
VELENCEI HÍRADÓ
A VELENCEI
ÖNKORMÁNYZAT
LAPJA

22. évfolyam 2. szám
2014.

FEBRUÁR

Velencei-tó Kapuja 

A központi tér szökőkút medencéje befejezés előtt áll.

Jó ütemben folytatódik a
Velencei-tó Kapujának építése.

Az építkezésen készült fényképes 
beszámolónkat  a 2. oldalon találja.

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete
szeretettel hívja és várja Velence Lakosságát

2014. március 15-én
(szombat) 10.00 órakor

a Hősök parkjában tartandó 
ünnepségre

Program:

Himnusz
Ünnepi megemlékezés

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Baptista Általános Iskola 

műsora

Velencéért Emlékérem átadása
Koszorúzás

Szózat

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! HHíírrlleevvééll
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. január 27. napján tartotta munkaterv szerinti
soron következő ülését a Kastély házasságkötő ter-
mében. 

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.

Folytatás a 3. oldalon
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Velencei-tó Kapuja 

Az elkészült strandterületről látható az épületkontúr. Az épület tó felöli homlokzatának hőszigetelési munkáinak
végzését látjuk.

A szolgáltató épület folyosójának kész
mennyezetburkolása után a járófelület
burkolásának befejező munkáit látjuk.

Az utolsó simítások készülnek a kikötő
épületén.

Az elkészült sétány szakaszt látjunk az
IFI ház felöl, mellette kiépítésre került a

térvilágítás is.

A belső terek alapfestése
elkezdődött.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A központi közösségi tér
állmennyezete is elkészült.

A központi tér vízelvezető elemei 
kerülnek elhelyezésre.

A homokos fövenyről lidós partszakasz
kialakítással biztosított a víz

megközelítése.

A központi gépészeti 
berendezések bekötése történik.

Folyamatban van a díszterem légtech-
nikájának kiépítése.
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A meghívóban szereplő napirendek tárgyalása előtt pol-
gármesteri beszámoló hangzott el a két ülés között történt
önkormányzati eseményekről. 

Első olvasatban vitatta meg a Képviselő-testület a
2014. évi költségvetés-tervezetet, melyet a hivatal a vonat-
kozó jogszabály által megkövetelt egyeztetési és előkészí-
tési folyamatok betartásával készített el. A képviselők a
2014. évi költségvetés tervezet első olvasatú anyagát elfo-
gadta és teljes kimunkálásra alkalmasnak minősítette.

Jogalkotási kötelezettségének tett eleget a Képviselő-
testület, amikor módosította a közterületek használatáról
szóló 18/2008. (IX. 22.) Önkormányzati rendeletet. Ugyan-
is 2013. július elsején hatályba lépett a települési önkor-
mányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló
205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet, illetve a 2013. évi
LXXXIV. törvény módosította a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvényt. A jogszabályi rendelkezések szerint a tele-
pülési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmfor-
gatási célú használatával kapcsolatos egyes feltételeket a
települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
szabályozza. (A rendelet ezen lapszámban olvasható.)

Jogszabály rendelkezett arról, hogy az állam a telepü-
lési önkormányzatok 2013. december 31. napján fennálló
adósságát átvállalja. A hivatal az adósságkonszolidációhoz
szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,
a Képviselő-testület aktuális legfontosabb feladata az volt,
hogy nyilatkozzon arról, hogy a 2014. évi költségvetési
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. A
Képviselő-testület az ezt tartalmazó határozatot elfogadta. 

A Képviselő-testülete, mint a „Velencei-tó Kapuja”
projekt helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosa hoz-
zájárult a projektet befejező munkák műszaki szük-
ségességét jelentő 5 db fa, illetve a 2008. évben történt
felmérés alapján készült kertészeti tervben megmaradónak
jelölt, de időközben kiszáradt 16 db fa eltávolításához.
Megállapításra került, hogy összességében a tervezett
mértéket nem éri el a beavatkozás, ill. a telepítés és a pótlás
megtörténik. Ugyanezen döntésében a Testület rendel-
kezett arról, hogy a kertészeti terven szereplő, kilistázott
fák ifjítási munkálatait megrendeli.

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy a velencei
1367/25/A hrsz-ú felépítmény értékesítése során biztosí-
tott törvényes elővásárlási jogával nem kíván élni.

A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi fel-
hívást bocsátott ki Velence Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2011.
(X.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának elma-
radása miatt. A hatályos jogszabályok figyelembevételével
elkészült az SzMSz rendelet-tervezet, melyet előzetesen
az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tárgyalt, és a mó-
dosításokat egyhangú szavazattal támogatta. 

A módosítások egységes szerkezetben, új rendelet for-

májában kerültek elfogadásra.  (A rendelet ezen lapszám-
ban olvasható.)

A Képviselő-testület döntött arról, hogy elad a 4411/6
hrsz-ú, tulajdonát képező földrészletből hozzájegyzetten a
4413/13 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak az ott feltüntetett
arányban a tényleges területhatárok közötti birtokolt
területhez képest kimutatott 543 m2 területnövekményt,
5.430.000,- Ft vételárért. 

Testületi döntés született arról is, hogy a 4411/6 hrsz-
ú, tulajdonát képező földrészletből hozzájegyzetten a
4413/27 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak elad az ott feltün-
tetett arányban a tényleges területhatárok közötti birtokolt
területhez képest kimutatott 278 m2 területnövekményt,
2.780.000,- Ft vételárért. 

A közérdekű hozzászólások végén a Polgármester az
ülést bezárta. Szelei Andrea

aljegyző

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2014. március 17-én  (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:

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

2./ Rendőrkapitány beszámolója a 2013. évi munkáról
Előadó: Dr. Sági János rendőrkapitány

3./ Városi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről 
tájékoztatás
Előadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

4./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési
tervének elkészítése
Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

5./ Egyebek: 
Majális előkészítése

Tájékoztatásul:
Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott 
feladatokról
A Velencéért Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának
beszámolója a 2013. II. félévi pénzforgalom ellen-
őrzéséről

A napirendeket követően, közérdekű témában lakossági
hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű 
napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a moz-
góképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott fela-
datkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közterületek használatáról és rendjéről szóló
18/2008. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) kiegészül a 17/A §-al:

A filmforgatási célú közterület használatok

„17/A. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat en-
gedélyezése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény ren-
delkezéseinek figyelembe vételével történik.

