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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
december 10. napján tartotta munkaterv szerinti soron kö-
vetkező ülését a Kastély házasságkötő termében.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A testületi ülésen sor került a Bizottságok 2012. évi
munkájáról, valamint az Alpolgármester tevékenységéről
szóló beszámolóra, melyet a Képviselő-testületet elfoga-
dott. Meghatározásra került a 2013. évi Munkaterv, mely
e lapszámunkban teljes terjedelemben olvasható. 

Ismert, hogy 2012. október 1-jétől a Velencei-tavi Kis-
térségi Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet látja el az
ügyeleti szolgálat működtetését. A Velencei Központi Or-
vosi Ügyeleti Társulási Tanács döntött a központi ügyeleti
tevékenységre vonatkozó feladatellátási szerződés módo-
sításának szükségességéről, melynek alapján elkészült a
szerződés tervezet. A módosítás lényegében az ügyeleti fi-
nanszírozás tárgyköréhez kapcsolódik, a társult önkor-
mányzatok általi működtetési költségek tekintetében
történő változást tartalmazza. A Képviselő-testület a fel-
adatellátási szerződés módosítását elfogadta. Az előző té-
mához szorosan kapcsolódott a Képviselő-testület azon
döntése, miszerint – a korábbi 15,- Ft/fő/hó összeg helyett
– 32,- Ft/fő/hó támogatást biztosít a Központi Orvosi
Ügyelet feladatellátási tevékenységhez. 

Elfogadásra került az a határozati javaslat, miszerint
2012. szeptember 19-én kötött folyószámla hitelszerződés
lejárta 2012. december 21-től hosszabbodjon meg 2013.
június 30-ig.

A Képviselő-testület hatályon kívül helyezte a helyi ren-
deletben szereplő közműadóra vonatkozó rendelkezést,
mivel azt időközben magasabb szintű jogszabály szabá-
lyozta. 

Szintén hatályon kívül helyezésre került A tiltott, kö-
zösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közös-
ségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 22/2012. (VII.03.) önkor-
mányzati rendeletet, mivel egy Alkotmánybírósági hatá-
rozat megsemmisítette a rendelet megalkotására vonatkozó
felhatalmazó törvényi rendelkezést. Ennek értelmében
minden érintett önkormányzatnak hatályon kívül kellett
helyeznie a rendeletét. 

A Képviselő-testület elfogadta a Városi Könyvtár 2013.

évi térítési díjaira vonatkozó előterjesztést. (A hatályos
összegekről e lapszámban tájékozódhatnak.)

A Képviselő-testület korábbi döntése szerint pályázati
felhívás került közzétételre a Tóbíró szabad strandon 1 db
közcélú vízi állás létesítésére és üzemeltetésére. A meg-
adott határidőben egy pályázat érkezett, melyet a korábbi
üzemeltető, a Kaltob Bt. nyújtott be. A Képviselő- testület
döntése szerint a vízi állás létesítéséhez szükséges parti
szakaszt érintő tulajdonosi hozzájárulást kettő évre bizto-
sítja a Kaltob Bt. számára.

A Polgármesteri Hivatalba több bejelentés érkezett, mi-
szerint településünkön több azonos nevű utca van, ezért
előfordulhat, hogy  a mentő nem jó címre megy ki. 

Az érintett utcanevek a tulajdoni lapokon tévesen sze-
repelnek, mivel a népesség nyilvántartási utcajegyzékben
nem szerepelnek. Az érintett utcákban bejelentett lakó nin-
csen, házszámozás nincsen, mivel minden ingatlan a kör-
nyező utcák számozásába tartozik. Pontosítani szükséges
továbbá a velencei 4313 hrsz-ú Béke utca Fehér Ház és
Csónakkikötő közötti részt is, mivel ez az utcarész a nyil-
vántartás szerint Tó utca elnevezéssel szerepel, a tulajdoni
lapokon azonban Béke utca van feltüntetve. A Képviselő-
testület döntése szerit a velencei 4264 hrsz-ú kivett közte-
rületet Kavicsos köz-nek, a 4281 hrsz-ú kivett közterü-
letet Megálló köz-nek, a 4300 hrsz-ú kivett közterületet
Aranyos köz-nek nevezi el. A velencei 4313 hrsz-ú Béke
utca Fehér Ház és Csónakkikötő közötti részének elneve-
zése Tó utca.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő, a vagyonnyilvántartás szerint
forgalomképes Velence 883/2 hrsz-ú 549 m2 nagyságú, va-
lamint a 883/5 hrsz-ú 316 m2 nagyságú ingatlant a Velen-
cei Református Egyházközség (2481 Velence, Templom
köz 1.) számára ajándékozza.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a temető
fenntartására, a ravatalozó és a temetői vizesblokk üze-
meltetésére vonatkozó feladatellátásra 2013. március 31-ig
terjedő időszakra megbízást ad az I.N.R.I. Temetkezési és
Szolgáltató BT-nek, tekintettel arra, hogy a korábbi szer-
ződés december 31. napjával lejár.  A megbízás feladat-
ellátási tartalma a lejárt szerződéssel azonos, díjazása
pedig az előterjesztéshez csatolt, módosult díjtételeknek
megfelelő.

A Képviselő-testület megállapította, hogy a Human Ba-
lance Kft. érvényes bérleti szerződés alapján fennálló tar-
tozását az általa ismételten kért és vállalt határidőre még
részleteiben sem kezdte el törleszteni. Ezért a Testület azt
a döntést hozta, hogy a bérleti szerződés felmondása meg-
alapozott. Egyben felkérte a jogi képviselőt, hogy tegyen
javaslatot a bérleti díj kintlévőségnek behajtására, illetve a
szükséges lépéseket tegye meg.

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát, ahol
is a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok tekintetében
döntöttek a Képviselők. 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.
december 17. napján rendkívüli testületi ülést tartott.

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

A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátási szol-
gáltatások feladat-ellátására vonatkozó szerződés kötelező
tartalmi elemeire irányuló törvényi előírásra figyelemmel
a Dr. Oszvald és Társa Háziorvosi Betéti Társaság, Feke-
téné Dr. Demeter Szilvia egyéni vállalkozó, Sinkovics
Szolgáltató Betéti Társaság, Dr. Szegedi József egyéni vál-
lalkozó, Dr. Szabó Irén és Társa Családorvosi Kkt. Társa-
ság és az Angelika Családorvosi Közkereseti Társaság
egészségügyi szolgáltatókkal kötött korábbi szerződéseket
közös megegyezéssel megszüntette.  Egyidejűleg úgy ha-
tározott, hogy a módosult törvényi előírások szerinti tarta-
lommal a felsorolt egészségügyi szolgáltatókkal új
feladatellátási szerződéseket köt.

Módosításra került a közterületek használatáról szóló
18/2008.(IX.22.) rendelet, mivel egy korábbi rendeletmó-
dosítás az elárusító pavilonoknak tévedésből 1500
Ft/m2/hó összeget határozott meg. Szükséges továbbá a
rendelet 3-as számú mellékletének hatályon kívül helye-
zése, amelyben az önkormányzati parkolók vannak felso-
rolva. A későbbiekben olyan rendeletet szükséges
előkészíteni, ill. elfogadni, mely az egész település tekin-
tetében meghatározza a parkolók helyzetét, használatuk
szabályait. 

A „Velencei-tó Kapuja” projekt kapcsán az NFÜ-vel
megállapodás van érvényben a projekt folytatásának az
újabb ütemezéséről, fizetés és egyéb feltételeiről. 

Ennek értelmében az el nem számolt előleg visszafize-
tésének határidejét módosítják, de ehhez a részletfizetési
megállapodás módosítását kell kérni. A Képviselő-testü-
let határozata értelmében kezdeményezi a projekthez kap-
csolódó részletfizetési megállapodás módosítását. A
módosított ütemezés szerint a visszafizetés 2014. január
15-től negyedévenként, összesen nyolc részletben tör-
ténne. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazta a
Polgármestert a szerződésmódosítási kérelem benyújtására
és a módosított megállapodás aláírására.

***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

január 14. napján nyílt testületi ülést tartott a Kastélyban.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő,

Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés első olva-
satát tárgyalta, majd fogadta el. Meghatározásra kerültek
azok a főösszegek, amelyek alapján tovább dolgozhat a
Hivatal. A jogszabályi változások miatt más tartalmú és
formájú költségvetés készül, mint az elmúlt években, mert
a kötelező és önként vállalt feladatok alapján történik az el-
különítés. Az önkormányzatoknak feladat finanszírozásra
kellett áttérniük.

A „Velencei-tó Kapuja” projekt kapcsán döntés született
az építési munkálatok befejezésére kiírt közbeszerzési el-
járáshoz kapcsolódó Bíráló Bizottság személyi összetéte-
léről.

A Képviselő-testület a Belügyminisztérium Önkor-
mányzati Helyettes Államtitkárának megkeresése alapján
az 585/8, 732, 733/1, 733/2, 1111, 2129, 4411/10, 4475/2,
4477/1, 4477/2, 4477/3, 4477/4, 4477/5, 4479/1, 4479/2,
4479/3, 4511/16, 4511/17, 4511/18, 4511/19, 4511/20,
017/1, 024/13, 024/17, 036/2, 042/4, 043, 045, 046/4,
046/21 és 049/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanokat kí-
vánja a felmérésben szerepeltetni, önkormányzati tulaj-
donba adási céllal. Az ingatlanokat közszolgáltatási,
közösségi, idegenforgalmi, településrendezési, illetve fog-
lalkoztatás javítás céljára kívánja hasznosítani.

***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

január 21. napján nyílt testületi ülést tartott a Kastélyban.

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

Miután a Képviselő-testület első olvasatban elfogadta a
2013. évi költségvetés főösszegeit, a Hivatal kidolgozta a
költségvetési rendeletet. Eltérés az előző évekhez képest,
hogy a költségvetési rendeletbe csak azt lehet belefoglalni,
amit pontosan, számszerűen alá tudnak támasztani és vég-
rehajtásra kerül. Az elvek és szándékok már nem szere-
peltethetők, amelyek a korábbi rendeleteknek a része volt.
A szeptember 1-jei fenntartóváltás miatt az Iskola költ-
ségvetése már nem szerepel az Önkormányzat költségve-
tésében. Az Iskola költségvetésével kapcsolatosan az
Önkormányzatnak egyetértési joga van az oktatási megál-
lapodás szerint.

Az Önkormányzat fenntartja azon szándékát, hogy nagy
értékű ingatlant értékesítsen, szeretne fejlesztési forrást
teremteni, ha lesz többlet bevétele, szeretnék a dolgozó-
kat cafetéria juttatásban vagy jutalomban részesíteni. Új
a költségvetés gondolkodási módja, hiszen feladat finan-
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szírozás van. Az Önkormányzat eddig is hasonló rend-
szerben gondolkodott, ezért egyértelmű az a melléklet,
ahol a kötelező és önként vállalt feladatok felsorolása és
azoknak a forrásoldala található. A költségvetés a tavalyi
szinten képes működtetni az összes intézményét, nem szá-
molt létszámcsökkentéssel, sem pedig nagyobb szűkíté-
sekkel. Viszont mindenképpen mérlegelték a bevétel
növekedésének lehetőségét, amelynek az egyik módszere
az lesz, hogy a Hivatal átszámolja azokat a feladat muta-
tószámokat, amelyeket vélhetőleg javasolni kell újragon-
dolásra, kiegészítésre. Nagyságrendileg ugyanannyi állami
támogatást kapnak, mint az előző időszakban. A Képvi-
selő-testület elfogadta a 2013. évre vonatkozó költségve-
tési rendeletet, elfogadta a Polgármester beszámolóját
Velence Város Önkormányzatának átmeneti gazdálkodá-
sáról, illetőleg tudomásul vette, hogy a beszedett bevételek
és a teljesített kiadások a 2013. évi költségvetésbe beépí-
tésre kerültek.

A Képviselő-testület a „Velencei-tó Kapuja” projekt épí-
tési munkáinak folytatását tartalmazó közbeszerzési eljá-
rás ajánlati anyagának műszaki szakértői kivitelezésére
beérkezett ajánlatok közül a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság javaslatával egyezően a MAVA-PLAN Kft.
(2481 Velence, Meggyfasor 1.) ajánlatát tartotta a legked-
vezőbbnek. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a szerződést írja alá.

A Képviselő-testület a „Velencei-tó Kapuja” projekt épí-
tésének továbbfolytatására elindított közbeszerzési eljá-
rásban részvevő ajánlattevőket érintő kockázatelemzési és
kockázatkezelési szakértői munkára felkérte a Pro-Test
Consulting Kft-t (1025 Budapest, Törökvész út 39.). Fel-
hatalmazta a Polgármestert, hogy a módosított ajánlat sze-
rint 180.000,- Ft+ÁFA/ cégenkénti díjazással kössön
szerződést a munka elvégzésére.

A Képviselő-testület a Velence, Tópart út 34. szám alatti

Háziorvosi Rendelő akadálymentesítési munkáinak rész-
beni megváltoztatását tartalmazó szerződésmódosítást fel-
tételekkel jóváhagyta és felhatalmazta a Polgármestert a
szerződés aláírására.

***
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

február 4. napján rendkívüli nyílt testületi ülést tartott.

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

A rendkívüli ülésnek egy napirendje volt, a járóbeteg
szakellátási feladat ellátásának kérdésében való döntés.

2012. december 28. napján hatályba lépett az egészség-
ügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. §-a, mely
alapján az érintett önkormányzatoknak 2013. február 15-
éig kell arról döntenie, hogy 2013. április 30. után is el-
látja-e a járóbeteg szakellátási feladatokat, vagy pedig
május 1-jétől az állam részére ezt a feladatot átadja. 

Velence Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ki-
nyilvánítja azon szándékát, hogy a Velencei-tavi Kistér-
ségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft. által működtetett,
közfinanszírozott járóbeteg szakellátási feladat ellátását
2013. április 30. napját követően is folytatni kívánja, a fel-
adatellátásban résztvevő önkormányzatokkal közös elha-
tározásban, az eredeti szerződéses feltételek változatlanul
hagyásával. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatal-
mazta a Polgármestert, hogy a döntésről az Egészségügyért
Felelős Minisztert értesítse.

Szelei Andrea
aljegyző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Velencei-tó Kapuja
Újságunkban is többször tájékoztatást adtunk arról,

hogy Önkormányzatunk ismételten kiírta a „Velencei-
tó Kapuja” beruházás kivitelezésére a közbeszerzési
eljárást. 

Az ajánlattételi felhívást 8 cég vásárolta meg, majd a
megadott határidőre 5 kivitelező cég nyújtotta be. Jelen-
leg a közbeszerzések döntését előkészítő Bíráló Bizottság
szakmai segítőkkel végzi a leadott anyagok vizsgálatát.

TÁJÉKOZTATÁS 

ÁLLÁSLEHETŐSÉGRŐL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szociális
igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére vonat-
kozóan 2013. január 29. napján pályázati felhívás
jelent meg a Nemzeti Közigazgatási Intézet, valamint
Velence Város Önkormányzat honlapján.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 1.

A pályázati felhívás teljes terjedelmében olvasható a
fent megjelölt honlapokon. 

Igazgatási csoport
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tője Önkormányzatunk. Az erre közlekedők számára már
láthatóan körvonalazódik egy kulturáltabb közlekedési
környezet. Ennek egyik, jelenleg leglátványosabb eleme, az
újtelepi körforgalom, és környéke. Az északi oldalon a „Ve-
lencei-tó Kapuja” beruházásának folytatása, majd befe-
jezését követően, és vele egy időben az új kerékpárút
becsatlakozásával kialakul Velence új városközpontja és
idegenforgalmi csomópontja. 

Mi, velenceiek, örülünk annak, hogy a NIF beruhá-
zásának befejezésével ismét újabb fejlesztéssel gazdagod-
hattunk. 

Új szerződés a háziorvosokkal
Az egészségügyi törvény módosító rendelkezéseinek

alapján, 2012. december 15-ig meghatározott tartalmú fela-
dat ellátási szerződést kellett kötnie az önkormányzatok-
nak az érintett felnőtt és gyermek háziorvosi praxisokkal. 

