
VELENCEI HÍRADÓ
A VELENCEI
ÖNKORMÁNYZAT
LAPJA

21. évfolyam 2. szám
2013.

MÁRCIUS

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

témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2013. április 8-án (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő ülését

2013. április 15-én  (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ 2012. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó 
rendelet), 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 felkészülés komplex áttekintése
- TDM szervezet beszámolója a nyári
felkészülésről

- ÁSZ Intézkedési tervben foglaltak végrehajtása
***

15.00 órakor Lakossági fórum
Témája: 2012. évi pénzügyi beszámoló 

(zárszámadó rendelet), a település vagyoni
helyzetének bemutatása

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
február 18. napján tartotta munkaterv szerinti soron kö-
vetkező ülését a Kastély házasságkötő termében.

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

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló je-
lentés elfogadását követően a Képviselő-testület az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti elő-
irányzat módosításról döntött. 

Szávai Jánosné képviselő szóban tájékoztatta a jelenlé-
vőket a Március 15-ei ünnepség programjával kapcsolat-
ban. Az ünnepség március 15-én 10.00 órakor kerül
megtartásra a Hősök parkjában. A műsort a Fejér Megyei
Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona adja. Ez-
után kerül sor a Velencéért Emlékérem átadására.

Az Ász intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról
szóló jelentés szinte minden soros testületi ülés napirendje,
a jelentés az aktuális dolgok kapcsán változik. A Képvi-
selő-testület a végrehajtásról szóló jelentést elfogadta. 

A jogszabályi környezet jelentős változása miatt szük-
ségessé vált a Önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet egységes szer-
kezetbe foglalni, illetőleg egyes rendelkezéseit módosítani.
Átvezetésre kerültek a nemzeti vagyonkörbe tartozó ingat-
lanok, illetve a vagyonelemek önálló mellékletben szere-
pelnek. A Képviselő-testület a rendelet elfogadása mellett
elfogadta a 2013. évi vagyongazdálkodási tervet is. 

A Magyar Állam által kezdeményezett adósságkonszo-
lidációs eljárás egyik szakasza volt az, hogy a Képviselő-
Testület az adósságállomány átvállalásának igényléséről
dönt. A testület az igénylést tartalmazó határozatot – mely-
nek tartalmát törvény rögzítette – elfogadta.  A Képviselő-
testületet az infláció mértékével azonosan határozott meg
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a 2013. évi földhaszonbérletek díját, valamint az önkor-
mányzati bérlakások 2013. évi bérleti díját. 

A Képviselő-testület nem támogatta a Velence Apart-
manház Társasház közös képviselője által benyújtott díj-
mérséklési kérelmét, álláspontja az, hogy a szerződött
teljes földhasználati díj megfizetésére igényt tart. Ennek
értelmében felkérte a jogi képviselőt, hogy a szükséges
lépéseket a behajtás érdekében tegye meg. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Gárdony –
Velence-tavi Horgász Egyesület (2481 Velence, Fő u. 16.)
megkeresésére 2013. március 1-től 2014. március 1-ig
tartó, egy évre szóló bérleti szerződést köt a Tóbíró közben
lévő Csontréti csónakkikötő üzemeltetésére. 

Elfogadásra került az az előterjesztés, miszerint a
LAMO Teniszklub (2484 Agárd, Széchenyi u. 8.) megke-
resésére 2013. március 14-től 2018. március 31-ig tartó
időszakra az Önkormányzat bérleti szerződést köt a
velencei 1365/4 hrsz-on lévő teniszpályákra.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy bérbe adja
a  Velence, Fő utca 2. szám alatti Háziorvosi Rendelő
épületében lévő helyiséget a Gyógyszertár Kft. részére,
a Velence Gyógyszertárban (2481 Velence, Balato-

Adósságrendezés

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi törvény alapján, Velence is érintett az adósság-
rendezési eljárásban.

Az 5000 fő lakosságszámot meghaladó településeknél
részbeni átvállalásról döntöttek a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi törvénynek megfelelően, 50
%-os mértékig. 

Velence Város Önkormányzata 2008. évben 1 milliárd
Ft értékben fejlesztési célra bocsátott ki svájci frank alapú
kötvényt,  156,85 HUF/CHF árfolyamon. Az adósságren-
dezés a 2012. december 31-i MNB középárfolyam alkal-
mazásával került megállapításra, mely 241,06 HUF/CHF. 

A kötvénykibocsátás tette lehetővé az önrész biztosítá-
sát, és ezzel európai uniós forrásból megvalósulhatott a
Zöldliget Általános Iskolánk fejlesztése, a Szakorvosi Ren-
delőintézet, valamint a „Velencei-tó Kapuja”-projekt. 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően, 2013.
február 28-i dátummal Dr. Matolcsy György államháztar-
tásért felelős miniszter, Dr. Pintér Sándor helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszter, valamint Oláhné Surányi
Ágnes polgármester között létrejött az a megállapodás,
amely a fenti törvények és árfolyam alapján az Önkor-
mányzat adósságállományából 728.359.117,-Ft összegű
adósságot és ennek meghatározott járulékai összegét
vállalja át a Magyar Állam. A most megkötött megállapo-
dást fogja követni az Önkormányzat – Bank – állam-
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ni u. 65.) keletkezett orvosi receptek tárolása céljából.
Néhai Szórády András volt velencei lakos hozzátartozói

a Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesület útján meg-
keresték az Önkormányzatot azzal, hogy elhunyt hozzá-
tartozójuk néprajzi-helytörténeti gyűjteményét a városnak
ajándékoznák. A Képviselő-testület a felajánlást köszö-
nettel elfogadta, az ajándékozási szerződés aláírására
felhatalmazta a Polgármestert. 

A Hivatal kérésére a Képviselő-testület visszavonásig
hozzájárult ahhoz, hogy a Tópart utca 38. szám alatti, hasz-
nálaton kívüli épületrész irattári raktározási célra kerüljön
hasznosításra. 

A nyílt ülés napirendjeinek végén a Képviselő-testület
zárt ülésen folytatta a munkát. A Képviselő-testület zárt
ülésen döntött a 2013. évi Velencéért Emlékérem oda-
ítéléséről, a Velencei Római Katolikus Egyházközség
által benyújtott Megállapodás-tervezettel kapcsolatban,
valamint aktuális Bírósági döntésekről hangzott el tájé-
koztatás.

Szelei Andrea
aljegyző

adósság kezelő központ ZRt. közötti megállapodás, mely
az adósságkezelés konkrét megvalósulását fogja rendezni. 

Önkormányzatunk 2013. évi költségvetése a költségve-
tési törvénynek megfelelően még a teljes adósságállo-
mánynak megfelelő törlesztő részleteket tartalmazza,
hiszen az előzetes iránymutatások szerint, az I. félévi kö-
telezettségteljesítést nem érinti az adósságrendezési meg-
állapodás. 

Oláhné Surányi Ágnes                 
polgármester
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Adóalap kiszámításának változása

Az iparűzési adóalapja a helyi adókról szóló 1990. évi C.
tv. (továbbiakban Htv.) 39.§ (1) bekezdése alapján számo-
landó. Változás, hogy meghatározott összeghatárok esetén
már csak sávosan csökkentheti a nettó árbevételt az eladott
áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások ér-
téke. Ennek részletezettsége megtalálható a hivatkozott
jogszabályban. A helyi szabályozás továbbra sem mente-
sít adóalapot, vagy adó összeget a megfizetés alól, az ipa-
rűzési adót a kiszámított adóalap minden forintja után meg
kell fizetni. 

Az adóalap egyszerűsített meghatározása

A Htv. 2013.01.01. nappal hatályos módosítása az adóalap
egyszerűsített meghatározási módjait kibővítette és beve-
zette a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozó
(KIVA) és a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya
alá tartozó vállalkozó (KATA) adóalapjának egyszerűsített
megállapítási módját.

Az iparűzési adóval kapcsolatos minden egyéb részletes
információ és eljárásrendi kötelezettség megtalálható a
Htv. 35.§ - 42.§ alatt. Az adókötelezettséget érintő vál-
tozásokat az adóhatóságnak mindig be kell jelenteni,
általános szabály szerint a változást követő 15 napon
belül.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok, változás-beje-
lentő nyomtatvány, illetve az iparűzési adó számlaszáma
továbbra is megtalálható hivatalos honlapunkon, a
www.velence.hu címen, az intézmények menü, letölthető
nyomtatványok almenüpontban. 

NYOMTATVÁNYCSOMAG AUTOMATIKUS KIKÜL-
DÉSÉRE NEM KERÜL SOR, ANNAK BESZERZÉSÉ-
RŐL AZ ÖNBEVALLÁS SZABÁLYAI ALAPJÁN,
KÉREM AZ ADÓALANY GONDOSKODNI SZÍVES-
KEDJEN! A fent megjelölt elérhetőségen kívül nyomtat-
vány és csekk rendelkezésre áll az adóirodában is. 

Adóiroda

A III. sz. Tópart utcai háziorvosi rendelő korszerűsítésével ma már Velence elmondhatja, hogy minden egészségügyi
intézménye akadálymentesített és korszerűsített. 
A Képviselő-testület 8.257 eFt ráfordításával az Orvosi Ügyelet átköltözését követően, megvalósította az akadály-
mentesítést, fűtéskorszerűsítést és a belső átalakításokat. Mindezekkel megvalósulhatott: ma már ebben a rendelőben is
lehetőség van arra, hogy az orvos és a beteg kapcsolata – ha igénylik – kellő intimitással valósulhasson meg.

Megvalósult a III. sz. 
Háziorvosi Rendelő korszerűsítése

IPARŰZÉSI ADÓ VÁLTOZÁS!
Adómérték változás 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2012.(XI.30.) számú rendeletével módosította „A helyi adók-
ról” szóló 7/2011.(IV.01.) számú rendeletét. A 2013. január 1. naptól hatályos módosítás értelmében 2013. adóévtől az
iparűzési adó mértéke 2%- ra változott.  Az adómérték változás a 2012. évi adóévet, valamint a 2011. adóévi
bevallásban megállapított 2013. I. félévi előleg összeget nem érinti! Tehát a 2012. évi elszámolásakor (2013. május
31-ig) még 1,6%- os adótétellel kell megállapítani az adót, 2013. I. félévi előlegként pedig azon összeget kell megfizetni,
mely a korábbi bevallásban megállapításra került, annak átszámítására nincs szükség. 
A 2013. II. félévi előleget azonban már a 2%- os adótétellel kell megállapítani. Ennek menete a következő:

(2012. évi adóalap x 2%) – 2013. I. félévi előleg = 2013. II. félévi előleg
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a
következőket rendeli el:

1. §. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(III.12.) önkormányzati rendelet (a 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 1.484.169 eFt-ban

BEVÉTELEK:
- irányító szervtől kapott támogatás 399.455 eFt
- Önk. sajátos működési bev. – helyi adók 328.117 eFt
- átengedett központi adók 200.485 eFt
- költségvetési támogatások 236.093 eFt
- egyéb sajátos folyó bevételek 1.753 eFt
- támogatás értékű bevételek 62.033 eFt
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (működési)

