszott, mint máskor. A kóruson felcsendült  Charpen-
tier Te Deuma. Ezalatt Imre atya és Csaba atya az asszisz-
tenciával az oltárhoz vonult.

Csaba atya, a jelenlegi Plébános úr  szeretettel, őszinte,
meleg szavakkal köszöntötte elődjét.

A homíliában Imre atya röviden ismertette  életútját,
majd az ünnepi szentmise  folytatódott, miközben a
székesfehervári Vox Mirabilis énekkar gyönyörű kórus-
műveket adott elő.

A befejező áldás előtt köszöntötte Imre atyát Oláhné
Surányi Ágnes polgármester asszony, a református  gyüle-
kezet nevében pedig Pápai Szabó György  nagytiszteletű
lelkész úr gratulált az ünnepeltnek.

Most búcsúztak el a hívek Csapó  Gergelytől is, aki
sok éven át  volt az Egyházközség kántora. A szentmise
végén Imre atya egyenként részesített minden jelenlevőt
aranymisés áldásában. A plébánia udvarán a Képviselő-
testület tagjai, s a hívek kedves agapéval vártak mindenkit.
Így az együttlét kellemes hangulatban beszélgetve, további
gratulációkkal  zárult. 

Hála és köszönet a jó Istennek ezért a szép napért, és
köszönet mindenkinek a sok munkáért, fáradtságért!

Kedves Imre atya! E napon minden Érted volt, Neked
szólt!
„Áldjon meg  az Úr és oltalmazzon!
Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos!
Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üd-
vösséget!” Szám 6,24-26 

Németh Irén
Közreadta:

Kiss Csaba plébános 

Római Katolikus Egyházközség miserendje:

Ó-falu, Szent István templom
kedd: 08.00 óra
péntek - szombat: 19.00 óra
vasárnap és ünnepnap: 11.00 óra

Újtelep, Kalazanci Szent József templom
hétfő: 18.00 óra
szombat: 18.00 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 Lakosságát és minden érde-
keltet, 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
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IX. u. 5., 6., 7., 11., 12., 15., 16., 18.,
31., 33., 36., 61., 75., 84., 85., 92.
X. u. 2., 37., 42., 43., 48., 52., 56., 68.,
94.
XI. u. 2., 32., 38., 68., 79., 82., 94
XII. u. 50., 55., 57., 78., 96.
XIII. u.51., 55., 61., 63., 66., 69., 70.,
84., 85., 86., 87., 90., 102., 103.
XIV. u. 8., 12., 13., 20., 69., 86.,
XV. u. 2., 8., 10., 28., 31.
XVI. u. 1/a.9., 13., 16., 22.
Jókai u. 1/a. , 15., 45., 47.
Gesztenyesor 9.
Vörösmarty u. 4., 21., 22., 27., 28., 35.,
49., 62., 69.,70., 73.,87., 88., 97., 99.,
100., 102., 111.
Toldi u. 3.
Kis u. 8., 12.

Meggyfasor 3-4., 27.
Petőfi u. 7., 9., 21., 24., 26., 32., 34.,
36., 51., 57., 66., 75., 79., 95.
Gárdonyi G. u.  10., 16., 
Arany J. u. 36., 56.
Veréb u. 4., 8.
Kő u. 1., 2. 17., 
19/a., 22., 27., 40.

Természetesen több rendezett, szép in-
gatlan van, következő számban folytat-
juk a felsorolást.
Mindenkinek köszönjük, akinek szívügye
a szép, virágos Velence!

Benkő Istvánné szervező 
Virágos Velence Városszépítő

Egyesület elnöke

Virágos Velencéért
Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük
azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt gondo-
zott, szépen rendben tartott, virágosított a közterület. Már
most, a szezon kezdetén is sok a virággal díszített ingatlan,
de nagyon szépek az ápolt gyeppel, egy-egy örökzölddel

beültetettek is. Ez látható az alábbi felsorolásból is és
reméljük, még további ingatlanok csatlakoznak az ápolt
környezethez. 
Vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően szépek,
gondozottak, de ház-számtábla hiányában nem beazo-
nosíthatóak, így nem tudjuk az újságunkban közzétenni.
Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

június 16-án tapasztalatcsere-kirándulást szervezett tagjai részére a Vas megyei Jeli Arborétumba, abban bízva, hogy
– az előjelzések szerint – a csodás rhododendron különlegességek egyes fajtáji még júniusban is megtekinthetők. Út-
közben megcsodáltuk hazánk egyik kiemelkedő műemlékét, a 13. században épült jáki templomot is. 

Sajnos az ez évi különleges időjárás – a hirtelen jött nagy meleg – hatására már májusban elvirágzott a rhododend-
ron  bokrok zöme, így csak néhány nyíló virágot láthattunk. A rengeteg elvirágozott bokor mellett sóhajtoztunk: „de jó
lett volna mindezt virágzásában megcsodálni!” Ennek ellenére a Hét forrástól a kilátóig igazi egészségjavító sétával igen
nagy távot megtettünk, kellemesen elfáradtunk és nagyon jól éreztük magunkat a gyönyörű fenyőfajták, és a világ több
tájáról származó növények, egzotikus táj-részletek között.

A napot a somlóvásárhelyi csárdában egy megérdemelt uzsonnával zártuk. Közösen megfogalmazva eldöntöttük,
hogy ezt a szép napot a jövőben megismételjük, de már a virágzás dömpingjében: májusban.