(2) Velence Város Önkormányzata a tulajdonában álló
közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott
díj ellenében biztosítja.

(3) A közterület-használati díjból 90%-os kedvezmény
akkor adható, ha közérdekű, különösen oktatási, tudo-
mányos, ismeretterjesztő, karitatív célok érdekében végzett
filmalkotás forgatása történik.   

(4) A filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt
önkormányzati tulajdonú területek:

a) Béke út – Tó út – Széchenyi út – Tópart utca – Fő utca-
Kemping utca – Enyedi út és a tópart által határolt
önkormányzati tulajdonban lévő területek, beleértve Ve-
lence Város Önkormányzat tulajdonát képező határoló
utak területét és a csónak kikötők területét is.

b) Bence hegyi kilátó és a parkoló területe
c) Meszleny-Weinckheim kastély (Városi könyvtár) in-

gatlana,
d) Polgármesteri Hivatal ingatlana
e) Milleniumi park területe
f) Európa park területe

(5) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem
róható, valamint a rendkívüli természeti események miatt
kieső napokon a kötelezett a közterület-használati díj meg-
fizetése alól mentesül. Velence Város Önkormányzata a
közterület használatát a filmforgatás akadályának elhá-
rulását követő 5 naptári napon belül köteles újra biztosí-
tani.

2. § A Rendelet 2. melléklete kiegészül a 16. ponttal:

„16. Közcélt nem szolgáló közterületrész használata
fenntartási kötelezettség átvállalásával 700.- Ft/m2/év”.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

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

Velence, 2014. február 10.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének1/2014.(II.10.) önkormányzati 
rendelete a közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX. 22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2014. március 3-án (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe
Meghívott vendégünk: 

Dr. Sági János rendőrkapitány
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Közmunkások által végzett feladatok 
2013. december – 2014. január hónapban

– Óvoda belső tér meszelése
– Korlát festés előkészítési munkái
– Cserje utca melletti terület és árokrendszer egy 

szakaszának rendbetétele
– Vásártér utcai önkormányzati ingatlanok bozót, 

csihatag irtása, szárazfák eltávolítása
– Árok utcai ingatlan belső udvarának rendbetétele
– Északi strand kerékpárút és környezetének gondozása 

és rendbetétele
– Millenniumi parkban fa és egyéb nyesedékek ledarálása,

az érintett terület kitakarítása
– Téli munkák: síkosságmentesítés a teljes településen
– Veszélyes és elszáradt fák kivágása
– Hulladék- és szemétgyűjtés rendszeresen, pld. 

a szelektív szemétgyűjtők mellől.

Törjék Zoltán
műszaki csoport
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat megnevezése, székhelye

1. § (1) Az önkormányzat megnevezése: Velence Város
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat).

(2) Az önkormányzat képviselő-testületének megnevezése:
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: képviselő-testület).

(3) A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék
tartalmazza.

(4) Az önkormányzat székhelye: 2481 Velence, Tópart út
26.

(5) Az önkormányzat működési területe: Velence Város
közigazgatási területe.

(6) A képviselő-testület hivatalának neve: Velencei Polgár-
mesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal).

2. Az önkormányzat jelképei, helyi ünnepe

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a
pecsétek.

(2) A címer és a zászló leírását, használatának részletes
szabályait külön önkormányzati rendelet határozza
meg.

(3) Az önkormányzat hivatalos pecsétje: „VELENCE
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA” feliratú körbélyegző,
középen Magyarország címérével.

(4) Az önkormányzat hivatalos pecsétjét kell használni:
– a képviselő-testület üléseiről készített jegyzőköny-

vek hitelesítésére, valamint
– a képviselő-testület nevében kötött megállapodásokra. 

(5) Az önkormányzat kör alakú díszpecsétjén középen 
Velence Város címere található, a köríven a következő
felirat olvasható: „Velence Város Önkormányzata”.

(6) Az önkormányzat díszpecsétjét kell használni:
– a képviselő-testület által adományozott kitüntetések  

oklevelein,
– az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző 

dokumentumokon.

3. § Velence város helyi ünnepe: augusztus 19. Velence
Város Születésnapi Vígassága.

3. Az önkormányzat hivatalos weblapja, hivatalos lapja

4. § (1) Az önkormányzat hivatalos weblapja: 
www.velence.hu. A weblap szerkesztését koordinálja a
Velencei Híradó Szerkesztő Bizottsága.

(2) Az önkormányzat hivatalos lapja: Velencei Híradó. A
lap szerkesztését a képviselő-testület által választott
Szerkesztő Bizottság végzi, külön szabályozás alapján.

4. Az önkormányzat által alapított díjak és alapítványa

5. § (1) Az önkormányzat „Velencéért Emlékérem” díjat
alapított és adományoz a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és szerve-
zetek tevékenységének elismerésére. Az Emlékérem
adományozását Velence Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a helyi kitüntetések, díjak adományo-
zási rendjéről szóló 19/2011. (VIII.01.) önkormányzati
rendelet szabályozza. 

(2) Az önkormányzat „Velence Rózsája” díjat alapított és
adományoz a város kulturált környezetéért, szépítéséért,
közterületi vagy általános összképének javításáért ki-
emelkedően hasznos tevékenység elismerésére. A Ve-
lence Rózsája díj adományozását Velence Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések,
díjak adományozási rendjéről szóló 19/2011. (VIII.01.)
önkormányzati rendelet szabályozza. 

(3) Az önkormányzat országos és nemzetközi ismertségű,
velencei kötődésű személy részére „Díszpolgár” címet
adományoz. A Díszpolgár cím adományozására vonat-
kozó eljárási rendet Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi kitüntetések, díjak ado-
mányozási rendjéről szóló 19/2011. (VIII.01.) önkor-
mányzati rendelet szabályozza. 

(4) Az önkormányzat Velence város területén a helyi kö-
zösség szolgálatában jelentős érdemeket szerzett szemé-
lyek és szervek tevékenységének elismerésére „Velen-
céért Oklevelet” adományoz. A Velencéért Oklevél
adományozásával kapcsolatos eljárási rendet Velence
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi ki-
tüntetések, díjak adományozási rendjéről szóló 19/2011.
(VIII.01.) önkormányzati rendelet szabáyozza. 