512 eFt
- pénzmaradvány 0 eFt
- tagi hitel     23.205 eFt
- működési célú rövid lejáratú hitel 100.993 eFt
- tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése 10.974 eFt
- támogatás értékű bevételek 10.192 eFt
- átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (fejlesztési)             0 eFt

- sajátos felhalmozási bevételek 103.261  eFt
- kölcsönök visszatérülése 1.996 eFt
- pénzmaradvány 0 eFt
- finanszírozási műveletek 5.100 eFt

Bevétel mindösszesen       1.484.169 eFt

KIADÁS:
- személyi jellegű juttatás 273.315 eFt
- munkaadókat terhelő járulék 72.533 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások 368.518 eFt

- támogatás értékű kiadások 1.532 eFt
- pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre 56.622 eFt
- szociálpolitikai ell. és egyéb jutt. 54.838 eFt
- irányító szervtől kapott támogatás 399.455 eFt
- felújítások 34.997 eFt
- beruházások, beszerzések 54.949 eFt
- speciális célú támogatások 1.188  eFt
- egyéb felhalmozási kiadás 17.899 eFt
- tartalék (fejlesztési,kötött felhaszn.)               58.066 eFt
- finanszírozási kiadás ( kötvény)                     90.257 eFt

Kiadások mindösszesen:      1.484.169 eFt
állapítja meg.
2. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 

Velence, 2013. február 28.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete

Velence Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §
(2) b) és c) pontjában, az 5. § (4) bekezdésében, a 11.§ (16)
bekezdésben, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekez-
désében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 109. § (4) és a 143. § (4)
bekezdésének i)pontjában kapott felhatalmazás alapján,
valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-

kezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Velence
Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
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tulajdonában álló nemzeti vagyont, valamint az azzal való
gazdálkodásnak szabályait.
(2) Jelen rendelet területi hatálya kiterjed más helyi ön-
kormányzat közigazgatási területén lévő, de az Önkor-
mányzat tulajdonát képező vagyonra. 
(3) Nem terjed ki jelen rendelet hatálya az Önkormányzat
költségvetési szerveinek – beleértve a Polgármesteri Hi-
vatalt is – működési célú pénzeszköz átvételére irányuló
döntéseire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére,
illetve elidegenítésére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) Az Önkormányzat vagyona: befektetett és
forgóeszközök: a tulajdonában lévő ingatlanok és az
azokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok, ingók, imma-
teriális javak, értékpapírok, pénzeszközök.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) ingatlan: az ingatlan önálló helyrajzi számmal és más
nyilvántartási adatokkal rendelkező földrészlet az azon
lévő épületekkel, építményekkel, ezek részeivel, és egyéb,
a földrészlet tulajdonjogától függetlenül önálló ingat-
lanként nyilvántartott épület, építmény, helyiség, társasházi
külön tulajdon a hozzátartozó közös tulajdonnal együtt,
b) ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog: föld-
használati jog, haszonélvezet és használat joga, bérleti jog,
haszonbérleti jog, szolgalmi jog, valamint az ingatlanhoz
kapcsolódó egyéb jogok,
c) ingó vagyon: műszaki berendezések, gépek, járművek,
egyéb berendezések, felszerelések, készletek,
d) immateriális javak: alapítás-átszervezés aktivált értéke,
vagyoni értékű jogok, üzleti-, vagy cégérték, szellemi ter-
mékek,
e) értékpapír: egyéb részesedés, saját részvények-
üzletrészek, kötvény, és ami a számviteli törvény és az
önkormányzat számviteli politikája alapján értékpapírnak
számít,
f) pénzeszköz: készpénz, bankszámlán lévő pénz, csekk,
betét,
g) követelés: a külön jogszabályban meghatározott, előírt,
de még ki nem egyenlített összeg (ideértve a helyi adókból
és az illetékek meg nem fizetéséből származó hátralékot
is), az államháztartás szervezete által teljesített, és az
igénybevevő által szerződésekből jogszerűen eredő elfo-
gadott, elismert termékek értékesítéséből, és szolgáltatá-
sok nyújtásából származó – általános forgalmi adót is
tartalmazó – pénzértékben kifejezett fizetési igények, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, a tulajdoni része-
sedést jelentő befektetések értékesítéséből származó
követelések, valamint a rövid, illetve hosszú lejáratú köl-
csönök, visszterhesen átadott pénzeszköz,
h) bruttó érték: a beszerzés, a létesítés, a felújítás, a térítés-

mentes átvétel, a saját kivitelezésű beruházás (felújítás)
aktivált értéke,

i) vagyontárgy: az Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan, ingóság vagy értékpapír. 

3. Az Önkormányzat vagyona, 
vagyongazdálkodása

3. §  (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsva-
gyonát jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyo-
nát jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat üzleti vagyonát a 4. melléket tartal-
mazza.

(4) Az Önkormányzat 1. mellékletben megjelölt, forgalom-
képtelennek minősülő törzsvagyonából nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként for-
galomképtelen törzsvagyonnak minősíti a 2. mellékletben
felsorolt vagyonelemeket.

4. §  (1) Az egyes vagyonelemek értékét – elidegenítés,
megterhelés, valamint csere esetén az értékkülönbözetet –
500.000.- forint értéket meghaladó ingó vagyontárgy és
15 millió forint értéket meghaladó ingatlan esetén – 3 hó-
napnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján kell
meghatározni. 

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó vagyonelemek esetén
az előkészítés során összehasonlító adatok és értékbecslés
a döntés alapja. 

(3) A tulajdonosi, tagsági jogot megtestesítő értékpapír
elidegenítése esetén az értéket a tőzsdére bevezetett
részvénynél a tőzsdei árfolyamon, a tőzsdén nem jegyzett
részvényeknél, valamint üzletrészeknél 6 hónapnál nem
régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni.

5. § (1) A vagyongazdálkodás célja és alapvető feladata az
önkormányzat kötelező feladatai eredményes ellátásának
elősegítése.

(2) Az Önkormányzat vagyontárgyait bérbe, használatba,
kezelésbe adhatja a vagyonvesztést kizáró garanciák
beépítésével. A tulajdonában lévő vagyontárgyak haszno-
sítására, üzemeltetésére intézményt, gazdálkodó szer-
vezetet alapíthat. Az Önkormányzat által újonnan alapított
gazdasági társaságok alapítására, továbbá az Önkor-
mányzat által más gazdálkodó szervezetben történő ré-
szesedés szerzésére, illetve az Önkormányzat által alapított
vagy részesedésével működő gazdasági társaságok tulaj-
donosi összetételére, működésére a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek megfelelő ren-
delkezéseit is alkalmazni kell. 

(3) Vállalkozásba vitt Önkormányzati vagyon esetén az
Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletét – eltérő
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képviselő-testületi határozat kivételével – a polgármester
látja el.

(4) Az egyszemélyi és Önkormányzati többségi tulaj-
donú gazdasági társaság ügyvezetője a gazdasági társaság
gazdálkodásáról, gazdasági eredményéről évente egyszer
a képviselő-testületnek beszámolni köteles.

6.§ (1) Amennyiben az Önkormányzat által nyilvántar-
tott követelés behajthatatlanná válik, 50 ezer forintos
összeghatárig a polgármester, ezt meghaladóan a kép-
viselő-testület hatásköre behajthatatlanná minősíteni.

(2) Behajthatatlan követelés:
a) az elévült követelés,
b) a csőd- és felszámolási eljárásban az egyezségi megál-
lapodásban, illetve a helyi önkormányzatok adósságren-
dezési eljárásában az egyezségben elengedett követelés,
c) az olyan kötelezettel szemben fennálló követelés, aki
– hitelt érdemlően bizonyítottan – nem lelhető fel,
d) az a követelés, ami dokumentumokkal, számítással iga-
zoltan csak veszteséggel vagy aránytalan költségrá-
fordítással érvényesíthető,
e) felszámolási, végelszámolási eljárásban a fel- vagy
végelszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján vár-
hatóan meg nem térülő követelés,
f) jogszabályban behajthatatlan követeléssé nyilvánított
összeg.

7.§ Az Önkormányzat tényleges vagy várományi vagyonát
érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség jóváhagyásának
megkötésére minden esetben a képviselő-testület jogosult.

8.§ Az Önkormányzat 5 évre szóló középtávú és 10 évre
szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.

4. Az Önkormányzat intézményeire bízott
vagyon

9.§ (1) Az Önkormányzat intézményei részére a képviselő-
testület a működésükhöz szükséges vagyon használati
jogát a feladatuk ellátásához szükséges és elégséges
mértékben biztosítja.

(2) Az Önkormányzat intézményei a használat jogánál
fogva a tulajdonostól elvárható gondossággal jogosultak
és kötelesek a vagyon rendeltetésszerű hasznosítására,
a vagyonhoz főződő közterhek viselésére, tevékenységi
körükben a hasznok szedésére, és a használatukban lé-
vő vagyonnak a számviteli előírások szerinti nyilván-
tartására.

(3) A vagyon hasznosítása a kötelező vagy önként vállalt
önkormányzati feladatok ellátását közvetlenül vagy köz-
vetetten szolgálhatja, a kötelező feladatok ellátását azon-
ban nem veszélyeztetheti.

(4) Az intézményeitől a vagyoni eszközök hasznosításá-
nak a jogát a képviselő-testület megvonhatja, ha az – az
intézmények által ellátott feladat veszélyeztetése nélkül –
az önkormányzati célok megvalósítását hatékonyabban
szolgálja.

10.§ (1) Az Önkormányzat intézményei a használatukban
lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingat-
lanokat, ingókat bevételeik növelése érdekében – az
alapfeladatuk sérelme nélkül– határozott idejű bérbeadás
útján hasznosíthatja, valamint – ha az alaptevékenység
jellege azt lehetővé teszi – vállalkozási tevékenység
folytatására használhatja.

(2) A bérbeadással történő hasznosítás feltétele, hogy a
bérlet tárgyával összefüggésben a bérbeadót terhelő fenn-
tartási, karbantartási és egyéb költségek a bérlet idejével
arányosan a bérleti díjban megtérüljenek.

(3) A vállalkozási tevékenység folytatásának feltétele,
hogy az ezzel kapcsolatos költségek a tárgyévben legalább
megtérüljenek, amit a számviteli előírásoknak megfelelően
dokumentálni kell.

(4) A vállalkozási tevékenység jogszerűségéért és ered-
ményességéért az azt folytató intézmény vezetője a felelős.

11.§ Az Önkormányzat intézménye a használatában lévő
vagyonnal alapítványt, társadalmi szervezetet csak a kép-
viselő-testület előzetes engedélyével hozhat létre. Ugyanez
a szabály vonatkozik az alapítványhoz, társadalmi szer-
vezethez való csatlakozásra, hozzájárulásra vagy támo-
gatásra.

12.§ Amennyiben az ingó vagyontárgy intézmény meg-
szüntetése, átszervezése miatt feleslegessé válik, annak
hasznosításáról a képviselő-testület gondoskodik. Az ebből
származó bevétel az Önkormányzatot illeti meg.

13.§ (1) Az Önkormányzat intézménye hitelt, pénzköl-
csönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt
nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogad-
hat el.

(2) Intézmény gazdasági társaságot, gazdasági társaságot,
nem alapíthat, gazdasági társaságban nem vehet részt.