További szép nyarat kíván minden
kedves olvasónak:

Virágos Velence Városszépítő 
Egyesület Vezetősége

A Virágos Velence Városszépítő Közhasznú Egyesület

Daru u. 3., 5., 7.,  11/a.
Régiposta u. 3., 14., 15., 21., 
24., 26., 28., 30.
Kócsag u. 6.
Vihar u. 1., 7., 8/a., 9.
I. u. 31., 33., 35.,49., 
58., 63., 80.
II. u. 39., 41., 55., 64., 76., 78.
III. u.22., 34., 35., 38., 41., 48., 68., 70.,
85.
IV u.  19., 22/a., 23., 27., 62., 69., 73.,
79., 93.
V. u.  17., 22., 23., 25., 35., 37., 52., 56.,
58., 60., 64., 74., 75., 76., 77., 82.
VI. u.  4., 6., 7., 19., 21., 30., 32., 36.,
38., 40., 42., 50., 52., 71., 73.
VII. u. 9., 65., 86.
VIII. u. 3., 5., 7., 9., 21., 35., 60., 77.,
78., 82., 91.
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Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának júliusi üléséről

A VKTKT Társulási Tanácsának 2012. július 2-i soros
ülésén a társult települések vezetői tájékoztatást hallgattak
meg a MÁK 2010.évet érintő központi költségvetésből
származó hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámo-
lásának szabályszerűségére vonatkozó ellenőrzésről és a
2011. évi elszámolásról.

A VKTKT a szúnyoggyérítést végző szolgáltató kivá-
lasztására 3 ajánlattevős hirdetmény nélküli egyszerű köz-
beszerzési eljárást indított. A pályázati kiírásra egy ajánlat
érkezett, melyet a bírálóbizottság érvényesnek és eredmé-
nyesnek nyilvánított. Az ajánlattevő a Gergely Air Kft,
amely a szerződés megkötését követően légi-kémiai ill.
földi-biológiai irtás végzésére jogosult a térségben. 

A VKTKT fenntartásában működő Velencei-tó Kör-
nyéki Egységes Pedagógiai Módszertani Szolgáltató In-
tézmény igazgatójának magasabb vezetői megbízása lejárt,
ezért a fenntartó pályázatot írt ki. A pályázati kiírásra az in-
tézmény jelenlegi vezetője nyújtotta csak be pályázati
anyagát, amely minden feltételnek megfelelt. Így a Társu-
lási Tanács 5 évre Szatmáriné Mályi Nórát  nevezte ki ma-
gasabb vezetői megbízással a VEPSZ igazgatójává.

Június 30-val befejeződött a Chernel István Általános
Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény fűtéskorszerűsítése, melynek pénzügyi el-
számolását elfogadta a Társulási Tanács.

2012. szeptember 15-én Vereben, a Verebi Szüreti Nap
keretében tartják meg a VI. Kistérségi Szüreti Mulatságot,
melyet a VKTKT bruttó 200.000.-Ft összegben támogat. 

A fenti döntések meghozatala után a Társulási Tanács
elfogadta az általa fenntartott közoktatási intézmények pe-
dagógus- és alkalmazotti, illetve gyermek- és tanuló- és
csoportlétszámát, és ezen intézmények 2011/2012-es tan-
évről szóló beszámolóját is. 

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

irodavezeto@velencei-to.hu

KISTÉRSÉGI HÍREK

A Velencei Helytörténeti Egyesület Fotótára az elmúlt
évben igen sok szép, értékes, régi és új fotóval gyara-
podott. Köszönjük midenkinek, aki átengedte a Fotótár
– és ezzel Velence város, mindannyiunk – céljaira képeit.
A régi, családi emlékeket őrző fényképeket csak egy-két
napra kérjük kölcsön, amig szakszerűen digitalizáljuk,
számítógépen archiváljuk.
Ugyanakkor gyűjtjük a régi iratokat, okmányokat,
leveleket, bizonyítványokat és a régi, Velence múltjával
kapcsolatos tárgyakat is. Reméljük, hogy mindebből a
sokszínű, érdekes, fontos dokumentumból a közel-
jövőben egy kiállítást is rendezhetünk, bemutatva az
egyesület többéves munkáját.
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

Fotó: Gáspár Dániel
VELENCEI FOTÓTÁR

Elindult az EFOTT!
Augusztusi újságunkban részletesen 
beszámolunk az eseményről.

Fotó: Gáspár Dániel
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Nyugdíjas Klubok hírei
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

A június hónap igazi kánikulai napokat hozott a vakáció-
zók, fürdőzők legnagyobb örömére! Sajnos, a nagy meleg ne-
künk egy elmaradt kirándulást hozott, mert a hőségriadó miatt
nem indultunk el a tókörnyéki utunkra, de ezt az őszi napi-
kon szeretnénk majd bepótolni. Megszívlelvén a szakemberek
intelmeit, a kánikula elől ha tehettük, a hűvös szobába mene-
kültünk. Klubnapjainkat is a kellemes, szellős klubszobában
tartottuk, ahol vásárlási lehetőséggel egybekötött, „Avon”-
termékbemutatón is részt vettünk. 

Június 27-én egy kis frissítő, üdítő mellett lezártuk az első
félévet. Megbeszéltük az eltelt időszak történéseit, esemé-
nyeit, és megterveztük a II. félévi programokat. Megköszön-
tem klubtagjaink lelkes közreműködését, segítségét, anyagi

II. számú Nyugdíjas Klub

Nagy örömmel járunk a Civilházban lévő
Klubba, ahol jól érezzük magunkat, bármi-
lyen meleg is van, mi nyugdíjasok várjuk a
péntek délutánt, hogy beszélgethessünk egy
kicsit.

Elkészült a ház udvarán a kemence, amit
teljes elkészítése után birtokba veszünk: lán-
gos, húst, vagy ami fontos, saját részünkre
még kenyeret is sütünk benne. 

