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2013.

MÁJUS

A rendező Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend 
és a Velencei-tó Körzeti Hegyközség szeretettel várja Önt és Családját a városi

2013. május 25-én, szombaton
Velencén a Bence-hegyen, a Szent Orbán téren és a Panoráma úton.

10.00-17.00 óráig Kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, lufi hajtogatás, ékszerkészítés, 
arcfestés és sok más érdekesség, Levendula játszóház, fakörhinta, trambulin, sokféle játék
10.00-től       A velencei óvodások műsora 
11:00-tól Mesekocsi színház: A három kismalac és a Vicces Farkas 

Mesejáték
12:15-től       Ricsi bohóc műsora

ORBÁN-NAPI PROGRAMOK
Egész napos kézműves, népművészeti és iparművészeti kirakodóvásár. 

Vásári ételek, italok. Borkóstolók és borvásár.
14:45-től       Közkedvelt dalok, slágerek. Czédulás Felicia és Fehér Sándor műsora
15:45-től        Térzene az Ujflucher Buam fúvós együttessel
17:30-tól       Borrendi felvonulás
17:45-től       Borrendi ceremónia. Borrendek bemutatása, Oláhné Surányi Ágnesnek, Velence 

város polgármesterének és a borrend nagymesterének köszöntője.
Szent Benedictus Borlovagrend avatási ceremóniája.
Borverseny eredményhirdetése, ítélethirdetés.

19:30-től Látó Imre és cigányzenekarának műsora. Közreműködik Juhász Margó, Nagy Márta,
Jakab Éva

21:30-tól Pop, rock és mulatós zene, a legjobbakból. Nagy Zoltán műsora.
Tánc

A rendezvényre INGYENES buszjárat indul Velencén, a Cápa étterem parkolójából, és vissza, 
a Bence-hegyről. A részletes menetrend az újság 17. oldalán olvasható.

gyereknapon és 30. Orbán-napi hegyünnepen
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
április 15. napján tartotta munkaterv szerinti soron követ-
kező ülését a Kastély házasságkötő termében.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Cserny Vilmos alpolgármester, Benkő Istvánné képviselő,
Martinovszky József képviselő, Serhók György képviselő,
Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák Andrásné képviselő,
Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland Gyula képviselő és
dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.

A napirendek elfogadását követően a 2012. évi költség-
vetési rendelet módosításáról szóló rendeletet fogadta el a
Képviselő-testület. A pénzügyi beszámoló, vagyoni hely-
zet bemutatása minden évben lakossági fórummal együtt
kerül megtartásra. A zárszámadási rendelet szerint 2012-
ben 1.490.956 ezer forint bevétellel és 1.412.394 ezer fo-
rint kiadással számolhat az Önkormányzat. 2012-ben
járadék típusú ellátásban 134 fő, segély típusú ellátásban
529 fő, aktív korú ellátásban pedig 11 fő részesült. A for-
rás a költségvetésben az előző évnek megfelelő összeggel
biztosított volt. A 2012-es évben valósult meg az Újtelepi
Orvosi Rendelő korszerűsítése, a Tópart utcai Orvosi Ren-
delő akadálymentesítése és korszerűsítése, az Északi-
strand felújítása, némi pénzt költöttek a „Velencei-tó
Kapuja” projektre, megvalósult a temetői illemhely léte-
sítése és a kerékpárút hátralévő részének a kifizetése is
ebben az időszakban   történt meg. A beszámolási idő-
szakban a likviditás biztosítására likvidhitelt vettek
igénybe, amelynek a záró állománya 100.993 ezer forint
volt december 31-én. A 2012-es évet a kiadások csökken-
tése és a takarékosság jellemezte. Ennek eredményekép-
pen az Önkormányzatnak végig sikerült a fizetőképességét
megőriznie. Kifizetésre került a kötvény tőke- és kamat-
törlesztése. Ezen kívül biztosítani tudtak un. közvetett tá-
mogatásokat, melynek összege 23.351 ezer forint volt. 

A testületi ülést több állampolgár megtisztelte jelenlé-
tével, és a város gazdasági helyzetével, illetőleg a folya-
matban lévő „Velencei-tó Kapuja” projekttel kapcsoltban
tettek fel kérdést, ill. észrevételt. 

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012.
évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet.

Miután elfogadásra került a 2012. évben végzett belső
ellenőrzésről készített éves összefoglaló jelentés, a Kép-
viselő-testület a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft.-
vel kapcsolatos napirendekről tárgyalt és hozott döntést.
Elfogadásra került a 2012. évi gazdálkodásáról szóló

HHíírrlleevvééll

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

témában beszélgetni vágyó állampolgárokat 
2013. június 3-án 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2013. június 24-én  (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

tartja. Kihelyezett ülés a Zöldliget Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában: Kis u. 1.

Napirend:

1./   Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

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

3./  Egyebek
Tájékoztatásul:

- Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról

***
A napirendeket követően, közérdekű témában

lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, 
tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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beszámoló, majd ezt követően a jogszabályi változások
miat-ti jogi helyzet került ismertetésre. A törvény kötele-
zővé teszi azt, hogy a közszolgáltatást végző cégek non-
profit formában lássák el a feladataikat. Ennek a végső
határideje 2013. december 31. napja. Az önkormányzatok
többségi tulajdonában van a Kft., a polgármesterek egyez-
tettek és az az álláspont alakult ki, hogy a településen élők-
nek az az érdeke, hogy helyi szolgáltató lássa el a feladatot,
ezért ezt az álláspontot támogatják az önkormányzatok is.
A Képviselő-testület elfogadta a VHG. Kft. átalakulására
vonatkozó javaslatot, illetőleg egyetértett a Társasági szer-
ződés módosításával és a további szükséges egyeztetések
megtételével. 

A jogszabály szerint nincs könyvvizsgálói alkalmazá-
si kötelezettsége az Önkormányzatnak. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság mégis azt a javaslatot fogal-
mazta meg, hogy továbbra is legyen könyvvizsgáló és
megbízási szerződés megkötésre kerüljön. Tekintettel arra,
hogy a közbeszerzési eljárásnak megfelelően legalább
három cégnek kell megküldeni az ajánlatkérést, a Képvi-
selő-testület hozzájárult, hogy az előterjesztésben szereplő
cégeknek az ajánlatkérés megküldésre kerüljön, és a meg-
bízás 2 éves időtartamra szóljon. 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény szerint a társult önkormányza-
tok képviselőtestületei 2013. június 30. napjáig kötelesek
a Társulási Megállapodásukat felülvizsgálni, további
társulási szándékuk esetén a jelenleg nem jogi szemé-
lyiséggel működő társulást jogi személyiségű társulás-
sá átalakítani. Fenti jogszabályi előírás értelmében a
HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat In-
tézményi Társulás, valamint a Velencei Központi Ügye-
leti Társulás felülvizsgálatára vonatkozóan dönteni
szükséges. A Képviselő-testület mindkét társulás eseté-
ben úgy döntött, hogy támogatja a 2013. július 1-jei ha-
tálytól jogi személyiségű társulásként való jogfolytonos
továbbműködést. 

A Képviselő-testület a „Velencei-tó kapuja projekt kom-
munikációs feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az eljárás nyertesé-
nek a Lénia2 Reklám- és Médiaügynökség Kft-t (8000
Székesfehérvár, Pozsonyi út 23.) nevezte meg. Az ajánlati
árat 6.900.000,- Ft+ ÁFA összegben fogadta el.

A Képviselő-testület a „Velencei-tó kapuja projekt mű-
szaki ellenőri feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva az eljárás nyertesé-
nek az AGGHÁZY-Bau Kft-t (1111 Budapest, Bertalan
Lajos u. 15.) nevezte meg. Az ajánlati árat 7.600.000,- Ft
+ ÁFA összegben fogadta el.

A Képviselő-testület a „Velencei-tó kapuja projekt
könyvvizsgálói feladatai” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadta és az eljárás nyer-
tesének Garami Júlia könyvvizsgálót (8000 Székesfehér-

vár, Huszár u. 2.) nevezte meg. Az ajánlati árat 1.400.000,-
Ft+ ÁFA összegben fogadta el.

A Képviselő-testület elutasította azt a beadványt, mely
az Ezüst Parkoló megnyitására irányult. A „Velencei-tó
kapuja projekt” kivitelezésének befejezését az Önkor-
mányzat jelen – pályázók által is megtekintett – állapotá-
ban hirdette meg, a munkaterület csökkentése a kivitelezés
befejezését akadályozná. 

A Képviselő-testület elfogadta az épített és természeti
értékek helyi védelméről szóló rendeletet, mely jelen lap-
számban olvasható. 

***

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
május 6. napján rendkívüli ülést tartott a Kastélyban.

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

A napirendi pontok elfogadását követően a Képviselő-
testület elfogadta azt a határozat-tervezetet, mely a Kor-
mány rezsi-csökkentési intézkedések támogatását foglalta
magában. A Képviselő-testület 316/2012. (XII.17.) hatá-
rozatában kezdeményezte a KDOP-2.1.1/A-2008-0006
azonosítójú projekthez kapcsolódó részletfizetési megál-
lapodás módosítását. A MAG Zrt. 2013. április 30. napján
érkezett tájékoztatása szerint a kérelmet jóváhagyta, egyi-
dejűleg a Részletfizetési Megállapodást megküldte. A
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság támogató ja-
vaslata birtokában a Képviselő-testület egyhangú szava-
zással döntött a Megállapodás aláírásáról.

A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott a
Ferrobeton Zrt. számára arra vonatkozóan, hogy a „Velen-
cei-tó Kapuja” projekt építési területére a szakértői bejus-
sanak. 

A „Velencei-tó Kapuja” projekt kivitelezésének folyta-
tásához kapcsolódóan a Képviselő-testület úgy határozott,
hogy üzleti biztonsági kockázat vizsgálatra és elemzés fo-
lyamatos végzésére kér ajánlatot. 

A Baptista Szeretetszolgálattal kötött Köznevelési meg-
állapodás szerint a működés tekintetében az Önkormány-
zat egyetértési jogot gyakorol az iskolát illetően. Erre
tekintettel a Zöldliget Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 2012. évi működéséről és a 2013. I-VIII.
havi költségvetéséről készített anyag a Képviselő-testület
elé beterjesztésre és elfogadásra került.

Szelei Andrea
aljegyző



2013. MÁJUS

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

VELENCEI HÍRADÓ4

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában, va-
lamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
89. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-
zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fel-
adat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el: 
1. § (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zár-
számadást az 1. melléklet mérlegében foglaltaknak
megfelelően 

1.490.956 ezer Ft bevétellel,
1.412.394 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat intézményeinek mérlegét az 1/a- 1/f.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit forrá-
sonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat
– feladatonként részletezve a 2. mellékletben és 2. függe-
lékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét 3.
melléklet, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 4. mel-
léklet, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimuta-
tását a 5. mellékleteknek megfelelően fogadja el.
3. § Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot sze-
rinti vagyonát a 6. mellékletében foglaltak szerint elfo-
gadja.
4. §. A 2012. évi előirányzat felhasználás ütemét a 7. mel-
léklet tartalmazza.
5. §  A 2012. évi állami normatíva támogatást a 8. mellék-
let tartalmazza
6. §.  Az adósság állomány lejárat, eszközök, bel és kül-
földi hitelezők szerinti bontásban a 9. melléklet tartal-
mazza.

7. §  Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. §  A környezetvédelmi alap 2012. évi felhasználását a
11. melléklet tartalmazza.
9. §  A 2012. évi pályázati támogatás felhasználását a 12.
melléklet tartalmazza.

10. § A több éves kihatással járó feladatainak előirányzat
éves bontása a 13. melléklet tartalmazza.
11.§ A Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi
CXCIV.  törvény 3 § szerinti kötelezettségeket a 14. mel-
léklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat 2012. évi tényleges létszám
adatait költségvetési szervenként a 15. melléklet tartal-
mazza.
13.§ Az Önkormányzat és intézményei 2012 évi felújítási
és beruházási feladatait a 16. melléklet tartalmazza.
14. § A rendelet szöveges indoklását a 1. függelék tartal-
mazza.
15. § Az intézményektől elvonásra nem kerülő 2012. évi
pénzmaradvány összegét a 18/a-d. melléklet tartalmazza. 
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-
tályba.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségve-
tésről  szóló 
7/2012.(III.12.), 12/2012.(IV.27), 20/2012.(VII.03),
35/2012.(XII.21), 2/2013.(II.28), 6/2013.(IV.30) önkor-
mányzati rendelete.

Oláhné Surányi Ágnes                 dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Velence, 2013. április 30.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(IV.30) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról

Velencei-tó Kapuja 
Mint ahogy az előző lapszámunkban tájékoztattam

Önöket, jelentős döntést hozott Képviselő-testületünk,
amikor a Velencei-tó Kapuja építésének folytatására kiírt
nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. 

Az értékelés és a javaslat alapján a bírálati szempont
szerinti összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtotta
be a Z-Pannon Kft. és ZÁÉV Építőipari Zrt. közös aján-
lattevő.

A második összességében legkedvezőbb ajánlatot a
FEHÉRÉP Kft. nyújtotta be. Mindez azt jelenti, hogy
megkezdődhetett a szerződéskötés előkészítése és remé-

nyeink szerint hamarosan ismét építő munkásokat lát-
hatunk az érintett munkaterületeken. 