5. Önkormányzati üzleti vagyonértékesítés
eljárási szabályai

14. § (1) Önkormányzati üzleti vagyon értékesítése pá-
lyáztatási eljárással, illetve pályáztatási eljárás lefolytatása
nélkül történhet.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgy hasz-
nosítására nettó 10 millió forint/év/vagyontárgy becsült
bevételig pályázat írható ki, nettó 10 millió Ft/év/va-
gyontárgy becsült bevétel felett pályázatot kell kiírni.

(3) A Képviselő-testület dönthet a vagyontárgy haszno-
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sítását megalapozó pályázat kiírásáról 10 millió Ft/év/va-
gyontárgy becsült bevétel alatt is.

(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdésben foglalt
pályázat eredménytelensége esetén, gazdasági érdekét
mérlegelve dönthet további egy alkalommal történő pá-
lyázat kiírásáról, illetve a (megfelelő ajánlat birtokában)
vagyontárgy további pályáztatás nélkül történő haszno-
sításáról.

15.§ (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgy
hasznosítására nettó 30 millió forint/vagyontárgy
egyösszegű becsült bevételig pályázat írható ki, nettó 30
millió Ft/év/vagyontárgy becsült bevétel felett pályázatot
kell kiírni.
(2) A Képviselő-testület dönthet a vagyontárgy haszno-
sítását megalapozó pályázat kiírásáról 30 millió Ft/év/va-
gyontárgy becsült bevétel alatt is.

16. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgy
értékesítésére nettó 60 millió Ft/vagyontárgy becsült
értékig pályázat írható ki, nettó 60 millió Ft/vagyontárgy
becsült érték felett pályázatot kell kiírni.

(2) A Képviselő-testület dönthet a vagyontárgy értékesí-
tésre pályázat kiírásáról 60 millió Ft/vagyontárgy becsült
érték alatt is.

(3) A Képviselő-testület a pályázat eredménytelensége
esetén, az ingatlan értékbecslését alapul véve dönthet
további egy alkalommal történő pályázat kiírásáról, illetve
a megfelelő ajánlat birtokában további pályáztatás nélkül
történő értékesítésről.

17. §(1) Pályáztatási eljárás esetén az értékesítendő vagy-
ontárgyat a helyben szokásos módon kell meghirdetni. A
hirdetésnek tartalmaznia kell különösen a vagyontárgy
megnevezését, lényeges adatait, a pályázat benyújtatási
határidejét, az esetleges versenytárgyalás időpontját.

(2) A hirdetésnél a hirdetményi ár nem lehet kevesebb:
a) ingatlan esetében: a független ingatlanforgalmi érték-
becslő által meghatározott forgalmi értéke,
b) ingóság esetén, mint az ingóság forgalmi értéke.

(3) Érvényes pályázatnak az minősül, ami határidőben
benyújtásra került és maradéktalanul megfelel a hirdetés-
ben előírt formai és tartalmi követelményeknek.

(4) Több érvényes pályázat esetén liciteljárást kell lefoly-
tatni, a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő
utolsó napját követő 15 napon belül, melynek időpontját
előzetesen a hirdetésnek tartalmazni kell.

18. § (1) Amennyiben a pályáztatás nélküli értékesítésre
meghirdetett ugyanazon ingatlanra- az első ajánlat be-
érkezését követő 30 napon belül- további ajánlat (ajánla-
tok) érkezik (nek), az értékesítésről a Képviselő-testület a
licitszabályzat szerinti eljárás alapján dönt. 

(2) A licitszabályzatot az 5. melléklet tartalmazza. 

19. §. Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodási tervét az
1. függelék tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 24/2003. (IX.15.) önkormányzati rendelet, az Önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 24/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról szóló
18/2007. (VI.20.) önkormányzati rendelet, az Önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 24/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról szóló
12/2008. (IV.15.) önkormányzati rendelet, az Önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 24/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról szóló
11/2010. (V.3.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
24/2003. (IX.15.) rendelet módosításáról szóló 9/2012.
(II.29.) önkormányzati rendelet.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 

Velence, 2013. február 19.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006. (XII. 28.) rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a laká-
sok és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 3.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meg-

határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006. (XII.
28.) rendelet 19. §. (1) bekezdésében meghatározott 1.
melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
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A személyi jövedelemadó 
1%-a

Megjelent az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi
jövedelemadó meghatározott részének az adózó ren-
delkezése szerinti közcélú felhasználásáról. A törvény
meghatározza azokat a szervezeteket, – egyházakat,
alapítványokat, közalapítványokat, közgyûjteményeket,
kulturális intézményeket –, melyeknek adományozhatja
adója 1 %-át az SZJA fizetõ állampolgár, feltéve, hogy a
törvényi feltételek rendben vannak.

Az adományozás mikéntje egyszerû: egy postai szab-
vány méretû borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket,
adószámunkat, s ebbe beletesszük rendelkezõ nyilatko-
zatunkat, mely csak a kedvezményezett adószámát, esetleg
nevét tartalmazza. A borítékot lezárjuk, s az önadozó
adóbevallási csomagjába helyezi, akinek pedig adóbe-
vallását munkáltatója végzi, legkésõbb március 25-éig
munkáltatójánál leadja.

A rendelkezõ nyilatkozat adótitoknak minõsül, azt a
munkáltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja a
NAV-hoz.
Felhívom Velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a
Velencéért Közalapítvány a törvényi feltételeknek
megfelel.

A Velencéért Közalapítvány adószáma:
18484229-2-07

Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1 %-át szûkebb
környezetében, adományozza azt a Velencéért Köz-
alapítványnak. Az Alapítvány pedig, mint ahogy tette ezt
eddig is, olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint
az óvodai és általános iskolai oktatás, mentõállomás, civil
szervezetek támogatása.

Kérem, támogassák közalapítványunkat, hogy egyre
többet tehessünk városunkért, jövõnkért.

Fontos! 
Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthetõ legyen, a nyi-

latkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az
Ön nevét, lakícmét és az Ön adószámát pontosan
tüntesse fel! A lezárt borítékot a 2012. évrõl szóló szemé-
lyi jövedelemadó bevallásával együtt, azzal egy boríték-
ban küldje meg az Adóhivatalnak.

Ha az Ön 2012. évi személyi jövedelemadóját a munkál-
tatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó
borítékot 2013. március 25-éig munkáltatójának adja át,
aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt
továbbítja az Adóhivatalnak.

Bognár Gyula
Kuratórium elnök

2.§. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendel-
kezéseit 2013. március 1. napjával kell alkalmazni. 

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

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

Velence, 2013. február 28.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

1. melléklet  
a 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS ALAPÚ LAKBÉR DÍJA

Összkomfortos lakások esetében: 244- Ft/ m2+ ÁFA  

Komfortos lakások esetében:               151- Ft/m2 + ÁFA  

Félkomfortos lakások esetében:              61- Ft/m2 + ÁFA  

Komfort nélküli lakások esetében:          39- Ft/m2 + ÁFA  

PIACI ALAPÚ LAKBÉR DÍJA

Összkomfortos lakások esetében:      792,- Ft/ m2 + ÁFA 

Komfortos lakások esetében:               527,- Ft/m2 + ÁFA

Félkomfortos lakások esetében:           396,- Ft/m2 + ÁFA 

Komfort nélküli lakások esetében:      263,- Ft/m2 + ÁFA

A GARÁZS BÉRLETI DÍJA: 330,- Ft/m2 /hó + ÁFA
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MMáárrcciiuuss  1155..

Köszönetet mondunk a szín-
vonalas műsorért a Fejér Me-
gyei Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Diákotthona és
Gyermekotthona pedagógu-
sainak és tanulóinak.
Fotó: Somhegyi Béla
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VELENCÉÉRT EMLÉKÉREM

Velence város jogelődje, Velence Nagyközség Önkor-
mányzata 21/1992.(IX.25.) számú rendeletével Velencéért
Emlékérmet alapított.

2013-ban az Emlékérem tulajdonosa Sörédi Imre
esperes, akinek a Képviselő-testület a Z-28/2013.(II.18.)
sz. határozata alapján ítélte oda ezen erkölcsi elismerést. 

Imre atya közel két évtizedig szolgált Velencén. Elő-
szállás, Sárbogárd, Mór, Bakonysárkány után, 1992. kará-
csonya előtt kezdte meg szolgálatát Velencén.

Mindannyian jó szándékú, gondoskodó és segítőkész
emberként ismertük meg. Elfogadtuk személyiségét és
örültünk annak, hogy őszinte, nyílt kapcsolat alakulhatott
ki Önkormányzatunkkal, és kölcsönös lojalitással segítet-
tük a település fejlődését.

2012-ben köszönthettük pappá szentelésének 50. évfor-
dulóján is.
GRATULÁLUNK!

A Képviselő-testület nevében:

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

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

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2013. február 22-én:
Benkő István – Fitos Enikő Ágota

2013. március 1-jén:
házasságkötésük 10. évfordulóján 

esküjüket megerősítették:
Martinovszky Károly László –  Ghinga Daniela

Gratulálunk!
Egri Andorné anyakönyvvezető

Csapadékvíz elvezetés Velencén

A Meteorológia Szolgálat távlati előrejelzése alapján az
év további részében is jellemző lesz a korábbiakhoz ha-
sonló, szélsőséges csapadékos időjárás, mely komoly
károkat okozhat az ingatlanokban. 

Velence belterületén sok helyen tapasztalhatjuk, hogy
az ingatlan tulajdonosai betemetik a vízelvezető árokrend-
szereket, illetve nem gondozzák azt rendszeresen ez által
megakadályozzák csapadékvíz szabályozott elvezetését,
mellyel veszélyeztetik más tulajdonát. 

A fentebb leírtak alapján kérünk minden ingatlantulaj-
donost arra, hogy ingatlana előtti vízelvezető rendszert
és átereszeket rendszeres időközönként tisztítsák ki, és
folyamatosan gondozzák. A közterület-felügyelők a jö-
vőben ellenőrizni fogják a vízelvezető rendszereket, és
jogszabályi hivatkozás alapján kötelezhetik az ingatlan tu-
lajdonosokat a vízelvezető árok gondozására, helyreál-
lítására.  

Törjék Zoltán
műszaki ügyintéző



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 Szakorvosi Rendelőintézetet a Velence, Martonvásár, Kápol-
násnyék, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Nadap, Zichyújfalu önkormányzatainak tu-
lajdonában lévő Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. működteti. 

Rendelőintézetünkben urológiai problémákkal hétfőnként Dr. Arányi Gábor
főorvos, csütörtökönként Dr. Rácz Lajos főorvos érhető el. Dr. Arányi Gábor
főorvos rendelésén andrológiai betegek ellátását is vállaljuk. Dr. Harsányi Edit
főorvos szakrendelését, óraszám átcsoportosítás után, új működési engedély bir-
tokában tervezzük újraindítani. Gasztroenterológiai szakrendelésünk reményeink
szerint májusban újraindul.

A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működtetését, a Velen-
cei Központi Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése alapján 2012. október
elsején a Velencei Szakorvosi Rendelőintézetet működtető Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. átvette. 