Köszönönet a kemence ingyenes elké-
szítéséért Kolonics Károly klubtagunknak,
aki ugyan verebi lakos, de a II. számú

Nyugdíjas Klub tagja. Ő  a híres verebi  három-
szájú kemence készítője. Köszönet a sok segítsé-
gért:  Herczeg Ferenc, Házi József, Luthor László,
Poósz Árpád klubtagjainknak, akik a nagy me-
legben is bírták ezt a nehéz munkát. 

Július 13-án a Klub tagjainak a névnapját ün-
nepeltük (45 fő) finom vacsorával, a zenét a su-
korói Molnár István szolgáltatta. 
Mindenki nagyon jól érezte magát.

Júliusi programjaink még: szentendrei kirán-
dulás, leányfalui fürdőlátogatás. 

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó 
egészséget, kellemes pihenést kívánok! 

Vén Lászlóné
klubvezető

támogatásukat, amellyel rendezvényeink, ünnepségeink sike-
res megtartásához hozzájárultak. Bár július-augusztus hó-
napban nyári szünetet tartunk, július végén szeretnénk egy
vidám, zenés délutánra összejönni, és egy-egy nyári városi
programra, így az augusztus 20-i ünnepségsorozat esemé-
nyeire is ellátogatni.

Klubtársaimtól jó egészséget kívánva köszöntem el, és ha-
sonlóan nagyon jó egészséget, kellemesen meleg szép, nyári

napokat, jó pihenést kívánok minden
kedves Nyugdíjas Társamnak!   

Lukács Sándorné
klubvezető
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Kedves Gyerekek, Anyukák, Apukák, 
Nagymamák és Nagypapák!

Nyári nyitva tartás május 1-től:
hétfő: 10.00-11.00 
Dinamóka – játékos angol kicsiknek
kedd: 9.00-12.00 – Játéktár
csütörtök: 9.00-11.00
Rece-fice Zenebölcsi

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban, illetve 
kitelepüléssel akár az otthonotokban is.
Játéksarok kialakítása esküvőn, családi- vagy céges
rendezvényen. Játékkölcsönzés, vásárlás.

„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 veze-
tők telefonján.

HÍREI

Kedves Velencei Olvasók!

Június 22-én és 23-án került sor szállodánkban a Music
Resort Festival lebonyolítására. 22-én, pénteken este a
The Balkan Consort etno-jazz muzsikáját hallhatta a kö-
zönség. A különleges, páratlan ritmikájú, bolgár népzenei
alapokon nyugvó etno jazz muzsika a bolgár Jantra tánc-
együttes „Tündérmese” című kompozíciójával kiegészítve
varázslatos hangulatot teremtett, napnyugta után pedig a
Fényszórók csapatának fényfestésében gyönyörködhetett a
közönség. 23-án, a Balkán Manouche Band koncertezett,
akik az 1930-40-es évek nyugat-európai jazz-swing han-
gulatát hozták el a tópartra, a fényfestés ezen a napon sem
maradt el. A bátrabbak, akár a medencéből is nézhették a
produkciókat mindkét este, tekintettel az éjfélig tartó fák-
lyás hangulatfürdőzésre. 

Bízunk abban, hogy az időjárás a nyár további részé-
ben kegyeibe fogad bennünket és így lehetőség nyílik
minél több időt a szabadban tölteni, hiszen  mi sem lehet
kellemesebb, mint egy hűsítő fürdő a forró napokon akár
a tóban, vagy medencéink egyikében. Tóparti strandunkon
egész nyáron lehetőség van vízi sporteszközök bérlésére,
pl. vízibicikli, tengeri kajak, szörf, strandkajak. A forró
nyári estéket különböző zenei programokkal fűszerezzük,
melyek az étterem teraszán kerülnek lebonyolításra, így
akár a medencéből is élvezhető a produkció. 

Július 21-én, a fürdőben Katus Attila, többszörös
aerobic világbajnokkal aerobikozhatnak és vízi tornázhat-
nak vendégeink. A pörgős hangulat, az önfeledt szórako-
zás garantált. A népszerű sportember vezetésével ki-
próbálhatják a jóga és a streching  jótékony hatásait is, sze-
mélyre szabott életmód tanácsot kérhetnek.

Augusztus 17-én Mókus és a Fabula Rasa koncert-
jére invitáljuk az érdeklődőket. A zenekar eklektikus zenei
világát a környező népek folklórjának izgalmas ritmikái és
témái ihletik, melyeket  rendkívül mély  érzelmi  fűtöttség
és  sokszínűség  jellemez. Versmegzenésítéseiket, népdal-
feldolgozásaikat ugyanez motiválja. Mindezt komolyze-
nei, jazz és népzenei élményeik hatják át és az őket
körülvevő világ hatására modern elektronikus zenei ele-
mekkel ötvözik.  

A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Részletekért és bővebb információért kérjük,  látogas-

son  el weboldalunkra: www.velencespa.com. A hotel re-
cepción (tel: 589-900) és a spa recepción (tel: 589-971) is
készséggel adnak felvilágosítást munkatársaink.

Velence Resort & Spa
Szalczgruber Mariann

kulturális és marketing manager

Kedves Kismamák, Anyukák,
Babák, és Totyogók!

Szabadtéri programjainkról 
bővebben honlapunkon 

olvashattok (www.babaklubvelence.hu)!
Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira!

Továbbá keddenként 9.00-12.00-ig
a Mikkamakka Játéktárban, 

Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!
Elérhetőség: Málics - Talabér Veronika 20/570-5876

vtalaber@vipmail.hu
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Beköszöntött a nyár, de 
figyeljünk a veszélyekre is!