Időközben a FEHÉRÉP Kft. – élve a közbeszerzési
törvény adta jogával –, előzetes vitarendezési eljárás
keretében további tájékoztatást kért és kapott. Ez be-
folyásolja a törvény szerinti szerződéskötési időpontot.
Eközben zavartalanul tovább folyik a nyertes pályázóval
a szerződés és annak mellékletének előkészítése.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velence Város Önkormányzat és intézményei összesen 2012. évi zárszámadása el�irányzat-
csoportonként és kiemelt el�irányzatonként

eFt
Bevételi jogcímek 2012. évi el�irányzat

1 I. M�ködési költségvetés 856 558
2 I/1. Közhatalmi bevételek 467 438

2,1 Helyi adók 420 624
2,2 Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek ( gépjárm�adó, term�föld béb. Sz. b.) 45 602
2,3 Bírságok, díjak, pótlékok 498
2,4 Bírságbevételek 0
2,5 Egyéb fizetési kötelezttségb�l származó bevételek 714

3 I/2 Intézményi m�ködési bevételek 72 227
3,1 Áru és készletértékesítés 0
3,2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 16 302
3,3 Bérleti és lízing bevételek 1 638
3,4 Intézményi ellátási díjak 2 405
3,5 Alkalmazottak térítése 206
3,6 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 41 737
3,7 M�ködési célú hozam- és kamatbevételek 9 820
3,8 Egyéb m�ködési célú bevétel 119

4 I/3. M�ködési célú támogatások államháztartáson belülr�l 316 893
4,1 Ált. m�ködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 236 936
4,2 Központosított el�irányzatok 0
4,3 Kiegészít� támogatás 0
4,4 Vis maior támogatás 0
4,5 Egyéb m�ködési célú központi támogatás (adósságrendezés) 0
4,6 El�z� évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 16 453
4,7 M�ködési célú visszatérítend� támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülr�l 644
4,8 M�ködési célú támogatásérték� bevétel ( fejezet, tb. Alap más önk., társulás, nemzet.önk. 62 860

5 I/4 M�ködési clú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülr�l 0
5,1 M�ködési célú visszatéritend� támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. Kívülr�l 0
5,2 M�ködési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülr�l 0

6 M�ködési költségvetés bevételei mindösszesen 0
7 II. Felhalmozási költségvetés 144 896
8 II/1. Felhalmozási bevételek 110 461

8,1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 0
8,2 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 0
8,3 Pénzügyi befektetések bevételei 0
8,4 Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség 0
8,5 Egyéb felhalmozási bevétel (koncesszió, vagyonkezelés üzemeltetés) 110 461

9 II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr�l 8 722
9,1 Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása 0
9,2 Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés) 0
9,3 Vis maior támogatás 0
9,4 Felhalmozási célú visszatérítend� támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson bel. 0
9,5 Felhalmozási célú támogatásérték� bevételek ( fejezet, más önk., társulás, nemz.önk. 8 722

10 II/3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr�l 25 713
10,1 M�ködési célú  visszatéritend� támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kív. 0
10,2 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülr�l 25 713

11 Felhalmozási célú bevételek mindösszesen 0
12 Költségvetési bevételek összesen 1 001 454
13 III. Finanszírozási bevételek 492 992

13,1 El�z� évi pénzmaradvány igénybevétele 0
13,2 Ebb�l: M�ködési célra 0
13,3           Felhalmozási célra 0
13,4 Belföldi értékpapírok értékesítése 0
13,5 Ebb�l: M�ködési célra 0
13,6           Felhalmozási célra 0
13,7 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 391 999
13,8 Ebb�l: M�ködési célra 391 999
13,9           Felhalmozási célra 0
13,10 Hitelek kölcsönök felvétele 100 993
13,11 Ebb�l: M�ködési célra 100 993
13,12           Felhalmozási célra 0
13,13 Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 0
13,14 Ebb�l: M�ködési célra 0
13,15           Felhalmozási célra 0

14 Finanszírozási bevételek összesen 492 992
14,1 M�ködési célú finanszírozási bevételek összesen 492 992
14,2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0

15 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+12) 1 494 446
16 IV. Függ�, átfutó, kiegyenlít� bevételek -3 490

                                                                                                                       Velence Város Önkormányzat Képvisel�-testületének az önkormányzat 2012. évi 
zárszámadásról szóló 7/2013(IV.30) rendeletének 1. melléklet

sorszám

17 Bevételek összesen (13+14) 1 490 956
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Kiadási  jogcímek 2013. évi el�irányzat
1 I. M�ködési költségvetés kiadásai 826 246

1,1 Személyi juttatások 273 317
1,2 Munkaadókat terhel� járulékok és szociális hozzájárulási adó 72 531
1,3 Dologik kiadások kamat nélkül 342 679
1,4 M�ködési célú kamatkiadások 22 688
1,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ( Önkormányzati segélyek, ellátások is!) 55 690
1,6 Egyéb m�ködési célú kiadások 59 341
1,7 Ebb�l: M�ködési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre 0
1,8               M�ködési célú támogatásérték� kiadások 342
1,9               M�ködési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államházt. Kívülre 0

1,10               M�ködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 57 810
1,11 Általános tartalék 0
1,12 M�ködési tartalék 0

2 M�ködési költségvetés kiadásai mindösszesen 0
3 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 107 844

3,1 Beruházások 313
3,2 Felújítások 89 633
3,3 Felhalmozási célú kamatkiadások 0
3,4 Egyéb felhalmozási kiadások 17 898

Ebb�l: Felhalmozási célú visszatéritend� támogatások, kölcsönök nyújtása, törl. államházt bel. 0
          Felhalmozási célú támogatásérték� kiadások 0
          Felhalmozási célú visszatérítend� támogatások, kölcsönök nyújt. törl. Államházt. Kívülre 1 600
          Lakástámogatás 0
          Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0
          Befektetési kiadások ( részesedés vásárlás, t�keemelés) 16 298

3,5 Felhalmozási céltartalék 0
4 Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen 0
5 Költségvetési kiadások összesen 934 090
6 III. Finanszírozási kiadások 482 256

6,1 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek 391 999
6,2 Ebb�l: m�ködési célra 391 999
6,3           Felhalmozási célra 0
6,4 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
6,5 Ebb�l: M�ködési célra 0
6,6          Felhalmozási célra 0
6,7 Hitelek kölcsönök törlesztése 0
6,8 Ebb�l: M�ködési célra 0
6,9          Felhalmozási célra 0

6,10 Kötvények beváltása, visszavásárlása 90 257
6,11 Ebb�l: M�ködési célra 0
6,12          Felhalmozási célra 90 257

7 Finanszírozási kiadások összesen 482 256
7,1 M�ködési célú finanszírozási kiadások 391 999
7,2 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 90 257

8 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: 1 416 346
9 IV. Függ�, átfutó, kiegyenlít� kiadások -3 952

10 Kiadások összesen 1 412 394
0

11 Költségvetési egyenleg (költségvetési bevételek 12. sor. - költségvetési kiadások 5.sor) 100 912
11,1 M�ködési célú egyenleg ( hiány -, többlet +) 63 860
11,2 Felhalmozási célú egyenleg (hiány-., többlet +) 37 052

0
12,1 Éves engedélyezett létszám (f�) 125
12,2 Közfoglalkoztatottak létszáma (f�) 0

sorszám
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épí-
tett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi
LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdés, valamint a termé-
szet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) b)
pontja; 36 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, valamint
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva az épített és
természeti értékek helyi védelmének biztosítása céljából
következő rendeletet alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja, hatálya

1.§ A rendelet célja, hogy az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény (to-
vábbiakban: Étv.), a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) rendelkezéseivel össz-
hangban védelmet biztosítson a településen található,
országos védelmet nem élvező természeti, építészeti érté-
keknek. Meghatározza azok védelmének, használatának
szabályait, a védelemmel kapcsolatos feladatokat és a vé-
delem gazdasági, hatósági eszközeit.

2.§  (1) A rendelet hatálya kiterjed Velence Város köz-
igazgatási területén minden olyan épített és természeti ér-
tékre, melyet Velence Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) építészeti,
településtörténeti, településszerkezeti, településképi, tele-
püléskarakteri, műemléki ill. természetvédelmi, táji jelen-
tősége miatt védendőnek minősít.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá minden termé-
szetes és jogi személyre, gazdasági társaságokra, akiket a
helyi védettség – mint ingatlan tulajdonosokat (kezelőket,
használókat) illetve a helyi védettségű területen tevékeny-
séget folytatókat – érint.

2. Értelmező rendelkezések

3.§ E rendelet alkalmazása során:
a) Területi védelem: Velence Város közigazgatási területén

valamely összefüggő épített   vagy természeti területre
kiterjedő sajátos védelem gyűjtőfogalma.

b) Egyedi védelem: Velence Város közigazgatási területén
épület (építmény), szobor (emlékmű, emléktábla) egé-
szére vagy részeire terjed ki, esetleg a hozzátartozó
földrészlettel együtt. 

c) Védőövezet: A védett értékek közvetlen közelében ta-
lálható azon terület vagy területek, amelyen bekövet-
kező változások alapvetően és közvetlenül befo-
lyásolhatják a védett érték állapotát.

d) Védett településszerkezet: Az Önkormányzat által vé-
detté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, beépítési
mód és építési vonal. 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(IV.30.) 
önkormányzati rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről

e) Védett építészeti érték: Az Önkormányzata által e ren-
delet alapján védetté nyilvánított helyi jelentőséggel
bíró épületek, épületegyüttesek. 

f) Védett településkarakter: Az Önkormányzat által védetté
nyilvánított a településépítészet jellegzetes elemeinek,
valamint szerkezeteinek, formáinak, anyagainak, szín-
világának együttese. 

g) Védett településkép: Az Önkormányzat által védetté
nyilvánított utcakép, az épített és táji környezet együt-
tese. A védett településkép az épített és természeti kör-
nyezet elemeit egyaránt magába foglalja, ezen belül
különösen az épülethomlokzatokat, sziluetteket, mű-
tárgyakat, közterületi bútorzatot és burkolatokat.
A védett településkép része lehet a terület (terület-
részek) használati módja. 

h)  Védett épületegyüttesek: Azok a topográfiailag körül-
határolható épületegyüttesek, amelyek történelmi,
régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy
műszaki-ipari szempontból jelentősek, városszerkezeti,
városképi szerepük meghatározó, s amelyeket az
Önkormányzat védetté nyilvánított. 

i) Védett épület, építmény: Az Önkormányzat által védetté
nyilvánított olyan épület, építmény, amely a hagyo-
mányos településkép megőrzése céljából, továbbá
építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti,
művészeti, vagy műszaki-ipari szempontból jelentős
alkotás. A védett épület, építmény fogalmába beletar-
tozik annak minden alkotórésze – ideértve a kiegészítő,
illetve külső és belső díszítő elemeket, valamint –
amennyiben a védelemre vonatkozó rendelet azt neve-
síti, a használati mód is. A rendelet alkalmazása szem-
pontjából védettnek minősül az a telek, annak használati
módja is, amelyen a védett épület, építmény áll.

j) Védett épületrész: Az Önkormányzat által védetté ny-
ilvánított olyan épületrész, amely egészében nem
védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett
épületrész lehet különösen az épület tömege, hom-
lokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei, il-
letve különleges tartószerkezete. 

k) Védett műtárgy: Az Önkormányzat által védetté nyil-
vánított, a i) és j) pontok alatt fel nem sorolt műszaki
alkotás, műtárgy – különösen emlékmű, szobor, sírem-
lék (sírkő), utcabútorzat, díszkút, kerítés.

l) Értékvizsgálat: A megfelelő szakképzettséggel ren-
delkező személy(ek), szervezet(ek) által készített olyan
szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a
ténylegesen meglévő, illetve a település szempontjából
annak minősülő értéket, amely védelemre érdemes. A
vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt
érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, illetve ter-
mészeti jellemzőit. 
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m) Védett érték károsodása: Minden olyan esemény, be-
avatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges
megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoz-
tatását, általános esztétikai értékcsökkenést ered-
ményez. 

n) Bizottság: A rendelet alkalmazása szempontjából a
Képviselő-testületnek hatáskörrel rendelkező Bizott-
sága, amely a rendelet hatályba lépésekor a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság. 

o) Helyi jelentőségű természeti érték: Az Önkormányzat
által e rendelet alapján védetté nyilvánított (helyi je-
lentőségű) természetvédelmi területek és természeti
emlékek.

p) Természetvédelmi kezelés: A védett természeti érték
felmérését, nyilvántartását, dokumentálását, megóvá-
sát, őrzését, fenntartását, bemutatását, helyreállítását
célzó valamennyi tevékenység.

3. A helyi védelem fajtái

4.§ (1) Helyi védelem tárgyát képezi mindazon magasabb
szintű védelemben nem részesülő épített (épület, telepü-
lésrész, utcarész, építmény, köztéri szobor, emlékmű) vagy
természeti (természetvédelmi terület, természeti emlék)
érték, melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete tele-
püléstörténeti, településszerkezeti, tájképi, régészeti, kör-
nyezeti, építészeti esztétikai értéke miatt védettnek,
védelem alatt állónak minősített, illetve amelynek védel-
mét folyamatba helyezte. 