(5) „Velencéért Közalapítvány” elnevezéssel közszolgálati
feladatok elősegítésére közalapítványt alapított.

5. Az önkormányzat testvérvárosai:

6. § Az önkormányzat testvérvárosai:
a) Athen/Agia Varvara (Görögország),
b) Ralingen (Németország),
c) Rosport (Luxemburg)
d) Round Hill (USA).

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014(II.10.) önkormányzati rendelete Velence Város Önkormányzatának

Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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II. fejezet 

6. Az önkormányzat feladata, hatásköre és szervezete

7. § (1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások
szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező
munkában – ezek fejlesztése érdekében – együttműkö-
dik a megyei önkormányzattal, és a Velencei-tó környék
településeinek önkormányzataival. A koordináció kere-
tében közvetlen cél a megyei fejlesztési tervek, kon-
cepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen
részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi, valamint
kistérségi elképzelésekkel.

(2) Az önkormányzat önként vállalt feladatként gondos-
kodik:
a)  a helyi civil szervezetek támogatásától,
b) Bursa Hungarica pályázati rendszerben való rész-

vételről,
c) HPV oltás biztosításáról,
d) a helyi közszolgálati feladatot is ellátó újság és 

honlap működésének támogatásáról,
e) az egyházi tulajdonú temető fenntartásában való

közreműködésről.
(3) A feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben

előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében
az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság véleményét ki kell kérni. Je-
lentősebb költségkihatással járó feladatellátás felválla-
lása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, és külső
szakértők közreműködése is igénybe vehető.

(4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gon-
doskodik. A feladat önkéntes felvállalását tartalmazó
javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha
tartalmazza a megvalósításához szükséges költségvetési
forrásokat is.

(5) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költ-
ségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi
tervben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – kell ál-
lást foglalni.

(6) Az önkormányzat az egyes önkormányzati feladatok el-
látására gazdasági társaságot vagy nonprofit szervezetet
hozhat létre, illetve ilyen szervezettel erre a célra szer-
ződést köthet.

7. A hatáskör átruházásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint egyes hatásköreit minősített többséggel hozott
döntéssel szerveire átruházhatja. 

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésnél fel kell tün-
tetni az átruházás tényét és annak jogalapját.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a döntésre
jogosult a képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a kép-
viselő-testületet.

(4) Az átruházott hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.  

III. fejezet 
A képviselő-testület működése

8. A képviselő-testület tagjai, ülései

9. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: – a pol-
gármestert is beleértve – 9 fő.

(2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést
tart.

(3) A képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal,
lehetőség szerint a hónap második hetének hétfői
napján, 15.00 órai kezdettel rendes ülést tart. 

(4) A testületi ülések helyszíne rendszerint a Kastély
házasságkötő terme, az ülés összehívója azonban ettől
eltérő helyszínt is kijelölhet.

(5) Rendkívüli testületi ülés helyszíne a Polgármesteri Hi-
vatal épülete.

9. A képviselő-testület alakuló ülése

10. §. Az alakuló ülés első pontjaként a helyi választási 
bizottság vezetője beszámol a választás eredményéről.

10. A képviselő-testület ülései 

11. §. A képviselő-testület üléseit az Mötv. 44.§-ában foglal-
tak szerint tartja.

12. § A képviselő-testület zárt ülésen hozott döntése nyil-
vános, kivéve azt az időtartamot, amelyben jogszabály-
ban védett érdeket sért. A zárt ülés határozatát ismertetni
kell a legközelebbi nyilvános ülésen.

11. A képviselő-testület munkaterve

13. § (1) A képviselő-testület éves munkatervben rögzíti
feladatait és célkitűzéseit.

(2) A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti jóvá-
hagyás végett a képviselő-testület elé. Előkészítéséhez
javaslatot kér a képviselő-testület tagjaitól, és a bizott-
ságoktól.

(3) A munkatervet a polgármester minden év január 31.
napjáig előkészíti, és az elkészítést követő képviselő-
testületi ülésre terjeszti elő.

(4) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját,

napirendjeit,
b) a tervezett napirendi pontok előadóit,
c) a tervezett napirendi pontot véleményező bizottságok

megnevezését, ha ilyen van.

14. § (1) A képviselő-testületi ülés meghívója a munkaterv
alapján kerül összeállításra, melynek tartalmaznia kell
az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a
tervezett írásbeli előterjesztés tárgyának és előter-
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jesztőjének megjelölését, az ülés minősítését – alakuló,
rendes, rendkívüli, zárt ülés esetén az arra való utalást.

(2) Azon napirendek írásos anyagát, amelyet a képviselők
korábban megkaptak, a meghívóval együtt részükre is-
mételten nem kell megküldeni, amennyiben az írásos
anyagban változás nem következett be.

15. § (1) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal
meg kell hívni:
a) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőit, irodave-

zetőit,
b) a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét, indokolt

esetben,
c) a Fejér Megyei 4. számú OEVK országgyűlési kép-

viselőjét,
d) a tevékenységét érintő napirend tárgyalásánál a

könyvvizsgálót,
e) az önkormányzati intézményvezetőket,
f) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

vezetőjét
g) Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bap-

tista Általános Iskola igazgatóját
h) azt, akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi,
i) akinek a meghívását a polgármester vagy az előter-

jesztő az egyes napirendi pont megtárgyalásához in-
dokoltnak tartja,

j) a napirendi javaslat előterjesztőjét az általa előter-
jesztett napirendi pont tárgyalására.

(2) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak, továbbá
a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjait
és a külön meghatározott Érdekegyeztető Tanács tagjait.

(3) Meghívott politikai pártok listáját a 2. melléklet tartal-
mazza.

(4) Meghívott civil és egyéb szervezetek listáját a 3.
függelék tartalmazza.

12. Az előterjesztés rendje

16. § (1) Előterjesztésnek minősül:
a) a beszámoló és a tájékoztató,
b) egyéb döntést igénylő javaslat, amely rendeletalko-
tásra vagy határozathozatalra irányulhat.