Mindannyian szeretnénk nyári szabadságunkat nyugodtan,
tartalmasan eltölteni, hogy kipihenjük magunkat és feltöltőd-
jünk. Akár elutazunk üdülni, vagy otthonunkban töltjük sza-
badidőnket, érdemes végiggondolni a lehetőségeket, és előre
megtervezni a nyári programjainkat, hogy a szabadságunk va-
lóban a pihenésnek, a regenerálódásnak, és ne a kárrendezés-
nek, vagy az orvosi rendelők, kórházak látogatásának az ideje
legyen. A nyári hónapokban sajnos fokozottan megnő az ál-
dozattá válás lehetősége. Ügyeljünk környezetünkre, bizton-
ságunkra, a testi épségünkre, hogy ne váljunk a nyári hónapok
áldozatává.

A nyár beköszöntével minden évben megfigyelhető, hogy
megnő a besurranásos lopások száma. A hűvösebb napok után
örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a
kerti munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést egy fa ár-
nyékában. Szívesen beszélgetünk szomszédjainkkal, baráta-
inkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el
hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat
betartani.

Tapasztalatok szerint a nyári hónapokban több gépkocsi fel-
törést jelentenek be a károsultak. Ezen bűncselekmények ese-
tében gyakran az emberek könnyelműsége segíti hozzá az
elkövetőket a könnyű zsákmányhoz. Az utastérben hagyott ér-
tékek vonzzák a bűnözőket. A műszerfalon felejtett mobiltele-
fonra, az ülésen vagy éppen az ülés alatt lévő táskára a tolvajok
gyorsan felfigyelnek. Amennyiben nem találnak értéket, elő-
fordul, hogy nem tulajdonítanak el semmit sem, azonban a ron-
gálással járó kár és bosszúság ilyenkor sem elhanyagolható. 

Ezen kívül felhívjuk a figyelmet a nagyobb áruházak par-
kolóiban – főként a bevásárlók figyelmetlenségéhez köthető –
az alábbi bűncselekményekre:

1) Pénzváltásos, trükkös lopás
Az áruházba történő belépést megelőzően szólítja meg ki-

szemelt áldozatát az elkövető, aki általában 200 forintos érmét
kíván 100 forintos érmére váltani, azaz olyan címletre, ame-
lyet a bevásárlókocsi befogad. A váltás során az elkövető az
aprók között válogató sértett nyitott pénztárcája felé nyúl,
melybe beleejti a felváltandó érmét, és ezzel egyidejűleg ész-
revétlenül kiveszi az abban tárolt bankjegyeket. Ezt olyan kéz-
ügyességgel hajtja végre, hogy a sértett észre sem veszi.

2) Talált értékek eltulajdonítása
Ahol sok vásárló fordul meg, ott mindig akadnak olyanok,

akik könnyelműek, figyelmetlenek. Esetenként táskát, pénz-
tárcát, szatyrot raknak a bevásárlókocsiba, vagy akasztanak rá
arra, azután visszatolják azt a tárolóba, vagy elindulás előtt a
gépkocsi tetején maradt tárca a parkoló aszfaltjára esik le és
gyorsan „összeszedi” valaki.

3) Nyitva felejtett járműből történő lopás
Lényege, hogy a vásárló értékeket hagyott hátra autója utas-

terében, amitől áruházi tartózkodása ideje alatt megfosztják.
4) Táska-, pénztárcalopás bevásárlókocsiból
Az áru kocsiba való bepakolása közben sokan teszik az ér-

tékeiket tartalmazó retikült (nők), illetőleg autóstáskát (férfiak)
a bevásárlókocsi kihajtható gyermekülésére, esetleg közvetle-
nül a kocsiba, amelynek rakodás során részben vagy teljes egé-

szében hátat fordítanak. E szituációt kihasználva az elkövető
számára viszonylag könnyű a felügyelet nélkül hagyott táska
észrevétlen megszerzése.

5) Lopás nyitott gépkocsiból
Ezek a bűncselekmények jelentik az áruházi parkolók igazi

problémáját. Sok esetben a sértettek a bevásárlókocsit úgy
tolják vissza a legközelebbi tároló helyre, hogy közben jár-
művük ajtajait nem zárják le. A vásárló nyugalmát az a tudat
alapozza meg, hogy csak alig néhány métert kell megtennie.
Ezt viszont kezdetben úgy, hogy hátat fordít gépkocsijának és
a benne hagyott értékeinek.

6) Lopás az áru bepakolása közben
Ez fordul elő az életben a leggyakrabban. A bevásárló-

kocsiból a csomagtartóba történő átrakodás hosszú folyamat,
és odafigyelést igényel. Az áldozatok bevásárlást követően tás-
káikat az utastérben helyezik el, majd berakodnak a csomag-
tartóba, s miközben visszaviszik az üres bevásárlókocsit a
tároló helyére, értékeik mindvégig felügyelet nélkül vannak a
záratlan autóban. Ilyen esetekben alkalmazzák az elkövetők az
ún. figyelemeltereléses lopást. Valamilyen indokkal (pl. út-
baigazítást kérnek, műszaki hibát jeleznek) egyikük eltereli az
áldozat figyelmét, míg társa a kocsihoz lopózik és a kiszemelt
áldozat értékeit az autóból megszerzi. A sértettel folytatott pár-
beszéd során az érdeklődő elkövető annak figyelmét teljesen
leköti, pontosan addig „értetlenkedik”, amíg társa az ellopott
táskával biztonságos távolságra kerül, esetleg már be is száll az
indulásra kész gépkocsiba.

MEGELŐZÉSI TANÁCSOK

• Pénztárcáját mindig tartsa magánál szorosan testkö-
zelben, lehetőleg olyan módon és helyen, hogy védett le-
gyen!

• Pakolás során se tegye táskáját vagy pénztárcáját a
kocsiba, ne tévessze szem elől!

• Bármilyen messze és bármilyen kis időre is eltávolo-
dik autójától, zárja be azt! Távozás előtt győződjön meg
arról, hogy minden ajtó rendesen illeszkedve be van-e
zárva!