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

A Központi Háziorvosi Ügyelet irányítási rendszere 2013. február 1-től
megváltozott. A Szakorvosi Rendelőintézet vezetése és az Országos Men-
tőszolgálat 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 működésével 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. óta a lakosság részére a mentő-

szolgálattal egy időben érhető el, az új ügyeleti hívószámon. Március hónapban
a régi ügyeleti hívószám is (22/375045) él, a mentő diszpécserszolgálat ezen is
elérhető.

Az új ügyeleti hívószám: 22/311-104 

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

Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szükség, a disz-
pécserszolgálat ebben is a bejelentő rendelkezésére áll.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető 

382
688
431

82
1629

236
110

67
3625

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. február

Budapest
Érd
Budaörs
Diósd
Bicske
Páty
Perbál
Budakeszi
Kistarcsa
Dunaújváros
Szabadegyháza
Sárosd
Százhalombatta
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Galgaguta
Salgótarján  Baglyasalja
Komoró
Kecskemét
Cece
Pettend
Székesfehérvár
Csór
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Mór
Zámoly
Csákvár
Vértesacsa
Pátka
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Úrhida
Sárszentmihály
Polgárdi
Füle
Balatonaliga B.világos
Csetény
Pápa Tapolcafő
Zalaegerszeg
Összesen:
Mindöszesen:

40
18
15

2
1
1
2
1
2
8
2
4
1
2
1
3
2

10
90
63

255
23
11

553
433

70
184

2
1
1
3
1
3
1

62
1
1
1
1
2
4
1
2

14
64

3
1
2
1
2
1
2
1
1

1976
5601

FIGYELEMFELHÍVÁS
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat

új telefonszáma: 22/311-104

Márciusban a régi telefonszám is működik: 22/375-045
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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. Arányi Gábor

08.00-12.00

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. Hagymásy László

15.00-18.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-14.00
Átmenetileg

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

Átmenetileg
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

Dr. Harsányi Edit
Átmenetileg

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

13.00-18.00

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. Kövi 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
10.00-12.00
14.00-18.00

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.
Elérhetőség: 22/311-104 az Országos Mentőszolgálat Központi Diszpécserszolgálatán keresztül

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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Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

A mezőgazdaságban dolgozók – abból élők – érdek-
lődéssel figyelik az időjárás alakulását. A 2013. évből
eddig eltelt 2 és fél hónap bizakodásra adhat okot. A népi
megfigyelések szerinti jeles napok – Vince, február 2.,
Jégtörő Mátyás – időjóslatai eddig beigazolódtak. Most
Sándor-József-Benedeken a sor, hogy bizonyítsanak.
Bízom bennük...

A kora tavaszi kerti munkák közül az egyik leg-
fontosabb a tél végi lemosó permetezés, melyet minden
évben érdemes elvégezni. A viszonylag enyhe tél után
különösen indokolt. A fák metszése során távolítsuk el a
sérült, letört, vagy különféle károsítókkal (monília, tűzel-
halás, vértetű, pajzstetvek) fertőzött vesszőket, ágrészeket.
A fák tisztogatása, metszése során keletkezett sebfelü-
leteket kenjük be valamelyik rendelkezésre álló anyaggal
(fadoktor, vulneron, fagél).

A permetezés során ne takarékoskodjunk a permetlével.
Bőségesen, lemosásszerűen dolgozzunk úgy, hogy a ké-
regrepedésekbe is eljusson és az ott áttelelő kártevőket
elérje a permetlé. Ügyeljünk arra, hogy egy megkésett per-
metezés a fakadásnak induló, fiatal leveleken perzselést
okozhat.

A zöldséges kertben az ősszel felásott területre kerül-
nek a télen alaposan átgondolt tervezést követően meg-
vásárolt magok. A hidegtűrő fajok vetése most időszerű.

A virágoskert is érzi a tavaszt. A hóvirág már lassan
elvirágzik. Bújnak az évelő hagymás virágok, s teszik szí-
nessé a kertet. A kétnyáriak, mint az árvácska, a száz-
szorszép, az ázsiai boglárka fellélegeznek, ha a házi-
asszony szorgos keze megszabadítja őket a tél okozta se-
bektől. A nőnapi primulát – ha még nem pusztult el a
szobahőmérséklettől – már ki lehet ültetni. Az átteleltetett

növények közül több növény,
például a leander a kisebb fa-
gyokat is jól tűri. Több helyen
látni az ablakokban virágzó
muskátlit. Még vissza lehet
törni a vékony hajtásokat. Az
igaz, hogy később virágoznak,
de sokkal zömökebbek, szeb-
bek lesznek! A Canna indica
rizómáját szétdarabolva cse-
répben előhajtathatjuk és a
fagyok elmúltával, kb. május
elején ültethetjük végleges
helyére. 

Egynyári virágok ültetésére még ne gondoljunk
egészen addig, míg a talaj hőmérséklete a +10°C körüli
hőmérsékletet el nem éri. A korai húsvét ünnepi dekorá-
cióját ládás, dézsás vagy kaspós beültetésekkel oldjuk
meg, ugyanis az ezekbe ültetett növényeket könnyebben
tudjuk megvédeni az időjárás nem várt, kellemetlen
alakulásától.

Huszti Mihály
egyesületi tag

Köszönjük mindenkinek, aki 2012. évben
adója 1%-ávaltámogatott 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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Kedves Velenceiek!

Engedjék meg, hogy röviden beszámoljunk Egye-
sületünk 2012-es tevékenységéről, és az idei év terveiről.

Tavaly pályázatunk a Nemzeti Civil Alapprogramnál a
Bence-hegyi kilátó környékének felújítása, rendbetétele
érdekében. Pályázatunkat nagyon jónak ítélték, de sajnos
pénzt nem kaptunk. Idén újra megpróbálunk forráshoz
jutni ehhez a fontos feladathoz.

A Velencéért Közalapítványnál is pályáztunk, az itt
nyert összegből több tervünkhöz kaptunk támogatást, így
pl. a Katonatemető környékén az elhasználódott, tönkre-
ment földet ki tudtuk cserélni és az Egyesület tagjai a
terület virágosítását is elvégezték. Itt szeretnénk meg-
köszönni Richter Ferenc segítségét, aki – bár nem tagja az
Egyesületnek – segített a beültetett virágok kannából
történő locsolásában, mivel itt nincs vezetékes víz.

Az Idősek Világnapján Egyesületünk kertész-tagjainak
felajánlása gazdagította a tombola-nyeremények sorát. A
Majálison tagjaink együtt vettek részt a főzőversenyen, és
– bár díjat nem kaptunk – a mi gulyásunk fogyott el a
leghamarabb, amire büszkék vagyunk.

Természetesen a legnagyobb feladatunk minden évben
a város májusi virágosításában való aktív résztvétel. 

Ebben az évben is sok, szép tervünk van a Majálistól a
novemberi temető-takarításig. 

Várunk tagjaink sorába mindenkit, aki szereti és tenni
is hajlandó a szép, rendezett környezetért, városunk virá-
gos hírnevének megőrzésért, fejlődéséért. Várjuk azokat a
Kedves Velenceieket, akik szívesen vesznek részt egy
baráti, vidám társaságban együtt dolgozva, kirándulva,
szórakozva, akik nem csak a kerítésen belül érzik maguké-
nak a virágokat.

Jelentkezni lehet elnökünknél, Benkőné Rózsikánál
a 20/9425-759-es telefonszámon.

Virágos Velence Egyesület Vezetősége



Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely
letölthető a www.velence.hu oldalon, vagy papír alapon a Pol-
gármesteri Hivatal (2481 Velence, Tópart u. 26.) pénzügyi osztá-
lyon.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítése, növelése, az Önkormányzattal való partneri kapcsolat elő-
mozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.

2. Velence Város Önkormányzata a rendelkezésre álló keret-
összeget az arra érdemes pályázatok között osztja szét.

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

ügyi   rehabilitációstevékenység,
b) egyházi ingatlanok felújítása, 
c) Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézmény-
be járók utaztatása
d) kulturális tevékenység,
e) kulturális örökség megóvása,
f) műemlékvédelem,
g) állatvédelem,
h) környezetvédelem,
i) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekkép-

viselet,
j) sport, –  a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony kereté-

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

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

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt 2013. május
1. és 2014. április 30. közé eső időszakban elszámolt működési
költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó
tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támo-
gatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költ-
ségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
Az elszámolás részletes szabályai az 5/2011.(II.21.) számú „A tár-
sadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről” szóló ren-
delet 9.§-a szerint.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

5. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Velence Város Önkor-
mányzata által erre a pályázati célra kiadott „Pályázati adatlapon”
nyújtható be. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban
közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formany-
omtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt doku-
mentumok becsatolásával kell benyújtani. Ha a határidő utolsó
napja munkaszüneti-, ünnep/vagy szabadnapra esik, a határidő
csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.
A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumen-
tumokat:

1. Pályázati adatlap, 
a. a beadáskor hatályos alapítói okirat, cégkivonat másolata,
b. a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által 

hitelesített 30 napnál nem régebbi másolata,
c. közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezeteknél a pályá-

zat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági jelentés, 
illetve ennek hiányában, azonos adattartalmú dokumentáció.

Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatás-
ban, melynek során az a) és c) pontokban megjelölt dokumen-
tumokat egy éven belül már benyújtotta és abban az előző
támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumen-

tumok benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető.
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt
borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá kell
írni „Velence civil szervezetek támogatása 2013.”
Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az
elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!
Beadási határidő: 2013. március 26.
A beadás helye: A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell
beküldeni: Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart u. 26.
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján
16.00 óráig az alábbi címen: Polgármesteri Hivatal 
2481. Velence, Tópart u. 26. pénzügyi osztály.

6. A formai bírálat szempontjai:
A papíralapú pályázat esetén:
a) postára adás/vagy személyes benyújtás dátuma,
b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való 

jogosultsága,
e) a hivatal pénzügyi osztályának igazolása az előző 

pályázatról való elszámolás helyességéről.

7. A pályázatok elbírálása
A beérkezett pályázatok elbírálása az 5/2011(11.21.) önkor-
mányzati rendelet 8 § (1) pontja szerint történik.

8. Az elbírálás határideje: 2013. április 19.

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

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

módját és határidejét,
e) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával

kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásul vételéről,
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a
Polgármesteri Hivatal által ellenőrzéssel megbízott személyek 
és szervezetek általi elenőrzéséhez.

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

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

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási
szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint köte-
lesek számot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról
a Bíráló dönt.
Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegéről, a támogatási
szerződésben meghatározott határidőig (április 30.) nem, vagy nem
a meghatározott módon tesz eleget, úgy a már következő idősza-
kra szóló kiírt és eredményesen elbírált pályázat tekintetében
jogvesztést von maga után.

Velence Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIIRAS
Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására



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

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

2. Támogatható civil szervezetek:
azon civil közösségek (klubok, baráti körök), amelyek a pályázat
kiírását megelőzően legalább 2 éve – dokumentálhatóan – folyama-
tosan működnek, feltéve mindhárom esetben, hogy a támogatható
civil szervezetek Velence városhoz kapcsolódó, vagy városi lakos-
ságot érintő programokat szerveznek, az Önkormányzat közigaz-
gatási területén belül székhellyel rendelkeznek, illetve helyi szer-
vezetük az Önkormányzat közigazgatási területén belül működik.