(2) A képviselő-testület elé írásbeli és szóbeli előterjesztést
tehet:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a bizottság,
d) a képviselő,
e) a jegyző, az aljegyző,
f) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, irodaveze-

tője,
g) azon egyéb rendészeti, közigazgatási vagy költség-

vetési szerv vezetője, aki jogszabály alapján beszá-
molót vagy tájékoztatást ad,

h) az, akit a polgármester előterjesztőként felkér (a to-
vábbiakban: indítványozó).

17. § (1) A 16. § (2) bekezdés d) – h) pontjaiban meghatáro-
zott indítványozóknak az írásbeli előterjesztésüket a
képviselő-testületi ülés időpontját megelőzően legalább
15 nappal a polgármesterhez, és ezzel egyidejűleg a
jegyzőhöz kell benyújtaniuk.

(2) A képviselő-testület ülésén önálló napirendi pontként
csak olyan előterjesztés tárgyalható, amely egyébként
megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott, a
18.§-ban megfogalmazott általános követelményeknek.

18. § (1) Az előterjesztés szöveges része szükség szerint
tartalmazza:
a) a határozati javaslat vagy rendelettervezet megérté-

séhez szükséges előzményeket, magyarázatot, az alap-
jául szolgáló tényeket, adatokat, jogszabályokat,

b) annak áttekintését, hogy a témakör szerepelt-e már
korábban napirenden, és ha igen, milyen döntés szüle-
tett, mi indokolja az ismételt tárgyalását,

c) szükség szerint a döntési alternatívákat, várható hatá-
saikkal.

(2) Szóban történhet az előterjesztés, ha a téma egyszerű-
sége vagy a döntési folyamat konkrét elemének könnyű
áttekintése, logikai indokoltsága lehetővé teszi. A hatá-
rozati javaslatot az ülést vezető elnök döntéshozatal előtt
megfogalmazza. 

19. § (1) Soron kívüli előterjesztést lehet tenni:
a) a jogszabályban előírt vagy a képviselő-testület által

megállapított határidő mulasztása miatt,
b) ha az előterjesztés önkormányzati érdeksérelem nél-

kül a következő ülésre már nem terjeszthető be,
c) ha azt pályázat benyújtása, elbírálása vagy vélemé-

nyezése indokolja.
(2) Soron kívüli előterjesztéssel rendelettervezet csak akkor

tűzhető napirendre, ha a rendeletalkotási kötelezettséget
magasabb szintű jogszabály írja elő olyan határidővel,
hogy a jogszabályi előírás másképp nem teljesíthető.

(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott feltételek fenn-
állása esetén a képviselők legalább egyharmada (3 fő),
a polgármester, az alpolgármester, a bizottság, a jegyző
írásban soron kívül indítványozhatja (továbbiakban:
soronkívüliségi indítvány) valamely téma napirendre
tűzését. A soronkívüliségi indítványnak tartalmaznia
kell az előterjesztés soron kívül történő tárgyalásának
indokát is. 
A soronkívüliségi indítványt és az előterjesztést a
képviselő-testület ülését megelőző munkanapon 10.00
óráig kell benyújtani a polgármesterhez és a jegyzőhöz.

(4) A soronkívüliségi indítvánnyal előterjesztett javaslat
tárgyalásának – ha jogszabály nem teszi kötelezővé –
nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszer-
zése.

(5) A soronkívüliségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés
napirendre vételéről és a napirendbe sorolásáról a kép-
viselő-testület egyszerű többséggel dönt. Ha a soron-
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kívüliségi indítványt elfogadja, akkor az előterjesztés
írásos anyaga helyben kerül kiosztásra.

(6)A soron kívüli napirend tárgyalása során a felszólalás
tartalmáról vita nem nyitható, azonban a felszólalással
érintett 2 perc időtartamban viszonválaszra jogosult.

(7)A vita lezárását követően a napirend előterjesztője vála-
szol a hozzászólásokra, és nyilatkozik arról, hogy az el-
hangzott kiegészítéseket és az írásban benyújtott módo-
sító javaslatokat elfogadja-e.

(8)A vita lezárását követően, a szavazást megelőzően –
vagy aközben – további hozzászólásra még ügyrendi
kérdésben sincs lehetőség.

(9)Az előterjesztő válasza után az ülés elnöke a módosító
javaslatokat összefoglalja és szövegszerűen, az eredeti
javaslathoz illeszkedő módon ismerteti, annak meg-
jegyzésével, hogy azt az előterjesztő elfogadta-e.

(10) A képviselő-testület által zárt ülésen tárgyalt előter-
jesztés anyagát az ülés végén a jegyzőkönyvvezetőnek
át kell adni. A képviselő ezen anyag tárgyalása és ok-
mányai alapján tudomására jutott adatok és információk
továbbadására, jogosulatlan személy részére hozzá-
férhetővé tételére, illetve más módú felhasználására nem
jogosult, az elkövetett titoksértésért személyesen kell
helytállnia. Zárt ülésre megküldött vagy kiosztott előter-
jesztés anyagának legalább 1 példánya a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

13. A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése

20. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadá-
lyoztatása, illetve a polgármesteri tisztség betöltetlen-
sége esetén az alpolgármester, mindkettőjük együttes
akadályoztatása, illetve tisztségük egyidejű betöltetlen-
sége esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnöke hívja össze.

(2) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester az
ok felmerülésétől, vagy a kezdeményezéstől számított
15 napon belül hívja össze.

(3)A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze a 19. § (3)
bekezdésében megjelölt előterjesztésre jogosultak kez-
deményezésére, akkor, ha azt halaszthatatlan ügy vagy
önkormányzati érdek indokolttá teszi.

21. § (1) A testületi ülésre szóló meghívó személyes átvétel-
lel, illetve lakás szerinti postaládába való elhelyezéssel
történik.

(2) A képviselő és tanácskozási joggal meghívott kifejezett
kérésére az elektronikus adathordozón meglévő nyílt
ülés testületi anyagát vagy annak részét e-mailben is
meg kell küldeni.   

22. § (1) A rendkívüli ülés összehívását kezdeményező in-
dítványt a napirendi pontként javasolt előterjesztéssel
együtt a polgármesterhez kell benyújtani. Az indítvány-
ban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának in-
dokát.

(2) Rendkívüli ülés meghívóját a javasolt napirend szere-
peltetésével – kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat – a
Képviselő-testület ülését megelőző napon kell kézbe-
síteni. A rendkívüli ülés napirendje tárgyalásának – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem feltétele az
előzetes bizottsági vélemény.