A törvény szabályozza a szerződés kötelező elemeit,
melyek egyike az ügyeleti ellátásban való részvétel. Mivel
ezt a feladatot Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd,
Sukoró, Vereb és Velence Orvosi Ügyeleti Társulás kere-
tében látja el, ezért az érintett önkormányzatok együttesen
felkértek egy ügyvédi irodát, hogy a megkötendő ellátási
szerződések fő elemeiben egységes tervezetét készítse el.
Ezt a szerződés-tervezetet véleményezték az érintettek, az
Orvosi Kamarák és a Tiszti Orvosi Szolgálat. 

Településenként eltérő módon történhet a rendelők biz-
tosítása, rezsiköltségek vállalása, támogatások mértéke. Az
Orvosi Ügyeleti Társulás döntésének megfelelően, minden
érintett önkormányzat elfogadta azt az egységes szemléletet,
hogy a háziorvosi praxis  létszámának arányában kötelesek
az érintett orvosok az ügyeletben részt venni.  Ezek pontos
meghatározása a szerződésbe is belekerült, és jelenleg is
ennek alapján történik az orvosi ügyeleti beosztás. 

Velencén, jellemzően a rendszerváltást követően, az or-
vosi praxisjog országos kialakításakor (1994-től) szer-
ződéses jogviszony van az Önkormányzat és az érintett
háziorvos között. Azóta ezek a szerződések tartalmi ele-
meiben már pontatlanná és túlhaladottá váltak, ezért
ügyvédi javaslatra mi új szerződéseket kötöttünk minden
jelenlegi házi felnőtt- és házi gyermekorvossal. Továbbra
is minden orvosi rendelő önkormányzati tulajdonban van,

melyet ingyenesen  kapnak a feladat ellátására használatba
az érintett háziorvosok. 

Vitát váltott ki a két szerződő fél között a rezsiköltség
vállalásának kérdése, hiszen az egyik álláspont szerint,
nincs még egy olyan vállalkozás, ahol a helyiséget és a
rezsiköltséget is a település állná. A másik álláspont
szerint pedig olyan közfeladat ellátásáról van szó, amely
zavartalansága minden állampolgárt egyformán érint.
Végül ezt az álláspontot mindkét fél elfogadta, és szer-
ződésben rögzítette, hogy az ingyenes rendelő biztosítása
mellett, a rezsiköltséget továbbra is Önkormányzatunk
fizeti, kivéve a telefon, internet, veszélyes hulladék, kom-
munális hulladék és egyéb díjakat. 

A háziorvosok kötelesek gondoskodni távollétük es-
etén a helyettesítésükről, kötelesek részt venni az ügyelet-
ben meghatározott arányban, valamint a miniszteri
rendeletnek megfelelő szakmai minimum feltételek biz-
tosítása is feladatuk. Természetesen, az épülettel kapcso-
latos, a tulajdonlással összefüggő feladatok az Önkor-
mányzatot terhelik. A korábbiakban a felnőtt és gyermek
háziorvosi praxisok lakosságszám arányosan támogatást
is kaptak, amelynek biztosítása az új szerződésben már
nincs benne.

A fenti tartalommal megkötött új szerződéseket határ-
időre benyújtottuk az OEP-hez, így zavartalan az egész-
ségügyi praxisok finanszírozása.

Felnőtt háziorvosaink: 
Dr. Szabó Irén, Dr. Sirák András, Dr. Sinkovics Péter.
Gyermek háziorvosunk: 
Dr. Oszvald Éva.
Fogorvosaink: 
Dr. Szegedi József, Feketéné Dr. Demeter Szilvia. 

Ó-falu és Újtelep közelebb egymáshoz
Régi szándéka és vágya vált valóra a velenceieknek

akkor, amikor hosszú kivitelezés után, december végére
átadásra került  a közúti aluljáró. Ezzel megvalósult a gyors
és  rövidebb út az Ó-falu és az Újtelep között. Ez a megoldás,
nagyon sokak számára sok kilométernyi megtakarítást jelent.

Az Önkormányzatunk fogalmazta meg sok évvel ezelőtt
igényként mindezt a MÁV felé, amikor az  Európai Uniós
beruházás tervezését kezdték meg. Az akkori egyeztetések
alapján egyértelmű volt, hogy a közúti  aluljáró üzemelte-
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Január 14.
1.) 2013. évi költségvetés (első olvasat)

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Egyebek
Tájékoztatásul:

–Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

Január 21.
1.) 2013. évi költségvetés jóváhagyása

Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2.) Egyebek
Tájékoztatásul:

– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

Február 18.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Egyebek
– Március 15-i ünnepség előkészítése 

Tájékoztatásul:
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 

feladatokról
– A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző 

Bizottságának beszámolója a 2012. II. félévi 
pénzforgalom ellenőrzéséről

Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

Március 18.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) Rendőrkapitány beszámolója az éves munkáról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány

3.) Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységéről
tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

4.) A helyi önkormányzat éves összesített köz-
beszerzési tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

5.) Egyebek: 
– Majális előkészítése
– A társadalmi szervezetek pénzügyi támogatása

Tájékoztatásul:
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 

feladatokról

Április 15.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2012. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rende-
let), a település vagyoni helyzetének bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.) 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
jelentés 
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5.) Egyebek: 
– Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése
– TDM Szervezet beszámolója a nyári felkészülésről

Tájékoztatásul:
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 

feladatokról
Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

Május 13.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) Előző évben támogatásban részesült Civil 
szervezetek beszámolója
Előadó: Civil szervezetek vezetői

3.) Velence Plus Kft. beszámolója a 2012. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Joó Mátyás ügyvezető igazgató

4.) Tájékoztató a VHG. Kft. 2012. évi 
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Attila ügyvezető igazgató

5.) Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Gyógyszer-
tár Kft. beszámolója a 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ferencz Péter ügyvezető

6.) Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel 
kapcsolatos tájékoztatás a 2012-es évről
Előadó: Török Ágnes intézményvezető

Kerékgyártó Szilvia szociális ügyintéző
7.) Egyebek
Tájékoztatásul:

– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

Június 24. (Kihelyezett ülés: Liget Iskola, Kis út 1.)
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) Tájékoztató a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 2012/2013-as tanévéről
Előadó: Czuppon István iskolaigazgató

3.) Egyebek
Tájékoztatásul:

– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2013. ÉVI MUNKATERVE
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Július 15. (Kihelyezett ülés: Meseliget Óvoda, 
Szent Erzsébet tér 1.)

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése
Előadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

4.) Egyebek: 
– Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 

feladatokról
– A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző 

Bizottságának beszámolója az I. félévi 
pénzforgalom ellenőrzéséről

Szeptember 16.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2013. I. félévi beszámoló elfogadása 
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

4.) Egyebek: 
– Október 23-i ünnepség előkészítése

Tájékoztatásul:
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 

feladatokról
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése

Díszpolgári cím odaítélése
Velencéért Oklevél odaítélése

Október 14.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Egyebek
Tájékoztatásul:

– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

November 18. 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) III. negyedévi beszámoló elfogadása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.) 2014. évi szemétszállítási díj megállapítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Tájékoztatásul:
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 

feladatokról

December 09.
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2.) 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) Beszámoló a Bizottságok 2013. évi munkájáról, 
valamint az Alpolgármester  tevékenységéről,
a felkért témafelelősök munkájáról tájékoztató
Előadók: bizottsági elnökök, 
Cserny Vilmos alpolgármester és a témafelelősök

4.) Képviselő-testület 2014. évi Munkaterve
5.) Egyebek
Tájékoztatásul:

– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

Zárt ülés:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat bírálata

Közmeghallgatás 2013. január 21.
Témája: – 2013. évi költségvetés

Lakossági fórum 2013. április 15.
Témája: – 2012. évi pénzügyi beszámoló, 
a település vagyoni helyzetének bemutatása

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

ANYAKÖNYVI HÍREK
Előző számunkból kimaradtak a 2012. októberi 

házasságkötések, ezért az érintettek szíves elnézését kérjük!

Házasságot kötött:
2012. október 6-án:

Kramár Attila – Putnoki Katalin Margit

2012. október 27-én:
Horváth Tamás – Heiden Hajnalka

Naményi Péter András – Dr. Körmendy Réka Ágota

2012. december 12-én:
Cserny Csaba – Marosi Katalin

2013. január 19-én:
Földesi Lénárd – Kálmán Kitti

Gratulálunk!
Szabó Lászlóné, Egri Andorné, Balogh Erika

anyakönyvvezetők
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VVáárroossii  KKaarrááccssoonnyyii  ÜÜnnnneeppsséégg

22001122..

Fotók: Somhegyi Béla
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(III.12.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
„R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép: 
3.§.(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények és önkormányzat nem intézményi együttes
2012. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét

3.371.556 eFt-ban
Bevételek:

- irányító szervtől kapott támogatás 462.474 eFt
- Önk. sajátos működési bev. – helyi adók     294.552 eFt
- átengedett központi adók                              201.883 eFt
- költségvetési támogatások                           259.758 eFt
- egyéb sajátos folyó bevételek                           1.761 eFt
- támogatás értékű bevételek                             65.660 eFt
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (működési)          0 eFt
- pénzmaradvány                                               13.993 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                    142.893  eFt

- kölcsönök visszatérülése                                  2.549 eFt
- pénzmaradvány                                             146.350 eFt
- Finanszírozási műveletek                              500.000 eFt
Bevétel mindösszesen:                                3.371.556 eFt

Kiadás:

- személyi jellegű juttatás                                318.053 eFt
- munkaadókat terhelő járulék                           86.472 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások                     337.739 eFt
- támogatás értékű kiadások                                1.172 eFt
- pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre               56.794 eFt
- szociálpolitikai ell. és egyéb jutt.                    60.658 eFt
- tartalék (működési, kötött felhasználású)       8.783  eFt
- tartalék (működési, szabad felhasználású)        9.936 eFt
- irányító szervtől kapott támogatás                462.474 eFt
- felújítások                                                     45.837 eFt
- beruházások, beszerzések                          1.789.931 eFt
- speciális célú támogatások                              1.188  eFt
- egyéb felhalmozási kiadás                                4.656 eFt
- tartalék (fejlesztési, kötött felhaszn.)           90.894 eFt
- finanszírozási kiadás (kötvény)                     97.774 eFt                    

Kiadások mindösszesen: 3.371.556 eFt
állapítja meg.

2. §   E rendelet  2012. december 21. 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. december 21.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2012.(XII.21.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló  7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012.(XI.30.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004.(XII. 31.) rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzatának képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésé-
ről szóló 39/2004. (XII. 31.) rendeletét (továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ A képviselő-testület, a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának 17/2012
(XI.28.) számú határozata alapján az egységnyi közszolgál-
tatási díjat 4,01 Ft/l + ÁFA értékben állapítja meg.

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. mellék-
lete lép. 
3.§ A Rendelet 3. melléklete hatályát veszíti.
4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

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

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb-
láján kifüggesztéssel kihirdetésre került: 
Velence, 2012. november 30.

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
címzetes főjegyző
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1. melléklet a 34/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Az egységnyi közszolgáltatási díjat figyelembe véve (díjkorrekciós tényezőkkel módosítva) a 2013. évre a települési 
szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását

- 80 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 357.- Ft-ban,
- 110 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 442.- Ft-ban,
- 120 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 471.- Ft-ban,
- 240 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 810.- Ft-ban,
- 1100 literes edényzet után fizetendő közszolgáltatási díjat 3 532.- Ft-ban

állapítja meg. A megállapított közszolgálati díjak egyszeri ürítésre vonatkoznak és az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

ÁLLANDÓ JELLEGGEL HASZNÁLT INGATLANOK ESETÉN :
A háztartási hulladék ürítés évi 52 alkalommal történik
A „házhoz menő szelektív” hulladékszállítás évi 20 alkalommal, melyből:

12 alkalom csomagolóanyag szállítás (PET palack, italoskarton, papír, alumínium doboz) korlátozás nélküli meny-
nyiségben, szabvány edényzetben, vagy áttetsző zsák(ok)ban .

8 alkalom biológiailag lebomló hulladék, azaz „zöldhulladék” szállítás (max. 110 liter űrméretű edény, zsák vagy
50cm átmérőjű, 70 cm hosszú köteg elszállítását foglalja magában egységenként 15 kg súlyhatárig.)

IDÉNY JELLEGGEL HASZNÁLT INGATLANOK ESETÉN:
A háztartási hulladék ürítés évi 40 alkalommal történik
A „házhoz menő szelektív” hulladékszállítás évi 16 alkalommal, melyből:

8 alkalom csomagolóanyag szállítás (PET palack, italoskarton, papír, alumínium doboz) korlátozás nélküli meny-
nyiségben, szabvány edényzetben, vagy áttetsző zsák(ok)ban .

8 alkalom biológiailag lebomló hulladék, azaz „zöldhulladék” szállítás  (max. 110 liter űrméretű edény, zsák vagy
50cm átmérőjű, 70 cm hosszú köteg elszállítását foglalja magában egységenként 15 kg súlyhatárig) 

„Állandó jelleggel 
használt” 

ingatlan esetén

Alkalmankénti 
szolgáltatási díj

(nettó Ft/alkalom)

Szolgáltatás éves díja
(nettó Ft/év)

80 literes edény esetén

110 literes edény esetén

120 literes edény esetén

240 literes edény esetén

1100 literes edény esetén

357.- Ft

442.- Ft

471.- Ft

810.- Ft

3 532.- Ft

18 564.- Ft

22 984.- Ft

24 492.- Ft

42 120.- Ft

183 664.- Ft

80 literes edény esetén

110 literes edény esetén

120 literes edény esetén

240 literes edény esetén

1100 literes edény esetén

357.- Ft

442.- Ft

471.- Ft

810.- Ft

3 532.- Ft

14 280.- Ft

17 680.- Ft

18 840.- Ft

32 400.- Ft

141 280.- Ft

„Idény jelleggel 
használt” 

ingatlan esetén

Többlet háztartási hulladék esetenkénti elszállítása max.110 literes hulladékgyűjtő edényre vagy zsákra használható
matrica felragasztásával történhet az alapszolgáltatással egy időben 15 kg súlyhatárig, melynek ára 367.-Ft+ÁFA/db.

Többlet zöldhulladék hulladék esetenkénti elszállítása 110 literes hulladékgyűjtő edényre, max. 110 liter űrméretű zsákra,
vagy max. 50 cm átmérőjű 70 cm hosszú kötegre használható matrica rögzítésével történhet az alap szolgáltatással egy idő-
ben max.15 kg súlyhatárig. A matrica ára 306.-Ft+ÁFA/db.

A szelektív hulladékgyűjtéshez szabvány gyűjtőedényzetet, vagy gyűjtőzsákot az ingatlan tulajdonosának kell biztosí-
tani. A közszolgáltató feladata zöldhulladék (komposztálható hulladék) szállításához 8 db – a zöldhulladék szállítási szol-
gáltatás felhasználására szolgáló –  matrica ingatlan tulajdonos részére történő megküldése. 

Üres telek: Biztosítani kell a szelektív hulladékgyűjtésen belül a zöldhulladék (biológiailag lebomló hulladék) „ingatlantól
történő” szállítását. 

Ennek figyelembe vételével a zöldhulladék „ingatlantól történő” szállítása alap szolgáltatásként 8 szállítási alkalommal
biztosított; az „állandó jelleggel használt” és az „idény jelleggel használt” ingatlanok szolgáltatásával azonos feltételekkel.
A szolgáltatás éves díja 5.256.- nettó Ft/év.

A fent megjelölt díj az alap (minimum) szolgáltatás díját foglalja magában. 
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (XII.21.) 
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott fela-
datkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§. (1) és 16. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján, a közterületek használatáról szóló
18/2008. (IX.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiak-
ban: „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ A „R” 2. melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módo-
sul:

„Talajhoz szilárd módon kötött ideiglenes jellegű, 

1. a) árusító és egyéb üzlet-fülke-pavilon által elfoglalt
terület külső falsíkkal határoltan 100,-Ft/m2/hó. 

b) Az a) pont alatti létesítmények működéséhez szükséges,
be nem épített terület, parkoló kivételével 100.-Ft/m2/hó.”

2.§ A „R” 3. melléklete hatályát veszíti. 

3.§ E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

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

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Velence, 2012. december 21.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
helyi adókról szóló 7/2011.(IV.01.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint
módosítja:

1.§ A „R” 14/A § hatályát veszíti. 

2.§  A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

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

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Velence, 2012. december 21.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012.(XII.21.)
önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2012.(XII.21.) önkormányzati
rendelete A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, közösségellenes

magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 22/2012.
(VII.03.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
1.§ A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a
tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 22/2012.
(VII.03.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi. 