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

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

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

érdekképviselet,
e) sport – a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony kereté-

ben megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével –, 
f) kulturális és idegenforgalmi tevékenység,
g) helyi klubok tevékenysége.

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. május 1.
és 2014. április 30. közé eső időszakban elszámolt működési költ-
ségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi
eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre
vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének
az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályait az Alapítvány szabályzata tartalmazza.

5. Egyéb feltételek: 
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be. 
Azok a pályázok akik az Önkormányzattól támogatást nyertek a
Kuratórium nem kívánja támogatni.
Nem támogathatóak azok akik nem rendelkeznek a szervezet
nevére szóló önálló bankszámlával.

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Velencéért Közalapítvány
által erre a pályázati célra kiadott „Pályázati adatlapon” nyújtható
be. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek
megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány
minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok
becsatolásával kell benyújtani. Ha a határidő utolsó napja mun-
kaszüneti-, ünnep-vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt
követi legközelebbi munkanapon jár le. 
A pályázatban papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumen-
tumokat: 
a. Pályázati adatlap, 
b. a beadáskor hatályos alapítói okirat, cégkivonat másolata,
c. a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által 

hitelesített 30 napnál nem régebbi másolata,
d. közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezeteknél a pályá-

zat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági jelentés, 
illetve ennek hiányában, azonos adattartalmú dokumentáció.

Amennyiben a civil szervezet már részesült támogatásban, mely-
nek során a b.) és c.) pontjában megjelölt dokumentációkat egy
éven belül már benyújtotta és abban az előző támogatás óta eltelt
időszakban változás nem történt, e dokumentumok benyújtása, a
pályázó írásbeli kérésére mellőzhető.

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti  példányban, zárt
borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá kell
írni „Velence civil szervezetek támogatása 2013.” 
Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén
az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe! 
Beadási határidő: 2013. március 30.
A beadás helye:
a papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:  
Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart u. 26.
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján
16.00 óráig az alábbi címen: 
Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart u. 26.

7. A formai bírálat szempontjai: 
A papíralapú pályázat esetén: 
a) postára adás/vagy személyes benyújtás dátuma,
b) a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

8. Az elbírálás határideje: 2013. április 25.

9. Pályázók döntést követő kiértesítése 
A civil szervezet pénzügyi támogatásáról a Kuratórium a pá-
lyázatok beérkezési határidejét követő 30 napon belül dönt és dön-
téséről 8 munkanapon belül az érintettet írásban értesíti.

10. Szerződéskötés 
A nyertes pályázókkal az Alapítvány támogatási szerződést köt,
amely tartalmazza:
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét,
b) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését,
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét,
d) az elszámolás Alapítvány általi ellenőrzésének módját és
határidejét,
e) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával
kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvételéről,
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hoz-
zájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Velencéért
Közalapítvány által ellenőrzéssel megbízott személyek és sz-
ervezetek általi ellenőrzéséhez.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló
értesítés a kézbesítésétől számított 90 napon belül a pályázó hi-
bájából nem jön létre a szerződés.

11. A támogatás folyósítása 
A támogatási szerződés aláírását követően az Alapítvány a támo-
gatás összegét a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerint
utalja át.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási
szerződés és a  gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint köte-
lesek számot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról
a Bíráló dönt. 
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszá-
moló) benyújtásának végső határideje a pályázó által megjelölt
támogatási időszak leteltét követő 15 nap. 

Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására



Pályázati adatlap  a 2013. évi támogatás elnyeréséhez 

Velence Város Önkormányzata pályázata

szám: .........................../2013
nem a pályázó tölti ki

Kifizetés ütemezése (egyszeri, havi, igény szerint, stb) Pályázati cél bemutatása:



szám: .........................../2013
nem a pályázó tölti ki

A Velencéért Közalapítvány pályázata civil szervezetek számára

Pályázati adatlap  a 2013. évi támogatás elnyeréséhez 
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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A VELENCEI FOTÓTÁR 
HÍREI

Az elmúlt évben sokszor jelent meg Híradónkban a
Helytörténeti Egyesület felhívása. Köszönjük mindenki-
nek, aki átengedte régi vagy új képeit, dokumentumait
archiválni Egyesületünk részére. 

Örömmel és nem kis büszkeséggel számolunk most be
arról, hogy a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület két
új kiadványában Egyesületünk egy-egy oldal összeál-
lításában segíthetett. A tóról, gyógyító iszapjáról és a ve-
lencei színjátszásról szóló oldalak írásait archívumunkból,
képeit a Velencei Fotótár képanyagából tudtuk a TDM ren-
delkezésére bocsátani. Több szép, mai fényképünk is
szerepel az idegenforgalmi füzetekben.

KISTÉRSÉGI HÍREK

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

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

Kérjük, hogy ha Önnek is van régi dokumentuma,
fényképe, emléke Velence múltjából, kölcsönözze azt
néhány napra nekünk, archiválás után visszaadjuk.  

Várjuk azoknak a kedves
velenceieknek a jelentkezé-
sét, akik szívesen mesél-
nének nekünk saját, vagy
családjuk körében élő em-
lékekről. Szeretnénk még
többet megtudni a velencei
színjátszókörről, a háború
előtti fiatalság szórakozási
lehetőségeiről, az egyesü-
letekről, iskoláról, dalárdák-
ról, olvasókörökről.

A város tavaszi-nyári ren-
dezvényein szeretnénk meg-
mutatni eddig összegyűjtött
és albumokba rendezett
anyagainkat minél több
kedves velencei lakosnak,
nyaralónak és vendége-
inknek.

Velencei Helytörténeti
Egyesület 

Összefoglaló
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

Társulási Tanácsának 
januári és februári soros üléseiről

A VKTKT társulási tanácsa 2013. január 28-án tartotta
soros ülését, amelyen a Fejér Megyei Rendőr-fő-
kapitánysággal kötendő bérleti szerződés pontosítására
került sor.

2013. február 8-án pedig rendkívülési ülésre került sor,
amelyen a Társulás és költségvetési szerve 2013. évi költ-
ségvetését és gazdasági programját tárgyalta. A társulási

tanács határozatképtelen volt, ezért ismételt ülésen kell
újra tárgyalni az előterjesztést.

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
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TURIZMUS

Négy kiállítás zárta be kapuit 2013. március 3-án este; az
Utazás kiállítás, a Karaván Szalon, VitalExpo és a PORT.hu
Bringaexpo. Az Utazás 2013 alkalmával négy nap alatt öt
kontinens harminc országának idegenforgalmi cégei vonul-
tak fel. Az idei díszvendégek Szlovákia és Nyíregyháza, a
kulturális díszvendég Kalocsa volt. 

A Velencei-tó az Utazás
Kiállításon és a Bringa
Expon attrakciókkal és
játékokkal mutatkozott
be egyedi megjelenéssel,
a WELLNESS, AKTÍV,
VÍZ, HELYI TERMÉK
témák köré csoportosított
kínálattal. 

A Velencei-tó Térségi
TDM Nonprofit Kft.
(gárdonyi TDM és a ve-
lencei TDM közös szer-
vezete) szervező munká-
ját számos TDM tag és
szolgáltató segítette. Volt
kvízjáték, óriás ügyességi
játék, kihelyezett infomá-
ciós terminál, a Velencei-
tavat bemutató rövidfilm

vetítése stb. Attrakciókat, látnivalókat bemutató fotókiállítás
a stand AKTÍV belsejében volt látható.

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület az Utazás
kiállításon bemutatta három friss kiadványát, melyeket a
KDOP-2.2.1/A-2009-0009 sz. projekt keretében valósíthatott
meg. Ezzel 2012-2013. évben összesen 7 prospektussal
gazdagíthattuk helyi kiadványaink körét, melyek desztiná-
ciónk (Velence, Sukoró, Nadap, Vereb, Pázmánd) települé-
seinek bemutatását jelentik – térképek, leírások, programok,
szálláshelyek, vendéglátóhelyek, különféle szolgáltatások, lát-
nivalók, kultúra, természet, közérdekű információk csokorba
szedésével. 

Kiadványaink megtekinthetők és letölthetők a 
www.velenceturizmus.hu

honlapon!

A 2013. március
végén záruló turisz-
tikai projektünk befe-
jezéseként elkészül a
velencei  információs
táblarendszer, amely
grafikai információs
látványtérképeket je-
lent, helyi és térségi
látnivalókkal, infor-
mációkkal.  

A térképeket, melyek az egységes Velencei-tó arculat szerint
készülnek (Gárdony-Agárd-Dinnyés területén már látható-
ak), két különböző méretben, 13 helyszínre helyezzük ki. 

Kérjük, látogasson el térségünk honlapjára, ahol aktuális
turisztikai információkkal várjuk Önöket és a tóhoz érkező
látogatókat! 

www.velenceturizmus.hu 
Arday Ágnes TDM menedzser

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
Arday Ágnes, Sári Judit

Iroda:Velence, Halász utca 37.
Telefon: 22-470-302

email:vttdme@vttdme.t-online.hu
Nyitva tartás: H-P  9.00-15.00 óra között

Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület hírei

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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„Dínomdánom vígalom, nincs a táncra tilalom.”
Óvodánkban már hagyomány, hogy vidám farsangi forgataggal búcsúztatjuk el a telet. Az Óvoda apraja-nagyja már

hetekkel korábban készülődni kezd a farsangra. Előkerülnek a mókás dekorációk, tréfás álarcok, lufik és lampionok, ame-
lyek vidámsággal töltik meg az Óvodát. 

A farsang napján már reggel jelmezbe öltözve érkeznek a kis maskarások és ezzel kezdetét veszi a dínom-dánom.
Kicsik és nagyok közös tánca, jelmezbemutató és izgalmas vetélkedők színesítik a délelőttöt. Természetesen ezen a
napon a sok-sok finomság sem maradhatott el. A gyerekek boldogan kóstolgatták végig a különleges süteményeket,
amelyekkel az ügyes kezű édesanyák kedveskedtek a csoportoknak. A vidám hangulatot fokozta a két csintalan bohóc,
Lili és Lali bohóc megérkezése, akik együtt varázsoltak és mulatoztak a gyerekekkel, végül pedig megajándékozták
őket, egy-egy hajtogatott „lufi kutyussal”, amelyet mindenki boldogan fogadott el. A tél végi búcsúztatón, a Meseliget
Óvoda a víg nevetéstől és önfeledt mulatozástól volt hangos.

Kövesdiné Benedek Csilla
óvodapedagógus, Nyuszi csoport

KÖSZÖNJÜK:
Piros Kockás Kft.-nek, óvodásaink számára az óvodás farsangra ajándékozott

Kockás Túrórúd édességet, s ebben Tűz Andrea közreműködését.
Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Minden Kedves Felajánlónak ezúton
is köszönetet mondunk!

Kérjük továbbra is támogassák
személyi jövedelemadójuk 1%-ával

az ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT.