(3) Amennyiben az előterjesztés sürgőssége vagy kiemelt
jelentősége indokolja, a Képviselő-testület időkorlátozás
nélkül távközlési úton vagy szóban összehívható. 

(4) Amennyiben a napirendhez kapcsolódóan írásos előter-
jesztés készül, az a rendkívüli testületi ülésen kerül
kiosztásra. 

(5) Rendkívüli testületi ülésre a Képviselő-testület tagjai,
valamint a 15.§ (1) bekezdésében felsorolt tanácskozási
joggal rendelkezők kerülnek meghívásra. 

23. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti:
akadályoztatása vagy érintettsége esetén az alpol-
gármester, mindkettőjük akadályoztatása vagy érin-
tettsége esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke vezeti (a továbbiakban együtt: elnök).

(2) Az ülést az elnök nyitja meg, megállapítja, hogy a
képviselő-testület összehívása az SZMSZ-ben foglaltak
szerint történt, továbbá megállapítja a jelenlévő kép-
viselők számát, a képviselő-testület határozatképessé-
gét, és kihirdeti az arra vonatkozó megállapításait. 

(3) Az elnök az ülés teljes ideje alatt köteles ellenőrizni a
határozatképességet. Ha a képviselő-testület határoza-
tképtelenné válik, telefonos megkeresés útján kísérletet
tesz a határozatképesség helyreállítására

(4) Amennyiben a képviselő-testület az elnök kísérlete el-
lenére is határozatképtelen marad, az elnök az ülést
berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a képviselő-
testület ülését a polgármester 8 napon belül köteles az
eredeti napirendi javaslattal, illetve a határozatképesség
hiányában meg nem tárgyalt napirendi pontokkal újból
összehívni. 

24. § (1) A polgármester a 16. § (2) bekezdés d) – h) pont-
jai szerinti indítványozók – képviselő-testület elé ter-
jesztendő írásbeli – előterjesztéseiről, azok sorrendjéről,
a meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőző 7.
napon, sürgősségi indítványok esetén az ülés előtti
munkanapon dönt.

(2) Az előterjesztést legkésőbb a benyújtástól számított har-
madik rendes ülésre a polgármester köteles napirendi
pontként javasolni.

(3) Az elnök köteles napirendi pontnak javasolni a soron
következő ülésen azt az előterjesztést, amelyek a
képviselő-testületi tagok legalább egyharmada írásban
javasol.

25. § (1) A képviselő-testület ülésén a napirendre az elnök
tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a képvi-
selő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül megál-
lapítja. A polgármester, a képviselők, a jegyző, valamint
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saját előterjesztéseik tekintetében az előterjesztési jog-
gal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napirendi
pont elnapolását, napirendi javaslatról történő levételét,
illetve a javasolt sorrend megváltoztatását – a kötele-
zően tárgyalandó napirendi pontok kivételével. Az elnök
és az előterjesztő az előterjesztést a napirend elfogadá-
sáig visszavonhatja – a kötelezően tárgyalandó napiren-
di pontok kivételével.

(2) A már elfogadott napirendi pont levételéről, a napirendi
pontok sorrendjének megváltoztatásáról bármely képvi-
selő javaslatára a képviselő-testület egyszerű többséggel
dönt.

(3) Elegendő információ hiányra hivatkozva bármely képvi-
selő indítványozhatja a napirend levételét, elnapolását,
amelyről a képviselő-testület vita nélkül szótöbbséggel
dönt.

26. § (1) A polgármester beszámol a két ülés közötti főbb
intézkedésekről, ezt követően tárgyalja a képviselő-tes-
tület a lejárt határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

(2) A napirendek tárgyalása során az elnök minden egyes
előterjesztés felett külön-külön nyitja meg a vitát. Előtte
azonban az előadó az írásos előterjesztést szóban kiegé-
szítheti, majd a képviselők és a meghívottak kérdéseket
intézhetnek hozzá, amelyekre a vita előtt válaszolni kell. 

(3) Az elnök javasolhatja két összefüggő témájú napirend
közös vitáját.

(4) A bizottsági véleményt – a kisebbségi véleménnyel
együtt – a bizottság elnöke, vagy megbízottja ismerteti
röviden. A vitában minden képviselő témánként ál-
talában egyszer kaphat szót, legfeljebb 3 percre, de ha
módosító javaslat hangzik el, egy ízben ahhoz is tehet 2
perces hozzászólást. A polgármester a további felszó-
lalást megtagadhatja, a képviselő azonban egy alkalom-
mal a testülettől kérheti a felszólalás engedélyezését,
amelyről az vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. 

(5) A felszólalók mondanivalójukat röviden és tömören fo-
galmazzák meg és lehetőleg az esetben kérjenek szót,
ha indítványozó, kiegészítő, vagy módosító javaslatuk
van. Amennyiben a tárgyhoz nem tartozó kérdések fel-
vetése, az indokolatlan, és hosszadalmas okfejtések gá-
tolják az eredményes munkát, az ülés elnöke kérheti a
tárgyra történő visszatérést, az érdemi munkát szolgáló
véleménykifejtést. Ha kérése eredménytelen, fenti hi-
vatkozással a szót megvonja.

(6) A hozzászólások idejének korlátozására, vagy a vita
lezárására bármely képviselő javaslatot tehet, amelyről
a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

(7) Az elnök a figyelmeztetést követően megvonhatja a szót
attól, aki a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő,
napirendtől eltérő felszólalást tesz, amelyről a testület
vita nélkül dönt.

(8) A vita lezárása után az előterjesztő válaszol a hozzá-
szólásokra. Rövid személyes megjegyzést tehet egy al-
kalommal az, aki a vitában ellene szóló, sérelmesnek

vélt megállapítást kívánja elhárítani, vagy a hozzá-
szólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket akarja
tisztázni.