2.§ 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. december 21.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(I.22.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.
§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva Velence Város Önkormányzat 2013. évi költségve-
tését az alábbiak szerint határozza meg: 

A RENDELET HATÁLYA

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE

2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-
külön alkotnak egy-egy címet.
(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az
Önkormányzat alábbi intézményei:
- Polgármesteri Hivatal,
- Meseliget Óvoda,
- Városi Könyvtár,
- Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi
költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete
alapján
a) tárgyévi költségvetési bevételét 2.208.393 eFt-ban

aa) működési bevételét 946.351 eFt-ban
- közhatalmi bevétele 1.210 eFt
- intézményi működési bevétel           309.652 eFt
- helyi adók 226.600 eFt
- átengedett központi adók                    20.000 eFt
- sajátos működési bevétel 2.860 eFt
- támogatás értékű bevételek 27.372 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.    22.871 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám. 3 35.786 eFt

ab) felhalmozási bevételét                      818.648 eFt-ban
- felhalmozási sajátos bevételek      326.614 eFt
- támogatás értékű bevételek 489.485 eFt
- támogatási kölcsönök visszatérülése 2.549 eFt

ac) támogatások 283.393 eFt-ban
- irányító szervtől kapott támogatás 283.393 eFt

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.208.393 eFt-ban
ba) működési kiadások 632.697 eFt-ban

- személyi juttatások 185.967 eFt
- munkaadót terhelő járulékok          51.108 eFt
- dologi jellegű kiadás 275.668 eFt
- egyéb működési célú támogatások 103.782 eFt

- tartalék
kötött felhasználású 11.172 eFt
szabad felhasználású                        5.000 eFt

bb) felhalmozási kiadások 1.292.303 eFt-ban
- felújítási kiadások 8.257 eFt
- beruházási kiadások 970.610 eFt

ebből: EU forrásból megv.          968.578 eFt
- egyéb felhalmozási kiadás 313.436 eFt

ebből:    befektetéssel kapcs. kiadás:  1 07.290 eFt
kötött felhaszn. tartalék:         201.166 eFt
támogatási kölcsön nyújtása 3.000 eFt

bc) támogatások 283.393 eFt-ban
- irányító szerv.adott támogatás         283.393 eFt

c) finanszírozási kiadás: 160.000 eFt
összegben állapítja meg.
d) költségvetési hiányát 160.000 eFt-ban,

da) működési költségvetési többlete     313.655 eFt-ban
db) felhalmozási költségvetési hiányát    473.655 eFt-ban 

e) előző év felhasználható tervezett 
pénzmaradványát                                    160.000 eFt-ban

ea) a d) pontból a felhalmozási 
hiány belső finanszírozását szolgáló 
(tervezett) pénzmaradvány             160.000 eFt-ban

összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat és in-
tézményei költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat cso-
portok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet
és az 1. függelék tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásainak
mérlegét, költségvetési egyenlegét és engedélyezett lét-
számát a 2. melléklet tartalmazza, az intézmények költ-
ségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét, költségvetési
egyenlegét és engedélyezett létszámát a 2/a-d. mellékletek
tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak
költségvetési összegét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabi-
litásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés
a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját
bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdés sze-
rinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalás-
ból fennálló kötelezettségeket e rendelet 6. melléklete
tartalmazza.

5. §. (1) Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervét e ren-
delet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok
felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-
testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költ-
ségvetési rendelet egyidejű módosításával.
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3. BÉRJELLEGŰ INTÉZKEDÉSEK

6. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott
létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését a ren-
delet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illet-
ményalapját a 2013. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban ál-
lapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes
automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői
foglalkoztatottaknál.

(4) A Képviselő-testület a Címzetes főjegyző részére biz-
tosítja a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII
törvény (továbbiakban: Ktv.) 30/B.§ (13) bekezdés értel-
mében a címadományozási juttatást, melynek összege az il-
letményalap huszonnégyszerese.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati
Szabályzat végrehajtásához szükséges forrásokat, az 1. mel-
lékletben meghatározott keretek között.

4. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási elő-
irányzatokat célonként (feladatonként) a 9. melléklet szerint
hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a tárgyévi általános és céltartalékát
e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Működési tartalékát 5.000 eFt-ban állapítja meg, mely a
működési többletkiadások fedezésére tervezi.

5. BANKMŰVELETEK ÉS PÉNZELLÁTÁS

10. § (1) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kama-
toztatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a
likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek
kivételéről.

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

(3) A folyamatos fizetőképességet az Önkormányzat 127 mil-
lió Ft-os folyószámlahitele biztosítja.

11. § Az intézménynek a költségvetési rendeletben meg-
állapított intézményi finanszírozás a felmerült kiadásaik
figyelembe vételével került átvezetésre.

12. § Az Önkormányzat 2013. évi ellátottak pénzbeli jut-
tatásaira fordított kiadásokat e rendelet 11. melléklete tartal-
mazza.

13.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak tel-
jesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. mel-
léklet, a likviditási tervet a 13. melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület. 

14.§ Velence Város Önkormányzata az Uniós forrásból meg-
valósított fejlesztések tervezett bevételeit és kiadásait a 14.
melléklet szerint állapítja meg.

15.§ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6. TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS
ADÓSSÁGRENDEZÉS

16. § A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás
bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesí-
tést, vagyonhasznosítást.

17.§ Az Önkormányzat az adóssága rendezése érdekében
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 73 – 76 §-ban foglaltaknak megfelelően jár
el. Az eljáró hivataltól kapott tájékoztatás szerint az Önkor-
mányzat adósságának 50 % -a átvállalásra kerül.

7. FEJLESZTÉSEK SZABÁLYOZÁSA

18. § (1) Az Önkormányzat 2013–2014. évben megvaló-
sítja a „Velencei-tó Kapuja” elnevezésű projektet. Felhatal-
mazza a Polgármestert, hogy a projekt folytatásához
szükséges Támogatási szerződés módosítása, megkötése, a
megvalósításhoz szükséges forrásteremtés érdekében jár-
jon el.

(2)  Az Önkormányzat a „Velencei-tó Kapuja” beruházás
továbbépítéséhez szükséges önkormányzati önrész forrását
2013. évben 241.860 eFt összegben biztosítja, míg 2014.
évre a gördülő költségvetésben 161.240 eFt összegben biz-
tosítja.

19. § Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
Velence területén lévő állami tulajdonú ingatlanok tulajdon-
megszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat foly-
tasson.

8. VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK

20. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszé-
lyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az el-
hárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a
helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti in-
tézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi
ülésén be kell számolnia.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §. (1) A rendelet 2013. január 25. napján lép hatályba,
rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2013. évi költségvetés zárszámadó ren-
deletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

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

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Velence, 2013. január 22.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

címzetes főjegyző



2013. JANUÁR-FEBRUÁR

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

VELENCEI HÍRADÓ14

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az Önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.22.) rendeletének 3. melléklete

KÖTELEZŐ FELADAT

Utak hidak üzemeltetése
Önkormányzat működése
Önkormányzati hivatal
Közvilágítás
Temető üzemeltetés
Közterület fenntartás (ZŐFE Kft)
Településrendezés
Óvoda és étkeztetés
Védőnői ellátás
Szociális ellátások
Gyermekjóléti és Családsegítési feladatok
Házi segítségnyújtás
Könyvtár

Összesen:

* ebből utólagos visszaigénylés miatti bevétel: 21.320 eFt
**ebből Nadapi önk. része 4558 eFt

Velence önk. része 9.556 eFt

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Nem lakóingatlan építése (Velencei-tó Kapuja)
Ingatlan bérbeadás
Közterület fenntartás (saját dolgozóval)
Idegenforgalom (TDM szervezet támogatása)
Civil Szervezetek támogatása
Finanszírozási kiadások (kötvény törlesztése)
Egészségügyi alapellátás (orvosok,ügyelet)
III. Orvosi rendelő akadálymentesítése
Szociális ellátások (Bursa,szaloncukor)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi finanszírozás
Tartalék 

Összesen:

***ebből a társult önkormányaztok része: 9.039 eFt
Velence önk. része: 3.319 eFt

KIADÁS:    kötelező feladatokra
önként vállalt feladatokra
Összesen

BEVÉTEL:  kötelező feladatra állami támogatás
önkormányzati rész
önként vállalt feladatra pályázati támogatás
önkormányzati rész
Összesen

kiadás bevétel
2012. év tény 2013. terv       állami támogatás   önkormányzati rész

9 222
-

141 692
27 932
2 036

20 488
165 109
102 406

7 939
31 207
21 172
16 770
9 617

555 590

10 565
24 555

118 575
30 486
2 667

19 589
129 282
110 684

9 049
35 680
35 581
15 899
10 549

553 161

6 948
-

86 706
25 061

-
15 501

-
96 570
7 488
8 180

29 175
7 540
6 402

289 571

3 617
24 555
31 869
5 425
2 667
4 088

129 282
14 114
1 561

27 500
6 406
8 359
4 147

263 590

**

*

***

***

kiadás bevétel
2012. év tény 2013. terv   pályázati támogatás   önkormányzati rész

52 941
295

10 950
9 700

16 379
122 428

9 258
-
-

3 423

553 161
1 655 232
2 208 393

289 571
263 590
492 453

1 162 779
2 208 393

968 578
966

11 000
26 799
20 798

117 290
5 590
8 308
2 000
4 394

283 393
206 116

1 655 232

489 485
-
-
-
-
-
-
-
-

2 968

492 453

479 093
966

11 000
26 799
20 798

117 290
5 590
8 308
2 000
1 426

283 393
206 116

1 162 779

***



Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma

Tájékoztató a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet működéséről

A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetését,
a Velencei Központi Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése alapján
2012. október elsején a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet működ-
tető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit
Kft. átvette. A háziorvosi ügyeleti szolgálat a Rendelőintézet épü-
letében, a főbejárattal szemben, a korábbi háziorvosi rendelés helyén
működik. A Gárdonyi Kistérségi Társulással létrejött megállapodás
alapján az ügyeleti ellátás decembertől ismét a korábban használt gép-
kocsival történik.

Az ügyeleti szolgálat hétköznap 17:00-tól másnap reggel 07:00-ig,
munkaszüneti napokon 0:00-24:00 között érhető el.

Korábbi terveinknek megfelelően a Központi Háziorvosi Ügyelet
mentésirányítási rendszere 2013. február 1-től megváltozik.
A  Szakorvosi Rendelőintézet vezetése és az Országos Mentő-
szolgálat a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a
párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali
elérhetőség biztonságának javítása érdekében együttműködési
szerződést kötött.

A közös diszpécserszolgálat és a mentésirányítási rendszer mű-
ködésével a mentőállomás integrációban működik a háziorvosi
ügyeleti központtal, melynek során 

– folyamatos elérhetőséget biztosít 
– a kórkép súlyossági fokának megfelelően biztosítja az ellátást 
– közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók 

közötti hatékony szakmai együttműködéshez (egységes Tetra 
rádiórendszer).

A háziorvosi ügyeleti szolgálat február 1-től a lakosság részére a
mentőszolgálattal egy időben érhető el, az új ügyeleti hívószámon.
Február és március hónapban a régi ügyeleti hívószám is (22/375-045)
él, a közös diszpécserszolgálat ezen is elérhető.

Az új ügyeleti hívószám: 22/311-104 

Bejelentéskor a menetirányítás egységes szakmai elvek alapján dönt
a riasztandó sürgősségi egységet illetően (háziorvosi ügyeleti szolgálat,
kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi).

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szük-
ség, a diszpécserszolgálat ebben is a bejelentő rendelkezésére fog állni.

Reményeink szerint az új rendszer emelni fogja az ügyeleti ellátás
biztonságát és szakmai színvonalát.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető 

403
614
478
123

1633
217

85
58

3611

223
452
297

61
1222

147
69
36

2507

TELEPÜLÉS ESETSZÁM
december  január

Tele-        Esetszám  Tele-         Esetszám
pülés     december  pülés          január

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2012. december – 2013. január

Budapest
Érd
Budakeszi
Budakalász
Dunaújváros
Mezőfalva
Budaörs
Diósd
Perkáta
Szabadegyháza
Százhalombatta
Iváncsa
Besnyő
Adony
Kulcs
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Tatabánya
Kisvárda
Kecskemét
Cece
Pettend
Székesfehérvár
Iszkaszentgy.
Fehérvárcsurgó
Zámoly
Csákvár
Felcsút
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Aba
Enying
Úrhida
Sárszentmihály
Siófok
Összesen:
Mindöszesen:

Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Diósd
Budakeszi
Kistarcsa
Dunaújváros
Szabadegyháza
Sárosd
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Mezőszemere
Debrecen
Komoró
Dunapataj
Sárszentmiklós
Cece
Sárhatvan
Pécs
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Bakonycsernye
Mór
Csákberény
Zámoly
Csákvár
Alcsútdoboz
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Balatonbozsok
Úrhida
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Polgárdi
Füle
Balatonvilágos
Veszprém
Csetény
Siófok
Lulla
Összesen:
Mindöszesen:

53
1
1
3
1
1
5
1
2
4
2
1
4
2
1

50
25
3

137
21
22

349
317
28

124
2
1
1
1
1

37
2
1
2
1
1

13
41
6
1
1
1
3
2

1270
3777

44
2
8
1
1
6
1
5
2
1
1
4
5
5
4

58
46
4

250
51
5

524
481
73

154
13
1
1
1
1
1
2
1
1

65
1
2
2
4
1
1
1
5
6
2

23
63
5
1
3
8
1
2
1
1
1
4
1
1

1963
5574

FIGYELEMFELHÍVÁS
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat

új telefonszáma: 22/311-104

Februárban és márciusban a régi telefonszám is
működik: 22/375-045



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

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

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

Telefonszám: 06-22/ 589-524

SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

BELGYÓGYÁSZAT

Általános 
belgyógyászat

Gasztroenterológia

Endokrinológia, anyagcsere
és diabelológia
(Endokrinológia, anyagcsere és
diabelológia)
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet

Progtológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Csecsemő-és
gyemekkardiológia

Gyermek tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA

Dr. Szemenyei Tamás

09.00-12.00
Dr. Németh Attila

09.00-12.00
Dr. Gajdán László

16.00-20.00
(Hepatológia)

Dr. Kalmár József

09.00-12.00

Dr. Németh Csilla

08.00-13.00

Dr. Juhász Lajos

07.00-11.00

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. Láng Judit

14.00-20.00

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00
Dr. Hernádi Mária

07.30-13.30

Dr. Rónai László

09.00-13.00

Dr. Hernádi Mária

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. Rácz Lajos

15.00-19.00
Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30
Dr. Kádár Attila

14.00-17.00

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállai Miklós

16.00-20.00
Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00
Dr. Hagymási László

15.00-18.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

Szünetel

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

Dr. Jachymczyk
György

17.00-20.00
sebészet, proktológia

sztóma-gondozás

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

Dr. Németh Csilla
Vándor Anita

15.30-18.30

SEBÉSZET

CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

Szünetel



SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00

Dr. Varga László

15.00-19.00

Szünetel

Dr. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai allergo-
lógia és immunológia

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

MAGÁNRENDELÉS

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET 

OTTHONI SZAKÁPOLÁS

NAPPALI ELLÁTÁS

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

07.00-12.00

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

Körömi Anikó

07.00-12.00
Körömi Anikó

13.00-18.00
Körömi Anikó

07.00-11.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

Dr. Miniska János

10.00-12.00
Dr. Czikaljó Gyula

14.00-16.00

Dr. Kövy Katalin

15.00-19.00
Dr. Székely Miklós

08.00-10.00
Dr. Tura Tímea

08.00-14.00

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00
Dr. Miniska István

18.00-20.00

Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00

30/823-4942
Tunikolt Éva

09.00-17.00
Tunikolt Éva

15.00-19.00
Tunikolt Éva

09.00-14.00
Tunikolt Éva

13.00-17.00

12.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00

06.30-08.30 06.30-08.30

Naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel 07.00-ig.   Munkaszüneti napokon: 0-24.00 között folyamatosan.
Új telefonszám: 22/311-104  (Februárban és márciusban még a 22/375-045 szám is működik.)

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.