(2) A helyi területi védelem kiterjed a város:
a) jellegzetes településszerkezetére, utcavonal-vezetésére,

jellegzetes tereire,
b) értékes településképére, településkarakterére, utcaképi-

leg jelentős épületegyütteseire,
c) a helyi jelentőségű természetvédelmi területeire, ezen

belül:
- az értékes utcai fasorokra, parkokra, parkrészletekre,

tájképi értékekre,
- az összefüggő több hektár kiterjedésű természetes, ter-

mészet közeli élőhelyekre; 
- a természetes társulásokkal rendelkező, helyi vi-

szonylatban egyedülálló természeti értékekre, ame-
lyek zárványként maradtak fenn a beépített környe-
zetben, és védelmük más jogi eszközökkel nem meg-
oldható;

- botanikai, geológiai gyűjtemények, gyűjteményes ker-
tek, amelyek jelentős szerepet vállalnak a környezeti,
természeti nevelésben egyedülálló természeti értékek
védelmében.

d) a helyi jelentőségű természeti emlékekre (egyedi ter-
mészeti értékek, képződmények és azok védelmét szol-
gáló terület), amelyek az egész város számára
jelentőséggel bírnak;

(3) A helyi területi védelem helyét, területének hatá-
rait önkormányzati rendelettel megállapított, a helyi épí-

tési szabályzat mellékletét képező szabályozási terv tün-
teti fel.

(4) A helyi egyedi védelem kiterjed:
a) olyan épületekre, épületrészekre, melyeknek település-

történeti, építészeti, településformáló értékük van.
b) szobrokra, emlékműre, emléktáblára stb. melyeknek te-

lepüléstörténeti, településképi értékük van.
(5) A helyi területi és egyedi védelem alatt álló értéke-

ket a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

II. ÉPÍTETT ÉRTÉKEK HELYI VÉDELME

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés, 
illetve a védelem megszűntetésének általános 

rendje és feltételei

5. § (1) A helyi védelem alá helyezés és a védelem meg-
szüntetése csak védetté nyilvánítási eljárás lefolytatásával
történhet. Az eljárás jelen rendeletben nem szabályozott
elemeire a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ren-
delkezései irányadóak.

(2) A védetté nyilvánításról, ill. annak megszüntetés-
ről területi védelem esetén településrendezési terv keretén
belül, egyedi védelem esetén egyedenként dönt a Képvi-
selő-testület. 

(3) A védetté nyilvánítást vagy annak feloldását kez-
deményezheti:
a) önkormányzati bizottság
b) települési képviselő
c) a polgármesteri hivatal ügyintézője hivatalból
d) civil szervezet, illetve bármely érdekelt természetes és

jogi személy.
(4) A védetté nyilvánításra vonatkozó javaslatnak

tartalmaznia kell:
a) a védelemre jogosult érték:

- megnevezését, 
- helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
- tulajdonosát (kezelőjét, használóját),
- a védendő érték leírását, ismertetését,
- a védelem indoklását,
- a védendő érték fényképét,
- valamint a kezdeményező nevét és címét.

b) A védettségre irányuló javaslat alapját a kulturális örök-
ségvédelmi hatástanulmány értékvizsgálata képezi, de
megfelelő indokkal az értékvizsgálatban nem szereplő
objektumra is javaslat tehető.

c) A védettségére irányuló javaslat érdemi elbírásához –
szükség esetén – be kell szerezni a szakhatóság(ok) elő-
zetes véleményét, illetve szakértői vélemény is kérhető.

(5) A védettségre irányuló javaslatot követően védelem
alá helyezési eljárást kell lefolytatni.
a) Az eljárás megindításáról tájékoztatni kell:

- a tulajdonost (kezelőt, használót),
- az állami és megyei főépítészt,
- a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt,



2013. MÁJUS

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

VELENCEI HÍRADÓ 9

b) Az eljárás megindítását követően az a) pontban felsorol-
tak 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.
(6) A védetté nyilvánítás a védetté nyilvánított érték tu-

lajdonjogát (kezelői, használói jogot) nem érinti.
(7) A védett értékről nyilvántartást (törzskönyvet) kell

vezetni, melynek tartalmaznia kell:
- a védett érték megnevezését (telekcsoport, telek,
épületegyüttes, épület, épületrész, stb.),

- helyét (utca házszám, helyrajzi szám),
- tulajdonosát (kezelőjét, használóját),
- a védelemre javaslatot tevő nevét,
- a védelem indoklását,
- a védett érték fotóját,
- a védelmet elrendelő önkormányzati rendelet
számát.

(8) A védelem tényét az ingatlan nyilvántartásba be
kell jegyeztetni, és erről az ingatlan tulajdonosát értesíte-
ni kell.

(9)  A védelem tárgyát képező objektum fényképét, le-
írását, ismertetését hozzáférhetővé kell tenni Fejér Megyei
Múzeumok Igazgatósága és a közoktatás számára.

(10) Helyi védettség megszűnésére akkor kerülhet sor,
ha:
a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, 
b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező

értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, 
c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai is-

mérveknek már nem felel meg,
d) a védett érték magasabb szintű védettséget kap. Az ál-

lami védelem hatályba lépésének napjától számított 90
napon belül az Önkormányzat dönt a helyi védelem
megszüntetéséről. 
(11) A védettséget megszüntetni akkor lehet, ha a (3)

bekezdés alapján a megszüntetés tárgyára lefolytatott ér-
tékvizsgálati eljárás alapján indokolt.

5. Ideiglenes védettség

6.§ (1) Ha valamely védelemre tervezett terület vagy
egyedi érték jelentős károsodásának veszélye áll fenn, a
jegyző – az érdekelt hatóságok véleményének kikérése
mellett – a területet azonnal végrehajtható határozattal, egy
alkalommal ideiglenesen védetté nyilvánít- hatja. 

(2) A határozatban előírhatja a terület, ill. egyedi érték
kezelésével kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá a ve-
szélyeztető tevékenység folytatását korlátozhatja, felfüg-
gesztheti, illetve megtilthatja.

(3) Az ideiglenes védettség a végleges védettséget ki-
mondó jogszabály hatálybalépéséig, de legfeljebb 1 évig
tartható fenn.

6. A védett érték megjelölése

7.§ (1) A helyi értékvédelem alatt álló területet, épület-
együttest vagy építményt táblával vagy egyéb módon meg
kell jelölni. A jelzés elhelyezéséről a megrongálódott vagy

hiányzó táblák, jelölés javításáról, pótlásáról az önkor-
mányzat gondoskodik.

(2) A helyi értékvédelem alatt álló terület, épületegyüt-
tes vagy építmény mindenkori tulajdonosa a tábla elhe-
lyezését tűrni köteles.

7. A védett értékek megőrzésével, használatával 
kapcsolatos előírások

8. § (1) A védett értékek védelme érdekében, védőövezet
kerül kijelölésre. A védőövezetek területén gondoskodni
kell a meglévő növényzet megtartásáról, a gyommentesí-
tési kötelezettség betartásáról.

(2) A helyi településkép-védelem alá eső területen:
a) Meg kell őrizni a terek és utcák kialakult kontúrját, ill.

nyomvonal vezetését, ami nem változtatható telek-
megosztás, vagy telekösszevonás esetén sem.

b) Csak olyan utcaszűkület korrigálható, melynek széles-
sége a 8,0 m-t nem éri el.

c) A közterületek burkolatát, utcabútorokat, hirdető be-
rendezéseket az utcakép jellegzetességének megtartá-
sával kell elhelyezni. Az elhelyezéshez az építési
hatóság engedélyét be kell szerezni. Az engedélyek
során a hatóság kérheti az elhelyezendő objektum kör-
nyezete illeszkedését dokumentáló fotómontázs elké-
szítését is.

d) A védett településszerkezet területén- ha az épület el-
helyezés nem utcavonali, akkor a kerítésnek az utca ki-
alakult nyomvonalát kell követnie a b, pontban leírtak
kivételével.

e) Színezett tervet kell benyújtani új és felújítandó hom-
lokzatok, valamint utcai kerítés(ek) esetében is. 
(3) Értékes település-karakter, településkép-védelem

alá eső területen:
a) Település-karakter védelem alá esnek azok az utcák, ut-

carészletek, melyek a városra jellemző beépítési módot,
történelmi hangulatát tükrözik.

Ezeken a területeken: 
- A kialakult beépítési módhoz (zártsorú, hézagosan zárt-
sorú, utcavonalra történő beépítés) alkalmazkodni kell,
attól eltérni kivételesen sem lehet. A szomszédos épü-
letek magasságától felfelé legfeljebb 1,5 m-el lehet el-
térni, de csak az övezeti előírások felső határértékén
belül.

- A meglévő épületek homlokzati és tömegarányát meg
kell őrizni – és amennyiben hiteles adatok rendelke-
zésére állnak (fotó, vagy terv) – az utcai homlokzatot,
tetőformát, lábazatot, tagozatokat, ablakkereteket,
párkányzatot eredeti formájában kell helyreállítani.
A helyreállítás történhet teljes újjáépítés útján is.
- A területen önálló hirdető berendezés nem helyezhető
el. Új épület, homlokzat felújítás, kerítésépítés eseté-
ben színezési tervet kell benyújtani.

b) Településkép-védelem alá esnek azok az értékes épüle-
tekből áll épületegyüttesek, melyek a város egyediségét
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egyenként és együttesen is magas színvonalon tük-
rözik. 
(4)  A (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túl a helyi

jelentőségű védett értékekre vonatkozóan a helyi építési
szabályzat előírásait is alkalmazni kell. 

9.§ (1) Helyi egyedi védelem alá eső épületek:

A helyileg védett épületeken bármilyen építési tevékeny-
séget végezni (beleértve a homlokzati felújítást is) – az ál-
talános építésügyi előírások betartásán túl – e rendelet
előírásainak figyelembevételével lehet.

Építési engedélyhez kötött építési munka esetén az építés-
ügyi hatóság elrendelheti:

- az épület (építmény) építéstörténeti kutatását,
- az épület jellegzetes építészeti elemeinek, eredeti 
épületmotívumainak (boltozat, tornác, stb) helyre-
állítását, pótlását,

- az épületben található művészeti értékek felújítását.
- a környező épületeket is feltüntető színes utcakép 
készítését.

Építésügyi hatóság az építési engedélyezés során az alábbi
dokumentum benyújtására kötelezheti az építtetőt, melyet
az építési engedély kiadásakor köteles figyelembe venni:

- a település önkormányzatának hozzájáruló nyilatko-
zata

(2) A helyileg védett értéket a használat nem veszé-
lyeztetheti. Ha a védett érték eredeti rendeltetésének meg-
felelő használata – a helyi önkormányzati tulajdon
kivételével – nem lehetséges akkor közcélú felhasználás
keretében kell megőrizni. 

(3) A homlokzat – felújításnak az épület egészére ki-
terjedőnek kell lennie, részleges felújítás nem engedé-
lyezhető. 
Az építési engedélykérelemnek tartalmaznia kell az alkal-
mazandó színek azonosításához megfelelő adatokat is (pl.
színminta).

(4) A helyileg védett épületen állagmegóvási, átalakí-
tási, korszerűsítési munkák az alábbi szempontok figye-
lembevételével végezhetők:

- Külső felújítás során az eredeti állapot visszaállításá-
val az épület tömegét, tetőformáját, nyílásrendjét,
homlokzati tagozatait meg kell tartani.

- Belső átalakításnál, ha a védettség konkrét terekre ki-
terjed, ott is az eredeti architektúrát kell visszaállítani.
Egyéb esetekben a belső átalakítás a mindenkor érvé-
nyes építésügyi előírások szerint végezhető.

- A védett épületet lebontani csak indokolt esetben, az
épület teljes műszaki avulásának bekövetkezte után
lehet. Ha az épület visszaépítése városképi szem-
pontból nem szükséges a védettség tényét az önkor-
mányzat rendeletben törli.

Bontás előtt el kell készíteni az épület felmérési és fotó-
dokumentációját, mely alapján az épület visszaépíthető.

Ha a visszaépítés városképi szempontból nem szükséges,
a felmérési és fotó dokumentációt meg kell őrizni.

- Bővítés az épület utcaképi, településkarakteri értéke-
inek tiszteletben tartásával elsősorban az épület köz-
területről nem látható homlokzataihoz illeszkedve
lehetséges. A védettséget elrendelő rendelet megtilt-
hatja az épület bővítését. 

8. Helyi védelemmel összefüggő önkormányzati 
feladatok végrehajtása

10.§ (1) Az épített örökség helyi védelmének előkészíté-
sével kapcsolatos munkák, a település önkormányzatának
feladatát képezik.

(2)  A helyi védelem alatt álló épületek (építmények)
állagmegóvása a tulajdonos (kezelő, használó) köteles-
sége. A kötelezettség az épület jó karbantartására és fel-
újítására terjed ki. Indokolt esetben hatósági kötelezés
keretében az épület jó karbantartás körét meghaladó fel-
újítása is elrendelhető.

(3)  A helyi védelem alatt álló önkormányzati tulaj-
donú épületek (építmények) a korlátozottan forgalomké-
pes önkormányzati tulajdon tárgyát képezik.
Elidegenítésükre csak a vagyonrendelet szabályozása sze-
rint, önkormányzati döntést követően kerülhet sor.

(4) A helyi védettség alá tartozó terület, építészeti érték
megőrzése, állagának védelme a terület tulajdonosának kö-
telessége. A megőrzéshez az Önkormányzat szakmai se-
gítséget nyújt.

III. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  HELYI VÉDELME

9. A helyi területi védelem alá helyezés, 
illetve a védelem megszűntetésének általános rendje

és feltételei

11.§ A helyi jelentőségű természeti védelem alá helyezés
és a védelem megszüntetése kizárólag a Tvt. szerinti vé-
detté nyilvánítási eljárás lefolytatásával történhet.

10. A védett érték megjelölése

12.§ (1) A helyi jelentőségű természeti értéket táblával
vagy egyéb módon meg kell jelölni. A jelzés elhelyezésé-
ről a megrongálódott vagy hiányzó táblák, jelölés javítá-
sáról, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A helyi jelentőségű természeti érték mindenkori
tulajdonosa a tábla elhelyezését tűrni köteles.