27. § A polgármester – közmeghallgatási napirenden kívül
is – lehetőséget adhat korlátozott időtartamú felszóla-
lásra a meghívó nélkül résztvevő állampolgároknak,
hogy a tárgyalt kérdésekben észrevételt tehessenek,
vagy elmondhassák véleményüket. A képviselő-testület
a lakosság közérdekű bejelentésének meghallgatására a
napirendek megtárgyalását követően nyújt lehetőséget.
Közérdekű bejelentést 3 perc korlátozott idejű hozzá-
szólással lehet megtenni, melyre az érintett, vagy az il-
letékes hasonlóképpen 3 perc időkorlátozással válaszol,
vagy pedig azt e szabályban megfogalmazott módon
később írásban teszi meg. Vitát nyitni, illetve ismételt
hozzászólást biztosítani ezen időszak alatt nem lehet. A
közérdekű bejelentések megtételének lehetőségéről a
lakosságot a hirdetéseken tájékoztatni kell.

28. § (1) Szavazás előtt az elnök összegzi a vita lényegét
és az elhangzott módosító, vagy kiegészítő javaslatokat.

(2) A határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bo-
csátani oly módon, hogy előbb a módosító és kiegészítő
indítványokról határoz a testület.

(3) A szavazás eredményének megállapítása után, az elnök
a testület döntését szóban kihirdeti, szó szerinti felol-
vasással akkor, ha az eltér az írásban benyújtott javaslat-
tól, vagy az előterjesztés irányadó szövegrésze ponto-
sításra szorul.

29. § A napirendek megtárgyalása után kerülhet sor köz-
érdekű ügyekben a kérdések szóban való megtételére.

14. A tanácskozás rendjének fenntartása

30. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés el-
nöke gondoskodik. Ennek során:

a) ha az ülésteremben az érdemi munkát bárki zavarja,
rendre utasíthatja,

b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól vagy
a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ,
illetve a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan maga-
tartás tanúsít,

c) ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a testület a munká-
ját nem tudja folytatni, az ülést megszakíthatja.

(2) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok (további-
akban: hallgatóság) a számukra kijelölt helyet foglalják
el. A hallgatóság tetszését vagy nemtetszését nem nyil-
váníthatja ki.

(3) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülés
vezetője rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő
rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyá-
sára is kötelezheti. 

(4) A kiváltó ok megszűnése után az ülés elnöke azonnal
elrendeli az ülés folytatását.
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(5) Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné
teszi, az elnök az ülést félbeszakítja, és legfeljebb 1 óra
időtartamra szünetet rendel el. A szünet az elnök vissza-
téréséig tart. Amennyiben a rend helyreállt, az elnök
azonnal elrendeli az ülés folytatását.

(6) Ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a képviselő-
testület a munkáját a szünet elrendelését követő 1 óra
elteltével sem tudja folytatni, az ülést az elnök bezárja.
Ebben az esetben a meg nem tárgyalt napirendeket a
következő testületi ülésen napirendre kell tűzni.

(7) Az ülés elnökének a rend fenntartása érdekében tett in-
tézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük
vitába szállni nem lehet.

(8) Az elnök bármikor tárgyalási szünetet rendelhet el, a-
melynek az időtartalmát is megállapítja. Az ülések ide-
jén – a szünetek kivételével – a bizottságok nem
ülésezhetnek.

(9) Az (1) – (8) bekezdésben foglaltak a bizottsági ülések
vezetése során is alkalmazandóak.

15. A döntéshozatali eljárás

31. § (1) A szavazás számszerű eredményének megálla-
pítása után az ülésvezető szövegszerűen kimondja a
döntést.

(2) Jelenlévőnek kell tekinteni azt a képviselőt, aki az ülés-
teremben tartózkodik. 

(3) Minősített többség szükséges az Mötv. 47. § (2) bekez-
désében felsorolt, képviselő-testület kizárólagos hatás-
körébe tartozó kérdések eldöntéséhez.

32. § (1) Ha az előterjesztett témában döntés szükséges, az
előírt többség hiányában ismételt vitára bocsátás nélkül,
a javaslatról legfeljebb kétszeri újabb szavazás tartható,
és ha ezek után sem születne testületi döntés, a téma le-
vehető napirendről.

(2) Ha az előírt többség hiánya miatt harmadik szavazási
fordulóban sem születik a javaslatról döntés, akkor – ha
az ügyben feltétlenül dönteni kell – a témát sürgőssé-
gétől függően, az ülés keretében, vagy legközelebbi
ülésen újabb vitára és azt követően újabb szavazásra kell
bocsátani, mely esetre is az (1) bekezdés szabályai az
irányadók.

16. Nyílt szavazás

33. § (1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Az
elnök köteles a szavazatokat megszámlálni.

(2) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megál-
lapítja a javaslat mellet, majd a javaslat ellen szavazók,
végül a szavazástól tartózkodók számát.

17. Titkos szavazás

34. § (1) Titkos szavazás esetén az Ügyrendi, Szavazat-
számláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat

Vizsgáló Bizottság ellátja a szavazatszámláló bizottsági
teendőket, összeszámolja a szavazatokat, a szavazás
eredményéről és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:
a) a szavazás tárgyát,
b) a szavazás helyét és idejét,
c) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét,
d) a szavazás során felmerült rendkívüli eseményeket,
e) a szavazás eredményét.

(3) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszám-
láló bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá.

(4) A szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság
elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet.

18. Név szerinti szavazás

35. § (1) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti
szavazásra. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül,
egyszerű többséggel dönt. Nem lehet név szerinti szava-
zást tartani ügyrendi, illetve személyi kérdésben, mó-
dosító javaslat, valamint tájékozódó (szimpátia) szava-
zás esetén. Név szerinti szavazást kell tartani, ha a
képviselők legalább 1/4-e azt írásban kéri.

(2) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát
ABC sorrendben a jegyző olvassa fel. A képviselők
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak.
A szavazást megtagadókat a jegyzőkönyvben az érintett
képviselő nevének feltüntetésével kell rögzíteni.

36. § (1) A szavazás tárgyát képező határozati javaslatot az
előterjesztő fogalmazza meg és ismerteti. Nem kell
azonban ismertetni a javaslatot – elegendő csupán arra
utalni –, ha az mindenben megegyezik az eredetileg írás-
ban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezen
javaslatok a vita során félreérthetetlenül megfogalma-
zást nyertek.

(2) Az elnök a vita során elhangzott javaslatokat külön-
külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában – az
elhangzás sorrendjében – elhangzott módosító és kie-
gészítő, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.

(3) Ha a módosító vagy kiegészítő javaslatot az előterjesztő
elfogadja, akkor az elfogadott módosításról a képviselő-
testületnek nem kell szavaznia.