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

Fejlődésneurológia

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

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria

Gyermeksebészet
Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
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TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 

Elsősorban olyan elhivatott személyek jelentkezését
várjuk, akiknek időbeosztása, egészségügyi állapota
az ügyeleti feladatellátást is megengedi. 
Az Egyesületbe történő tagfelvétel feltétele a
Polgárőrség Alapszabályának elfogadása. 

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

Ható János elnök 06-30-927-0422
Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26.

22/589-415 hivatal@velence.hu

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

A tavasz közeledtét nemcsak a naptár, a nappalok
hosszabbodása, a kertekben kinyílott hóvirág, a jelentős
mennyiségű hó elolvadása jelzi. A medve nem látta meg
az árnyékát. Egész nap esett az eső. A hónap végén van
Mátyás napja, amire szintén érdemes odafigyelni! Elegünk
van a télből...

Az üzletek roskadásig megtelített polcain az egységáras
zöldség-, és virágmagok várják a vásárlókat. Alaposan
nézzük át a fajtákat. Törekedjünk arra, hogy kertünkben
lehetőleg folyamatosan legyen felhasználható zöldség és
virág. Bár a magok csíraképessége eltérő – egyes fajták
több évig jók –, ne raktározzunk. A tasakok borítóján
vásárlásra késztető fotók vannak. Ne alkalomszerűen
vásároljunk! A hosszú téli estéken volt idő megtervezni és
alaposan átgondolni, miből és mennyit csináljunk. Ne
vessünk túl korán! Nincs csúnyább, mint egy fényhiány
miatt megnyúlott palánta.

Készüljünk fel az átteleltetett növényeink esetleges
átültetésére. Az edény méretének megválasztásánál tart-
suk szem előtt, hogy mennyi időre ültetünk (pl. dézsában
lévő leandert nem ültetünk át minden évben). Fontos szem-
pont az edény (cserép, dézsa, talicska, láda) mérete és az
ültető közeg – többnyire föld – minősége. Az edények
kiválasztásánál törekedjünk a célszerűségre: a növény
érezze jól magát benne. Általában megállapítható, hogy az

„akció”-ban reklámozott, „jó áron” vásárolt föld hasz-
nálatakor növényünk nem fejlődik megfelelően. 

Ültetéskor mi a következő módszert alkalmazzuk: az
új edényt teljesen megtöltjük átnedvesített földdel, amit
enyhén tömörítünk, majd kézzel annyi földet veszünk ki
belőle, hogy a régi cserép beleférjen, amit belenyomunk a
földbe. Néhányszor megcsavarjuk, majd óvatosan kiemel-
jük a földből a régi cserepet. Az új edényben megmarad a
régi cserép formája. Nem marad más hátra, mint hogy
növényünket óvatosan belehelyezzük, határozott mozdu-
lattal megnyomjuk, majd megöntözzük. Ha így ültetünk,
nem sérül a földlabda, a gyökerek épek maradnak!

A növényeket úgy vesszük ki a cserépből, hogy a
cserép alját megnyomjuk. Ha nehezen akar kijönni, akkor
a cserép peremét hozzákoccintjuk valamilyen stabil tárgy-
hoz, vagy a cserép alját kézzel többször megütjük. Ha a
cserép oldalát nyomkodva „varázsoljuk” ki a növényt, a
földlabda és a gyökérzet is sérül.

Kérdésre válaszolva: 
A cikláment elegendő 2-3 naponta öntözni úgy, hogy a

gumót ne érje víz, tehát felszívatva. Nyáron nem virágzik.
10-15°C az ideális hőmérséklet számára. Tartós szárazság
esetén a virágait eldobja. A radiátortól a lehető legtávo-
labbi helyen tartsuk. Az orchideáknak az újravirágoz-
tatáshoz pihenőidőre van szükségük. Ilyenkor 10-15°C
hőmérsékleten és a szokásos vízmennyiség töredékén kell
tartanunk őket. 2-3 hét elteltével állítsuk vissza az eredeti
hőmérsékletet, újra nedves környezetet biztosítsunk és
rendszeresen tápoldatozzunk!

Huszti Mihály
egyesületi tag

A Velencei Helytörténeti Egyesület
köszöni mindenkinek, 
aki 2012. évben adója 1%-ával
támogatta munkájukat.

A befolyt összegből a felajánlott régi fényképek és iratok
digitalizálását végeztük. Ebben az évben is tervezünk – a
tavalyihoz hasonlóan – néhány bemutatót archív anyaga-
inkból és egy kiállítást is tervezünk nyáron, amin bemutatjuk
eddig összegyűlt anyagainkat. 

Várjuk felajánlásukat ebben az évben is! Kérjük, a borí-
tékra írja rá a saját nevét, lakcímét és az adóazonosító jelét.
A kedvezményezett adószáma: 18502411-1-07

Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület

Felhívjuk a figyelmüket Egyesületünk honlapjára:
http://www.helytortenet.eoldal.hu/
A régi esküvői vagy iskolai fényképeket nézegetve

ismerősökre, családtagokra, régi barátokra találhatnak. Kér-
jük, hogy ha Önnek is van régi dokumentuma, fényképe,
emléke Velence múltjából, kölcsönözze azt néhány napra
nekünk, archiválás után visszaadjuk.  

Galambos Györgyné
Velencei Helytörténeti Egyesület elnöke

Köszönjük mindenkinek, aki 2012 évben adója 1%-ával
támogatott bennünket. 

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

Velence, Tópart út 26. Adószám: 18500770-1-07
Kérjük, a borítékra írják rá a saját nevüket, 

lakcímüket és az adóazonosító jelüket.
Virágos Velence Egyesület Vezetősége 
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Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának decemberi soros üléseiről

A VKTKT Társulási Tanácsa 2012. december 7-én soros
ülést tartott. A Tanács elfogadta a VKTKT Társulási Megál-
lapodásának IX. számú módosítását, amely a törvényi vál-
tozások átvezetését tartalmazza. Elfogadta a VKTKT és a
társult önkormányzatok között 2012. november 30-ig történt
befizetésekről szóló tájékoztatót. Döntött arról, hogy a belső
ellenőrzési feladatok ellátását továbbra is társulási feladatel-
látásban kívánja ellátni, és megbízza a Vincent Auditor Kft-t
a belső ellenőrzési feladatok ellátásával. Elfogadta a Tanács
a VKTKT 2013. évi költségvetési koncepcióját, amelyben a
gazdaságos és költséghatékony gazdálkodás elvét emelte ki.
A Tanács döntött arról, hogy a 8/2009. ÖM rendelethez
kötődő pályázat (ún. közösségi busz projekt) meg nem
valósításából adódó kamatkövetelését fenntartja Pázmánd
Község Önkormányzatával szemben. Egyben tudomásul
vette, hogy a Székesfehérvári Városi Bíróság Pázmánd
Község Önkormányzata I. rendű és Vereb Község Önkor-
mányzata II. rendű felperesek által a VKTKT alperes ellen
kötelmi igény érvényesítése iránti pert megszűntette. Megtár-
gyalta a VKTKT szabad pénzmaradványának felosztására
vonatkozó előterjesztést és 4.500.000,-Ft felosztásáról dön-
tött. A Tanács megismerte a lejárt idejű határozatokról, illetve
a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót és elfogadta
azt. A VKTKT Társulási Tanácsa döntött arról, hogy a
VKTKT által fenntartott köznevelési intézmények (Chernel

KISTÉRSÉGI HÍREK
István Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI és a
Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) állami fenntar-
tásba adására vonatkozó megállapodás aláírásával megbízza
az Elnököt.

A VKTKT 2012. december 19-i rendkívüli ülésén a Tár-
sulási Tanács döntött arról, hogy a tulajdonát képező Velence,
Balatoni út 65. számú épületrészből 144,1 m2 összterületű
helyiségeket bérbe adja 2013. január 01. napjától határozatlan
időre a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Gárdonyi
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának elhelyezése
céljából. Az iroda-helyiségek piaci áron számított bérleti díja
1.398 Ft/m2/hó, azaz 2.417.422,- Ft/év. A Fejér Megyei Ren-
dőr-főkapitányság által fizetett éves bérleti díj 1.000.000,-Ft.
Mivel a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közfeladatot
lát el, ezért az önkormányzatok a rájuk jutó bevételből,
1.417.422,-Ft-ról lemondanak. A Kistérséget alkotó tele-
pülések létszámarányosan éves szinten ezzel az összeggel tá-
mogatják a Rendőrség munkáját. A Tanács felhatalmazta az
Elnököt a bérleti szerződés aláírásával.

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

Tóth István Nochtáné Sulyok Mariann
elnök mb. irodavezető

VKTKT
Gárdonyi Kistérségi Iroda

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

Hölgy vésõvel

Különleges mûvészeti ág szerelmese Márton
Rozália velencei tanárnõ, aki fõhivatásként a Dr. Entz
Ferenc Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátói-
pari Szakképzõ Iskolában tanít, szabadidejében pedig
fafaragással foglalkozik. 

A székesfehérvári Szent István Mûvelõdési Ház
Szent Korona Galériájában nyílt kiállításán rögtön
szembeötlik, hogy gazdagon díszített faszobrain, dom-
bormûvein az emberalakok élveznek elsõbbséget az
egyéb formákkal, tartalmakkal szemben. Sokféle fa-
anyag: körte, dió, hárs,  juharfa kerül megmunkálásra
mûhelyében;  alkotásai csak natúr kezelést kapnak, hogy
mindinkább megõrizzék eredeti anyagszerûségüket.

Örömmel várjuk további munkáit!
Szerkesztőbizottság
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TURIZMUS

Utazás 2013!
A  Velencei-tó Térségi TDM (velencei és a gárdonyi TDM

közös szervezete) képviseli a Velencei-tavat és térségét a
2013-as Utazás kiállításon, február 28. és március 3. között
Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont területén. A két
egyesület dolgozói, tagjai és partnerei, a velencei-tavi térség
szolgáltatói már dolgoznak a kiállítás sikerén, az egész tavat
összefogják, hogy egy egységes egészként mutassák be négy
napon át az ország legnagyobb turisztikai kiállításán. 

A Velencei-tó stand a tavalyihoz hasonlóan kiemelt témák
köré épül, ilyenek a VÍZ (strandok, „vizes” élményprog-
ramok), WELLNESS (fürdőink, wellness szállodáink, rekreá-
ciós szolgáltatásaink stb.), az AKTÍV (kerékpáros és gyalogos
túra-útvonalak, vízi élmények, hajózás, kulturális és ter-
mészeti látnivalók) és az ÍZEK (gasztronómiánk, bor és
pálinka kínálatunk, helyi termékek). Különböző attrakciók,
borkóstoltatás, pálinkakóstoló és helyi termék bemutatók csa-
logatják majd a vendégeket. Az interaktív Velencei-tó stan-
don ügyességi játék, quiz-játék, filmvetítés, képgaléria,
gyermek sarok kínáltak lehetőséget arra, hogy a látogatók ne
csak kívülről szemlélődjenek, hanem közelebb kerüljenek az
élményekhez, a látnivalókhoz és ezeken keresztül a csodá-
latos velencei-tavi természethez.

A kiállítás csütörtök-vasárnap 10.00-18.00 között várja
a látogatókat!

Belépőjegy ára: csütörtök 3200 Ft (szakmai nap), péntek-
vasárnap 1900 Ft (elővételben 1500 Ft)

Hungary Card - Magyar Turizmus Kártya

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Velencei-tó
térségben több új szolgáltató csatlakozott a Hungary Card -
Magyar Turizmus Kártya országos elfogadó rendszeréhez.
A folyamatot a helyi szolgáltatók és szolgáltatások előnyére
a helyi TDM szervezet szeretné segíteni. 

Gál Gábor, a Magyar Turizmus Kártya megálmodója
idestova 15 éve kezdte el Magyarországon a turisztikai össze-
fogás erősítését a  Magyar Turizmus Kártya kiadásával, ami
az országban egyedülállóan jelentős kedvezményeket nyújt
azoknak a belföldi és a külföldi turistáknak, akik a kártya
megvásárlása mellett döntenek. Az 50 %-os MÁV, VOLÁN,
MAHART közlekedési kedvezmények mellett a kártyával
kedvezményesen lehet autópálya e-matricához jutni és az
országban számos kulturális intézmény, színház, fürdő, szál-
loda, étterem várja kedvezményes ajánlatokkal a kártyával
érkezőket. A rendszer az egész országban egységes arculattal
működik, a magyarországi turisztikai célterületek (desztiná-
ciók) vonzerejének növelésére alkalmas!

Minél több kedvezményadó szolgáltató/szolgáltatás áll a
turisták rendelkezésére, a térség turisztikai vonzereje ennek
függvényében növekszik. A szolgáltatók ingyenesen csat-
lakozhatnak a rendszerhez. 

Magánszemélyek és szolgáltatók (vendégeik is használ-
hatják a kártyát, nem névre szólóak!) további információt
kaphatnak és a 2014. január 31-ig érvényes kártyát meg is
vásárolhatják a velencei TDM irodában.

Arday Ágnes TDM menedzser

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász utca 37. Telefon/Telefax:22-470-302 

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

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
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Adventi vásár Velencén

Köszönjük a szervező
Velencei-tó 

Turizmusáért TDM
Egyesület munkáját, a

vásáron résztvevő 
vállalkozások

együttműködését, és a
Polgármesteri Hivatal

dolgozóinak segítségét.
Fotók: Somhegyi Béla
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Karácsony a Meseliget Óvodában

Az adventi időszak, az örömteli és a meghitt készülődésről a vá-
rakozásról szól. A Meseliget óvodásainak nem kellett sokat vára-
kozni, mert a Jézuska ebben az évben kicsit korábban látogatott el az
óvodánkba. A gyerekek már a nagy napot megelőző időszakben igen
izgatottak voltak. 

December 14-én reggel, a gyerekek és a szülők meglepetésére,
csodálatos látvány fogadta az óvodába ékezőket. Az előtérben egy
gyönyörűen feldíszített, termetes karácsonyfa állt és alatta szebbnél
szebb ajándékok díszelegtek. A gyerekek teljesen elvarázsolt és meg-
hitt hangulatba kerültek, a levegőt áthatotta a mézeskalács és a fenyő
illata. 

Ezen a napon minden kicsit másképp történik, mint a hétközna-
pokban. A gyerekek és a felnőttek a legszebb ruháikba öltöznek,
körbe ülnek a karácsonyfa körül, megajándékozzák a karácsnyi ver-
sekkel és énekekkel egymást és a szorgos angyalkákat, akik ezt a
csodát az éjjel idevarázsolták a számukra. 

A csoportokban is az étkezőasztalra, ünnepi abrosz és az együtt
elkészített asztali díszek kerülnek. A csoportba járó gyermekek és
az óvodapedagógusok ünnepi gyertyát gyújtanak és mindannyian
egy közös asztalnál esznek. A Süni csoport légkörében egyszerre
kavargott az izgatottság, amit a közösen kibontott ajándékok okoz-
tak és a különleges meghittség, béke és a feltétel nélküli szeretet,
ami az egész adventi készülődési időszakra jellemző volt.

A Jézuska idén is nagyon figyelmes volt, mert csupa olyan aján-
dékkal lepte meg a csoportot, amivel a gyerekek együtt tudnak ját-
szani és amire már vágytak is a gyerekek. Ilyenek voltak például a
lányoknál nagy népszerűségnek örvendő lovasjátékok, illetve a fi-
úknál a motoros-, illetve autósjátékok. 

Az ünnepi ebéd után mindenkinek sikerült álomra hajtani a fejét,
mivel a sok új játék és a rengeteg izgalom kellemesen elfárasztott
mindenkit.   

Gránitz Judit
óvodapedagógus

Süni csoport

is megépítjük a mesebeli „Jéghercegnő” színes
kristály kastélyát. Egyik hideg reggel aztán
megtörtént a csoda, színes jégkockákból palotát
építettünk.  Büszkén mutogattuk a többieknek: ezt
mi csináltuk! 

A közös munkálkodás egy újabb apró rácso-
dálkozás élményével tovább gazdagította cso-
portunkat.

Banka Mária
óvodapedagógus

Csiga csoport

„Hull, a hó hull a hó mesebeli álom…”

Szeretjük a telet és minden örömét ki is használjuk az óvodá-
sainkkal. A várva várt hó igazán jó lehetőséget adhat nekünk, hogy
együtt szánkózzunk, csúszkáljunk, és hócsatázzunk. 

A kipirult gyermek arcok jelzik, hogy ilyenkor is érdemes kint
mozogni és játszani.