A kedvezményezett neve: 
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány

A kedvezményezett adószáma:
18492587-1-07

További célunk az előző évekhez 
hasonlóan a gyermekprogramok,

kirándulások, rendezvények, 
ballagók, új óvodások támogatása, és

a játékállomány bővítése.
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány

Kuratóriuma
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Több éve már, hogy Óvodánk gyakor-
lati oktatás színtere, óvodapedagógiai sza-
kos, gyógypedagógus, pszichológus hall-
gatót fogad a felsőoktatási intézmények-
ből (ELTE, Kaposvár, Zsámbék...).

A gyakorlati képzés során a hallgató
megtapasztalja, megismeri a gyermekek

egyéni, életkori  sajátosságait, az óvodai életet, a helyi szokásokat. Önálló feladatokat
kap, ahol a gyermeki tevékenységek tervezését, szervezését gyakorolja, sajátítja el,
s mindezekhez segítséget, mintát kap. Szakvizsgázott pedagógusaink a mentoraik
intézményünkben.

Szabina nevelői feladatainak gyakorlati színtere a Csiga csoport volt, február
végén pedig itt tett bizonyságot arról, hogy már felkészült hivatására, és ezt a sike-
resen teljesített záróvizsgával is megerősítette. A gyerekek többsége már ismerősként
üdvözölte „ Szabina nénit”, aki kedves, nyitott egyéniségével gyorsan elnyerte a
gyerekek bizalmát. Az adott feladatokat az elvárásoknak megfelelően megtervezte,
levezette. Jó hangulatú, alkotó légkörben tevékenykedett a délelőtt folyamán a

gyerekekkel, ezt az elkészült fényképek is bizonyítják. 
A gyakorlat során Óvodánknak legalább olyan jelentős szerepe volt a pályához szükséges ismeretek és képességek

kialakításában, mint az elméleti tárgyak tartalmának elsajátítását biztosító főiskolának. 
Megtisztelő és kihívó feladat volt számunkra, hogy részt vehettünk ebben, egy olyan pálya felkészítésében, ahol állandó a

megmérettetés, a konfliktus, a konfliktusmegoldás, ahol az öröm, a csoda jelen van! 
Fujtás Józsefné óvodavezető-helyettes 

Csiga csoport

ZZáárróóvviizzssggaa Óvodánkban…

Tavaszvárás az Óvodában
A tél vége felé már nagyon vágyunk mi is az óvodában

a napsütésre, virágillatra és madárcsicsergésre. Egyszóval,
a tavaszra. Sok tavaszi verset, mondókát, dalt tanulunk
ilyenkor a gyerekekkel, előcsalogatva a nap melegét.
Egyre több időt töltünk a szabadban játékkal, sétával,
kirándulással, hogy az ébredező természetet megfigyel-
hessék a kicsik és ezáltal is gazdagodjon ismeretük. 

A Meseliget Óvoda erre sok lehetőséget biztosít kis-
városi, tóparti óvodaként. A tavasz megihleti a festeni,

ragasztani, rajzolni szerető ovisokat is. Ilyenkor festünk
barkát, virágzó fát, ragasztunk tulipánokat, varrunk papírra
hímző fonallal nárciszt vagy napocskát. 

Az elkészült alko-
tásokat a gyerekek
büszkén mutogat-
ják barátaiknak,
szüleiknek.

Ander Bea
óvodapedagógus

Piros alma 
csoport
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A téli időszakban különösen fontosnak tartjuk a gyer-
mekek egészségének védelmét. A gyakori megbetegedések
elkerülése érdekében gyakrabban szellőztetünk, fer-
tőtlenítjük a játékokat, ajtókilincseket, használati tár-
gyakat. 

Az óvodai foglalkozásokon beszélgetünk a gyere-
kekkel a legfontosabb betegségmegelőző, óvó-védő in-
tézkedésekről. Beszélünk a közösségben elvárt alapvető
higiéniai szokásokról, a papírzsebkendő használatról, a
gyakori kézmosásról.  A gyerekekbe ez  a szokás olyan
szinten rögzül, hogy olykor-olykor egymást figyelmez-
tetik. Pl.: „Tedd a szád elé a kezed, amikor köhögsz.!”,
vagy „Szappanozd be a kezed, amikor kezet mosol!”

A helyes táplálkozásról, a vitaminok megfelelő pót-
lásáról is említést teszünk. Megbeszéljük, hogy meny-
nyire fontos minden nap gyümölcsöt fogyasztanunk ahhoz,
hogy a szervezetünkbe bevitt vitaminok által kellőképpen
védekezni tudjunk  a kórokozókkal szemben. Ebben nagy
segítségünkre van az óvodások étkeztetését biztosító
Junior Zrt., hiszen minden nap friss gyümölcsöt biztosít
gyermekeink számára.

Fontosnak tartjuk a mindennapos testmozgást, a leve-
gőzést még a téli időszakban is. Ebéd előtt a levegőn tett
séta még az étvágyukra is kihat, sokkal éhesebben látnak
neki az ebédnek egy kiadós séta után. Természetesen az
ebéd utáni pihenés is pihentetőbbé válik ezáltal. 

Az öltözködésnél a réteges öltözködést várjuk el. Ez
nagyban segít nekünk, pedagógusoknak abban, hogy az
időjárás változásának megfelelően tudjuk öltöztetni a
gyerekeket a nap folyamán. Az izzadékonyabbakat, ha
kell, napjában többször is átöltöztetjük száraz ruhába,
hiszen ez a megfelelő komfortérzetükhöz elengedhetet-
lenül  szükséges. 

Úgy gondolom, ha mindezeket a szülőkkel közösen,
odafigyelve, együttműködve megtesszük a gyermekek
egészségének érdekében, akkor vidám, kiegyensúlyozott,

egészséges gyermekekkel találkozunk minden nap az
Óvodában.

Ennek reményében várjuk a tavaszt és a szép időt.
Természetesen a doktor nénik és bácsik munkájának is-

merete sem elhanyagolható. A gyerekeknek személyes
élményeik fűződnek az orvosok munkájához. Minden
egyes betegség után szinte élménybeszámolót tartanak
egymásnak a rendelőben tett látogatásaikról. Ilyenkor
előkerülnek a játék orvosi táskák, benne a sztetoszkóppal,
nagyítóval, lázmérővel stb. és már ki is játsszák magukból
a frissen szerzett élményeket, pillanatok alatt „orvossá” és
„beteggé” válnak. 

Nemcsak játékaikban, rajzaikban is megjelenítik
tapasztalataikat.

Fedorné Baracsi Judit
óvodavezető-helyettes

Katica csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Egészséges életmódra   nevelés az Óvodában
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2013. január 26-án, Móron rendezték meg a Torna Diákolimpia Me-
gyei Döntőt.

Az alsósok versenyében 2 csapattal képviseltük Iskolánkat. Szépen
kivitelezett gyakorlatokkal és magas pontszámokkal sikerült az első
helyet megszereznünk, s ezzel zsinórban harmadszor lettünk Fejér
Megye legjobb csapata az I -II. korcsoportosok versenyében! A „B”
csapatunkat is dicséret illeti, hiszen újoncként bronzérmesek lettek.

Velence „A” csapat tagjai: Márta Rebeka, Kovács Dominika, Zsengellér Nóra, Papp Gréta, Kiss Csenge, Vas Eszter
Panna. Velence „B” csapat tagjai: Dombi Vanda, Popelka Liliána, Piry Zsófia, Bicskei Szabina, Ható Hanna.

Az egyéni összetett versenyben a dobogó mindhárom fokára velencei tornász állhatott fel: 1. helyezett: Vas Eszter
Panna, 2. helyezett: Kiss Csenge, 3. helyezett: Papp Gréta. Felkészítő tanár: Varga Attila.

A felsős lányok versenyében (III -IV. korcsoport) az 5 induló csapat közül az igen értékes második helyet sikerült meg-
szereznünk! Ebben a korcsoportban szintén újoncnak számító lányaink pontos, szépen végrehajtott gyakorlattokkal na-
gyon értékes ezüstöt szereztek, igazolva, hogy előttük sikerekben gazdag jövő áll még. Az egyéni összetettben Bátonyi
Anna bronzérmet szerzett! A csapat tagjai: Kovács Luca, Erdélyi Niké, Bátonyi Anna, Végh Nikolett, Nagy Johanna.
Felkészítő tanár: Varga Attila
Gratulálunk a szép eredményekhez és további sikereket kívánunk a Pécsen megrendezésre kerülő országos elődöntőn! 

TToorrnnaa  DDiiáákkoolliimmppiiaa Megyei Döntő
2013. Mór

TToorrnnaa  DDiiáákkoolliimmppiiaa Országos 
Elődöntő Pécs

Pécs városa adott otthont a Torna Diákolimpia
„B” kategória Országos Elődöntőjének. A verse-
nyen Baranya-, Fejér-, Somogy-, Vas- és Zala-
megye legjobb tornász csapatai képviseltették
magukat. Az I.-II. korcsoportos leányok összetett
csapatversenyében a velencei Zöldliget Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csa-
pata hibátlanul kivitelezett, pontos gyakorlatokkal
aranyérmet szerzett. Ezzel megvédte a tavalyi
évben Budapesten kiharcolt regionális elsőségét!!
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Az egyéni összetett versenyben szintén a velencei tornászlányok
jeleskedtek, az első (Vas Eszter Panna) és második (Kiss Csenge) he-
lyen végeztek. A III.-IV. korcsoportos versenyben a 6. helyen zár-
tunk,ami megfelelt az előzetes várakozásoknak (Kovács Luca,
Erdélyi Niké, Bátonyi Anna,Végh Nikolett, Nagy Johanna). Méltán
lehetünk büszkék az eddig elért eredményekre, az elmúlt évek alatt
tudatosan felépített, szervezett, kitartó munka meghozta a gyümöl-
csét, a kis tóparti település dinamikusan fejlődő tornasportja orszá-
gos jelentőségűvé vált. 

A diákolimpia hivatalos versenyei mellett több országos és regi-
onális szervezésű emlékversenyen, tornakupán állhattak dobogón a
velencei iskola ifjú tehetségei. A közelmúltban Berki Krisztián, a ló-
lengés londoni olimpiai bajnoka látogatott az intézménybe és tartott
felejthetetlen tornaedzést. A diákolimpiai versenysorozat döntőjét
március 8-9-én Budapesten rendezik a legjobb 12 csapat részvételé-
vel, a lányok heti 4 edzéssel készülnek a végső megméretetésre. 

A csapat tagjai: 
Vas Eszter Panna, Kovács Dominika, Zsengellér Nóra, Papp Gréta, Kiss Csenge, Márta Rebeka
Edzőjük: Varga Attila testnevelő tanár.

A diákolimpia budapesti, országos döntőjén elért
eredményeinkről a következő lapszámunkban fogunk

részletesen beszámolni.
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Az ötödik és a hatodik évfolyamosoknak január utolsó
hetében rendeztünk egy vetélkedőt, hogy ki tud többet a
Farsangról. Háromfős csapatok versengtek egymással,
természetesen megvendégelve a többieket sütemény-
nyel, fánkkal, s mindezt álarcban vagy jelmezben. Kis elő-
adásokat készítettek, puzzlet raktak ki, rajzoltak, filmet
néztek, na és totót töltöttek ki. Ügyesen szerepeltek mind-
nyájan. 