11. A védett értékek megőrzésével, használatával 
kapcsolatos előírások

13. § (1) A helyi jelentőségű természeti értékek kezelésé-
ről az Önkormányzat minden évben a saját költségvetése



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

2013. MÁJUS VELENCEI HÍRADÓ 11

terhére gondoskodik. Az  Önkormányzat Környezetvé-
delmi Alapjából ezen tevékenységekre forrást biztosíthat.

(2) Helyi jelentőségű természeti értékek védelme ér-
dekében az önkormányzat az alábbiakat rendelheti el.
a) A helyi jelentőségű természeti értékek esetében a jog-

szabályokban meghatározott előírások teljesítése érde-
kében a jegyző az érintetteket kötelezheti az eredeti
állapot helyreállítására, különösen a károsodott termé-
szeti érték és terület, továbbá a védett természeti érték
és terület helyreállítására.

b) A helyi jelentőségű természetvédelmi területen a jegyző
korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a vé-
dett természeti értéket és területet károsító vagy súlyo-
san veszélyeztető tevékenységet.

c) A védett területen lévő növényzet megóvása érdekében
a hatályos jogszabályok keretei között elrendelhető
annak vegyszeres védelme vagy egyéb szükséges ker-
tészeti-szakmai beavatkozás.

d) A jogszabályokban meghatározott előírások, korlátozá-
sok megszegőivel szemben a jegyző természetvédelmi
bírságot szab ki a természetvédelmi bírság kiszabásával
kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.)
Korm. rendelet alapján.

e) A természetvédelmi bírság teljes összege az Önkor-
mányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét ké-
pezi.

f) A természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi,
a szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a te-
vékenység korlátozása, felfüggesztése, tiltása, továbbá
a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése
alól.
(3) A helyi jelentőségű természetvédelmi területekre és

természeti emlékekre kezelési tervet kell készíteni külön
jogszabály szerinti tartalommal (A természetvédelmi ke-
zelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonat-
kozó szabályokról szóló 3/2008.(II.5.) KvVM rendelet),
melyet 10 évente felül kell vizsgálni.

(4) Értékes utcai fasorok védelme:
Védett fasorból gépjármű behajtó kialakítása miatt fát ki-
vágni nem lehet, csak biológiai tönkremenetel esetén. A
pótlásról – külön engedéllyel – a hatóság által kijelölt he-
lyen gondoskodni kell. Az ültetendő új fák törzsének kö-
rátmérője együttesen nem lehet kisebb, a kivágott fa
törzsének talaj közeli körátmérőjénél.

(5) A helyi jelentőségű természetvédelmi területen ta-
lálható növényre, ill. növények csoportjára vonatkozóan: 
A természetileg értékes fák, növénycsoportok kivágása,
ritkítása csak biológiai pusztulás esetén engedélyezhető,
az önkormányzat által kijelölt helyen való pótlás feltételé-
vel, a biológiai aktivitás értékeinek fenntartása mellett.

12. Helyi természetvédelemmel összefüggő 
önkormányzati feladatok végrehajtása

14.§ (1) A helyi természetvédelem feladatainak előkészí-

tésével (pl. értékvizsgálat, tervezés) kapcsolatos munkák a
jegyző által megbízott személy, elsősorban hivatalos ok-
leveles tájépítész mérnök, táj- és kertépítész mérnök, ill.
az adott szakterületen felsőfokú végzettséggel rendelkező
természetvédelmi szakember feladatát képezik.

(2) A helyi védettség alá tartozó terület, növények cso-
portjának megőrzése, védelme a terület tulajdonosának kö-
telessége. A megőrzéshez az Önkormányzat szakmai
segítséget nyújt.

15.§ (1) A helyi jelentőségű természetvédelmi területen,
természetvédelmi érdekből elrendelt mező és erdőgazda-
sági korlátozás, illetve tilalom esetén a tulajdonos tényle-
ges kárát meg kell téríteni.

(2) A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni
a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve
a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett ter-
mészeti érték, terület, valamint egyedi tájérték oltalma, tu-
dományos megismerése, bemutatása érdekében végzett
tevékenységét, így különösen a természetvédelmi terület
vagy egyedi tájérték megközelítését, bemutatását, őrzését,
állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, vala-
mint eligazító táblák elhelyezését.

(3) A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni,
hogy a természetvédelmi hatóság, az igazgatóság, illetve
a természetvédelmi kezelést ellátó szerv a helyi jelentő-
ségű természetvédelmi érték oltalma, tudományos meg-
ismerése érdekében ingatlanát időlegesen használja, arra
használati jogot szerezzen, vagy tulajdonjogát egyébként
korlátozza.

(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott tevé-
kenységekkel okozott tényleges kárt meg kell téríteni.

(5) A kártalanításra a költségvetésben fedezetet kell biz-
tosítani.

13. Záró rendelkezések

16. § (1) A rendelet  1-6. §-a, 8-10. §-a, 12-15.§-a 2013.
július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 7. és 12. §-a 2015. március 31. napján
lép hatályba.

(3) A folyamatban lévő ügyekre jelen rendelet ha-
tálybalépése előtti állapotot kell figyelembe venni. 

Oláhné Surányi Ágnes dr Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Velence, 2013. április 30.
dr Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

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

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

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor 
Nõi, férfi, gyermekfodrászat 
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Referencia Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435 
Fodor Rita 06-30-651-6251 
100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti 

Pavilonsor 
Erika Csemege Szabolcsi út 1.

„Iker” ABC Fecske u. 12. 
Richter Kõfaragó Ország u. 82. 
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71. 
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen Gábor u. 3. 
Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. 
Dancsó Pince Boróka u. 3. 
Pelenka Futár
Csokonai u. 54.
Édes Velence Cukrászda
Fõ u. 68. 
Walzer Étterem
Nadapi u. 30. 
Zilaj Bringa Vásártér u. 46. 
Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló be-
kötési tervek készítése)Vásártér u. 46. 
Calla Virág, Ajándék Béke u. 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.

Smaragd Óra és Ékszerüzlet
Tó u. 2. 
István Étterem Templom köz 10

.

Mikkamakka Játéktár Családi 
Játszóház, Varázskuckó Játékbolt
Tópart út 52. 

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

Fekete Bárány Söröző-Fagyizó
V. utca 43.

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

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

Fodor András (Villanyszerelés,
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése, fûtésvezér-
lések készítése Tel.: 06-20-951-0267
Velence Bence-hegyi Borkert
és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14. 
Globál Festékáruház 
Balatoni u. 65. 

ERDEX Kft. (Kertészet)
Úttörõ u. 36. 
Andi Kozmetika
Szabolcsi úti Pavilonsor

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
Ápoló kúrából 20%
Dauerbõl 20%

Játékokra 10%

5.000,– Ft felett 5%

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

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

Minden termékre 10%, 
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
5% kedvezmény
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

20% kedvezmény a ját-
szóház árából,  5% ked-
vezmény a megvásárolt
játék árából 
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Alkoholmentes italokból,
kávékból
5% kedvezmény
Minden termékre 10%

1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10%, 12 ü. feletti
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Munkadíjból 5%

100% árengedmény minden
termékre, minden 100.
velencei kártyatulajdonos
vevõ részére
Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

Minden vásárlásnál 3%,
(Akciós termékekre nem
vonatkozik!)
Minden termékre 10%

Minden hónapban más-más
kedvezmény, a Velencei
Híradóban megjelenõ 
hirdetés szerint!
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TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 

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

Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

Ható János elnök 06-30-927-0422

Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26.
22/589-415 hivatal@velence.hu

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról!

A polgárőrség 16 állandó fővel rendelkezik, akik
társadalmi munkában végzik az éjszakai és nappali szol-
gálatokat. 

Velence Város területén szolgálati gépkocsival az ön-
kormányzati rendezvényeken, valamint a hétköznapok és
hétvégék folyamán teljesítünk biztonsági szolgálatot éjjel
is és nappal is.

A város közigazgatási területén keresztül menő orszá-
gos illetve egyéb rendezvényeken is biztosítjuk részvé-
telünkkel a biztonságot. ( pl.kerékpár verseny, futó verseny
biztosítás stb. ) 

Április hónapban a polgárőrség tagjai 20 napon át 320
órában voltak jelen a város közbiztonságának védelmében.

Ható János
Polgárőrség vezetője

Csatlakozzon Ön is 

a Helyi Minősítési Rendszerhez

A velencei Helyi Minősítési Rendszer 2002-ben szálláshely kategóriával indult, majd 2003-ban vendéglátó
egységek és üzletek körével, 2005-ben pedig az egyéb szolgáltatással is kibővült.  A minősített szolgáltatá-
sok díjmentesen szerepelnek bizonyos turisztikai kiadványainkban, a weboldalainkon bemutatkozási
lehetőséget kapnak és megjelennek a város számos pontján elhelyezett látványtérképeken is. Saját kiad-
ványaikat elhelyezhetik irodánkban. 

Minden évben a főszezon kezdete előtt egy 3 fős bizottság személyesen felkeresi és véleményezi a szol-
gáltatókat. Idén is szeretnénk felmérni a helyi vállalkozások turisztikához is kapcsolható szolgáltatásait,
hogy pontos információk alapján ajánlani tudjuk vendégeinknek és a helyi lakosoknak.

A korábban már minősített szolgáltatóknak nem szükséges újra pályázni, Őket hamarosan megkeressük
személyesen, de aki nem kíván tovább részt venni a Helyi Minősítési Rendszerben, kérjük, jelezze felénk
az alábbi elérhetőségeink bármelyikén és tábláját adja le a TDM irodában!

Idén is várjuk az csatlakozni szándékozó szolgáltatók jelentkezését! 

A hátoldalon található adatlapot kitöltve juttassák el irodánkba 2013. június 10-ig.

További információkért keressék kollégáinkat, szívesen állunk rendelkezésükre!

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász utca 37.
Tel/fax: 22-470-302
E-mail: info@velenceturizmus.hu
Web: www.velenceturizmus.hu
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PÁLYÁZAT 2013. ÉVI MINŐSÍTÉSI RENDSZERHEZ

Jelentkező neve: ……………………………………………………...……..............................(cég, Kft., Bt., stb)

Üzemeltetésért felelős neve: ……………………............................………………………………………………

Címe: ………………………………….….……..................................................……………..…………

Telefon: …………………………………………………..................................................………………

Üzemeltetett szolgáltatás: 
Elnevezése (fantázia név): ……………...................................................…………………………………

Kategória:  SZÁLLÁSHELY     –     VENDÉGLÁTÁS     –     SZOLGÁLTATÁS

Pontos címe: …………………………………………………...................................................…………

Telefon: ……...................................................……………………………………………………………

Pályázat leadási határideje: 2013. június 10. 
Pályázat leadás helye: Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

Velence, 2013. …………… hó ……… nap.

_____________________________
Cégbélyegző h. aláírás

Folytatódik a felkészülés 
a nyári szezonra

Korábban tájékoztatást adtunk a településünkön folya-
matban lévő felkészülési munkákról.

Az utak kátyúzása felmérésre került, mely alapján
elkezdődtek a javítási munkák. Több utca zúzalékkal
történő javítását is elvégeztük. 
A parkok és egyéb közterület gon-
dozási munkák – kaszálás, stb. –
megkezdődtek. 

A kültéri padok, utca névtáblák,
hulladékgyűjtők felújítási munkáit
folyamatosan végzik kollégáim. 

Törjék Zoltán
műszaki

ügyintéző

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságot kötött:

2013. április 27-én:
Molnár-Gergely József – Repkó Zsófia

Gratulálunk!
Egri Andorné anyakönyvvezető



Majális

2013
Fotók: Somhegyi Béla



A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Május 1 kupa
A hagyományoknak megfelelően ez évben is megren-

dezésre került a Kastélyparkban kicsiknek, nagyoknak
a kispályás labdarúgótorna. Nyolc csapat részvételével
sportszerű, küzdelmes mérkőzéseken, körmérkőzéses le-
bonyolításban versengtek egymással a csapatok. A részt-
vevők közt a helyi fiatalok mellett szerepeltek Buda-
pestről, Agárdról, Gárdonyból, Kápolnásnyékről, Székes-
fehérvárról megjelent csapatok. 

A gyermek torna győztese a velencei Óvoda, Általános
Iskola Gyermek és Diákotthon együttese lett, II. helyezett
a kápolnásnyéki Diák FC, III. helyezést pedig a velencei
általános iskolások Zöld Sasok fantázia nevű csapata sze-
rezte meg. 

A felnőttek versenyében győzött a budapesti Black Jack
Daniels, a velencei Király Gárda fantázia nevű csapat
pedig a bombaformában védő kapusának, Bicskei Bencé-
nek köszönhette a dicsőséges harmadik helyezést. 

A verseny lebonyolításában Molnár Gergely, ifj. Serhók
György, a sportszerű mérkőzések játékvezetésében pedig
Molnár Károly, valamint Kőszegi Máté jeleskedett öröm-
teli pillanatokat szerezve a résztvevő játékosoknak és a
szurkolóknak egyaránt.

Szervezők

ISMÉT MAJÁLIS!
Évek óta az első igazi „jó idős” közösségi rendezvényünk a május 1-jei Majális. A szervező Önkormányzat Képviselő-

testülete évről-évre hirdeti meg a programjait e napra. A siker vitathatatlan, hiszen mindannyian láthattuk, hogy több
százan néztük végig a gyermek műsorokat és vettünk részt a többi programon.

Idén már 19 kisebb közösség, intézmény és kollektíva nevezett be a főzőversenyre és közben zavartalanul lezajlott a
hagyományos kispályás labdarugó torna is. Első ízben láthattuk a Helytörténeti Egyesület hatalmas érdeklődést kiváltó,
színvonalat kiállítását.