• A biztonság kedvéért hárítson el minden pénzváltásra
irányuló kérést, javasolja, hogy az illető váltsa fel pénzét
az áruházban!

• A parkolóból való elindulás után bármilyen okból (de-
fekt, ismeretlen megállítja érdeklődés miatt, vagy műszaki
hibát jelezve) meg kell állnia, és kiszállnia gépkocsijából,
mindig zárja be azt!

•  Pénztárcáját autóban közlekedve se tegye a jobb első,
vagy a hátsó ülésekre, tartsa magánál, vagy használja a
zárható kesztyűtartót (zárja be!)! Ha kiszáll, azonban
akkor se hagyja ott benne értékeit!

•  Ha bárki útbaigazítást kér Öntől, vagy műszaki prob-
lémát jelezve megállítja, legyen óvatos! Amennyiben ki-
száll, azonnal zárja be autóját! Ha autójában ül egyedül,
akkor is aktiválja a központi zárat, vagy legalább gépko-
csija jobb oldali ajtajait zárja le!

• Amennyiben egyedül vásárol, minden esetben javasolt
a gépkocsi jobb oldali ajtóinak lezárása.

Gárdonyi Rendőrkapitányság
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Aktuális helyi információk

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

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Regélő 
Hagyományőrzők

18.00 - 20.00

Női gerinctorna
19.15 - 20.15

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
16.00 órától

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.30 - 18.00

Alakformáló torna
18.30 - 20.00     

KeddHétfő Szerda

Alakformáló torna
18.30 - 20.00

Zumba fittnes 
(Bakti Patrícia)
17.00 - 18.00  

Csütörtök
Női gerinctorna

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 
18.00 - 19.00

II. Sz. Nyugdíjas Klub
16.00 órától

A Civilház  programjai

(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

4471/10 hrsz-ú  3.3548 ha  belterületi ingatlan  nettó  503.000.000,-Ft

585/26  hrsz-ú    6.4065 ha belterületi ingatlan  nettó  609.000.000,-Ft



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

2012. JÚLIUS VELENCEI HÍRADÓ  43

TURIZMUS
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

Augusztus 4-én szombaton mindkét bor ingyenesen  kós-
tolható a Lics Pincészetben. 

Borkert és Borbarát Klub a velencei Bence-hegyen
Borkóstolás a tájegység minőségi boraiból, borvacsora,

pálinka-kóstolás a csodálatos fekvésű, tópanorámás kert-
helyiségben (bejelentkezés: 06-30/238-7005).

A Vén Obsitos Borbemutató Pince a pákozdi
Mészeg-hegyen tájjellegű borokat és falusi ízeket, házias
falatokat kínál (bejelentkezés: 06-30/527-1473).

A Dancsó Pince Velencén a Boróka utcában (Bence-
hegy, pincesor) péntek-szombati nyitva tartással várja a
vendégeket (06-20/317-5821).

További ajánlatok és információk:
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Tourinform Velence 2481 Velence, Halász utca 37.

Tel./Telefax: +36 22-470-302  vttdme@vttdme.t-online.hu
www.velence.hu, www.velenceturizmus.hu

Egyesületünk, „A Velencei-tó Turizmusáért Egyesület,
mint helyi TDM szervezet megalakulásának támogatása”
elnevezésű, KDOP-2.2.1/A-2009-0009 azonosít szá-
mú projekt keretében megvalósítandó pályázata soron kö-
vetkező elemeiből júniusban a következő helyi kiad-
ványokat jelentette meg: Velencei-tavi vendégváró (prog-
ramok, hasznos információk), Velencei-tavi turisztikai
kalauz (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, turisztikai szol-
gáltatók), Velencei-tavi kerékpáros térkép (kerékpáros-
és túraútvonalak) és a Találkozzunk a Velencei-tónál
elnevezésű invitatív katalógus, amely egy kedvcsináló íze-
lítő Velence, Nadap, Sukoró, Vereb és Pázmánd települé-
sek turisztikai kínálatából.  

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület honlapja
(www.velenceturizmus.hu) júliusban indul. Ezúttal is ké-
rünk minden velencei-tavi turisztikai szolgáltatót, hogy
segítsen teljessé tenni a honlap kínálatát avval, hogy ellen-
őrzi a rá vonatkozó már feltöltött adatokat, vagy amennyi-
ben saját szolgáltatását (szálláshely, vendéglátóhely, attrak-
ció, egyéb a turizmushoz kapcsolható kínálati elem) nem
találja a honlapon, jelezze nekünk! Lehetőség van honla-
punkon feliratkozni Hírlevelünkre is, amelyhez az aktuális,
turisztikához kapcsolódó híreket Önöktől is várjuk! 

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület Szabó
Gábor elnök lemondása miatt júniusban rendkívüli köz-
gyűlést tartott, amelyen a tagok, Antal Sándor turisztikai
szakember személyében új elnököt választottak.

Júliusi ajánló a velencei térségbe érkező vendégeknek
Megjelent a Borút Egyesület 2012-es prospektusa,

melyben bemutatkoznak tagjaik is!
A Velence környéki szőlősgazdák kezdeményezésére

2001-ben megalakult a Velencei-tó Környéki Borút Egye-
sület. A Borúton végighaladva az érdeklődők megismerhe-
tik a helyi termék – azaz a szőlő és borkultúra – elő-
állításának fázisait, bort kóstolhatnak, megismerhetik a tör-
téneti és kulturális hátteret. A borhoz kapcsolódó rendezvé-
nyek (szüret, borfesztivál, borárverés, borrendi avatás és
ceremónia) támogatják a hagyományok továbbélését. 