Első helyezett: 
Szabó Panka, Szőke Sára és Horváth Lili (5.b)

Második lett: 
Balogh Anita, Enyedi Laura, Silhány Cintia (6.a)

Harmadik: 
Tihon Tamás, Magyar Martin, Horváth Ferenc (5.b)

Nyelvész verseny
Február 22-én 14 órakor tartottuk a Liget iskolarészben a Bendegúz NyelvÉsz verseny iskolai fordulóját!

A megoldott feladatlapokat Szegedre
küldjük el, s onnan tudjuk meg eredmé-
nyeinket. Az évfolyam győztesek majd
Székesfehérváron mérik össze újból tu-
dásukat  a megyei versenyen!

Vetélkedő 
hon- és népismeret tantárgyból
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Érdemes gyakran ellátogatni 
az Iskola honlapjára, a

www.zoldligetsuli.hu

oldalra, hiszen a programok és a sok színes hír
mellett minden megtudható itt, ami az iskolában,
a tanulókkal történik. 

A székesfehérvári csapat, mely több hangszeren játszó zenészekből, pedagógusokból áll, már többször járt intéz-
ményünkben. Rendkívüli foglalkozást tartottak, most éppen Konckirály és Cibere vajda főszereplésével a FARSANGról.
Többféle hagyományt felelevenítettek számunkra, sokféle hangszert megismertettek és igazán jókedvre derítettek ben-
nünket.

Nagyon szépen köszönjük nekik! Baglyasné Szécsi Annamária
pedagógus

Összeállította: Nagy Edit pedagógus

Kákics zenekar

A velencei Zöldliget Általános
Iskola
(Velence, Kis u 1. )

2013. április18-án és 19-én, 
8 és16 óra között várja 

a beiratkozni kívánó elsősöket
és szüleiket.

A beiratkozáshoz szükséges:

–  a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek TAJ-száma
– az óvodai szakvélemény
– a két tanítási nyelvű osztályba való 

beiratkozáshoz a javaslat.

Czuppon István
igazgató

Adószámunk: 18495951-1-07
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa  I. számú Nyugdíjas Klub

Február 6-án rendeztük meg a Klubunk rendezvényei között
már hagyományosnak mondható zenés, farsangi délutánt! A
vidám eseményre természetesen farsangi fánkot sütöttünk, de
többen érkeztek süteménnyel, pogácsával teli tálakkal. Zené-
szünk most is jó hangulatot teremtett, amit a jelmezbe öltözött
tagjaink zenés bevonulása csak fokozott! Nagy ováció közepette
érkezett meg a „Nagy Ho-Ho Horgász”, Horváth Lajos szemé-
lyében! A „Tánckör” tagjai új jelmezben, tollas fejdísszel mutat-
ták be fergeteges sikerű „Kacsatáncukat”! Nagy taps kísérte
Zsolnainé Marika és Nagyné Piroska „Felmegyek Budapestre”
című jelmezes produkcióját is! Váradi Ildikó „Zorró” kalapos,
piros nyakkendős, táncos belépője szintén nagy sikert aratott.
Újsütetű „orvosunk”, Duráné Emőke is rögtön megkezdte
„magánrendelését”, különösen a szívpanaszokat vizsgálta!
Nyertest is hirdettünk: a „Nagy Ho-Ho Horgász” vitte el a
pálmát, a nyereménypezsgőt, melyet közösen elfogyasztottunk.

Ugyanilyen jó hangulatban folyt le a „Kalapversenyünk”,
amikor is több évi szünet után, Horváth Gyula bácsi ötletét felújí-
tottuk! Egyszerűbb szalmakalapokban, ötletes, mókás, virággal
díszített fejfedőkben „díszelegtünk”. Díjaztuk is a legjobbakat, az
első díjat virágos kalapjáért Tomasovicsné Borika kapta, a má-
sodik Horváth Lajos lett, és a szintén gyönyörűséges virágos
kalapjáért Zsolnainé Marika lett a bronzérmes. Jutalmuk egy-
egy szelet csoki volt, de további egy-egy kis csokit minden kala-
pos – tehát mindenki – kapott. 

Egészségnapunkon összedobtuk a „vita-
mintálat”, amely hamar megtelt, hiszen min-
denki hozta a belevalót: almát, narancsot,
kivit, aszalt szilvát, mazsolát, banánt, de
kóstoltunk finom szőlős kompótot, otthon
elkészített gyümölcssalátát, mézes dióval
töltött sült almát, gyümölcskocsonyát is!

Kézimunka-bemutatós klubnapunkon
megcsodáltuk klubtagjaink remek munkáit:
a szebbnél-szebb csipkéket, hímzett terí-
tőket, futókat, párnákat, faliképeket, külön-

féle technikával készült faliszőnyegeket, kalocsai mintás kötényt,
övet, horgolt blúzt, foltvarrásos módszerrel készült alátétet.
Láthattunk 80 éves – vagy több is – konyhai falvédőt, takarót. A
saját örömünkre összeállított házi „gyűjteményünk” bármely
kiállításon biztos sikerre számíthatna! A családias hangulatú
délutánt Horváth Gyula bácsi „Farsang-értékelő” humoros
előadása tette még kedvesebbé!

Február 23-án a „Vörösmarty Színház” Pelikán termében
Domján Edit és Szécsi Pál életének egy szakaszát feldolgozó,
„Két összeillő ember” című zenés darabot néztük meg. A két
kitűnő művész főszereplésével színvonalas, tartalmas előadást
láthattunk!

A Fejér Megyei Kortárs Ki-Mit-Tud-on klubunkat a „Mu-
morex” csoport tagok: Duráné Emőke, Váradi Ildikó, Dura Ele-
mér és a Váradi Ildikó vezette „Velencei-tavi Rózsa Tánckar,
tagjai: Ablonczi Ernőné, Duráné Győrfi Emőke, Nagy Károlyné,
Tóth Lászlóné, Tomasovics Ferencné, Zsolnai Józsefné, Hoppál
Tiborné képviselték. Első bemutatkozásuk is sikeres volt, a zsűri
dicséretével és „Emléklappal” tértek haza. A versenyen szerzett
tapasztalatokat hagyományőrző táncaik csiszolásával kamatoz-
tatják. Köszönjük, hogy képviselték Klubunkat, és további szép
sikereket kívánunk!

Február hónapban klubunkat fájdalmas veszteség érte.
Életének 92. évében, február 13-án elhunyt Kiss Józsi bácsi.
Tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá, emlékét kegyelettel
megőrizzük!

Most, március elején, egy kicsit fázósan is, de már ki-kime-
gyünk kertünkbe! A hóvirágok után, már a
kora tavaszi virágaink is előbújtak, a Nap is
egyre hosszabb ideig süt, és remélhetőleg az
idén is ránk köszönt a Tavasz, vele együtt
megkezdhetjük a kerti munkákat is. 

A kertészkedéshez kívánok mindenkinek
nagyon jó egészséget, Nyugdíjas Társaim-
nak, Klubtagjainknak kellemes kikapcso-
lódást a klubnapokon!

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. számú Nyugdíjas Klub programjaiban nagy szerepet
játszik a klubhelyiség, ahol minden pénteken találkozunk és
jól érezzük magunkat. A beszélgetés mellett nagyon finom
zsíros kenyeret fogyasztunk, mivel az asztal körül ülve sokan
vagyunk, és bizony jobban is esik a kenyér, mint otthon, pedig
biztos van mindenkinek otthon is „zsíros kenyere”. Nem is
éreznénk jól magunkat, ha nem járhatnánk minden pénteken
a Klubba.

Február 22-én „Farsangi bált” rendeztünk, aki jól akarta érez-
ni magát, az megtehette. Mindenkinek vidám hangulata volt.

Március 8-án „Nőnapot” ünnepeltünk békességben,
egymás iránti tiszteletben. A férfi társaink virággal köszön-
töttek bennünket. 

Március 15-én a Hősök parkjában ünnepeltünk és ko-
szorúztunk, majd este pedig, akik az ünnepségre nem tudtak
eljönni,  a Klubban találkoztak és ott beszélgettek a „Márciusi
Ifjakról”.  

Március 22-én „Egészségünk megőrzéséről” hallgatunk
meg előadást, melyből biztosan tanulni is fogunk.

Közeleg a Húsvét. Mi, a Klub tagjai utólag ünneplünk,
nagyszabású bált rendezünk. Bízunk abban, hogy minden
klubtagunk jól fogja magát érezni. A zenét Molnár István
sukorói zenész szolgáltatja, aki mindig nagyon jó hangulatot
csinál. Természetesen, a húsvéti sonka sem marad el!

További tervünk: kirándulás Esztergomba, ahol múzeumok,
Kincstár, stb. látogatása, ami szintén fontos számunkra. 

Minden kedves Nyugdíjas Társamnak és a Kedves
Olvasóknak nagyon  jó egészséget kívánok!

Vén Lászlóné klubvezető
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FARSANGI
MULATSÁG 
ÚJTELEPEN

Igazán jó hangulatú prog-
ramon vehetett részt, aki
eljött a Regélő Hagyo-
mányőrző Egyesület far-
sangi mulatságára. Jelmez-
be öltözött gyerekek és
felnőttek vigadtak, ropták
a táncot, volt téltemető
alakoskodás, mese, népi
körjátékok.

A képek magukért beszélnek.

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 (bejelentkezés)
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 rendszeresen 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 a Mikkamakka Játéktárban, Velencén a
Kastélyban  (Tópart út 52.)

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

Lassan itt van Húsvét ünnepe. Érdemes odafigyelnünk
Nagycsütörtök ünnepére is.

Az Ószövetség választott népe az Egyiptomból való cso-
dálatos szabadulás óta minden évben megünnepelte a hús-
véti vacsorát. Megsütötték a bárányt, keserű salátával és
kovásztalan kenyérrel ették, útrakész állapotban. Jézus ko-
rában ez a szokás már körülbelül ezerháromszáz évre tekin-
tett vissza.

Csütörtök este egy ilyen húsvéti vacsorára emlékezünk,
amely formailag nagyon hasonlított az ősi szokásokra. Tar-
talmilag azonban jelentősen különbözött azoktól. Az Úr
Jézus megtartotta a zsidó vacsora ősi formáját, de egy lé-
nyeget Ő tett hozzá.

Kezébe vette a kenyeret, ahogy a családfőnek ezt tennie
kellett, hálát adott, szétosztotta – és valami egészen külön-
legeset, újat mondott: „Ez az én testem”. Fogta a kelyhet a
borral, abból is adott mindenkinek: „Ez az én vérem kelyhe”.
Ezekkel a szavakkal megalapította az Oltáriszentséget, el-
rendelte a szentmisét, pappá tette apostolait. Egyetlen napon,
egyetlen vacsora alatt!

Attól félek nem vesszük elég komolyan. Ha komolyan
vennénk, nagycsütörtökön este minden katolikus templom-
nak annyira tele kellene lennie, hogy még állóhely se ma-
radna. Próbáljuk meg ezen esztendőben komolyan venni ezt
az estét és valóban megünnepelni együtt! 