Óvodánkban már hagyomány a téli madárvédelem. Szorgos kis
kezek naponta pótolják a madáretetők táplálékát cserébe mi is
megfigyelhetjük a hálás kis madarak mozgását és félénk tekintetét.
Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyerekek megtanulják,
hogy az állatokról gondoskodni jó. 

Sokat figyeljük a téli időjárást, és ha a hőmérséklet engedi mi
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A karácsony akkor szép, hogyha
fehér hóba lép...

Advent első hetében már elkezdtük az ovisokkal a karácsonyi
ünnepre való készülődést. Az Óvónénik varázslatos karácsonyi
díszekkel, ékesítették fel a csoportszobákat. Adventi naptárakat ké-
szítettünk, és naponta megajándékoztuk a gyermekeket kisebb aján-
dékokkal. Ahogy a napok teltek, a gyermekek már ünnepi lázban
égtek: versikéket, énekeket tanultunk, s karácsonyi énekeket hall-
gattunk meghitt hangulatban. A karácsony sajátos illata sokszor
megcsapta orrunkat, a szegfűszeggel díszített narancs és mézeska-
lács illatát jó volt érezni!

Végre elérkezett a várva várt ünnep, megérkezett a KARÁ-
CSONY. Kigyúltak a fények az Óvodában, már a kapuban csodál-
hattuk a szép villogó fényeket. Tornaterembe érve gyermekeink
meglepődve nézték a gyönyörű fát és alatta a sok ajándékot. 

Ünneplő ruhába öltözve a gyerekekkel közösen megünnepeltük
a szeretet ünnepét. Egymásnak énekeltünk, verseltünk – gyermekek
és felnőttek egyaránt. A Csipet-csapatosok tánccal is készültek, amit
a városi karácsonyon is ügyesen előadtak.

Reméljük minden gyermeknek örömteli, és meghitt volt a kará-
csony otthon is!

„Mikor felidézzük a régi karácsonyokat, rájövünk, hogy a kis
apróságok – nem a nagy csodák – adják a legbensőségesebb bol-
dogságot!” (Bob Hope) 

Németh Andrea 
óvodapedagógus

Csipet-csapat csoport

Minden Kedves Felajánlónak ezúton is köszönetet
mondunk! Kérjük, továbbra is támogassák személyi
jövedelemadójuk1%-ával az ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT. 
A kedvezményezett neve: 
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány. 
A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07
További célunk az előző évekhez hasonlóan a gyer-
mekprogramok, kirándulások, rendezvények, balla-
gók, új óvodások támogatása, és a játékállomány
bővítése. 
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma

Értesítés

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város 
Meseliget Óvodája a 2014. május 31-ig 3. életévüket 
betöltő gyermekek részére óvodai BEIRATÁST TART.

Ó-falusi településrészen (Fő utca 79.):
2013. 02. 25-én (hétfő) 8.00–16.00-ig

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér 1.):
2013. 02. 26-án (kedd) 8.00–16.00-ig

Beiratáshoz szükséges iratok:
orvosi igazolás
gyermek lakcímkártyája
szülők személyi igazolványa, lakcímkártyája

Serhókné Varjas Edit 
óvodavezető
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„Ovis leszek”
…hej, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda!”

A velencei Meseliget Óvodában már hagyomány, hogy
a nevelőtestület „Ovis leszek” játszódélutánokat szervez
mindkét településrészben, s tárt kapukkal várja a leendő
ovisokat és szüleiket. Ezeken a délutánokon megis-
merkedhetnek az óvodával, a játékokkal, a felnőttekkel és
ennek köszönhetően sokkal felszabadultabban, ismerős-
ként jönnek majd az első nap az oviba. 

Az első alkalommal (2013. január 29. és 30.) kicsit
megszeppenve, de annál nagyobb kíváncsisággal jöttek és
kukucskáltak be az óvodai csoportszobába. Az óvónők
vidám dalai, játékos mondókái, a közös tánc hamar fel-
oldották a feszültséget. A bábjátékot, a mesét, a furulyázást

ki vidám kommentálással, ki szájtátva nézte végig. Ezután
már az asztalnál felszabadultan, vidáman gyurmáztak, raj-
zoltak, festettek, készültek a szebbnél szebb hóemberek,
kacsák, kígyók, csigák, kesztyűk. Mindenki talált kedvenc
játékot magának, autót, babakocsit, traktort, kislábast stb.
Mosolyogva, néhányan sírva hagyták ott a játékokat, s
köszöntek el és azt ígérték a kicsik és szüleik, hogy a
legközelebbi játszódélutánra is jönnek az oviba játszani,
mi pedig nagy szeretettel várjuk őket. 

A januárban kezdődő és minden hónapban tartandó
„Ovis leszek” játszódélutánjainkat a májusi „Családi nap”
zárja majd, ahol mindkét településrész óvodásai, volt
óvodásai, leendő óvodásai és hozzátartói a vendégeink,
akiket ekkor koncertekkel, bohóccal, eszem-iszommal, ját-
szóházzal, igazi gyermeknapi majálissal várunk.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ
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FFooggááppoolláássii
ismeretterjesztés az óvodában

Egy kedves szülői felajánlás keretében ez év január
9-én dr. Szabó Judit fogorvosnő látogatott el a Meseliget
Óvoda Pillangó csoport óvodásaihoz.

A Doktornő korai érkezése lehetővé tette, hogy be-
tekinthessen a csoport napirendjébe, amit nagy érdek-
lődéssel, kíváncsian szemlélt, miközben egyre jobban
megbarátkozott az ovisokkal. A „Fognyüvő Manócska”

című mesét hozta el, amit ő mesélt a tátott szájjal figyelő
gyermekeknek. A mese után egy szerepjáték keretében
szemléltette a fogorvos cseppet sem félelmetes munkáját,
majd a fogápolás helyes technikáját is bemutatta. Egy
nagyon jó hangulatú beszélgetés közben, a gyermekek
megismerkedhettek a fogászati eszközökkel is.

A Doktornő ezután természetesen a Süni, Szivárvány,
Katica csoportos ovisokat is meglátogatta, akik szintén
nagy érdeklődéssel várták a nem mindennapi programot.
Búcsúzóul még ajándék fogkrémet, színezőt és matricát is
kapott a hálás közönség.
Köszönjük Judit néni ezt a szép, tartalmas délelőttöt,
máskor is szívesen várunk!

Cselkó Béláné
óvodapedagógus
Pillangó csoport

Már régi hagyomány óvodánkban, hogy a nagycsopor-
tos gyermekek tíz alkalommal a kápolnásnyéki iskolában
ismerkedhetnek az úszással. Az idei tanévben a Katica és
a Szivárvány csoportos gyerekek vehettek részt a vízhez
szoktatásban illetve az úszásoktatásban.

Nagy izgalommal várták az első alkalmat a gyerekek.
Néhányan kicsit megtorpantak, amikor meglátták a nagy
vízfelületet. Balázs bácsi és Béla bácsi kedves invitálására
azonban kivétel nélkül mindenki bemerészkedett a legfelső
lépcsőfokra, többen bátran merültek bele a vízbe. A fo-
kozatosságon alapuló oktatás során még a bátortalanabbak
is megkedvelték a vizet, saját tempójukban, bátorságukhoz
mérten voltak aktívak. Ezeknek az alkalmaknak az a célja,
hogy a víztől félő gyermekek is biztonságban érezzék
magukat, megismerjék – megszokják a víz hatásait. Szá-
munkra is nagy öröm volt, hogy egyetlen gyermek sem
sírdogált a medence szélén már az első alkalommal sem,

később pedig nagyon ügyesen végezték a feladatokat,
gyakorlatokat Béla bácsi és Balázs bácsi irányításával.
Mivel már az első alkalom is sikerélmény volt a gyer-
mekeknek, a későbbiekben mindig izgatottan várták a pén-
teki úszásoktatásokat. Még a sok öltözködés sem jelentett
gondot, mert tudták, hogy jó program várja őket a vízben.
Az utolsó alkalommal a szülők is megnézhették, hogy
mennyit ügyesedtek-fejlődtek a gyerekek. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy tópart közelében élő
gyermekeinknek biztosítják ezt a programot, Béla bácsi-
nak és Balázs bácsinak pedig szaktudását, türelmét és ked-
vességét.

Bartos Zoltánné, Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus

Szivárvány csoport

megszerették
Megismerték,

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Két edzés között szakítva időt a
látogatásra, eljött hozzánk a tavaly
nyáron Londonban „megkoronázott”,
aranyérmes tornászbajnok, 

BERKI KRISZTIÁN.
Azt gondolom, ez mindenki szá-

mára komoly megtiszteltetés. Különös
szeretettel és tisztelettel fogadták őt
azok a lányok, akik szabadidejüket a
tornának szentelik, s nagyon szép ered-
ményeket értek el eddig is.

Egy kis visszaemlékezés, rövid be-
szélgetés, majd bemutató edzés, s ezt
követően autogramosztás. Ez volt a na-
gyon rövid programja itt nálunk az
olimpikonnak. Az érdeklődőknek ennél
sokkal, de sokkal több. Az megfogal-
mazhatatlan. Mindenesetre e sorokkal
is üzenjük: csak így tovább! Büszkék
vagyunk rád Magyarország minden
pontján!

A lólengés világelsője iskolánkban

TORNÁSZAINK
Iskolánk lány tornacsapata november 24-én vett

részt a tanév első rangos országos megmérettetésén
Budapesten. Az I-II. korcsoportosok versenyében a 26 in-
duló csapatból sikerült a bronzérmet megszereznünk! Az
egyéni összetett versenyben Vas Eszter Panna szintén
harmadik helyezést ért el (165 egyéni versenyző!).

A csapat tagjai voltak :
Márta Rebeka, Zsengellér Nóra, Kovács Dominika,

Papp Gréta, Kiss Csenge, Vas Eszter Panna, Ható Hanna.
Felkészítő tanár: Varga Attila
Budapesten december 8-án immár második alkalom-

mal vettünk részt a Rákoskert Kupa Országos Torna-
versenyen. Ezúttal iskolánkat a III-IV. korcsoportos (5-8.
osztályos) lányok képviselték. Az összesített eredmények
alapján a 15 induló csapat versenyében a 8. helyet sike-
rült megszereznünk, a vidéki csapatok versenyében pedig

7. helyen zártunk. Dicséret illeti versenyzőinket,mert
mindhárom tornaszeren új gyakorlatot kellett elsajátítaniuk
és idősebb, tapasztaltabb versenyzőkkel mérték össze tu-
dásukat.

A csapat tagjai voltak: 
Kovács Luca, Erdélyi Niké, Vas Eszter Panna, Végh

Nikolett, Bátonyi Anna, Nagy Johanna.
Felkészítő tanár: Varga Attila

További képek és információk a 
www.zoldligetsuli.hu weboldalon. 

Érdemes gyakran odaklikkelni!
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A Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Him-

nusz szövegének megírását. Ennek emlékére 1989. óta ja-
nuár 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.

Ezen a napon emlékezünk évezredes hagyománya-
inkra, gyökereinkre, múltunkra. Figyelmünket azokra a
kulturális értékekre fordítjuk, amelyeket a magyarságnak
az évszázadok során sikerült megőriznie. 

Így teszünk mi is, mint minden iskola. Ezen a napon
megemlékezést tartunk. Nálunk a hagyomány szerint a
mindenkori 6. évfolyam teszi meg ezt. Január 22-én a 6.b
osztály színvonalas műsorával emlékeztünk.

Kosztolányi Dezső:
Magyarul

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul be-
szélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a ka-
bátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is,
hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge.
Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcá-
ban, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben
csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor
gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem,
élek és meghalok.”

Népdal-
éneklési 
verseny
Tordason

A Fejér Megyei
Gyermek és Ifjúsági
Népdaléneklési Ver-
seny előválogatójának
házigazdája a tordasi Sajnovics János Egyesített Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény volt.

A bemutatón 25 produkció, összesen 77 énekes és mu-
zsikus vett részt. A zsűri tagjai voltak: Vakler Anna nép-
dalénekes, népzenepedagógus, Varró János népzenész,
népzenepedagógus, Németh István népzenegyűjtő.

Vakler Anna a programot követő szakmai értékelésé-
ben arról is szót ejtett, hogy egy ilyen örömteli délután-
nak, melyet a fellépők ajándékoztak a közönségnek,
szervezőknek és a zsűrinek, a mai pörgős – néha nagyon
gondterhelt – időszakokban sokáig ki kell tartania. Nem-
csak énekesek és csoportok, hanem alkotóműhelyek mu-
tatkoztak be, akik mögött ott állnak a felkészítő pedagógu-
sok, s nem utolsósorban a szülők, nagyszülők, családtagok.

Alkotás akkor születik, amikor a szívünkben, lelkünk-
ben megmozdul valami. „Az a meggyőződésem erősödött
meg ma, hogy ÉNEKELNI MINDENKI TUD!” – hang-

súlyozta Vakler Anna. Van, aki kapott vagy örökölt tehet-
séget, ők a szerencsésebbek, de ez a folyamat – ha a kedv
és igény szívből jön – tanulható és elsajátítható.

A tordasi fordulóból ELSŐKÉNT jutott tovább a febru-
ár 27-i sárkeresztúri döntőbe iskolánk 6. osztályos tanulója:
PAPP JÁNOS ISTVÁN. Énektanára: Stillné Szabó Zoé.

Készülődés a nagy napra, hiszen

NAGY VAGY ISKOLA!
Sok mindent megélt, a most már nagykorú Zöldliget
Iskola itt Velencén. Sok-sok diák koptatta a padokat,
a táblákat és a pedagógusok idegeit. Őket, a
diákokat és a pedagógusokat kérjük, hogy ha van
a tulajdonukban olyan fénykép, írás, vagy bármi
érdekes, izgalmas dolog, amivel a májusban meg-
rendezendő „születésnapi partit” színesebbé, vál-
tozatosabbá tehetnénk, azokat névvel és évszám-
mal ellátva legyenek kedvesek nekünk kölcsönözni
addig, amíg azt lemásoljuk. Utána természetesen
mindent visszaadunk!!!
A rendezvény várható időpontja: május 3. péntek.
Folyamatosan tájékozódhat mindenki az iskola hon-
lapján, vagy akár telefonon. A volt diákok, ha bi-
zonyítványukat magukkal hozzák, akár meglepetés-
ben is részesülhetnek.
Köszönjük a segítséget, hogy az együttünneplés
még fantasztikusabb legyen!
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A téli sportok szerelmesei gyűltek össze egy januári reg-
gelen a suli előtt. 71-en, kicsik és nagyok, snowboardosok
és síelők, kezdők és haladók…

Mariazellbe utaztunk busszal és autókkal, hogy öt fe-
lejthetetlen napot töltsünk Ausztria síterepein. Immár
harmadik alkalommal voltunk sítáborban, és idén is elmond-
hatjuk: nagyon jó volt! Együtt hódítottuk meg a havas csú-
csokat a gyerekekkel és szüleikkel. Mariazell sípályáin kívül
Annaberg hegyeit-völgyeit is bejártuk.

A pezsdítő reggeli torna után minden nap frissen indul-
tunk a pályákra, hogy újabb és egyre nagyobb kihívások elé
nézzünk. A csapat nagy részének már a nehezebb „piros” és
a legnehezebb „fekete” pályák sem okoztak gondot. 

Minden nap volt 1-1 óra síoktatás, amit aztán a gyakor-
lás követett kisebb csoportokban, a barátokkal, családtagok-
kal, csoportvezető tanárokkal. Nagy örömünkre minden
gyermek sokat fejlődött. A kezdő és haladó csoport tagjai is
remek formában voltak. Sítudásukat egy jó hangulatú verse-
nyen mutathatták be az utolsó napon.

Esténként, a finom vacsora után ping-pongoztunk, társa-
soztunk, kártyáztunk, beszélgettünk… Utolsó este még egy
szülinapi party is színesítette a programot. A táborzáró buli
discoval ért véget, ahol többen már a jövő évi sítábort ter-
vezgették. 

Csak legyen sok hó, meg hegy… és egy ilyen összetartó
és vidám csapat, mint idén.

Szávainé Mike Tímea
pedagógus

AA  ttééllii  ssppoorrttookk  sszzeerreellmmeesseeii  

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii

Velencei-tavi Rózsa 
I. számú Nyugdíjas Klub

Ismét elmúlt egy esztendő, naptárunk már a 2013-as
évet mutatja! Az idő múlását ugyan megakadályozni nem
lehet, de bízom benne, hogy klubtagjaink szívesen em-
lékeznek vissza rendezvényeinkre, az ünnepi esemé-
nyekre, kirándulásokra, klubnapjainkra.