A Borút tagjai között találkozhatunk egyesületünk
néhány alapító tagjával is: 

A Lics Pincészet – Pákozd és Sukoró között –
egyéni látogatók számára őszig szombatonként 15-19 óra
között tart nyitva (15 fő felett előzetes bejelentkezés:
06-30/385-6627).
A Lics Pincészet '2009 Pákozdi Cabernet Sauvignon' bora
aranyérmet kapott a  Vinagora Nemzetközi Borversenyen,
'2009 Szekszárdi Bikavér' bora pedig a XXXIII. Orszá-
gos Borversenyen kapott aranyérmet! 
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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

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, 
hogy a könyvtár július 17-ig 
szabadság miatt zárva lesz.

Nyitás napja: július 18. (szerda)

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 helyszínen, 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

Jelentés a Tárnok – Székesfehérvár 
vonalszakasz átépítéséről

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:
Velence és Velencefürdő megállóhelyeken az épületeket

átadtuk az üzemeltető MÁV Zrt. részére. Velencefürdő
megállóhelyen elkészült az új gyalogos aluljáró, megny-
itása megtörtént. A liftek hatósági használatba vételi en-
gedélye megérkezett, június 13-a óta üzemelnek. Elkészült
a gitáros emlékhelynél található gyalogos aluljáró, a gya-
logos forgalom számára megnyitottuk, ezzel együtt a
közelben található szintbeli átjárót megszüntettük. Velence
megállóhely új gyalogos aluljárója is elkészült, a gyalogos
forgalom számára ugyancsak használható. Kápolnás-
nyéken a Vörösmarty utcai aluljáró építése szintén el-
készült.

Velence új közúti aluljáró szerkezetkész állapotban van.
A kapcsolódó körforgalmak burkolatai, járdái, befejező
munkálatok elkészültek. Megtörtént a Szabolcsi úton az új
buszmegállók, kapubehajtók kialakítása. Az aluljáró mű-
szaki átadása júliusban várható. Velencefürdő megállóhely
környezetében a zajvédő falak utómunkái folynak.
A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a 2010. de-
cemberi menetrendváltást követően a vonatok 120 km/h
sebességgel közlekednek.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
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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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Ismét a rókaveszélyről

Lakossági bejelentés érkezett az Önkormányzathoz:
Velence város észak-keleti részén – a Gurjal-völgyben és a
Vásártér utcában – világos nappal és alkonyatkor rókák je-
lennek meg tömegesen az udvarokban és az úttesten. 

A rókák inváziója minden tavasszal bekövetkezik a város
határában és a szélső utcákban, most is így történt. 

A Gurjal-völgyi szeméttelepen – amíg üzemelt – nagyon
elszaporodtak a rókák zsákmányállatai – a pockok, egerek,
patkányok, nyestek, menyétek. ENNEK következtében, a
rókapopuláció is megnőtt. Amikor a zsákmányállatoknak
már nem volt lehetősége ehető anyagokat kikotorni, a köz-
ben megszűnt szeméttelepen – a lakott területekre szivárog-
tak be, így Hajdútanyára és Velence szélső területeire is. A
zsákmányállatokat követték a rókák. Először a baromfiállo-
mányokat dézsmálták meg, majd az utcára kihelyezett ku-
katartályokat borogatták fel, és a benne talált szerves étel-
maradékot elfogyasztották. 

Mivel a vadászok lakott területen nem lőhetik ki a róká-
kat, de mérgezésre sincs lehetőség, mert az is tilos, más mód-
szert kell találni. A betelepült zsákmányállatok mérgezéses
gyérítése lehetséges. Marad a békés együttélés, de lehetőleg
meg kell akadályozni, hogy eleséghez juthassanak a rókák.
Az éhező rókák szervezete legyöngül. A bennük lévő parazi-
ták – bélférgek, tetvek, bolhák, rühatkák, kullancsok előbb –
utóbb elpusztítják őket. Az éhező rókák kínzó éhségükben
felfalják elhullott fajtársaikat, majd a rókahúsra rákapva, az
erősebbek az élő, gyengébb fajtársukat is megölik és meg-
eszik. Így lassan kialakul életterükön a normális rókalétszám. 

Ahhoz, hogy ez a helyzet kialakuljon – mint már leír-
tam – ki kell éheztetni őket. Ezért a baromfiállományt jól
zárható ólban kell elhelyezni, a kistestű fiatal ebeket, macs-
kákat éjjelre a lakásban kell tartani. A rókák a náluknál ki-
sebb állatokat elviszik. 

A rókák az embert nem támadják meg – ha őket nem
bántják, az udvarban lévő megkötött ebekkel viszont össze-
marakodnak, ennek ellenére az a helyes megoldás, hogy az
ebek helyhez legyenek kötve láncon, kötélen. Az utcára ki-
engedni tilos őket.

A gyermekeket figyelmeztetni kell, hogy a rókákkal ne
érintkezzenek, ne barátkozzanak, mert veszélyes. 

Figyelemmel arra, hogy a rókák között veszettséggel fer-
tőzöttek is lehetnek, az ebeknek évente kötelező veszettség
elleni  védőoltást – ha netalán kimarad – sürgősen pótolni
kell. Célszerű lenne a macskaállomány veszettség elleni vé-
dőoltását is elvégeztetni, mert a veszettségtől fertőzött há-
ziállatoktól az állattulajdonos is megbetegedhet – ami
halálos következménnyel jár.

Meg kell még említenem, hogy állatoktól származó
marás, karmolás esetén ne csak a gyermekek kerüljenek or-
vosi ellátásra, hanem a felnőttek is. (Jelenleg ellaposodott
ez a gyakorlat.) 