Kiss Csaba
plébános

Jubileumi ünnepség a reformátusoknál
Az 1690-es évek táján létrejött velencei református

gyülekezetünkben az elmúlt év végén, 2012. december 9-én
ünnepi istentiszteletet tartottunk. Ezen adtunk hálát egy-
házközségünk sorrendben 22. megválasztott lelkipásztorá-
nak, Pápai Szabó György nagytiszteletű úrnak immáron 10
éves velencei lelkipásztori szolgálatáért. A zsúfolásig meg-
töltött s 1743-ban épült kőtemplomunkban gyülekezetünk
tagjain kívül számos vendéget, s köztük katolikus testvérein-
ket köszönthettük. 

Az évforduló jó alkalom volt arra, hogy visszaemlékez-
zünk, s számadást végezzünk az elmúlt évtizedről. A
gyülekezeti élet működésének biztosítása mellett rendkívüli
feladatokat is el kellett végeznünk. Így a Timótheus-házat
(régi református iskola) visszavettük és ifjúsági missziós-
házként működtetjük, tetőszerkezetét és belsejét felújítottuk,
s ehhez az Önkormányzattól is kaptunk támogatást. Felújí-
tottuk templomunk elektromos rendszerét s a templombel-
sőt, majd újtelepi imaházunkat. A temetőben lévő Beck-
kápolnát, miután tulajdonunkba került, ugyancsak felújítot-
tuk. A temetőben urnafalat létesítettünk. Mindezek mellett
még számos felújítási munkát végeztünk ez idő alatt
épületeinken. Elkezdtük régi parókiánk átalakítását gyüleke-
zeti központtá, amelyet dr. Ravasz László nagy püspökünk-
ről nevezünk el.

Az elmúlt 10 év alatt a lelkipásztor, a gondok, a pres-
bitérium tagjai közös erővel, egyetértésben, összefogva

tudták elvégezni a gyülekezet előtt álló nagy feladatokat. 
Mindvégig törekedtünk a jó kapcsolat fenntartására a

helyi önkormányzattal. A római katolikus és a baptista egy-
ház helyi vezetőivel is testvéri kapcsolatban állunk. 

Az ünnepi istentiszteleten jubiláló lelkipásztorunkat
köszöntötte elődje, Bölcsföldi László ny. lelkész, s Virág
Balázs segédlelkész, aki az elmúlt időszakban velencei fi-
atalként, másoddiplomásként választotta a lelkészi hivatást.
Amikor lelkipásztorunk vállára végre felkerült a gyülekezet
tagjai által adományozott szép, új lelkészi palást, ők áldot-
ták meg a palást viselőjét. Lelkipásztorunkat többen köszön-
tötték, így dr. Kelemen Jánosné ny. orvos, presbiter test-
vérünk, s dr. Sirák András doktor úr, a katolikus egyház
világi elnöke is. Az elmúlt 10 év minden áldásáért, épülé-
séért Istennek adjunk hálát. 

Az istentiszteletet követően a résztvevőket – szeretet-
vendégség keretében – ebéddel látta vendégül a Gyülekezet.
Köszönet illeti a szervezésért, fáradozásukért a presbitereket,
az asszonyokat.

2013. február hava
Juhász Gyula

a Gyülekezet gondnoka

Római Katolikus Egyházközség miserendje:

Ó-falu, Szent István Templom:
kedd: 08.00 óra 
péntek, szombat: 18.00 óra
Húsvét után 19:00-kor kezdődik az esti mise.
vasárnap és ünnepnap: 11.00 óra

Újtelep, Kalazanci Szent József Templom:
hétfő: 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)
vasárnap: 09.30 óra - Istentisztelet
hétfő: 17.00 óra - Női imaalkalom
szerda: 18.00 óra - Bibliaóra
péntek: 19.00 óra - Férfi imaalkalom
szombat: 18.00 óra - Ifjusági

TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden ér-
dekeltet, 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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Az évente országszerte megrendezésre kerülő Házaság
hete alkalmakon vehettünk részt nemrégiben a velencei
Hajnalpír Baptista Gyülekezetben. 

A péntek esti filmnézés közös élménye, a szombat esti
sütizős-teázós beszélgetés tanulságai, a szerelmeslevél írás
gyakorlása, a bohózat végignevetése, vagy a vasárnapi bib-
liai gondolatok meghallgatása a szerelemről és házasság-
ról tették értékessé ezt a hétvégét. Igen, ezek mind így
együtt szolgálták azt, hogy megünnepeljük, megújítsuk és
felfrissítsük ezt az egyedülálló és különleges kapcsolatot
az életünkben. Kifejeztük, hogy akarunk tenni érte, vi-
gyázni rá és foglalkozni vele, mert csak így  lesz olyan,
mint egy jól öntözött kert, amely ellát, táplál, gyönyörköd-
tet és amelyre a körülötte élők is elismerően biccentenek. 

Túl sokat  kaptunk és túl jól éreztük magunkat ezen a
hétvégén ahhoz, hogy még egy évet várjunk a következő
házasságépítő alkalomig. Ezért nemsokára újra össze-
jövünk, hogy ilyen módon is ápoljuk a házasságainkat, s
mindezt együtt tegyük azokkal, akik hasonlóképpen
értékesnek tartják az egymás iránti elkötelezettséget, akik
szeretnék építeni, gazdagítani vagy épp helyreállítani a
házasságukat.

A rendezvénnyel kapcsolatos információkat a későb-
biekben hírdetni fogjuk, ill. előzetes jelentkezés a
következő telefonszámon lehetséges:

Vadon Sándorné Marika  20/ 886 03 41

Hajgató Noémi
Hajnalpír Baptista Gyülekezet

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi,

egészségét szolgálja!

Tisztelt Hölgyeim!

Hamarosan névre szóló meghívót kapnak azok a 45-65 év
közötti velencei hölgyek, akik 2 éven belül nem vettek
részt mammográfiás vizsgálaton, mammográfiás szűrő-
vizsgálatra.
A vizsgálat időpontja:

2013. március 19-től április 2-ig
A vizsgálat helye:

Székesfehérvár Távírda u. 4. szám (régi SZTK).
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel ren-
delkezik!
A szűrővizsgálat ingyenes és fájdalommentes.
A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon biza-
lommal védőnőjéhez vagy a szűrőállomáshoz. Ha a
meghívón szereplő időpontot elmulasztotta, ne essen két-
ségbe!  Bátran keresse fel a szűrőállomást (hétfő, szerda
7.30-17.30) (kedd, csütörtök, péntek 7.30-13.30), vagy
kérjen új időpontot!
Információ és időpont módosítás: 06-22/513-626
Őrizze meg egészségét, éljen a lehetőséggel!
Ha Önnek van olyan rokona, ismerőse, aki kapott meg-
hívót, de még nem vett részt a szűrésen, emlékeztesse rá!
A szűrővizsgálat ingyenes. 

FM Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakig. Szerv. Egészségfejlesztési Osztály

Fehérvári okmányiroda: reggel 8-tól este 8-ig

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári
Járási Hivatala okmányirodája – Székesfehérvár, Koch
László utca 4/b – február 1-jétől minden hétköznap
reggel 8-tól este 8 óráig fogadja az ügyfeleket.

Az ügyfelek a már megszokott módon időpontot
foglalhatnak a kormányzati portálon keresztül 
(www.magyarorszag.hu), illetve a székesfehérvári városi
honlapon (www.szekesfehervar.hu) található „okmány-
iroda időpontfoglalás” lehetőség is erre a felületre
irányít.

Fejér Megyei Kormányhivatal

HHáázzaassssáágg  hheettee  rreennddeezzvvéénnyy
VVeelleennccéénn
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KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŰŰ  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK
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
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:

KOCSIS KATALIN r. zászlós      
Telefon: 06/20-500-8010

A körezeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart út 26. (Polgármesteri Hivatal)

A fogadóórák időpontja:
2013. április 02-án és április 16-án 

15.00 órától 16.00 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

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
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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
10.00 - 11.00

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.       1610                954   Árok u.        25.158,-    24.000.000,-
4.       4411/6   cca. 4.000  Cserje u.      10.000,-     40.000.000,-

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  603.850.000,-
585/26 hrsz-ú  6.4065 ha belterületi ingatlan  512.520.000,-  

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
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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: idős-
korúak járadéka, alanyi ápolási díj, alanyi közgyógyellátásra,
valamint egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megál-
lapítása

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  Telefon: 22/472-384
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00-ig Velence, Tópart u. 52.
(Kastély épülete, telefon: 472-453) Házasságkötő terem
(Március 4-től 3 hétig nem elérhető!)



2013. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 35

FF II ZZ EE TT EE TT TT   HH II RR DD EE TT ÉÉ SS EE KK
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

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

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

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

Velence, Tópart u. 52. 
Telefon: 472 – 453,  

e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu 
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

Nyitva tartás:
kedd:        10.00–17.00,            szerda:    13.00–17.00,   
csütörtök: 10.00–17.00,            szombat: 10.00–15.00

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

KÖNYVÚJDONSÁGOK:
Lesley Pearse : Árnyak

Joanne Harris : Csokoládés barack
Chris Greenhalgh: Ingrid Bergman megkísértése

James Frey: Kilencedik titka: a Lorieni krónikák harmadik könyve
Graham Greene: A kezdet és a vég

Rosamund Lupton: Azután
Tony Park: Szafari

Nora Roberts: Halálos híresség
Alan Brennert: Honolulu
Martina Cole: A család

Alison Weir : A fogoly királyné
Szabó Magda : Liber Mortis

Anthony Riches: A harag nyilai (Birodalom, 2.)
Gina Buonaguro: Ciao, bella
Jonathan Franzen: Javítások

Szergej Lukjanyenko: Új őrség
Laura Griffin : Nyom nélkül

James Patterson: Alex Cross: halálos keresztutak
Bernard Cornwell: Királyok alkonya (Angolszász históriák, 6.)

Kate Jacobs: Péntek esti kötőklub
Lőrincz L. László: A játék rabszolgái 1-2.

Brigitte Riebe: Az éjszaka kapui
J. K. Rowling: Átmeneti üresedés

Fekete István: 21 nap, Csend
Jill Mansell: Az első az utolsó?

Veiszer Alinda: Ráadás: ami a Zárórából kimaradt 
Kovács István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél

Mezei Elmira: Paleolit receptek hétköznapokra
Dávid Sándor : Vettel a köbön

Kern András: Ezt nem lehet leírni!
Jan-Uwe Rogge: Kell a gyereknek a korlát: 

nincs nevelés szabályok nélkül
Papp Dénes: Az internet közéleti felhasználása

Christopher Paolini: Az örökség
Justina C. Headley: North of Beautiful – Iránytű Önmagamhoz

Rachel R. Russell : Egy zizi naplója
Luigi Garlando: Bajnokság Párizsban (Gól!, 6.)

Megan McDonald: Durrbele Dorka kikiáltja függetlenségét
Peter Lerangis: Viperafészek  (A 39 kulcs, 7.)

Sarah Bosse: Anna segít a bajban

VÁROSI KÖNYVTÁR
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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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Ház - Otthon - Lakás
Kulcsrakész lakásfelújítás

Épület energia tanúsítvány
Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet
Kulcsrakész 99 Tel.: 06-30-5151-997 • 22-470-318

e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

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)

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

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20-373-54-72
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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, 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:

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!

Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,

kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig

Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
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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

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

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

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
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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

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