(4) Az ügyrendi javaslatokat az elnök soron kívül, az el-
hangzást követően azonnal szavazásra bocsátja, figye-
lemmel a 20. §. (8) bekezdésére.

37. § (1) Ha a képviselő-testület kinevezési, megbízási,
választási jogkörének gyakorlása során több jelölt közül
választ, valamint ha a határozati javaslat változatot tar-
talmaz, azok mindegyikéről szavazni kell. 

(2) Érvényes szavazás után egy ülésen belül abban a kérdés-
ben, amelyben szavazás történt, ismételt szavazást el-
rendelni csak akkor lehet, ha az üggyel kapcsolatosan
olyan új körülmény merül fel, amely annak elbírálását
lényegesen befolyásolja. 
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(3) Amennyiben a képviselő a döntéshozatal előtt elmu-
lasztja az Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt szemé-
lyes érintettséget bejelenteni, és a döntés a képviselő
szavazata nélkül is azonos tartalmú, a döntés hatályban
marad. Amennyiben az érintett képviselő szavazata nél-
kül a döntés eredménye más, akkor a polgármester is-
mételt döntést kezdeményez azzal, hogy szavazás előtt
az érintett képviselő kizárása tárgyában kell a képviselő-
testületnek döntenie. 

38. § A szavazás eredményének megállapítása után, a leve-
zető elnök a testület döntését szóban kihirdeti, szó sze-
rinti felolvasással akkor, ha az eltér az írásban benyújtott
javaslattól, vagy az előterjesztés irányadó szövegrésze a
pontosításra szorul.

39. § A Jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) pontjában
foglalt jelzését, ha azt a képviselő-testületi ülésen ész-
leli, akkor az ülés során, ha később észleli, az észleléstől
számított 15 napon belül írásban közli a polgármester-
rel és a Képviselő-testülettel.   

19. Az önkormányzati rendeletalkotás

40. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményez-
heti:
a) polgármester,
b) jegyző, aljegyző
c) a képviselő-testület bizottsága,
d) a képviselő-testület tagjai,
e) az önkormányzati intézményvezetők.

41. § (1) A rendelettervezetet a polgármesterhez, illetve a
jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) Az előterjesztő a tervezetet indokolással együtt terjeszti
a képviselő-testület elé.

42. § (1) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján kerül kihirdetésre. A kifüggesztés
napját és a levétel időpontját a rendelet Polgármesteri
Hivatal titkársága lefűzött példányán rögzíteni kell. 

(2) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezet-
tek a polgármester vagy a jegyző indítványára tájékoz-
tatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a végrehajtás
fontosabb tapasztalatairól.

20. A képviselő-testület jegyzőkönyve

43.§. (1) A jegyzőkönyv 3 példányban, zárt ülés esetében 2
példányban készül, amelyhez mellékelni kell a meg-
hívót, a jelenléti ívet, az írásos előterjesztéseket, az elfo-
gadott rendeleteket és határozat mellékleteket, a titkos
szavazás jegyzőkönyvét, a képviselő írásban benyújtott,
ülésen elhangzott hozzászólását.

(2) A képviselő-testület által hozott rendeletekről és hatá-
rozatokról – a döntés számának és tárgyának, ezen kívül

határozat esetében a végrehajtás felelősének és határide-
jének megjelölésével – naprakész nyilvántartást kell
vezetni.

(3) A képviselő-testületi ülésről készült írásbeli jegyző-
könyv a hiteles. 

44. § (1) A jegyzőkönyvnek az Mötv. 52.§ (1) bekezdésén
túlmenően tartalmaznia kell: 
a) az ülés helyét és időpontját,
b) a távol maradt képviselők nevét,
c) az ülésen vagy annak egyes napirendi pontjai tárgya-

lása alkalmával tanácskozási joggal jelenlévők nevét,
d) az elfogadott napirendet és az előadók nevét,
e) a felszólalók nevét, a kérdések és a hozzászólások lé-

nyegét,
f) a jegyző esetleges törvényességi észrevételeit, 
g) az ülés folyamán történt fontosabb eseményeket, ide-

értve az ülés közben megérkező, illetve távozó képvi-
selők nevét, a megérkezés, illetve távozás tényét,

h) a határozathozatal módját,
i) megalkotott rendeletek és a hozott határozatok szó 

szerinti szövegét,
j) a napirend tárgyalását követően elhangzott kérdéseket, 

bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat, határo-
zatokat,

k) a határozatképtelenség miatt félbeszakadt ülés idő-
pontját és a jelenlévő képviselők névsorát,

l) a tanácskozás rendjének fenntartását biztosító polgár-
mesteri intézkedéseket,

m) ülés bezárásának idejét,
n) polgármester és a jegyző aláírását.

(2) A képviselő kérésére az írásban is benyújtott hoz-
zászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve
véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. 

(3)A képviselő-testület nyílt ülésének jegyzőkönyvét, a
meghívót és mellékleteit, valamint az elfogadott ren-
deleteket és határozatokat az ülést követő 15 napon belül
másolatban meg kell küldeni a helyi könyvtárnak,
továbbá Velence Város hivatalos honlapján a testületi
ülés napjától számított 30 napon belül közzé kell tenni.
A zárt ülés anyaga e rendelkezés alól kivételt képez. 

(4)A választópolgárok betekinthetnek a nyilvános képvi-
selő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvbe, és annak
mellékleteit képező előterjesztésekbe. Ennek feltételeit a
polgármesteri hivatalban vagy a városi könyvtárban kell
megteremteni a vonatkozó szabályzat betartásával. 

21. A helyi népszavazás, népi kezdeményezés

45. § (1) Helyi népszavazást köteles kiírni a képviselő-
testület, amennyiben ezt a helyi önkormányzati választá-
son választásra jogosult választópolgárok 25 %-a kezde-
ményezi, és a kezdeményezésben foglalt kérdés helyi
népszavazás tárgya lehet.

(2) Eredményes az a népi kezdeményezés és a kezdemé-
nyezésben foglalt ügyet a képviselő-testület köteles
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megtárgyalni, amennyiben azt a helyi önkormányzati
választásokon választásra jogosult választópolgárok 10
%-a indítványozta és amely ügy eldöntése a képviselő-
testület hatáskörébe tartozik. 