A rókainvázió veszélyes lehet, de pánikba esni nem kell.
A leírt tanácsaimat lehetőleg megtartva, elkerülhető a hely-
zet súlyosbodása. 

dr. Berta Gyula                 
jogosult állatorvos 
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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,
iskoláztatási támog. ügyei,
Bursa ösztöndíjpályázatok,
személyzeti ügyek

Török Tiborné 589-421  egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közleke-
dési kedvezményei, állattartás,
lakásépítési kedvezmények,
lakásfenntartási támogatás  

Kerékgyártó Szilvia 589-408 aktívkorúak ellátása, közgyógy-
ellátás, ápolási díj, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény,
időskorúak járadéka, óvodáz-
tatási támogatás

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

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 enged.
Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek

használata, felbontása, vízelve-
zetés, vízjogi, tûzgyújtási eng.

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: 

hétfőn és szerdán 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 08.00-12.00-ig,  szerdán 12.00-18.00-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
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Hozza magával ezt a hirdetést, 1000 Ft
árengedményt kap a dauer árából! 
2012. 08. 31-ig érvényes az akió!06 20 95 28 778

06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

Németh János

BABA-GYERMEK FELÜGYELET
(0-4 éves korig) 

Néhány órás, fél napos és egész napos ellátás. 
Igény szerint webkamerán keresztül 
figyelemmel kísérheti gyermekét.

Tel.: 06(30)-2-418-419  www.babycarehome.hu

Ház – Otthon – Lakás

Ház – Otthon – Lakás
Kulcsrakész lakásfelújítás
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet

Kulcsrakész 99 Tel.: 06-30-5151-997 • 22-470-318
e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

AZ ÖN KÉMÉNYSEPRŐJE

2012. JÚNIUS 18-TÓL

bekopogtat!

Kérjük, tegye lehetővé a lakásba való bejutást, illetve
biztosítsa a kémények valamint szerelvényeik (pl. koromzsák,
bekötések) megközelíthetőségét, padlásra való feljutást!

8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. Tel.: 06 22/550-100, fax: 06 22/550-162
Email: kemenyzrt@kemenyzrt.hu

www.kemenyzrt.hu

Velencei körzeti megbízott:

STEFÁN LAJOS r. zászlós Tel.: 06/20-500-8010

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

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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.

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

Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig

szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

Fotó: Gáspár Dániel
VELENCEI FOTÓTÁR
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CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT VELENCÉN

(a szakorvosi rendelőnél, a gyógyászati bolt mellett)
Rendelési idő: Hétfő: 14:00-18:00

kedd-csütörtök-péntek: 8.30-12:00 szerda: 8:30-18:00
Információ és előjegyzés: 06-70-945-16-19

Fontos: a vizsgálatokat a társadalombiztosító jelenleg nem 
finanszírozza, így azok térítéskötelesek

Áraink: Csontsűrűség mérés
-a gerinc és a csípő vizsgálatával:  3.000 Ft.
-az alkar vizsgálatával: 1.500 Ft. (az alkart csak külön orvosi kérésre,
csípőprotézis vagy 120 kg feletti testtömeg esetén vizsgáljuk)

Testösszetétel mérés 
(zsír-izom arány) 6.000 Ft.
Beutaló nem szükséges, várólista nincs. Szeretettel várjuk rendelőnkben.

Human Balance Diagnosztikai Központ 
2481 Velence, Balatoni út 65. www.csontsurusegmeres-velence.hu

FOGÁSZATI KIS- ÉS PANORÁMARÖNTGEN
VELENCÉN

(a szakorvosi rendelőnél, a gyógyászati bolt mellett)
Rendelési idő:  hétfő-kedd-szerda: 8:30-18:00

csütörtök-péntek-szombat (csak előjegyzésre, 
vagy sürgős esetben telefonon egyeztetve)  08:30-12:00

Információ és előjegyzés: 06-70-945-16-19
Fontos: a vizsgálatokat a társadalombiztosító jelenleg nem 

finanszírozza, így azok térítéskötelesek
Áraink: Fogászati panoráma röntgen
(amikor a teljes fogsort röntgenezzük) 3.500 Ft.

Fogászati kis röntgen
(amikor csak egy fogat röntgenezünk) 1.500 Ft.
Beutaló nem szükséges, várólista nincs. Szeretettel várjuk rendelőnkben.

Human Balance Diagnosztikai Központ 
2481 Velence, Balatoni út 65. www.csontsurusegmeres-velence.hu

CCssaappookk,,  sszziiffoonnookk,,  wwcc  ttaarrttáállyyookk,,  
mmoossddóókk,,  mmoossooggaattóókk,,  bboojjlleerreekk  

ssttbb..  jjaavvííttáássaa,,  ccsseerrééjjee

Teljes körű víz-, 
szennyvíz szerelés

Külső-belső, víz-szennyvíz
vezetékek kiépítése, javítása,

cseréje

Csőtörés javítás, 
hibaelhárítás

Vizesblokk felújítás, átalakítás 
tervezéssel, 

anyagbeszerzéssel

Ivóvíz és csatornabekötések
kivitelezése

Locsolómérőhely kialakítása tervezéssel

Kovács Tamás
06-20-426-0261
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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 

Velencefürdő, V. (ötödik) utca 43.
Tel.: +3620546-0385
e-mail: velencedrink@freemail.hu
facebook: Fekete Bárány

FEKETE BÁRÁNY FAGYIZÓ-SÖRÖZŐ

KENYÉRLÁNGOS, LANGALLÓ,
TÖK-I POMPOS, OLASZ FAGYLALT,
KÉT KEZES „RETRO” HAMBURGER,

JEGESKÁVÉ, KOKTÉLOK…
NYITVA MINDENNAP!