Köszönöm mindannyiunk nevében az óvodák és iskolák pedagógusainak és tanulóinak műsorát. 
Köszönöm a fáradhatatlan szervezőknek, Benkőné Rózsikának, Galambosné Marikának, Serhók Györgynek,

Máté G. Péternek és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a munkáját. 
Köszönöm, hogy Turcsányi Sándorné Szakiskola igazgatója, Görgicze Zoltán, Solymosi Attila technikai eszközökkel

járultak hozzá a sikerhez, valamint Görgiczéné Margitnak, Gazsó Róbertnek és Dömötör Ferencnek a sok finom étel
zsűrizését. 

Köszönöm a Polgárőr Egyesület és Tűzoltó Egyesület tagjainak közreműködését is.
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester



Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu
Összesen:

Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma

Gégészeti 
eszközbeszerzés

A Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
Fül-orr-gégészeti szakrendelésén az utóbbi
időben egyre nagyobb számban látunk el
gyermekeket. A gyermekek vizsgálatát
nagymértékben megkönnyítené a rendelő-
ben rendelkezésre álló korszerű vizsgáló-
eszköz, az un. „laringo-faringoszkóp” bőví-
tése egy 70 fokos nézés-irányú modullal. Ez

a modul könnyebbé, gyorsabbá és egyszerűbbé tenné a gyermekek fül-orr-
gégészeti vizsgálatát, különösen a torok és a hangszálak látótérbe hozását.
Mivel Rendelőintézetünk egészségbiztosítási finanszírozása műszerfejlesztés-
re nem fordítható, ezért 

kérjük a térségünkben működő vállalkozásokat és 
az itt élő magánszemélyeket, hogy az eszközbeszerzésben

legyenek segítségünkre!
A LUT (német) gyártmányú laringo-faringoszkóp 70 fokos nézésirányú

modulja 700.000,-Ft-ba kerül. A Velencéért Közalapítvány 
11736082-20054104 számú számlájára lehet támogatói befizetéseket tenni

„gégészeti eszközfejlesztés” megjelöléssel.
Támogatóinknak a Rendelőintézetünk Fül-orr-gégészeti szakrendelője mellett el-
helyezett tablón, névszerinti megjelöléssel is szeretnénk majd köszönetet mondani.

dr. Ferencz Péter
ügyvezető 

378
722
426
86

1731
209
110
100

3762

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2013. április

Budapest
Budakalász
Érd
Budaörs
Páty
Budakeszi
Szabadegyháza
Sárosd
Ercsi
Iváncsa
Besnyő
Adony
Kulcs
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Tatabánya
Bana
Salgótarján Baglyasalja
Mályi
Sátoraljaújhely
Kétsoprony
Kecskemét
Dunapataj
Sárbogárd
Sárszentmiklós
Simontornya
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Sárkeresztes
Fehérvárcsurgó
Bodajk
Mór
Zámoly
Csákvár
Alcsútdoboz
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Balatonbozsok
Dég
Lajoskomárom
Úrhida
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Kőszárhegy
Polgárdi
Csetény
Siófok
Győr
Nagycenk
Összesen:
Mindöszesen:

168
3
6
5
1
3
2
1
1
4
5

14
2

56
47
2

240
57
19

578
435
64

210
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2

65
1
1
1
3
3
1
9
2

20
74
2
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1

2136
5898

RReennddeellőőiinnttéézzeett ii   ffeejj lleesszzttééss

2013. MÁJUS VELENCEI HÍRADÓ 17

Velencefürdő I. megálló:       Cápa Parkoló 
II. megálló:    IV. utca  - Petőfi u. sarka
III. megálló:    IV. utca - Vörösmarty u.sarka 

Újtelep IV. megálló:    Gesztenye sor - Iskola u. sarka
V. megálló:    V. utca Posta előtt
VI. megálló:  V. utca - Közösségi ház  (Iskola u. 4.) 
VII. megálló:  Vízmű
VIII. megálló: Pusztaszabolcsi út - körforgalom 

előtti autóbusz megálló
Ó-falu IX. megálló:  Vasútállomás buszmegálló

X. megálló:   Könyvtár buszmegálló
XI. megálló:  Polgármesteri Hivatal buszmegálló
XII. megálló: Fő utcai orvosi rendelő buszmegálló
XIII. megálló. Fő utcai cukrászda előtti buszmegálló
XIV. megálló: Ország út - Édosz Üdülő buszmegálló
XV. megálló: Ország út - temető utáni buszmegálló
XVI. megálló: Csongor utca végállomás

Az Orbán-napi rendezvényre ingyenes buszjárat közlekedik.
Indulás Velencefürdőről:  9:15 és 15:00 órakor,

visszaindulás a Bence-hegyről:  13:30 és 22:00 órakor 
az alábbi megállóhelyeket érintve:



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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Minden várakozásunkat felülmúlta az a több száz látogató, aki május 1-jén kíváncsi volt a Helytörténeti Egyesület
kiállítására. A Kastély házasságkötő termében bemutathattunk – az Egyesület több ezer archív fotójából készült válo-
gatás mellett – több érdekes darabot is a Szórády hagyatékból, amit az örökösök ez évben ajándékoztak városunknak.
A megnyitón, amelyet az adományozók is megtiszteltek jelenlétükkel, Polgármester asszony elmondta: reméli, hogy
nemsokára állandó kiállításon nézhetik meg az érdeklődők ezt az értékes gyűjteményt. 

Sok megható pillanatnak voltunk tanúi, amikor valaki ráismert a tablókon régi tanítónénijére, vagy felismert egy
halászati eszközt, amilyet utoljára nagyapja kezében látott. A Velencei Híradó következő számaiban egy-egy régi szer-
számot fogunk bemutatni részletesebben, hogy gyerekeink, unokáink is megismerjék a tó környéki szorgos emberek
múltját, munkaeszközeit, leleményességüket, ügyességüket. 

Velencei Helytörténeti Egyesület

Fotók: Somhegyi Béla VELENCEI FOTÓTÁR

A 
Helytörténeti 

Egyesület kiállítása
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Folytatva a legismertebb dísznövények
ismertetését, most a legkiválóbb virágágyi növények ülteté-
séhez kívánunk segítséget adni. 

Általában megállapíthatjuk, hogy a hatalmas választék
olyan fajokat és fajtákat is tartalmaz, amelyek átmenetet
képeznek a virágágyi és a balkonnövények között. Egyes
növények, amelyek eredetileg a balkonokat díszítették, most
a bejáratok mellett kelnek új életre. A különböző „általános
virágföldek” alkalmazása miatt javasoljuk a Gyökéritató
használatát, amely vegyszerek nélküli, magas ásványianyag
tartalmú, természetes összetevőkből álló anyag, amit ülte-
téskor, de – tapasztalatunk szerint – ültetés után is a gyökér-
zónába szórunk. Spórolunk a vízzel és műtrágyával, a növé-
nyeknek meg jót teszünk. Az Ageratum-Bojtocska világos,
napos helyet kíván. Rendszeresen nedvesen kell tartani.
Ha egyszer megszárad, szinte lehetetlen újraéleszteni.
Antirrhinum-Oroszlánszáj, Tátika. Napos, félárnyékos
helyre csoportosan ültetve díszít igazán. Különböző, szebb-
nél szebb színekben találhatjuk a kertészetekben. Az egy-
nyári Celosia-Kakastarély magyar nemesítésű fajtái a
nálunk tapasztalható klímán fejlődnek szépen. Szárazságtűrő,
lehetőleg a földjét tartsuk nedvesen. Megfelelő körülmények
között a fagyokig virágzik. A Gazania-Napvirág, Zápor-
virág kizárólag napos helyre ültethető, mert felhős időben,
sötétben összecsukja virágszirmait. Több színt összeültetve
mutatós. Ismert a dugványról szaporítható citromsárga faj-
tája, melyet balkonládába, nagyobb cserépbe ültethetünk. A
Lobélia álló és csüngő fajtája ismert. Napos félárnyékos
helyre ültessük. Rendszeresen tartsuk nedvesen, a pangó
vizet kerüljük. A tápoldatozást meghálálja. A Lobularia-
Mézvirág, Illatos ternye a kora tavasz egyik legkeresettebb
növénye hidegtűrése és rendkívüli illata miatt. Akár egy
növény is képes közvetlen környezetét bódító illatával el-
kápráztatni. Piros, álló muskátlik közé ültetve is mutatós.
Legnagyobb hátránya, hogy a nagy meleget nem bírja, vi-
szont a hűvösebb idő beálltával ismét „előjön”. A Nicotiana-
Díszdohány méltatlanul nem népszerű. Felhasználható
napos, világos helyen balkonokra, ágyásokba, sírokra. Jól
viseli a szélsőséges időjárást. Különleges színekben létezik.
A Senecio-Hamvaska levelével díszít. Kiegészítő növény-
ként szegélyezésre, „keretezésre”, virágágyba, sírokra ültetve
használjuk. Különösen jól mutatott tavaly a keresztnél
Celosia-Bikavérrel összeültetve. A Tagetes-Büdöske a
legismertebb és kedveltebb, hálás virágágyi és tömegnövény.
Változatos színei, virágátmérője és magassága különleges ül-
tetéseket tesz lehetővé. A (Vinca)-Catharanthus, Sivatag
rózsája az utóbbi évek sikernövénye. Változatos színekkel
csábítja a vásárlót. Napos, világos helyen a fagyokig virágzik.
Jól tűri a szárazságot és a nagy meleget.     

Huszti Mihály
egyesületi tag

Szép, rendezett ingatlanok 
április végén

Egyesületünk újra indította havi „megfigyelő” körútját
a városban, keresve a kimagaslóan szép utcafrontokat. 

Szerencsére máris igen sok rendezett, csinosított, gon-
dozott ingatlant találtunk. Nem tudjuk mindegyiket fel-
sorolni, de mindenkinek köszönjük, aki nem sajnálja a
munkát az ingatlana előtti utcaszakasz ápolására sem.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szépen gyepesített,
egy-két bokorral vagy örökzölddel beültetett terület is lehet
nagyon mutatós, nem csak a virágos kiskert. Ne higyjük
azonban, hogy az ilyen területtel kevesebb dolgunk lesz,
hiszen a fű is csak akkor szép, ha rendszeresen nyírva, gon-
dozva van.

„Örökzöld” kérésünk, hogy akinek nincs, pótolja a
házszámtáblát. Sok szép előkertet azért nem tudunk
megemlíteni az újságban, mert nem tudjuk a házszámot.
Pedig sokan vannak, akik elsétálnak egy-egy itt felsorolt
ingatlan elé, hogy megnézzék a szépen gondozott utcai kis-
kerteket, gyönyörködjenek és ötleteket gyűjtsenek. 

Szél u. 8. 14. 16. 20. 22. Solt köz 6. 8. 12. 18. 26.
Fő u. 29. 37. 39. 52. 106/A. 108. 111. 129. 144. 148.  
Édes Velence cukrászda, Enyedi u.  4. 6. 7. 11. 19. 21.
Velencei Sport Horgászbolt, Kemping u. 11. 19/a. 53.
59. 61. 77. 79. 85. 86. 87. Vihar u. 31. Gerle u. 15. Nyár
u. 7. 11. Tavasz u. 1. 9. Szabolcsi u. 21. 77. Bekötő u.
14/A. Gyümölcs u. 22. 24. 27. 28. Rákóczi u. 12/a. 14.
21. 24. Fazekas u. 39. Kis u. 31. Iskola u. 55. 
Úttörő u. 1. Honvéd ltp. 16. 20. Cseresznye u. 4. 10. 14.
16. 49. 51. Vásártér u. 11. Határ u. 5. 8. 12. 42. 44. 63.
Kertész u. 10. 30. Nimród u. 3.

Ez alkalommal fotón is be tudunk mutatni egy különlege-
sen szép, virágos utcafrontot.

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke

Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Fő utca 39.



2013. MÁJUSVELENCEI HÍRADÓ22

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

„véget ért a majális...”

„Zeng-bong a forgatag 
Cseng-bong a pohár is
Zakatol a pille forgatag
Zöld ruhában a majális”

A nagyszabású velencei
majálisos forgatagban a kicsi
ovisok is kivették a részüket,
vidáman szerepeltek a szín-
padon. 

Elsőként a Süni csoport
köszöntötte az édesanyákat,
nagymamákat és csalt köny-
nyeket a résztvevők szemébe,
a megható kedves műsorával. Őket követte a Piros alma cso-
port, Csipet-csapat csoport, a Szivárvány csoport, majd a
Katica csoport, akik vidám táncukkal, mosolyukkal elvará-
zsolták a közönséget. Mindegyik csoport hatalmas taps
közepette táncolt, ami láthatóan még vidámabbá tette a
gyermekeinket. Csodálatos érzés látni őket a színpadon,
önállóan és vidáman, a szín-
vonalas műsorokban szere-
pelni. Örülünk, hogy Velence
város lakossága is részesült
az óvodásaink által nyújtott
csodában.
„Elment a gyereksereg,
véget ért a majális
de olyan szép tavasz van, hogy
táncolna a fűszál is!”

Zelk Zoltán: Majális után

Serhókné Varjas Edit
óvodavezető Fotók: Somhegyi Béla
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Óvodánkban már hagyomány az úszásoktatás. Minden évben a nagycsoportosok részt vesznek a játékos vízhez szok-
tatáson. A többség nagy örömmel, de  egy-két kisgyermek meglepődve érzékelte a számukra megváltozott közeget. 