Az év utolsó hónapja is bővelkedett ünnepi ese-
ményekben! Az adventi díszbe öltözetett Közösségi Ház
kapuján a Mikulás is ránk talált, egy-egy kis mikuláscso-
maggal a zsákjában. Klubunk karácsonyi ünnepségét de-
cember 19-én tartottuk. A feldíszített karácsonyfa, az
ünnepi teríték, a finom sütemények illata, a Tánckörünk
erre az alkalomra készült látványos, csillagszórós szép mű-
sora meghitt karácsonyi hangulatot teremtett. A kará-
csonyfa alatt ajándékok sorakoztak klubtagjaink részére!
Ezt az ünnepi délutánt a Polgármester asszony is velünk
töltötte. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva, szemé-
lyesen adta át az Önkormányzat ajándékát! Továbbra is
velünk maradt, és tájékoztatott bennünket a 2012-es év
legfontosabb eseményeiről, s meghallgatta mindennapi
gondjainkat. Köszönjük a Polgármester asszonynak és az
Önkormányzatnak az egész  évi segítségét, támogatását.

December 20-án a Liget Iskolában
rendezett Városi Karácsonyi Ünnepsé-
gen csodálhattuk meg az óvodások,

iskolások, meghívott előadók nagyszerű műsorát. Hála és
köszönet piciknek és nagyoknak, a felkészítő tanároknak,
szervezőknek ezért a varázslatosan szép estéért!

Január 2-án búcsúztattuk el az Ó-évet, és köszöntöttük
a 2013-as Új Esztendőt! Az asztalokon friss pogácsa,
sütemény, egy-egy üveg bor várta klubtagjainkat. A Him-
nusz eléneklése után pezsgővel koccintottunk és kívántunk
egymásnak nagyon Boldog Újévet! A jó hangulatról a már
megkedvelt, megszokott zenészünk, Molnár István gon-
doskodott, így a jókedvben nem volt hiány. Ezt a vidám,
dalos jókedvet szeretnénk megőrizni egész évben!

A január a tervezgetés időszaka volt. Több körülményt
is figyelembe véve, az idei programjainkkal is szeretnénk
minden tagunknak tetszetős, tartalmas, szórakoztató ki-
kapcsolódást, örömet szerezni. Szép terveink meg-
valósításának záloga az idén is tagjaink összefogása, lelkes
munkája! 

A következő programunkban farsangi mulatság és
székesfehérvári színházlátogatás szerepel.

Mit is kívánhatnák a 2013-as esztendőre? Szeretetet,
megértést a mindennapokra! A gyerekeknek önfeledt
játékot, jó tanulást! Kinek-kinek a munkájához jó erőt,
egészséget!

Nyugdíjas társaimnak is kívánok nagyon jó egészséget,
és derűs, vidám klubnapokat!

Lukács Sándorné
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága
a családias karácsonyi ünnepség után,
továbbra is minden pénteken megtartja találkozóját a klub-
helyiségben, ahol a szokásos zsíros kenyér mellett is jól
érezzük magunkat. 

Elbúcsúztattuk a 2012-es évet és köszöntöttük a 2013.
évet bízva abban, hogy szeretetteljes lesz ez az év. Új
tagokat is köszöntöttünk a januári szilveszteri bálunkon,
ahol ők is nagyon jól érezték magukat.

Farsangi bált is rendeztünk, amit „batyubálnak” hívunk,
mi, idős emberek. A hangulat minden ilyen esetben kitűnő,
mindenki hozott egy kis sütemény, az ilyenkor szokásos
fánkot, de a zene sem maradhatott el, mert nem minden
esetben „fáj a lábunk”, és nem csak a „húszéveseké a
világ”.

2013. évi programjainkat péntek esténként beszéljük
meg, mert minden tagnak vannak ötleteik, és azokat

figyelembe véve fogjuk megtervezni,
végrehajtani. Nagyon szeretünk a Klub-
ba járni, jólesik mindannyiunknak egy
kis beszélgetés, találkozás, bár már

legtöbbször csak a betegségekről tudunk beszélgetni, de a
lényeg az, hogy együtt vagyunk! Társasjátékozunk, kár-
tyázunk, de vannak olyanok is, akik közös nótázással töltik
az estéket. 

Sajnos egyre többen vannak, akik már nincsenek közöt-
tünk, de sokszor „emlékezünk” őrájuk is.

Köszönjük a Polgármester asszonynak és a Képviselő-
testület tagjainak, a Velencéért Közalapítvány Elnökének
és tagjainak a velünk való törődést. Munkájukhoz tovább-
ra is jó egészséget kívánunk!

Nyugdíjas társaimnak és a Kedves Olvasóknak jó
egészséget kívánok, továbbra is szeretettel várjuk az új
tagok jelentkezését Klubunkba!

Vén Lászlóné
klubvezető
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Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület
Tel.: +36-30-409-8130 Fellner Mária

A Kastélyklubban működő (Velence, Tópart u. 52.) 
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19.00-20.00 óra 

(érd.:  06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19.00 óra
Meditáció: kéthetente vasárnap 17.00-19.00 óra
Hastánc: péntek 18.00-19.30 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs bejelentkezés alapján:
Sánta Gábor 06-70/776-8813
MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
Velence, Bethlen Gábor u. 14.
Chuan shu (harcművészet): hétfő, csüt. 18.00-20.00 óra 
Csi-kung: kedd 18.00-20.00 óra
A foglalkozásokat Sánta József tartja 06-70/313-6190. A fog-
lalkozások időpontja változhat, érdeklődni leheta 30/409-8130-
as telefonszámon, vagy a foglalkozást vezetők telefonján.

A Mikkamakka Játéktár nyitva tartása:
hétfő: 17.00-18.00 – Ovis Leszek Klub 

(előzetes bejelentkezés szükséges)
kedd: 9.00-12.00 – Velencei Baba-Mama Klub
csütörtök: 9.30-10.15 – Rece-fice Zenebölcs
További szolgáltatásaink: Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktár-
ban illetve kitelepüléssel akár az otthonokban is. Játéksarok
kialakítása esküvőn, családi- vagy céges rendezvényeken. Játék-
kölcsönzés, vásárlás.„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”

Elérhetőség: 20/515-1090, 20/942-2879
www.mikkamakka.hu www.varazskucko.hu

Kastély – Velence, Tópart út 52.

Kedves Gyerekek, Anyukák,
Apukák, Nagymamák és Nagypapák!

Kedves Kismamák, Anyukák, 
Babák és Totyogók!

A velencei Baba-Mama Klub a tavalyi évben 
is színes programokkal várta a legkisebbeket és szüleiket.

Készültünk az éppen közelgő ünnepekre, melyeket Klu-
bunkban is megtartottunk. Farsang alkalmával jelmezbe
öltöztünk, házi sütivel, gyümölcslével készültünk, igazi farsan-
gi buli hangulatot teremtve a legkisebbeknek és anyukáiknak.
Húsvétkor együtt kerestük a tojásokat, decemberben a Télapót
vártuk és készültünk a Karácsonyra. Nyári programjaink közt
szerepelt a lovaglás, sétahajókázás, játszóterezés.

De ez csak pár program a sok közül. Ami ennél sokkal
fontosabb, a kapcsolat a gyerekek és anyukák között, mely
mindenhova elkísér minket. Nap mint nap találkozunk az
utcán, a boltban, a játszótéren, ahol már ismerősként köszönt-
hetjük egymást. Aminek nemcsak a gyermekeink, de mi,
anyukák is örülünk.

A Klubba járó anyukák és gyermekeik egy folyamatosan
bővülő, családias közösséget alkotnak. Klubunk remek hely a
közös játékra, beszélgetésre, ismerkedésre. 

További friss infókat Klubunk honlapján a 
www.babaklubvelence.hu oldalon láthatjátok, melyet rend-
szeresen frissítünk és bővítünk.

Továbbra is várom azon lelkes anyuka vagy anyukák  jelent-
kezését, akik önkéntes munkájukkal segítenének programjaink
szervezésében, hírlevelek, cikkek megírásában.

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

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

Tisztelt Gazdálkodók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a falugazdász ügyfélfogadás
(őstermelői igazolvány ügyintézés) keddenként 12.30-tól
16.00-ig Velence, Tópart u. 52. Kastély - Szabadidő
Központban lesz. Személyes és földhasználati adatok
szükségesek. Telefon: 70/436-2461

Nagy János falugazdász

Társaságunkhoz több bejelentés érkezett, hogy trükkös
csalók a DRV Zrt. munkatársainak adják ki magukat, és
el nem végzett szolgáltatásért pénzt kérnek a fogyasztóktól –
jelen esetben „ivóvíz arzéntartalmának  vizsgálata céljából az
ingatlanon belül mintát szeretnének vételezni”.
Munkatársaink a fogyasztókat érintő munkák során
-   fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat, 
-  soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett
munkáért;
-   soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő
a házban található (mellékmérő), illetve ha előzetesen egyez-
tetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső
hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj
jóváírás miatt;
-  egységes munkaruhát viselnek,
valamint a céges gépjárműveik el 
vannak látva a társaság logójával. 

A DRV Zrt. tájékoztatása
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FELHÍVÁS

Állampolgári bejelentés érkezett arról, miszerint a Gár-
donyi Rendőrkapitányság illetékességi területén található
óvodák és iskolák környékén a gyermeküket a foglalkozá-
sokra gépjárművel szállító egyes szülők folyamatos sza-
bálytalanságokat követnek el. Gépjárműveikkel rendsze-
resen a megállni, illetve várakozni tilos táblák felölelte
zónán belül parkolnak, továbbá gyermeküket nem az ide-
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
utaztatják a gépkocsijukban. Nem gondoskodnak arról,
hogy a 150 cm-t meg nem haladó magasságú gyermekeket
a megfelelő, erre rendszeresített gyermekülésben szállít-
sák, illetve az itt írt magassághatárt meghaladó gyermekek
biztonsági öv használatát sem ellenőrzik.

Fentiek nemcsak a jogszabályokba ütköznek, hanem
már önmagukban is akadályozzák a szabályosan közle-
kedő gépjárművek haladását, és legfőképp veszélyeztetik
gyermekeik testi épségét. A szülők által tanúsított mulasz-
tások elszaporodottságára tekintettel a Gárdonyi Rendőr-
kapitányság ezúton

FELHÍVJA

a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy az óvodák és iskolák
környékén a rendőrség részéről fokozott ellenőrzésre kell
számítani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a szabály-
sértések elkövetőit – az elkövetett cselekmény faját és sú-
lyát tekintetbe véve – az alábbi tételeknek megfelelő
büntetéssel lehet, illetve kell súlytani:

A 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet alapján kisza-
básra kerülő közigazgatási bírságok: 

biztonsági öv használatának elmulasztása (KRESZ
48.§. (4) bek.) 10.000,-Ft (gyermekülés (gyermekbizton-
sági rendszer) használatára vonatkozóan: KRESZ 48. §
(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó 150 cm-
nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó
kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve
szállítható. (8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági
rendszerben rögzíteni b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik,
3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az
üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez iga-
zodóan – biztonságosan rögzíthető)

A 63/2012.(IV.2.) Korm. rendelet alapján kiszabásra
kerülő kötelező mértékű helyszíni bírság és szabálysértési
bírság összege: megállni tilos/várakozni tilos helyszíni
bírság: 10.000,-Ft, szabálysértési pénzbírság: 20.000,-Ft
(KRESZ 15.§ (1) bek. a)b) )

Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a
gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival 5 méter
távolságon belül helyszíni bírság: 25.000,-Ft, szabály-
sértési pénzbírság: 50.000,-Ft (KRESZ 40.§ (5) bek.e))
Kérjük, hogy a közlekedési szabályok betartására
fokozott figyelmet fordítsanak!

Gárdonyi Rendőrkapitányság

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

E-mail: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.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
Közösségi gondozó: Farkas Tímea
Elérhetőség: 06-30-815-2318
Közösségi gondozó: Varga Zsanett
Elérhetősége: 06-30-815-2345

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 
tanácsadása minden kedden 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-ig Velence Tópart u. 52.
(Kastély épülete) Házasságkötő terem Telefon: 22/472-384
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Imádság a betegek XXI. világnapjára
(2013. február 11.)

Mindenható és örök Istenünk,
Te vagy életünk alapja és támasza, olyan remény vagy 
számunkra, amely soha el nem hagy bennünket,
és az a szeretet, mely a kereszten és Jézus  feltámadásában
ajándékozza önmagát.
Ragyogjon rá arcod minden betegre, szenvedőre és haldoklóra,
és légy irgalmas hozzájuk. 
Küldj még jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják 
a betegeket, szenvedőket, haldoklókat és önzetlenül segítik 
a leggyengébbeket. 

Szűz Mária, Isten Anyja, ma hozzád fordulunk, és így kérünk:
Te ismered a magatehetetlenek fájdalmát,
amikor nem lehet eltávolítani a szenvedést.
Anyai szenvedéseddel és azzal, hogy a kereszt alatt álltál,
a betegek menedékévé váltál számunkra. 
Add, hogy legyen erőnk és bátorságunk a Megfeszítettet
nézni, hogy bátorsággal viseljük szenvedéseinket,
és Rá bízzuk magunkat.

Mi Atyánk, végtelenül jó Isten, hálát adunk a sok példás
tanúságtevőért, akiknek szenvedéssel teli életútja volt, 
és akiket Te közbenjáróinknak adtál.
Hálát adunk Szent Schäffer Annáért,
aki nehéz próbatételeken ment át fiatalkorától kezdve,
miután súlyos baleset következtében betegágyba kényszerült.
Hozzád fordulunk Szent Schäffer Anna: erőfeszítéseid által, 
amelyeket a megfeszített és feltámadt Jézussal való bensőséges
barátságért tettél, nemcsak hogy el tudtad viselni a szenvedésedet,
hanem Vele együtt fel tudtad áldozni magad a többi szenvedőért,
különösen azokért, akik elveszítettek minden reményt. 
Közbenjárásoddal segíts nekünk, hogy mi is át tudjuk ölelni
életünket, mégha fájdalom járja is át.
Segíts, hogy bizalommal tekintsünk a megfeszített Jézusra,
és utunkat azzal a bizonyossággal járjuk végig,
hogy Krisztus szeretete erősebb minden fájdalomnál,
erősebb a rossznál és a halálnál.

Hálát adunk Boldog II. János Pál pápáért.
Mindig a betegek mellett volt
az emberi élet elszánt védelmezőjeként.
Hozzád fordulunk Boldog II. János Pál pápa:
add, hogy az imádsággal elnyerjük a hit erejét és a 
bizonyosságot, hogy nem fogunk elveszni,
és hogy egész életünkkel és szenvedéseinkkel
Isten kezében és szívében meg vagyunk mentve.
Haláltusád példájával adj nekünk bátorságot
életünk utolsó óráiban is.

Hálát adunk Kalkuttai Boldog Teréz anyáért is, a haldoklók és
kirekesztettek sötét éjszakáinak valódi angyaláért.
Hozzád fordulunk Boldog Teréz anya: 
Jézus Krisztus végtelen szeretetében 
és kereszthalálának áldozatában bízva mindig úgy éltél, 
hogy szeretetének ezen fénye áthatoljon a szenvedés sötétségén.
Esdd ki nekünk azt a tudatosságot,
hogy mi magunk is fénnyé válhatunk a többi szenvedő számára.

Add, hogy reményt tudjunk sugározni, 
és hogy mi is fel tudjuk ismerni a beteg és szenvedő felebarátban 
Urunk arcát, és készségesen segítsünk neki.
Szentháromságos egy Isten,
most a te nagylelkű, atyai kezedbe helyezzük magunkat.
Bízunk határtalan szeretetedben,
Te őrzöl meg minket a szép és a nehéz napokon,
életünkben és halálunkban.
Add, hogy fájdalmunkon keresztül hitünk és reményünk 
megújuljon Benned, hogy Isten egész népe megtapasztalhassa
a megváltás kegyelmét.
Most és mindörökkön-örökké.
Ámen.