Kócsag
Leszálltak az árak:
Paraszt kenyér 1 kg 235.- 210.- Ft.
Házi jellegű kenyér 1 kg 235.- 210.- Ft.
Házi jellegű kenyér 0,5 kg 150.- 140.- Ft.
Burgonyás kenyér 0,5 kg 175.- 160.- Ft.
Kukoricás kenyér 0,5 kg 195.- 180.- Ft.
Csomagolt, szeletelt házi jellegű kenyér 1 kg   295.- 270.- Ft.
Csomagolt, szeletelt házi jellegű kenyér 0,5 kg 175.-160.- Ft.
ZSEMLE, KIFLI, SÓSKIFLI, PANNÍNI 1 db.   20.-  17.- Ft.

Pékáru szállítás már kétszer egy nap, kb. 12-órától friss,
sokszor még meleg házi jellegű kenyér, kifli, zsemle.

Amennyiben megrendeli pékáruját, eltesszük, jöhet érte 
bármikor.

Száraz és félédes fehérbor 2 l-es pet-palackban, 
literje  280.- Ft 560.- / 2l

Félédes fehér és vörösbor 1 l-es pet-palackban, literje 340.- Ft
Szekszárdi olaszrizling üveges 0,75 l 370.- Ft +ü.
Cserszegi fűszeres, Kékfrankos üveges 0,75 l 295.- Ft +ü
Cabernet Franc édes üveges 0,75 l 320.- Ft +ü
Cabernet Savignon üveges 0.75 l 370.- Ft +ü
Megnyitottuk Zöldség-Gyümölcs „részlegünket” ☺,
ahol friss kimért zöld-áruval várjuk vásárlóinkat.

Velencén, a Kócsag u. 4. szám alatt, az új – Balatoni úti – 
Szakorvosi Rendelőintézet mögött, a mentős bejárattal szemben.

FUVAROZÁST VÁLLALUNK!

Minden nemű építőanyag házhoz 

szállítását, billencs autókkal 

korrekt áron!
Sóder, homok, készbeton, zúzott kövek,

termőföld, töltésföld, cement, mész 

és minden, amire Önnek 

szüksége lehet!

MINIMÁLIS MENNYISÉG 

KISZÁLLÍTÁSÁT IS VÁLLALJUK!

Gépi földmunka (bobcat) 

akár hétvégén is!

Tűzifa megrendelhető korlátlan 

mennyiségben!

06/20-355-9625
Hőgye Zoltán

Mélyrepülésben a
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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

MŰANYAG AJTÓK, ABLAKOK
7 LÉGKAMRÁS PROFILBÓL

REDŐNYÖK, SZÚNYOG-
HÁLÓK, RELUXÁK, 

SZALAGFÜGGÖNYÖK, 
PÁRKÁNYOK gyártása, 

FORGALMAZÁSA, JAVÍTÁSA
rövid határidővel. Szakszerű,

megbízható munkavégzés. 
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás. Igény
szerint visszajavítással

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

kereskedés
OOllaasszz  ééss  aannggooll  

ddiivvaatt  aa  
mmaaggyyaarroorrsszzáággii  VVeelleennccéénn
Újonnan érkezett tavaszi és nyári kollekciók

LAKÁSTEXTIL – CIPŐK – TÁSKÁK

Női, férfi, gyermek fehérneműk, 
zoknik, harisnyák nagy választékban
ÚJ TERMÉKEK, NEM HASZNÁLT!

Minden hét SZERDÁJÁN új árukkal 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 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

A régi telephelyen a Martinovszky és Társa Kft. 
már NEM folytat kereskedelmi tevékenységet!

ÚJ   ÚJ   ÚJ   ÚJ   ÚJ   ÚJ   ÚJ   ÚJ   ÚJ   ÚJ

ÚJ SZÉKHELLYEL
22 ÉVE AZ ÉPÍTKEZŐK SZOLGÁLATÁBAN

Július
Nagyarányú homlokzati hőszigetelő akció!

Ön kérheti építőanyagának helyszínre szállítását,
építőanyag mennyiségi kiszámolását,
hőszigetelési rendszerek számolását.

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

SZÜCS MÁRIA
Szeretettel várom régi és új vendégeim 
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás

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

Képíró József

2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 8.
Telefon: (22)369-002,    06 30/85 54 200

kerékpárjavító
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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: 0630 317 03 90,  0630 456 41 86

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

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

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

CSERÉP- ÉS TÉGLAKÁLYHÁK
építése, javítása, átrakása

KÉMÉNYEK rakása, javítása

KÚPCSEREPEK kenése, cseréje
20-499-3974 Zsadányi Tamás
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Szabó Zoltán
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201

Festés-mázolás, tapétázásFestés-mázolás, tapétázás

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

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

Globál festékáruház
Velence, Balatoni út 46. Telefon: 22/471-004

Nyitva: H-P: 6.30-18.00,  Szo-V: 7.00-13.00

Aktuális akcióink:
•  Rigips 6-30. 25kg           3747.-
•  Thermoragasztó 25kg  1471.-
•  Beltéri diszperzit 14l    2044.-
•  CEMENTESZTRICH 40 KG. 990.-
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS!!!
SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS!!!
Látogasson el gárdonyi boltunkba is!

A Velencei-tó Nyelviskola
folyamatosan nyelvtanfolyamokat indít (nyilvántartási
sz.: 00159-2012)  Gárdonyban a Nemzedékek 
Házában, igény szerint más helyszínen is.
Korrepetálást, érettségi- és nyelvvizsgára felkészítést
is vállalunk, mindezt online is. 
Nyelvek és szintek:
angol, német: kezdő-, közép- és haladó szint
spanyol: kezdő- és középhaladó szint
orosz: kezdő szint
Időpontok: hétfő-csütörtök délután, kedd-csütörtök délelőtt,  

hétfő-szerda: délután,  de kérésre  hétvégén is

Érdeklődni: honlap: www.velenceitonyelv.atw.hu
e-mail: velencenyelv@gmail.com    telefon: 06 30 3988515