A tanár bácsik nagy szeretettel és odafigyeléssel tanítgatták őket és ezáltal felbátorodva a félénkebbek is örömmel
végezték a feladatokat. Az utolsó alkalommal a szülők is megnézhették a gyerekeink alakuló úszás tudományát. 

A jövő tanévtől a következő nagycsoportosok ismét megismerkedhetnek az úszás rejtelmeivel, ügyesedhetnek, és
erősödhetnek ezáltal. 

Banka Mária 
óvodapedagógus

Csiga csoport

LLUUBBIICCKKOOLLNNII JJÓÓ!!
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Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

„Föld napja” 
a Meseliget oviban

Meseliget óvodánk „Zöld Óvoda”, s emiatt is különös
figyelmet szentelünk a környezetvédelemnek, a természet-
és az állatvédelemnek. A környezettudatos magatartás
kialakítására nagy hangsúlyt fektetünk. Az óvodában
szelektíven gyűjtjük a hulladékot és sétáink alkalmával a
közelünkben lévő szelektív hulladék gyűjtőnél feleleve-
nítjük meglévő tudásunkat és bővítjük azokat. 

Így tettünk a Föld napja alkalmával is. A gyerekekkel
nem csak szóban, hanem a tevékenységek során, játékos
formában tudatosítjuk, hogy miért fontos a hulladék
szelektálása, a lakóhelyünk, a Föld védelmében. 

A gyerekekkel az idén is megismertettük az év mada-
rát – gyurgyalag –, az év halát – menyhal –, az év
rovarát – citrom lepke –, az év vadvirágát – nyári tőzike
–, az év fáját – házi berkenye. 

Az év során sűrűn látogatunk a Velencei - tó partjára
ahol megismertetjük a gyerekeket a tó „jó” tulajdonsá-
gaival, hiszen tavunk ásványi anyagokban (nátrium és
magnézium) gazdag, kiváló vize a kimerült szervezetet
felfrissíti, regenerálja. A fürdésen kívül a reumatikus fáj-
dalmak enyhítésére is alkalmas. 

Megfigyeljük a gyerekekkel, hogy mennyire tiszta a
víz, a vízpart és megbeszéljük, hogyan tudjuk megóvni
a mi tavunk környezetét. 

Krepsz Mónika
óvodapedagógus

Katica csoport

A fákat kivágni tilos!

Megvédem a fát!

Kivágják az erdőt

Az ember eldobálta a szemetet
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A 20. év hivatalosan a nagykorúságot jelzi már. Azonban
komoly felnőttként sem szabad elfelejteni azt, hogy „gye-
reknek lenni gyönyörű pillanat”, s emiatt érdemes mindent
újra színezni.

Hatalmas szervezői munka után, rengeteg embert – nyolc-
van egynéhány gyermeket és jópár felnőttet – mozgósítani
egy közös cél érdekében nem egyszerű feladat, ám látni az
arcokon az örömöt, érezni a hangokban és a levegőben (még
ha néha bőrig is ázunk!) a bizsergést, a felszabadulást, fan-
tasztikus érzés. Ezt éreztük kolléganőmmel, Eta nénivel
május 3-án, pénteken, iskolánk születésnapján. Kemény han-
goktól és szigortól volt olykor hangos a próbaterem, mikor
valami nem úgy sikerült, ahogy elképzeltük. Ám akadtak
olyan percek is, amikor édes mosoly, hangos kacagás töl-
tötte el lelkünket. Érdemes volt minden pillanat. Megérte.

A kiállításon, protokoll előadáson kívül színdarab angol
nyelven, mozgás tornában, aerobicban, táncban. Alma
együttes koncertje, felsősöknek karaoke. Fantasztikusan
vidám, őszinte színjátszás, breakes (a rossz fiúk), hip-hopos
(a jó lányok) és diszkós (a komoly felnőttek) táncbetétekkel.
Torta tűzijátékkal, s hatalmas lufieső. Felszabadult gyer-
meksereg. 

Délután ugra-bugra, mozgás. Faültetés – üzenettel a jövő-
nek –, flashmob, mászófal, kötélpálya, trambulin, ugrálóvár,
akadálypálya, rollerezés, karaoke, puzzle, s a szülők jóvol-
tából palacsintahegyek. S mindezt az összes gyermek fan-

tasztikus fegyelemmel, s nagyon remek
hangulatban élte meg. Koronaképpen az
estét a Magna Cum Laude szórakoztatta
végig, s zárásként hatalmas lézershow.

Na ebből állt a MI 20. SZÜLETÉS-
NAPUNK. A képek tanúsága szerint a
hangulat is nagyon jó volt. 

Köszönjük szépen azoknak a lehető-
séget, akik 20 évvel ezelőtt ezt elkezd-
ték, akik közben végig kitartottak mel-
lettünk, s segítették a fejlődésünket, s
akik most a napokban is képesek lelke-
sen építeni, színezni együtt a világot. S
Nagyon-nagyon nagy köszönet a gyere-
kek munkájáért, valamint a szülők együtt-
működéséért, illetve a támogatásért.
ZÖLDLIGET ISKOLA, BOLDOG
SZÜLINAPOT!!!                 

Nagy Edit
pedagógus

Újraszínezve
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TÁMOP- 3.1.4-12/2 pályázat. Ha ilyet hallunk, megijedünk, mi-
lyen számok szerepelnek benne.

Csak nyugalom! Sőt BÜSZKESÉG! Hiszen iskolánk sikeresen
pályázott és nyert. 

Így az Innováció és Környezettudatosság a Zöldliget Általános
Iskolában projekt keretében szerveztük meg a valamikor Anyuka-
Apuka-Kupa, ma már Zöldliget Kupa névre hallgató kirándulá-
sunkat. 

A Kastélytól indultunk az idei legelső forró napon útnak. Most
az osztályok járták végig a távot, s közben iskolánkról, és a termé-
szetről szóló feladatokat oldottak meg. Bár nem volt olyan hosszú
a táv, a meleg mégis próbára tett minket. Azonban a nagyon finom
limonádé és a népszerű hamburger, minden nehézséget feledtetett
velünk. Majd, miután megtöltöttük pocakunkat az árnyékban pi-
henve néztük végig azt az érdekes bemutatót, amit a Büntetés-vég-
rehajtási Intézet munkatársai, s nagyon jól idomított kutyáik tartottak
nekünk. Fegyverekkel is megismerkedtünk a bemutató alatt. Félel-
metes volt ugyan, de megnyugtató is, hogy biztonságban vagyunk,
hiszen vannak, akik minket védenek.

A programot Bartos Gyuláné és Kutainé Somogyi Anikó
szervezte.

Nagy Edit
pedagógus

KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattoossssáágg  
aazz  iisskkoolláábbaann
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Papírgyűjtés
Hagyományosan szerveztünk az idén is, mint min-

den ősszel és tavasszal, papírgyűjtést. Az egy hétig
tartó akciónknak az eredménye közel 14 tonna papír
volt. Ez pénzben is megfelelő jövedelem az osztály-
kasszáknak, illetve az iskola Diákönkormányzatának. 

Hálásan köszönjük minden közreműködő, szervez-
kedő és gyűjtő gyermeknek, szülőnek, testvérnek a
komoly munkát!

DÖK

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 iskolá-
ban, a tanulókkal történik. 

Összeállította: Nagy Edit pedagógus

Juniális Bál
a Zöldliget Alapítvánnyal

Helye: Liget iskolarész
Velence, Kis u. 1.

Ideje: 2013. június 1. 19.00 óra
Belépőjegy vacsorával: 3500 Ft

Zene: Régió zenekar
Érdeklődni: 22/589-200

Tanulóink a Majálison
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Végre beköszöntött a jóidő, hirtelen sok munkát adott
otthonainkban, kertjeinkben. A sürgős tennivalóinkat
kissé félretéve április 13-án a Pázmándi Nyugdíjas Klub
meghívására „tavaszköszöntő” ünnepségre utaztunk, ahol
ez alkalommal is kitűnő vendéglátásban volt részünk. 

A vacsorával egybekötött zenés-táncos rendezvényen
találkozhattunk a II. Számú Nyugdíjas Klub tagjaival és
a környező települések nyugdíjasaival is. A meghívott
klubok egy-egy műsorszámmal kedveskedtek a ven-
dégeknek és a házigazdáknak. 

Klubunk képviseletében szereplő Pájovics Misi ma-
gyar nótái és a Tavi-Rózsa Tánckar fellépései nagy-nagy
sikert arattak, a „kacsatánc” után a lányokat alig akarták
leengedni a színpadról.

Kívánok minden kedves olvasónak derűs, szép
napokat, a városi ünnepségeken kellemes kikapcsolódást,
jó szórakozást!

Lukács Sándorné
klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A II. Számú Nyugdíjas Klub tagsága minden pénteken
klubestét tart. Nagyon ízletes zsíros kenyeret fogyasztunk
lilahagymával, de vannak olyan klubtársaink is, akik
meglepnek bennünket süteménnyel, pogácsával, amit
jóízűen elfogyasztunk, természetesen nagyon meg-
köszönjük. 

Május 1-jén részt vettünk a főzőversenyen, ahol
kitűnő szakácsnőink, Kantár Ferencné, Bakos Tiborné,
Andrási Jánosné készítették el a finom halászlevet, ami-
hez a halat Bakos Tiborné adta. Ezzel járult hozzá a ha-
lászléhez és ezzel kínálták a vendégeinket. 

Ezen a versenyen minden évben részt veszünk, nagy
készülődés előzi meg, mert „szakácsnőink” tervezgetnek
ki mit hoz a főzéshez, ami nagyon finomra sikerült. 

A versenyen nagyon sokan vesznek részt és kóstol-
gatják a mások által főzött finom falatokat. Jó látni a „sza-
kácsokat”, akik főznek, tálalnak a kedves vendégeknek.
Nagy napra készülünk, nemcsak a klubtársaim, hanem
Velence város apraja-nagyja igyekszik virágosítani a
parkjainkat, szépíteni városunkat. Örömmel tesszük. 

A Klub tagjai május hónapban – pontos időt még nem
tudok – egyeztetés után Esztergomba megyünk kirán-
dulni, programjaink: városnézés, ezen belül a neveze-
tességek megtekintése. 

Szomorú hírünk is van: sajnos meghalt Kövér Imre
klubtársunk, akit mindenki tisztelt és szeretett, mi is
szerettük Őt, fájó szívvel búcsúztunk Tőle a Katolikus
templomban. Emlékét őrizzük.

Minden kedves nyugdíjas társamnak nagyon szép
napokat kívánok. 

Vén Lászlóné
klubvezető

Majális 2013.

Virágosítás 2012.

Majális 2013.
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TURIZMUS

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület (helyi tu-
risztikai egyesület) tavaszra befejezte kétéves, több turisz-
tikai fejlesztést tartalmazó projektjét. A fejlesztések egy
része a lakosok és a turisták szeme előtt közvetlenül nem
jelenik meg, de hatásai hosszabb távon érzékelhetők és
hasznosságukat  tapasztalhatják a Velencei-tavi turizmus
szereplői, mind a szolgáltatók mind a látogatók. Ilyen pél-
dául a kialakított egységes Velencei-tavi arculat és marke-
tingstratégia, mellyel büszkén megjelenhetünk elsősorban
a belföldi, de reményeink szerint középtávon a külföldi tu-
risztikai piacon is. 

Ezúttal azonban munkánk néhány jól látható részletét is-
mertetjük meg Önökkel! Látogasson el egyesületünk hon-
lapjára (velenceturizmus.hu),ahol Velence, Nadap, Sukoró,
Vereb, Pázmánd (tagtelepüléseink) turisztikai kínálatát mu-
tatjuk be az új arculatnak megfelelő dizájnnal. Rendsze-
resen küldünk Hírlevelet! Megtalálhatóak vagyunk a
Facebook-on is! Néhány napja beindítottuk Velence város
két pontján (Halász utca/Gerle utca sarok és vasúti gyalogos
aluljáró/Béke út) kihelyezett érintőképernyős informá-
ciós terminálunkat (touch-info) is, ahol aktuális progra-
mokról, szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, látnivalók-
ról stb. kapnak információkat az érdeklődők! Bizonyára

VVeelleenncceeii--ttóó TTuurriizzmmuussááéérrtt  
TTDDMM  EEggyyeessüülleett  hhíírreeii

népszerű lesz a terminálokról való e-képeslapküldés le-
hetősége is! 

Munkánk leglátványosabb része a 3 db 3m x 1,5 m-es és
a 10 db 1x1 m-es látványtérkép, melyet Velence legfor-
galmasabb városrészein helyeztünk „szolgálatba”. A térké-
pek egyik oldalán a Velencei-tó és térsége, a másikon
Velence és térsége jelenik meg. Felsorakoztattuk a jelentő-
sebb turisztikai látnivalókat, szolgáltatókat, jeleztük a Helyi
Minősítési Rendszert és a TDM tagságot is! A turisztikai
információs látványtérképek (nem pontos kartográfiai
anyag!) a gárdonyi és velencei TDM-ek együttműködésé-
vel, közös arculattal, de aktuális helyi információkkal je-
lentek meg. A beruházáshoz kapcsolódik az információs
útbaigazító nyíl/tábla is, melyekből az első lépésben 40
db-ot tudtunk kihelyezni. A nyilak turisztikai szolgáltatá-
sok felé irányítják a látogatókat. Lehetőség van arra, hogy
érdeklődés esetén további oszlopokat/nyilakat helyezzünk
ki a város más pontjaira is! 

A meglévő velencei hirdetőtáblákat részben felújítot-
tuk: néhány táblára további Velence és térsége elnevezésű
látványtérképet helyeztünk ki, de mindenütt legalább egy
oldal hirdetőfelület szabadon megmaradt. 