A Szentatya üzenete a betegek XXI. világnapjára
Közreadta: Kiss Csaba plébános

Tavaly decemberben került megrendezésre először az a
hagyományteremtő adventi koncertsorozat, ami a Velencén
és a tó környékén élő zenészek közreműködésével, és az ese-
ményt megálmodók kitartó munkájával jöhetett létre. A
helyszíneket mindhárom alkalommal a Velencei Római Ka-
tolikus Egyház biztosította.

A három hétvége a zene jegyében telt és mindegyik este
kulcsszerepet kapott a karácsony, valamint a karácsony köré
épülő ünnepkör. Legelső alkalommal a Velencén és a kör-
nyéken élő zenészek kápráztatták el a közönséget. Kiss
Dániel orgonán, Jónás Judit fagotton, Palócz Réka és Szép-
laki Zoltán családjával adott elő klasszikus műveket, Staszny
Zsófia pedig énekhangjával töltötte be a termet.

Advent második ünnepén a gárdonyi Alborada Kórus
látogatott el hozzánk. A jól ismert darabok mellett olyan
spirituálék is elhangzottak, amikkel eddig nemigen találkoz-
hattunk. A szünetben velencei iskolások szavaltak és mond-
tak mesét. Az este zárásaként közösen énekelhettük el a
kórussal a Csendes éj című dalt.

Utolsó este az ófalusi katolikus templomot töltötte be fu-
rulya, fagott és zongoraszó, hiszen Végvári-Köves Melinda
és Jónás Judit zeneiskolás növendékei utaztak le hozzánk
Budapestről, hogy megmutassák tehetségüket. A zongora-
kíséretet Incze Zsóka tanárnő biztosította. A közönség tapsa
hallatán a gyerekek arcán tündöklő mosoly ékes bizonyítéka
volt annak, hogy a sok gyakorlás meghozta eredményét.

Az utolsó koncert után a rendezvényt létrehozók teával
és forralt borral látták vendégül a közönséget.

A 2013-as évre több programmal is készülnek a most
szerveződő kulturális egyesület alapítói, amelyekre minél
több érdeklődőt várnak.

Huber Zsófia, Jónás Judit
szervezők

AAddvveennttii  kkoonncceerrttssoorroozzaatt  VVeelleennccéénn
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Összefogás a házasságért

Angliából indult el ez a kezdeményezés, mely Valentin
nap környékén minden évben egy hétig a házasság
fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyar-
országon a programot 2008-ban honosította meg a Ma-
gyar Evangéliumi Szövetség (ALIANSZ) és a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsa.

A Házasság Hete kapcsán, mi is szeretnénk hangsúly-
ozni, hogy a házasságnak mekkora értéke van. Látásunk
szerint a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondos-
kodása az ember számára. Hadd álljon itt néhány bi-
zonyság erről a gyülekezetünkbe járó házaspárok közül:

Bóra Zoltán és Csilla (17 éves házasok): „A házasság
Isten ajándéka számunkra, amely igen drága értékeket
képvisel – szeretet, hűség, biztonság, bizalom, együtt-
működés, elfogadás. A házasság két fél szövetsége; két fél
amiből egész lesz, és csak egészként tud funkcionálni,
külön-külön nem tud működni, vagy csak korlátozott
mértékben. A házasságban az a jó, hogy az örömök meg-
duplázódnak, a fájdalmak, terhek megfeleződnek A há-
zasság egy hátország számunkra, ahová mindig vissza
lehet vonulni, megpihenni, feltöltődni. Szerintünk a
házasság olyan, mint a szivárvány, amely több színből
tevődik össze, a színek külön-külön is szépek, de együtt
pompázatosak.”

Osgyán Mihály és Cili (47 éves házasok): „Nagy szere-
lemként indult 1966-ban, ami lassan átalakult szeretetté,
és mára eljutott a teljes összetartozás harmonikus és ki-
egyensúlyozott megelégedett boldogságig. Előfordultak
nehezebb napok… konfliktusok, nézeteltérések, viták, de
ezeken mindig túlléptünk (hol könnyebben, hol nehe-
zebben). Aztán jöttek a gyermekek: Szilvia (1969), Árpád
(1973 meghalt), Dániel (1976). Dolgoztunk keményen,
neveltük a gyermekeket (inkább Cili), és gyarapodtunk
anyagiakban is. 

Aztán történt valami… valami nagyon fontos. Megtért
Cili (1970), majd Szilvi (1980), én (1985) és végül Dani
(1990). Az életünk és családunk kiteljesedett egy nagyon
fontos személlyel, Istennel. A gyermekek is családot alapí-
tottak, újra bővültünk (Lala és Zsuzsival). Most ketten
vagyunk, de nem egyedül… Körbe vesz gyermekeink, uno-
káink (6), a Velencei Baptista Gyülekezet szeretete és
megbecsülése… és a legfontosabb, hogy tudjuk: Jézus
Krisztusban örök életünk van és a fizikai halál sem választ
minket el.”

Harsányi Tibor és Timi (10 éves házasok): „A há-
zasság biztonságot jelent számunkra ebben a bizonytalan
világban. Jó tudni, hogy több mint 10 év házasság után is
számíthatunk egymásra 100%-ban. Mivel úgy tartjuk, hogy
Istentől kaptuk egymást, így ha nehézségek jöttek, akkor
sem azon töprengtünk, hogy a megfelelő társat választot-
tuk-e,mert abban 100%-ig biztosak vagyunk,hogy így ket-
ten alkotunk egy egészet. 

Persze ehhez az is kell, hogy ne önzően gondolkozzunk,
ne a magunk előnyét érdekét nézzük csak, hanem a másik
igényeit, szükségeit is észrevegyük. Bár a mai világ sajnos
egyre inkább afelé halad, hogy biztosítsd be magad (há-
zassági szerződéssel, saját titkos bankszámlával, stb.) és a
kiszolgáltatottságot mi, emberek, nem igazán szeretjük, de
a házasság által létrejött szövetségnek valahol talán az a
lényege, hogy merjük magunkat rábízni a társunkra. Igaz,
hogy így sebezhetőbbek vagyunk, de sokkal nagyobb áldá-
sokat tapasztalhatunk meg. 

A lényeg, hogy kitartsunk a korábban meghozott dön-
tésünk mellett, és ne adjuk fel, mint ahogy a világ ma
diktálja: ha nem működik és nehézség jön, akkor majd
elválunk. Ez nem megoldás, csak egyszerűbbnek látszik,
tehát inkább csak menekülés. Néhány év házasság után
elhatároztuk, hogy a problémát már a kialakulásakor
elmondjuk, megbeszéljük és nem a szőnyeg alá söpörjük,
mert előbb-utóbb úgyis átesünk a „szőnyeg alatt felgyűlt
hegyen.”

Vadon Sándor    
lelkész

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: 08.00 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
a plébánia hivatalában: Fõ u. 70. Tel.: 22/472-149

Református Egyházközség 
a parókián  (templom udvarában): 
Templom köz 1. Tel.: 22/472-372
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Országos bajnokok 
a verseny-aerobikos lányok

Városunkban, szép csendben, 3 éve gyermek aerobik
foglalkozás indult, és a tehetséges gyermekeknek nem is kel-
lett sokat várni, hogy országos versenyeken mérettessenek
meg. Az eredmény sem váratott magára.

A tavalyi év sikeresen zárult a Doblerobik SE. verseny
aerobikos lányai számára. 

De ne ugorjunk ennyire előre. Hogy mi is a verseny-aero-
bik? Erő, lazaság, koordináció. Olyan intenzív, dinamikus,
látványos, akrobatikus és torna elemekkel gazdagított
gyakorlat, mely során tradicionális aerobik mozdulatokat
folyamatosan, komplex és magas intenzitással hajtanak
végre zenére. Kezdetben a 4-10 éves gyermekekkel igyek-
szünk megszerettetni a mozgást, ezért foglalkozásainkon
nagy hangsúlyt fektetünk a zenére történő mozgásra, játékos
fejlesztésre, jó hangulatra, teljesítménykényszer nélküli
edzésre. Félévkor, ill. év végén bemutató órák keretében,
fellépéseken kapnak lehetőséget tudásuk bemutatására. A
versenycsapat, intenzívebb felkészülést követően, több
országos versenyen indulhat, márciustól novemberig.

Tavaly 11 fővel indultunk neki a három megcélzott
versenynek. 17 edző, közel 600 induló, 6 korcsoportban
versengett egymással. Az egyesületünk  4 induló egységéből
mind a négy dobogós helyen végzett az Országos Gyer-
mekaerobik Kupán. Két egyéni versenyzőnk közül, Dobler
Lili az 1-es korcsoport abszolút bajnokaként, 3 versenyen 3
győzelmet aratva, Vándor Kupa győztesként állhatott
dobogóra. A 4. korcsoportos Bartha Anna 3. helyen végzett,
bár itt kihangsúlyozom, ez a legnehezebb korcsoport, itt már
előtérbe kerül az aerobik mellett az összes akrobatikus és
torna nehézelem is. 

Trióban Márta Rebeka-Turi Orsolya-Dobler Lili május-
ban 3. helyen, majd hosszas és kitartó edzés eredményeképp
novemberben már 1. helyen végezve állhattak dobogóra.

Kombi show csapatunk 11 fővel májusban 3., november-
ben 2. helyen végzett.

Gyönyörű eredmény, főleg, ha figyelembe vesszük, alig
több mint két éve kezdtük működésünket a velencei Zöld
Liget Ált. Iskolában, akkor még csupán 9 fővel, kezdő csap-
atként. Mára egyre többen csatlakoznak hozzánk: van aki
csupán a mozgás öröméért, ki pedig titkon a versenycsa-
patba kerülésért. A példa testközelben, hiszen Lili az egyéni

sikerei eredményeképp Budapest egyik legerősebb csapatát
is erősítve jelenleg az EB-re készül. Bármi is a motiváció,
nagyon boldog vagyok, hogy egyre több gyermeket foglal-
koztathatok, és terelhetek a mozgás szeretete felé. Külön
köszönet az iskolának, hogy lehetőséget biztosítanak az ed-
zésekhez és fellépésekhez, valamint a szülőknek, akik időt,
pénzt nem sajnálva, sokszor mások gyermekeit is utaztatva
hozzák edzésről edzésre a gyermekeket. 

Egész évben kedd, csütörtök, péntek du tartunk edzé-
seket, a szünetben pedig nyári táborunkban folytathatják az
aktív sportolást, ahova kezdőket is szeretettel várunk. Je-
lentkezés és ingyenes próbaóra: 0630 4551252

Dobler Kata 

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni azt a sok segítséget, amelyet

gyermekem kapott és kap. Köszönöm mindenkinek, aki gon-
dol ránk! Nagyon nehéz 2 év áll mögöttünk. Ez a kis em-
berke, aki vívja a saját harcát, menetel a gyógyulás felé.

2012. augusztusában őssejt-beültetésen esett át Bécsben,
a beavatkozás 3 millió forintba került. Az összeg felét adomá-
nyokból, a fennmaradó részt személyi kölcsönből fedeztük.

A változás elindult. Jobb lett az étvágya, megtanult sírni,
gyógyszermentes, izmai sokat erősödtek. Az igazi csoda még
várat magára. Sajnos a fertőzés nagy rombolást végzett a kis
fejében. Valószínű, hogy még szükség lesz őssejt-beültetésre.
Bízom benne, hogy látása és hallása is javulni fog. Továbbra
is gyűjtjük az újságpapírt, használt könyveket, PET pa-
lackokat, sörös dobozokat, műanyag kupakokat. Remélem,
hamarosan áttörő fejlődésről számolhatok be.

Számlaszám: 11600006 00000000 56830147 vagy 
Alba Caritas Hungarica Alapítvány: 11736116-20151115
utalásnál megjegyzésbe kérem feltűntetni: „Szomor Csongor
gyógyulásáért.” 

Hálás köszönettel: 
Szomor Sándorné

L. Simon László kultúráért felelős államtitkár, 
Fejér megye 4. számú választókerülete 

országgyűlési képviselőjének 
2013. első félévi ügyfélfogadási rendje:

2013. február 22-én 8-10 óráig: Gárdony Város Polgármes-
teri Hivatala, Gárdony; Szabadság u. 20-22.
2013. március 8-án 8-10 óráig: Nagyvenyim Község Polgár-
mesteri Hivatala, Nagyvenyim, Fő u. 43.
2013. március 29-én 8-10 óráig: Pákozd Község Polgármes-
teri Hivatala, Pákozd, Hősök tere 9.
2013. április 19-én 8-10 óráig: Iváncsa Község Polgármesteri
Hivatala, Iváncsa, Fő u. 61/b
2013. május 3-án 8-10 óráig: Velence Város Polgármesteri
Hivatala, Velence, Tópart u. 26.
2013. május 17-én 8-10 óráig: Nagykarácsony Község Pol-
gármesteri Hivatala, Petőfi Sándor u. 27.
2013. május 31-én 8-10 óráig: Kulcs Község Polgármesteri
Hivatala, Kulcs, Kossuth Lajos u. 83.
2013. jún. 21-én 8-10 óráig Perkáta Község Önkormányzata,
Perkáta, Szabadság tér 1.
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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 honlapon!
HALÁSZ UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig  22/471-596
ISKOLA UTCA hétfõ-péntek: 9.00-15.00 óráig  22/472-074

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

Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat
a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet épületében
(Balatoni ú. 65.)
ÚJ TELEFONSZÁMA: 22/311-104
Februárban és márciusban a régi telefonszám is 
működik: 22/375-045

naponta hétköznap: 17.00 órától másnap reggel 7.00-ig, 
munkaszüneti napokon: 0.00-24.00 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:

Feketéné dr. Demeter Szilvia 20/970-4826
Balatoni u. 65.
Csak rendelési időben hívható 
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 

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 kedden 8.00 órától 9.00 óráig

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 u. 2. fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Magán állatorvos: 
Dr. Berta Gyula jogosult állatorvos 22/472-310
MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége 22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András 06-30/9540-731
MOHOSZ Velencei-tavi halõr  
Csoportvezetõ Schwaller Mihály 06-30/748-8355
Falugazdász: 
Nagy János 06-70/436-2461
Ügyfélfogadás: minden kedden 12.30-16.00-ig 
a Kastély házasságkötõ termében
Hulladék szállítással kapcsolatban:               22/579-185
Közvilágítással kapcsolatban: 22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ: 
HERKE Bt. 06-20/939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-15.00, péntek: 8.00-13.00

Fax: 06-84/501-299
Ügyintézés: 06-40/240-240 

E-on ügyfélszolgálat: TÓ-VILL BT Székházában  
(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
Ügyfélfogadás:
kedden 08.00 – 12.00 óráig, szerdán 14.00 – 18.00 óráig
MÁVDIREKT - telefonos ügyfélszolgálat 06-40/49-49-49
(helyi tarifával hívható kék szám)

Közérdekű telefonszámok

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

Télen: 14.00 órától
Nyáron: 16.00 órától

Aprócska gyermek-
néptánc iskolásoknak

5-8 éves
18.00-18.45

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Alakformáló torna
18.30 - 20.00      

Aprócska néptánc 
ovisoknak
(3-5 éves)

16.30 - 17.30

Női torna
19.00-20.00

Baba-mama mozgató
9.30-10.30

Hastánc
19.00-20.00                     

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

4. TEREM

5. TEREM

KLUB SZOBA

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

Aktuális helyi információk

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Női torna
18.00 - 19.00

Zumba
19.00-20.00 

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Összközműves: (irányár minimum)

Sorsz. Hrsz. szám    m2 cím          bruttó Ft/m2 Összesen Ft 
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 2013. évben az alábbi ingatlanait 
kívánja értékesíteni:

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

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás. 
Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság  22/589-402

Mozgásfejlesztő 
torna

17.00 - 18.00

Mozgásfejlesztő 
torna

17.00 - 18.00

Regélő Hagyományőrzők
18.00 - 20.00

Angol nyelvoktatás
17.00-18.30

Angol nyelvoktatás
17.00-18.30

Angol nyelvoktatás
óvodásoknak
16.00 - 17.30

Tánc diákoknak
17.30 - 18.30

2. számú
Nyugdíjas Klub

15.00 órától

Ping-pong
18.00 órától

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba
cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesül-
nek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1. Tel.: 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

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52. Telefon: 472 – 453 
e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu

honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu
SZOLGÁLTATÁSAINK: 

Könyvkölcsönzés - Folyóirat olvasás
Előjegyzés - Fénymásolás

Internet használat 
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetőség
KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Leah Fleming: A kapitány lánya