Ezúton is kérünk mindenkit, aki a térségünkben turiszti-
kához kapcsolható szolgáltatóként, programgazdaként, tu-
rizmusban érdekelt vállalkozóként szívesen együttműködne
velünk, szerepelne kiadványainkban, honlapunkon, hírle-
velünkben, hirdetne például a touch-infón, szeretne saját út-
baigazító nyilat igényelni, szeretne TDM-tag lenni, részt
venne a Helyi Minősítési Rendszerben stb. vegye fel velünk
a kapcsolatot! 

Arday Ágnes
TDM menedzser

Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
2481 Velence, Halász utca 37.
Telefon/Telefax:22-470-302 
E-mail:vttdme@vttdme.t-online.hu
www.velenceturizmus.hu
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Nyári nyitva tartás:
hétfő: 17.00-18.00 Leendő Ovisok 
kedd: 09.00-12.00 – Játéktár

További szolgáltatásaink:
– Szülinapi zsúrok szervezése a Játéktárban illetve

kitelepüléssel akár az otthonotokban is.
– Játéksarok kialakítása esküvőn, családi- vagy céges 

rendezvényen.
– Játékkölcsönzés, vásárlás

„Játsszva gondolkodj, gondolkodva játssz!”
Elérhetőség: 20/515-1090, 20/942-2879

www.mikkamakka.hu
www.varazskucko.hu

Kastély – Velence, Tópart út 52.

Kedves Gyerekek, 
Anyukák, Apukák,

Nagymamák és Nagypapák!

Kedves Kismamák, 
Anyukák, 
Babák és Totyogók!

Áprilisban két régi Klubtagunk is vendégük volt.
Doblerné Dr. Magyar Mónika a Házipatika összeál-
lításában volt segítségünkre, Lonkai Emesével pedig a
Környezetbarát Háztartásról beszélgettünk. Jó volt Őket
újra köztünk látni, köszönjük látogatásukat!

Elindítottuk új programunkat is, mellyel szeretnénk
lehetőséget biztosítani arra, hogy ki-ki a saját tevékeny-
ségét bemutassa, esetleg új lehetőségeket, kapcsolatokat
találjon, melyek segítségére lehetnek a jövőben. Ha
szívesen bemutatnád vállalkozásod, tevékenységed néhány
percben, gyere el, hozz magaddal szórólapot, névjegykár-
tyát – hogy könnyebb legyen információt cserélni. Akkor
is szeretettel várunk, ha csak mások tapasztalatait hallgat-
nád meg. Ezeket az összejöveteleket szeretnénk rendsze-
ressé tenni, így a jövőben is lehetőséget adni arra, hogy
bemutatkozz, tapasztalatokat cserélj másokkal.

Klubunk nyáron sem pihen, júniusban és júliusban is
találkozunk szabadtéri programjainkon, (melyre kérem
előre jelezzétek részvételi szándékotokat) illetve kedden
délelőttönként a Mikkamakka Játéktárban és kéthetente
szerdán a Babák Rózsaparkjában található Játszótéren.
Szabadtéri programjainkról bővebben honlapunkon olvas-
hattok (www.babaklubvelence.hu)!

Szeretettel várunk Klubunk nyári programjaira!
Továbbá keddenként 9.00-12.00-ig 

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

Bármi gondotok, kérdésetek van, keressetek bátran!

Elérhetőség:  Málics - Talabér Veronika
20/570-5876,  vtalaber@vipmail.hu

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület

Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Mária

A Kastélyklubban működő (Velence, Tópart u. 52.) 
programjaink:

- Jóga idősebbeknek és kezdőknek:
szerda 9-10.30 óra (érd.06-30/488-7681)

- Callanetics torna: szerda 19-20 óra
(érd. 06-30/690-5691)

- Jóga: csüt. 17.30-19.00 óra kéthetente
(érd. 06-20/394-3295)

- Meditáció: kedd 18-20 óra
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 

Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs bejelentkezés alapján: 

Sánta Gábor 06-70/301-1764

MÁSIK HELYSZÍN:
Zöldliget Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános
Iskola  Velence, Bethlen G. u. 14.
Chuan shu (harcművészet): hétfő, csütörtök 18-20 óra 
Csi-kung: szombat 7-9 óra
A foglalkozásokat Sánta József 06-70/313-6190 tartja.
A foglalkozások időpontja változhat, érdeklődni lehet a 
+36-30/409-8130-as telefonszámon, vagy a foglalkozást
vezetők telefonján.

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



A púpos meg a többiek
Már a velencei majálison sokan kérdezték tőlem, hogy

mit láthatnak idén a Kastélypark Színpadon? Nos, ahogy
akkor nekik, úgy most valamennyi kedves olvasónknak,
nézőnknek mondhatom: igazán „ütős” színházi évadunk
lesz idén.

Szinte hihetetlen, de már közel került a nagykorúsághoz
az a fiatal, aki az első Velencei Nyári Zenés Esték sorozat
idején született. Ezúttal ugyanis már tizenhetedik alka-
lommal lesznek láthatóak az időközben ideiglenesen a ve-
lencei északi strand hatalmas rendezvénysátrába költözött
színház előadásai. 

Július 21-én, vasárnap este 20.30-kor rögtön egy
egészen új darabbal és benne sztárszínészekkel kezdődik a
négy vasárnap esti velencei színházi évad. Ma éjjel szabad
vagyok! Ez a címe az Éless-Szín előadásának, zenés
vígjátékának, amelyben Koncz Gábor, Nyertes Zsuzsa,
Kautzky Armand és még nagyon sok kiváló művész lép
színre.

Egy héttel később, július 28-án, A púpos című musicalt
láthatja a közönség, mégpedig a Magyarock Dalszínháza
előadásában, pompásan éneklő, remek színészek bemu-
tatásában.

A Jézus Krisztus szupersztár igazi klasszikus,
akárhányszor is nézi meg az ember, nem unja meg. Aki
pedig először találkozik a slágerekké lett dalokkal, még
másnap is dúdolja azokat. A Sziget Színház társulata, a
pályafutását jószerével Velencén kezdő és azóta kiforrott,
remek művésszé ért Pintér Tibor rendezőként és szere-
plőként is garancia a minőségre, ahogy a darab sok más
szereplője mellett Makrai Pál, Vörös Edit, vagy Várfi
Sándor. Kihagyhatatlan előadás lesz augusztus 4-én!

A negyedik vasárnap este egészen különleges csemegét
ígér, mégpedig egy vámpírmusicalt. Furcsa szóösszetétel,
kiváló dalok, izgalmas előadás. Ez a Vérszipoly, amelyet a
HADART Művészeti Társulás mutat be augusztus 11-én,
mégpedig olyan színészekkel, mint többek mellett Háda
János, és a székesfehérvári teátrum korábbi üdvöskéje,
Zakariás Éva közreműködésével.

S bár a jegyet venni csak június közepétől lehet majd, a
naptárba már mindenképpen érdemes megjelölni a látni
kívánt előadást. Azt ígérhetem, hogy jó esték lesznek.

Máté G. Péter
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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

Európa jön Velencére!
Kedves Velenceiek! Már most szervezzük nyárra a prog-

ramokat. Péter és Pál apostolok ünnepén kuriózum kon-
cert lesz a templomban. Egy kis ízelítő, hogy kik is jönnek.

A két előadóművész, Róbert György és Szabó István
koncertjein a régi európai dallamkincs szólal meg a mai
hallgató számára is élvezetes feldolgozásokban. Reper-
toárjuk a korai középkortól a 19. századig terjed, csak
néhány szerzőt kiemelve: Kájoni kódex dallamai, Iglói
kódex, Tinódi Lantos Sebestyén, John Dowland,
Frescobaldi, Vivaldi, Telemann, Handel, stb. műveit
foglalja magába. Így a gregorián dallamok, a népi em-
lékezetben megőrzött tradicionális énekek, a reneszánsz
fantáziák és táncok, a korai és nagybarokk szonáták és
szvitek egyaránt helyet kapnak.

Róbert György a blockflöte család – szopranino, szop-
rán, alt, tenor, basszus fekvésű – hangszereit szólaltatja
meg, Szabó István lanton és énekkel működik közre.

Műsoraikkal számos sikeres hazai és külföldi koncertet
adtak. Az anyagokból két CD készült „Notae Hungarie
Variae” ill. „ Europica varietas” címen.

Kiss Csaba
plébános
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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. május 28-án és június 11-én 

15.00 órától 16.00 óráig

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

Telefon: 70/436-2461

Nagy János falugazdász

A VKTKT Társulási Tanácsa 2013. március 29-én tar-
totta soros ülését. Az ülésen pontosításra került a VKTKT
és a Gárdonyi Rendőr-kapitányság között kötendő bérleti
szerződés néhány pontja az ÁFA visszaigénylés miatt. A
Társulás megtárgyalta a VKTKT és a Gárdonyi Kistérségi
Iroda 2013. évi költségvetését és gazdasági programját
amelynek bevételi-kiadási főösszege: 10.493 eFt. Azon-
ban a Társulás határozatképtelensége miatt újra napiren-
dre lesz tűzve. 

A Társulás megismerte a Velencei-tó Környéki Pedagó-
giai Szakszolgálat; Egységes Módszertani Szolgáltató
Intézmény állami fenntartásba vételével kapcsolatos
vagyonkezelési szerződés-tervezetet, amelyet a Társulás a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal köt a további
működtetésre. A Társulás a KLIK részére ingyenesen biz-
tosítja a VEPSZ elhelyezéséhez szükséges helyiségeket. A
felmerülő közüzemi díjak a KLIK részére továbbszám-
lázásra kerülnek.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy közbeszerzési
eljárás keretében pályázatot ír ki 2 éves időtartamra a
szúnyoggyérítésre. A meghívásos közbeszerzési eljárásra
meghívja az Aero-Média Kft-t, amely elküldte bemu-
tatkozó levelét. 

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Magyar
Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt-vel (7400
Kaposvár, Fő u. 2. II/3.) határozott idejű szerződést köt a
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

A Tanács megtárgyalta a térségi TDM szervezet kérését
és hozzájárul ahhoz, hogy a térségi TDM szervezet
használja a Velencei-to.hu domain nevet azzal, hogy a
Velencei Többcélú Kistérségi Társulás részére ezen a
weboldalon – oldalfülként – továbbra is biztosítja a nyil-
vánossághoz szükséges felületet.

A VKTKT Társulási Tanácsa 2013.04.25-én tartotta
soros ülését. A Társulás döntött a VKTKT és költségvetési
szerveinek 2012. évi költségvetésének módosításáról,
amely a pályázatok és állami támogatások, valamint a kö-
zoktatási intézmények átadásával-átvételével kapcsolatban
vált szükségessé.

Elfogadta a VKTKT és költségvetési szerveinek 2012.
évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) szóló
előterjesztést, amely alapját képezi az önkormányzatokkal
való elszámolásnak. Elfogadta a VKTKT 2014. évi költ-
ségvetési koncepcióját, amelynek összeállítása során a
2013. évi költségvetést vette alapul. 

Elfogadta a Gárdonyi Kistérségi Iroda megszüntető
okiratát, amelynek értelmében a VKTKT munkaszervezete
2013. május 31. nappal jogutódlással megszűnik. A

jogutód a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal lesz, amellyel a
Társulás együttműködési megállapodást fog kötni. A GKI
vezetője tájékoztatta a Társulási Tanácsot a VKTKT Tár-
sulási Megállapodásának X. számú módosításáról, amelyet
az érintett önkormányzatoknak kell elfogadniuk a munka-
szervezet megszüntetése miatt. 

Elfogadta a Társulás a 2013. évi közbeszerzési tervet,
amely a Társulás honlapján megtekinthető. A zárszá-
madással összefüggésben megismerte és elfogadta a
VKTKT 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységének
összefoglaló jelentését.

Döntött arról, hogy 2013. évben 7 önkormányzat (Gár-
dony, Velence, Pákozd, Zichyújfalu, Kápolnásnyék,
Sukoró, Nadap) részvételével földi-biológiai és légi-kémiai
szúnyoggyérítést végeztet a Velencei-tónál. A 2013. évi
szúnyoggyérítés közbeszerzésével kapcsolatban döntött
arról, hogy 3 ajánlattevős hirdetmény nélküli egyszerű
közbeszerzési eljárást indít. A benyújtott árajánlat alapján
dr. Schablauer Péter közbeszerzési szakembert bízta meg a
közbeszerzés lebonyolításával.

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: 70/453-2786     irodavezeto@velencei-to.hu

KISTÉRSÉGI HÍREK
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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 visszaho-
zott 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:

Kati Marton : Párizs-szerelmeim története
Vaszilij Grosszman : Élet és sors

Douglas Preston : A firenzei kém (Világsikerek)
Shani Boianjiu : Bátraké a mennyország

Háy János : A mélygarázs
Stephanie Barron : Az udvarház rejtélye

Nicci French : A kételynél is erősebb
Jo Nesbo : Kísértet

Marina Fiorato : A Botticelli-titok
Kate Furnivall : A vörös sál

Scott Oden : Kairó oroszlánja
Paulo Coelho : Az accrai kézirat

Nora Roberts : A smaragd nyakék legendája
Linda Castillo : Az alagút (Világsikerek)

Hal Vaughan : Egy ágyban az ellenséggel- Coco Chanel
titkos háborúja

Daniel Kollár : Szlovákia: családi és osztály-
kirándulások

Margitay Richárd: Mourinho: az edzőcsászár, aki 
meghódította Európát

Eckart Hammer : A férfiak másképp öregszenek
Eben Alexander : A mennyország létezik

Charles J. Shields : Így megy ez : Kurt Vonnegut élete
Rachel Lane : Grillezés

Vida Ágnes : Babapszichológia
Maros Edit: Hűvösvölgyi suli

Linda Sue Park: Viharjelzés (A 39 kulcs, 9.)
Bartos Erika : Berry and Dolly at kindergarten

Francesca Simon : Rosszcsont Peti, a környék réme
Jules Verne: A jégszfinx

VÁROSI KÖNYVTÁR

földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában!
Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában és
viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függőfolyosóra
nyíló ablakok esetében is.

• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető, hogy
a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú láto-
gató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, vagy
esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón
keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba, és észre-
vétlenül távozhat értékeinkkel együtt.

• Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl. az op-
tikai kitekintő igénybevételével – az Önhöz érkező személy
kilétéről. Ha idegenek csengetnek be, szolgáltatást ajánlanak,
rosszullétet színlelnek, esetleg pénzváltás ürügyével keresik
Önt, ne engedje be őket lakásába! A magukat „hivatalos
személyeknek,” kiadó emberektől is kérje el az igazolványát!

Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet lakókörnye-
zetükre, szomszédjaikra is. Ha gyanúsan mozgó idegeneket
látnak, jegyezzék meg személyleírásukat, az általuk használt
jármű típusát, színét, rendszámát, és hívják bizalommal a 107-
es, vagy 112-es segélykérő számot!
Ha megtörtént a baj, haladéktalanul értesítsék a Rendőrséget!

Gárdonyi Rendőrkapitányság

Vigyázat! Besurranó tolvajok!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével nemcsak a növények
kelnek új életre, sajnos a bűnözők is megjelenhetnek a kertes
házaknál, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ablakai-
nál, annak reményében, hogy oda beosonva értéket találnak.
A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat
lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a jól meg-
érdemelt pihenést a szabadban. Szívesen beszélgetünk szom-
szédjainkkal, barátainkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés
ne rontsa el hangulatunkat, kérjük, fogadják meg az alábbi
bűnmegelőzési tanácsokat.

• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati
ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan láto-
gatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj csendben
magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A
zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel.
Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak
fokozza a kárt és a bosszúságot.   

• Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket
kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor
is mindig zárjuk be az ajtót!

• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva
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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 

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. Horváth Béla állatorvos      20/ 311-7021 22/474-483
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

a VHG Kft. központi irodája:               22/579-185
Közvilágítással kapcsolatban

a VHG Kft. velencei irodája: 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.)
A székesfehérvári irodához tartozó Kápolnásnyéki  fiókiroda
nyitva tartási ideje 2013. április 2-től megváltozott.
Kedden és csütörtöki napokon a következők szerinti nyitva
tartással fogadjuk ügyfeleinket:
Kedd:                   08:00–12:00 óra között
Csütörtök:         14:00–18:00 óra között
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

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
Szünet szeptemberig

Hastánc
18.30-19.30                     

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,- (Velence, Béke utca)
585/26 hrsz-ú  6.4065 ha belterületi ingatlan  512.520.000,- (Velence, Evezős út melletti terület) 

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik az értékesítési eljárás. 
Érdeklődni: 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, 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. 

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: Bán Anikó
Elérhetősége: 06-30-691-1593

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 
tanácsadása minden kedden 14.00-16.00

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász, előzetes 
bejelentkezés alapján havonta egy alkalom.
Dr. Lendvai Anita családjogász, előzetes 
bejelentkezés alapján havonta egy alkalom.

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) Házasságkötő terem

Telefon: 22/470-288

Változás!

A Nyugdíj és Társadalombiztosítási Szaktanácsadás,
ügyintézés a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat helyiségébe költözött!
2481 Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
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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

Kőműves munkák
Házak nyaralók felújítása, hideg, meleg burkolatok,

hőszigetelés, térburkolatok, díszburkolatok
kerítések készítése.

Kőműves munka A-Z-ig
Teleki László 06-20-2292474

Budapest XI. kerületi (Karolina út) 
35 m2-es 1,5 szobás, tégla építésű,

egyedi fűtésű lakásunkat eladnánk.
Irányár: 10,9 M Ft.

Telefon: 20/472-8899 Tóth László

Velencén, az állomástól
6 percnyire lévő
– részben faházas – 
kis nyaralómat eladnám. 
Az építményben 2 kis
szoba van, külön
konyha, az udvarban jól
termő gyümölcsfák.

Az árban benne foglaltatik a szoba-konyha 
berendezése, valamint a kerti szerszámok (fűnyíró is).

Irányár: 4.3 Millió 

Kalapos József 06-20/343-3483

2481 Velence, Kis út 28. Tel.: 30/216-2810,
e-mail: velence@dominoepker.hu, www.dominoepker.hu

A feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t. 
Az árak 2013. június 30-ig vagy a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben hivatkozik erre a hirde-
tésre, úgy minden 5 m2, 2000 Ft/m2 árat meghaladó, megvásárolt burkolat mellé egy zsák 25 kg-os
LB-Knauf Basis csemperagasztót adunk ajándékba. Az akció más akciókkal nem vonható össze.

Fűnyírást,damilozást, ásást, kaszálást,

fakivágást és egyéb kerti munkákat 
egész évben vállalok:06-30/637-0525

Heiden László

Ez az Ön hidetésének helye!
A Velencei Híradóban és 
Velence Város honlapján

a hirdetési lehetőségekről olvashat az újság
39. és 40. oldalán.   



Sukorói Zenei Nyár 2013
Hangversenyek a Sukorói Református Templomban

Program

2013. június 22. (szombat) – 19 óra „Harmonia coelestis” – Az orgona- és egyházzene évszázadai
Koós Anita orgonaművész (Veszprém) és az Ars Musica Vegyes Kar (Székesfehérvár – művészeti vezető:
Szabó Adrienn) hangversenye – A műsor az orgona- és az egyházzene gyöngyszemeiből válogat a barokktól a
20. századig: Praetorius, Byrd, Victoria, Krebs, Bach, Haydn, Dohnányi és Gárdonyi Zoltán művei csendülnek fel.

2013. július 6. (szombat) – 19 óra „Ebony Concerto” – Kalandozás a 19–20. század klarinétzenéjében
Molnár Péter klarinétművész és Molnár Orsolya zongoraművész kamaraestje 
A hangverseny programja színes körképet ad két évszázad klarinétzenéjéről Rossini, Bozza, Widmann, Kovács
Béla, Hollós Máté és Gárdonyi Zsolt kompozícióin keresztül a veszprémi művészházaspár előadásában.  

2013. július 20. (szombat) – 19 óra  „Bohemian Night” – A cseh zene remekeiből
A Rondo-vonósnégyes (Budapest) hangversenye – A hangverseny műsorán a 19–20. századi cseh zene két
nagymestere, Dvorák és Janáček vonósnégyeseit játssza a fiatal művészekből álló Rondo-kvartett.   

2013. július 27. (szombat) – 19 óra „Laudes organi” – Az orgonazene évszázadai
Révész László orgonaművész (Kecskemét) hangversenye Közreműködik: Retkes Krisztina és Lantos Zsófia – a
Kecskeméti Kodály Iskola kürtös növendékei – A hangverseny programjában népszerű orgonaművek, valamint
átiratokat hangzanak el, Bruhns, Bach, Vivaldi, Mendelssohn, Wagner és Elgar műveit hallhatják. 
A műsor- és szereplőváltozás jogát a szervezőbizottság fenntartja!

Sok szeretettel várjuk a Kedves Zenebarátokat!
Kardos Ábel sukorói református lelkipásztor
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- Egynyári virágpalánták, muskátlik, balkon- 
és dézsás növények széles választéka.

- Virágföld
- Virágládák beültetését vállaljuk
- Újdonságként megtalálja nálunk a 
„Hortus Hungaricus”- díjas Gyökéritatót.

Megszokott ár és minőség!

Velence,
Bekötő út 42.
+36-70/597-85-43 

+36-70/519-76-25

HHuusszzttii Kertészet
Várja kedves

régi és új 
vásárlóit, 

megrendelőit.

www.husztikerteszet.velenceito.info 
Látogasson el hhoozzzzáánnkk!!



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

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

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

Válaszfalak, kémények építése
Palatetők javítása, palacsere

Kúpcserepek kenése – Kéménybádog csere
JAVÍTÁSI MUNKÁK IS! Zsadányi Tamás
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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

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)
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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:...................................................................
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Csuday István

Csuday István Csuday István

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

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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20-373-54-72
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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

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, KŐMŰVES,
BURKOLÓ ÉS EGYÉB HÁZ KÖRÜLI MUNKÁK
SZAKSZERŰ KIVITELEZÉSE GRANCIÁVAL

Herák Tamás 30/860-3320, 22/336-879

Fuvarozás
Vállalunk mindennemű építőanyag
házhoz szállítását billencs autókkal 

korrekt árakon!
Sóder,homok, kész beton, zúzott

kövek, termőföld, töltés föld, cement,
mész, építési törmelék, zöld hulladék 

elszállítása, stb és minden amire
Önnek az építkezéshez szüksége

lehet. 
Minimális mennyiség kiszállítását is 

vállaljuk! 
GÉPI FÖLDMUNKA 

AKÁR HÉTVÉGÉN IS (Bobcat)

TŰZIFA MEGRENDELHETŐ 
(cser, tölgy, bükk, akác) 

SZLOVÁK DIÓ SZÉN 2600 Ft/q 
Telefon: 06-20/355-9625

Hőgye Zoltán
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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:
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Homlokzati hőszigetelő 
rendszerek 
világi áron!

ÚÚjj  nnőőii,,  fféérrffii,,  ggyyeerrmmeekkffeehhéérrnneemműűkk,,
zzookknniikk,,  hhaarriissnnyyáákk  nnaaggyy  vváállaasszzttéékkbbaann..

NNeemm  hhaasszznnáálltt  tteerrmméékkeekk!!
MMeeggnnyyííttoottttuukk  WWEEBBÁÁRRUUHHÁÁZZUUNNKKAATT

wwwwww..lliillaaaakkaaccwweebbttuurrii..hhuu  aallaatttt..  
JJÓÓ  BBÖÖNNGGÉÉSSZZÉÉSSTT!!
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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

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

Somhegyi Kft. 22/472-174, 70/409-6746

MENTSE MEG 
hangfelvételeit, hanglemezeit, fényképeit, 
film- és videófelvételeit az enyészettõl!

Árlista: (Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t)
Szalagos, vagy kazettás magnófelvétel, vagy hanglemez 
digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve)                               2 500,-
Fényképek szkennelése (negatívról, diáról vagy papírképrõl)    db/500,-
8 mm film digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve)            5 000,-
Videófelvétel digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve)       2 500,-
CD (80 perc hang) vagy DVD (90 perc videó)  készítése       db/500,-
Fekete-fehér papírképek nagyítása ILFORD Multigrade RC papírra:
10x15 cm db/220,- 18x24 cm db/720,- 30x40 cm db/1300,-

Somhegyi Kft. 22/472-174, 70/409-6746

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!

Biztosítási- és pénztári termékek
közvetítésében jártas, szakmai végzettséggel,
gyakorlattal és/vagy felsőfokú végzettséggel

rendelkező vállalkozókat keresünk

biztosításközvetítői munkára,
velencei irodánkba, azonnali kezdéssel.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
babel.edit@bemboz.hu e-mail címen 

vagy a 06-20/320-4994-es telefonszámon!

Hasznos információk 
és ONLINE biztosításkötés:

www.bemboz.hu

ÖT NAPOS TÁBOR HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG. ÚSZNI TANULÓKNAK
ÉS ÚSZNI TUDÓKNAK EGYARÁNT

Időpontok:
Július 01 - 05.     Július 15 - 19.
Július 08 - 12.     Július 22 - 26.
Tábor időtartam: 8:00 - 16:00

Ügyelet: 7:00 - 8:00, 16:00 - 17:00
NAPONTA KÉT ÚSZÓFOGLAKOZÁS A SZÁLLODA USZODÁJÁBAN,

JÁTÉKOS PROGRAMOK, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
A tábor díja tartalmazza az uszodai belépők díját, háromszori étkezést

és az oktatás díját.

TÁBOR DÍJA: 22.000 FT / FŐ / TURNUS,
TESVÉRKEDVEZMÉNY 2.000 FT / TESTVÉR / TURNUS

JELENTKEZÉS: KALAMÁR SZANDRA, TELEFONSZÁM: 06 30 266 14 05

MERT EGY VÍZPARTI GYEREKNEK TUDNIA KELL ÚSZNI!

NYÁRI ÚSZÓTÁBOR

IRÁNY A VÍZ!

ÖT NAPOS TANFOLYAMOK HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG. 
ÚSZNI TANULÓKNAK ÉS ÚSZNI TUDÓKNAK EGYARÁNT

Időpontok:
Július 01 - 05. Július 15 - 19.
Július 08 - 12. Július 22 - 26.

NAPONTA KÉT ÚSZÓFOGLAKOZÁS A SZÁLLODA USZODÁJÁBAN.
A úszótanfolyam díja tartalmazza az uszodai belépők díját  és az oktatás díját.

TÁBOR DÍJA: 11.000 FT / FŐ / TURNUS
EGYESÜLETI TAGOKNAK 10% KEDVEZMÉNY

JELENTKEZÉS: VARGA ATTILA, TELEFONSZÁM: 06 20 233 65 75

NYÁRI INTENZÍV ÚSZÓTANFOLYAM

MERT EGY VÍZPARTI GYEREKNEK TUDNIA KELL ÚSZNI!

IRÁNY A VÍZ!