Charles Henderson: A csendes harcos
David Mitchell: Felhőatlasz

Katie Fforde: Recept a szerelemhez
Karen Rose: Számolj tízig

Bächer Iván: Kurgast
Schäffer Erzsébet: Káprázat az élet!: utak és ösvények

Anne Holt: 1222
Sándor Anikó: El Camino – az út, ami haza visz

Kristin Harmel: A felejtés édes íze
Debbie Macomber: A szív titkai

Hadas Krisztina: Egy tökéletlen anya naplója
Vujity Trvtko: Pokoli történetek – a királynő beszéde

Tom Harper: Titkok könyve
Douglas Preston: Bűnjel (Világsikerek)

Larry Miller: A zóna élménye
Agatha Christie: Bűnszövetkezetben

Földes András: Erőss Zsolt: a Himalájánál magasabbra
Simone Cave: Babakrónika: csecsemőgondozás hétről hétre

Arnold Schwarzenegger: Emlékmás: életem hihetetlenül igaz története
Juan Pujol: A kém neve Garbo

Szántó Szilvia: Minden, ami marketing: marketing közérthetően
Ananda Padma: Csakrajóga, csakra pszichológia

Jeff Kinney: Egy ropi naplója: a rideg való
Marie Desplechin: Totál titkos naplóm

Mathilde Bonetti: Martina naplója
Geronimo Stilton: Visszatérés a Fukar erődbe
Susie Morgenstein: Titkos levelek 0-tól 10-ig

Kacagtató 1.: ölbeli játékok magyar költők verseire
Kedvenc állatos meséim: magyar-angol kétnyelvű meséskönyv

A kölcsönzés szabályai 
A kölcsönzési idő: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv kölcsönözhető
egy olvasójegyre.  Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem
keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetőség. Kézikönyvek csak
helyben használhatóak. Határidő után visszahozott könyvekre a könyvtár
késedelmi díjat számít fel. 
Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek
beiratkozása ingyenes. A Velencén dolgozó pedagógusok és
köztisztviselők a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvköl-
csönzést ingyenes vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2013. január
5-től december 31-éig érvényes. A tárgyév július 1-je után történő
beiratkozás díj az éves díj 50 %-a.
Velencei illetőségű:
- önálló keresettel rendelkezők:                                               800,-
- 16 éven felüli tanulóknak, nyugdíjasoknak, 
GYED-en, GYES-en lévőknek, munkanélkülieknek:   400,-
Egyéb településről: beiratkozási díj:                                    1.700,-

diákoknak (16 év felett):                        850,-
Térítéses szolgáltatások díjai:
Fénymásolás        A/4-es oldal       20,-     A/4-es kétoldalas      30,-         

A/3-as oldal       40,-    A/3-as kétoldalas      50,-  
Nyomtatás:       Szöveges oldal nyomtatása:   20,-
Szöveg+kép nyomtatása:  50,-                    Kép nyomtatása: 100,-
Számítógép- és Internethasználat óránként: 300,-       félóra: 150,-
Késedelmi díj (lejárt határidejű könyvek és folyóiratok): 
5,-Ft/naponta és dokumentumonként. Kiküldött felszólítás esetén
a késedelmi díjhoz 150,-Ft posta- és nyomtatványköltség is járul.

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai
Tel.: 22/589-400, Fax: 22/472-747  e-mail: hivatal@velence.hu

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
ALJEGYZÕ/Igazgatási csoportvezető
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Balogh Erika 589-425  személyzeti ügyek intézése  
Török Tibor Zoltánné 589-421  átmeneti segély, temetési

segély, lakásfenntartói támoga-
tás, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, térítési díj átvállalása

Kerékgyártó Szilvia 589-408  közgyógyellátás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, 
aktív korúak  ellátása, Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat

Szabó Lászlóné 589-417  anyakönyvezés, állam-
polgársági ügyek, hagyatéki 
ügyintézés,lakcímbejelentés

Kőváriné Zsovák Nóra 589-400 iktató, kereskedelmi 
igazgatás, telepengedélyezés,
szálláshelyek, talált tárgyak

MÛSZAKI CSOPORT
Csiszár Balázs 589-406  építésügyi szolgáltatási 

pont, rendezési terv
Bokor Andrea 589-401  építésügyi szolgáltatási 

pont, zaj- és rezgésvédelmi 
ügyek, fakivágási ügyek

Törjék Zoltán 589-405  utak, járdák, közterületek 
használata-felbontása, vízelveze-
tés,vízjogi, tűzgyújtási enged.

PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Erna 589-414  pénzügyi osztályvezetõ
Karaniczné Fodor Éva 589-415  könyvelés
Csikmérõ Enricóné 589-411  könyvelés
Egri Andorné 589-411  könyvelés, társulati ügyint.
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423  pénztár
ADÓ OSZTÁLY
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 munkaidõben, sürgõs esetben, félfogadási
idõn kívül is felkereshetõ. 
A Hivatal gyámügyi igazgatás kivételével, minden önkormányzati
elsõfokú hatáskörrel rendelkezik.

Fejér Megyei Kormányhivatal Velencei Járási 
Kirendeltsége

Molnár Ferencné 589-412 szociális igazgatási     feladatok:
időskorúak járadéka, alanyi ápolási díj, alanyi  közgyógyel-
látásra,valamint egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2012. évi kivételes nyugdíjemelésekről

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 66. §-a szerint különös méltánylást ér-
demlő körülmények fennállása esetén – főszabályként – ki-
vételes nyugellátásemelést háromévente azok az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött nyugdíjasok kaphatnak, akik
nyugdíjának és egyéb rendszeres pénzellátásának – ide
nem értve az időskorúak járadékát – együttes havi összege
nem haladja meg a 70.000,- Ft-ot.

A kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azo-
kat, akik hosszú – férfiak 35, nők 30 évnél több – szolgá-
lati idővel rendelkeznek, vagy 70 éven felüliek, vagy akik
még nem részesültek kivételes nyugdíjemelésben. [Az el-
bírálás során egyébként nem lehet figyelmen kívül hagyni to-
vábbá azt sem, hogy az emelésre fordítható források az adott
évre vonatkoznak, következésképpen annak felhasználása
során törekedni kell az arányosságra is, hiszen a kérelmeket
az év utolsó hónapjában előterjesztők esetében is biztosítani
kell a kivételes emelés lehetőségét.]

Fejér megyében 2012. évben 1929 fő kért kivételes nyug-
díjemelést, ebből 892 kérelem volt teljesíthető, az egy főre
jutó emelés átlaga megközelítette a 4.000,-Ft-ot.

A 2012. decemberben közzétett tájékoztató hatására mintegy

nyolcszázan nyújtottak be kérelmet, ebből a kérelmek gyors el-
bírálásával és a rendelkezésre álló források gondos felhaszná-
lásával karácsonyig 220, és - főleg a hiánypótlások miatt -
januárban pedig további 145 kérelem kerülhetett teljesítésre.

A tényekhez viszont az is hozzátartozik, hogy a 2012. évi
kérelmek mintegy fele nem volt teljesíthető, egyrészt azért,
mert azt a vonatkozó jogszabályok kizárták, másrészt mert
a kérelmező által közölt indokok és a megállapított egyéb té-
nyek és körülmények alapján nem álltak fenn a teljesíthető-
séget megalapozó különös méltánylást érdemlő körülmények.

Az elutasítások leggyakoribb oka/indoka a három éven
belüli nyugdíj-megállapítás, illetőleg kivételes emelés, va-
lamint az volt, hogy a kérelmező a nyugdíjkorhatárt még
nem érte el, vagy nem nyugdíjban, hanem más nem nyug-
díjnak minősülő ellátásban [pl. rehabilitációs vagy rok-
kantsági ellátásban] részesül.

A kivételes nyugdíjemelés iránti „Kérelem-adatlap” meg-
nevezésű [K16] kitöltött és indokolást is tartalmazó nyom-
tatványt – amely letölthető az ONYF honlapjáról is – a
kérelmező lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal Nyug-
díjbiztosítási Igazgatósága részére lehet megküldeni, [Fejér
megyében: 8000 Székesfehérvár, József A. u.42.], de lead-
ható a kormányablakoknál is.

Fejér Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen



Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

Velence Város honlapján (www.velence.hu) a velencei székhellyel rendelkező és a Helyi Minősítési

Rendszerben résztvevő vállalkozások számára ingyenes a hirdetési lehetőség. 

A nem velencei székhelyű vállalkozásoknak az egy soros adatbázisba való felkerülés díja havi

1200,- Ft. Hosszabb reklám havi plusz 2.400,- Ft. A honlapon való megjelenés időtartama hat hónap,

mely meghosszabbítható.

A Helyi Minősítési Rendszerben résztvevőket kérjük, hogy amennyiben hirdetésük mellé fotót is

kívánnak megjelentetni, úgy az alábbi adatokat és a hirdetéshez kapcsolódó digitális fotót juttassák el

a Polgármesteri Hivatalba.

További részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Balogh Erikától személyesen, vagy az

589-425 telefonszámon kaphatnak.

Cég neve: ...................................................................................................................................................

Címe: ..........................................................................................................................................................

Tevékenység jellege: ..................................................................................................................................

Elérhetőségei: telefon: ........................................................  fax: .................................................................

e-mail: ...................................................................... honlap:...................................................................

Velence, Balatoni út 46.
Telefon: 06-22-471-004
E-mail: globalfestek@gmail.com

Festékek    •    Lakkok    •    Szerszámok
Glettek szilikonok   •  Beltéri és homlokzatfestékek

Vakolatok    •   Számítógépes színkeverés
CSAVAROK, BARKÁCS ÁRUK, LÉCEK

HAMAROSAN 
HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS AKCIÓ!
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Csuday István

Csuday István Csuday István

SZÜCS MÁRIA
Szeretettel várom régi és új vendégeim
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás
(Turbó álló szolárium 60 db, 160 W-os csővel)

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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

Hirdetési ív a Velencei Híradóba
Hirdetés szövege: (ide írva, vagy csatolva, vagy e-mail: penzugy@velence.hu címre elküldve)

méret      bruttó        hátsó borító   

oldal    mm    Ft/hó        kísérő színnel I-II.       III.        IV.       V.         VI.       VII.      VIII.      IX.        X.  XI-XII

1    175x238 24.000,-      28.00,-

1/2  175x117      12.000,-         14.00,-

1/4    85x117 6.000,-         7.000,-

1/8    85x56 3.000,-         3.500,-

1/16  85x27        1.600,-       1.800,-  

Sziveskedjen a kívánt méretet, a megjelentetés hónapját és az árat megjelölni! A hirdetés megjelenésének felté-

tele, hogy a hirdetési ívet minden hónap 25-éig szíveskedjen eljuttatni hivatalunk pénzügyi osztályára a befizetési

csekknek vagy másolatának bemutatásával. Az újság megjelenése havonta 10-15-e között várható.

Számlázási név: .......................................................................................................................................................

Cím: ..........................................................................................................................................................................

Adószám: ......................................................Telefonszám: .....................................................................................

Dátum: ...........................................................

Aláírás: ..............................................................................................

megjelenés (hónap)

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS SZERELŐ
Vállalja:

– családi és társasházak, nyaralók stb. teljes körű épületgépészetét

– villany- és gázüzemű bojlerek vízkőtelenítését, csatornavezeték szerelését

– WC-k, mosdók, csaptelepek stb. javítását, cseréjét

– kút-szivattyúk, hidroforok szerelését

Fűtésvezeték hálózat gépi iszap- és üledékmentes 
tisztítása és korrózió védelme!

Fűtőtestek és szelepek javítása, cseréje
MEGÚJULÓ ENERGIÁK!

Napkollektoros rendszerek tervezése, beszerzése és telepítése
HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉS FŰTÉSE
KÖLTSÉGEINEK  CSÖKKENTÉSE!

Botos László
vízvezeték- és központifűtés szerelő mester

Telefon: 30/9860-519

Vállalom:
épületek generálkivitelezését, felújítását, bővítését,

kerítések, teraszok, járdák stb. kivitelezését,

hidegburkolást, 
díszkövezést,

udvarok, járdák, parkolók térkövezését,

hőszigetelő rendszerek kivitelezését.

Koller József
kőműves és hidegburkoló mester

Telefon: 20/968-6036
BO-SZER Bt.
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ANDY Kozmetika

Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor
Mobil: (20) 230-8125

Nyitva tartás: hétfő és csütörtök:  délután
kedd, péntek:          délelőtt

Anti Allergén Professzionális Bőrápolás
Normalizáló arckezelés
Mélyhidratálás, regenerálás, ultrahangos kezelés
Görögdinnyés ránctalanító kezelés
Hyaluronsavas intenzív hatású kezelés 
Parafinos kézápolás

Oros Andrea
kozmetikus

Kiss Marianna gyógymasszőr
Bejelentkezés: 30/700-9303

AKCIÓ - KEDVEZMÉNY

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, 
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK  
„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé  
„T-HOME” Internet, telefon, tévé, akár együtt 
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás

• VILLANYSZERELÉS és javítás, ÉRINTÉSVÉDELEM
Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat, 
dokumentáció készítése

•VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése (lakás- 
riasztók,videokamerás megfigyelőrendszerek rendszerek, stb)  

GERGELY SAT BT.
06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

Egész évben szép környezet
Kertépítés • Kertrendezés

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

Rotálás • Favágás • Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
akár 1 nap alatt is!
06-30-2638-147
06-30-9013-092

EEggrraa  
22000033  BBtt..

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

Szeretnél vitorlázni?
A VVSI (Velencei-tavi Vízi Sportiskola) Vitorlás

szakosztálya várja azokat a 9-11 éves 
fiúkat-lányokat, akik szeretnék kipróbálni 
a vitorlázást, későbbiekben versenyszerűen 

vitorlázni szeretnének.

FELTÉTEL A BIZTOS ÚSZNI TUDÁS.
Jelentkezés: VVSI telepen (Agárd, Tópart u. 17.)

vasárnaponként: 11-13 óra között
További információ: 

SZANISZLÓ PÉTER 20/324-1069

Két évig Skóciában élt középkorú hölgy
vállal angol tanítást Velencén

12 éves korig. 1500 Ft/óra

Telefon: 06-20/942-5700 Szigligeti Nóra

Víz-gáz-szerelés javítás
Épületgépészet teljes körű szerelése,

csőtörés-hibaelhárítás

Telefon: 06-20/273-7465 Sümegi János

Kályhás Tamás Velence 20-499-3974
Kályhák építése, javítása 
Új kémények építése
Régi kémények átrakása, vakolása
Kúpcserép kenés Zsadányi Tamás

Kályhás Tamás 20-499-3974
Csempézés – víz- és villanyszerelés

Válaszfalak, kémények építése
Palatetők javítása, palacsere

Kúpcserepek kenése – Kéménybádog csere
JAVÍTÁSI MUNKÁK IS! Zsadányi Tamás
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VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Velence Város Polgármesteri 

Hivatala
A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.

Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné

Nyomdai generálkivitelezés: 

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

E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

Műanyag ajtó, ablak

Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök,  párkányok, 
szúnyoghálók, reluxák

szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!

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

Bogár István

Telefon: 06 30 317 03 90,  06 30 456 41 86

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!

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

Masszázs a Rendelőintézetben, Velence, Balatoni út.
Tunikolt Éva gyógymasszőr
Bejelentkezés: 06/30 823 49 42

Árak:   Részmasszázs   Teljes test
20 perces      1500 Ft 60 perces    3500 Ft
30 perces      2000 Ft

Bérlet: 5 + 1 ingyen vagy 10 + 2 ingyen
Vásároljon szeretteinek ajándékutalványt!

EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE!
A hirdetési lehetőségekről érdeklődjön a

Polgármesteri Hivatalban.  

Velencei Híradóba: 589-415
Velence honlapján: 589-425
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Házi friss tojás a termelőtől
Velence területén ingyenes szállítással

(kedden és csütörtökön)

Velence, Határ út 22. (hétvégén is)

Megrendelhető: 06-20/9817-338 Uj Roland

Kedves Vendégek!
Kozmetikai és masszázs szalonunkba 

nyitási kedvezménnyel várjuk szeretettel.
Dr. Valkóné Baby

06-30/773-0684

www.facebook.com/VelenceSportegyesület

FASZERKEZET SZERELÉS
Karanicz Kornél Velux beépítő mester

tetőtéri ablakok beépítése, ács, állványozó,
épület-asztalos, tetőfedő, gipszkarton szerelő

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