22. Lakossági fórumok

46. § (1) A képviselő-testület tanácskozások formájában
szervezhet lakossági fórumokat, amelyeken a polgár-
mester, települési képviselő vagy felkért szakértő tájé-
koztatást ad az önkormányzat munkájáról, döntéseiről,
feladatairól, terveiről, céljairól és mindezekben a lakos-
ság véleményét kéri.

(2) Az előkészítés során lehetővé kell tenni, hogy a választó-
polgárok, a tanácskozást megelőzően, a polgármester-
hez eljuttassák kérdéseiket és javaslataikat, amelyekre a
fórum keretében választ várnak. 

23. Közmeghallgatás

47.§. (1) A közmeghallgatás témájáról és időpontjáról a
lakosságot a helyben szokásos módon, a képviselő-
testületi ülés megtartására vonatkozó szabályok szerint
kell tájékoztatni. 

(2) A közmeghallgatás alkalmával természetes személyek
és a településen működő társadalmi szervezetek, egye-
sületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügy-
ben, helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testü-
lethez, az egyes képviselőkhöz, a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a jegyzőhöz kérdéseket intézhet-
nek, illetve közérdekű javaslatot tehetnek. 

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegy-
zőkönyv készül. A határozatképességre, az ülés vezeté-
sére és a jegyzőkönyv tartalmára, készítésére a képvi-
selő-testület ülésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

IV. fejezet
Polgármester, Alpolgármester, Önkormányzati

képviselő

24. A polgármester

48. § (1) A polgármester e megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármester pecsétje: „Velence Város Polgármestere”

feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével.
(3) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott ha-

táskörök jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok

közül a szabadság engedélyezésének, valamint a Köz-
szolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások en-
gedélyezésének gyakorlója a jegyző.

25. Az alpolgármester

49.§ (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjai közül 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert
választ. 

(2) Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert törvényes
képviselői feladatkörében, amennyiben a polgármester
fontosabb önkormányzati érdekből, továbbá betegség
vagy szabadság miatt akadályoztatva van.  

(3) Az alpolgármestert feladatellátása során hivatali munka-
rend nem köti. 

26. Az önkormányzati képviselő jogállása
Az önkormányzati képviselő jogai és kötelezettségei

50.§. (1) Az a képviselő, aki a szabályszerűen összehívott
képviselő-testületi ülésről távol marad, és távolmara-
dását előzetesen nem menti ki, igazolatlanul távol-
lévőnek minősül.

(2) A képviselő a képviselő-testület felhatalmazása alapján,
konkrét ügyben, vagy témakörben, rendezvényen képvi-
seli az önkormányzatot a felhatalmazásban foglaltaknak
megfelelően. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás, felkérés, vagy
megbízás hiányában fenti rendezvényen, tárgyaláson
megjelent képviselő erről a körülményről jelenlévőket
tájékoztatni köteles. Az így tett nyilatkozata, véleménye,
állásfoglalása képviselői magánvéleménynek minősül,
mely az önkormányzatra nézve kötelezettséget nem
keletkeztet.

(4) A képviselő-testület megfelelő ismeretekkel rendelkező
személyt, így képviselőt is felkérhet a településüze-
meltetés, közéleti tevékenység koordinálása, idegenfor-
galmi, rendezvényszervezési feladatok végzésére, irá-
nyítására, koordinálására.

51.§.(1) A tiszteletdíj mértékét az éves költségvetés tár-
gyalásakor felül kell vizsgálni. A tiszteletdíj mértékére
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz javas-
latot.

(2) A települési képviselők testületi ülésen a polgármes-
tertől, alpolgármestertől, jegyzőtől és a bizottságok el-
nökeitől szóban felvilágosítást kérhetnek, a képviselő-
testületi ülés záró napirendi pontjaként. 

(3) A képviselő a testületi ülésen kérdéseket tehet fel, mely
kérdések legfeljebb 2 percben adhatóak elő.

(4) A válaszra legfeljebb 3 perc áll rendelkezésre.
(5) A képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem szavaz.
(6) A válasz után képviselői viszonválaszra vagy vitára nem

kerülhet sor.

V. fejezet 
Bizottságok, Társulások

27. A képviselő-testület bizottságai

52. § (1) A képviselő-testület – az Mötv. 57.§ -ban foglal-
takra, és a fontosabb önkormányzati feladatokra tekin-
tettel – a következő bizottságokat hozza létre:
a) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak

száma összesen 8 fő, melyből 5 fő települési képviselő,
3 fő külsős tag.
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b) Szociális Bizottság tagjainak száma összesen 5 fő,
melyből 3 fő települési képviselő, 2 fő külsős tag.

c) Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjainak szá-
ma összesen 3 fő, mindhárman települési képviselők.

(2) A képviselő-testület munkatervében határozza meg a
bizottságok által, vagy bizottsági állásfoglalással be-
nyújtható előterjesztéseket.

53.§ A bizottságok személyi összetételét a 3. melléklet tar-
talmazza. Részletes feladat- és tevékenységi körét a 4.
melléklet tartalmazza.

54. § (1) A képviselő-testület meghatározott feladat elvég-
zésére ideiglenes bizottságot alakíthat. A munkacsoport
működésének szabályait a képviselő-testület annak ala-
kításával egyidejűleg állapítja meg. 

(2) A bizottságok belső működési szabályaikat maguk ál-
lapítják meg. 

28. A bizottságok különös szabályai

55. § A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. § (3)
bekezdése alapján a szükséges vagyonnyilatkozati el-
járások lefolytatásával a képviselő-testület az Ügyrendi,
Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyi-
latkozat Vizsgáló Bizottságot bízza meg.

56.§ A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tesz
javaslatot a polgármester illetményének és az alpol-
gármester tiszteletdíjának emelésére, továbbá a pol-
gármester jutalmára. E témakörben hozott képviselő-
testületi döntés végrehajtásáért a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság elnöke felel. 

57. § (1) A Bizottság üléséről – a megjelentek nevét, a tár-
gyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét, a hozott
döntéseket, állásfoglalásokat tartalmazó – jegyzőkönyv
készül, amelyet a Bizottság elnöke és egy tagja ír alá.

(2) A Bizottságot az elnöke hívja össze. Az ülés időpont-
járól a Hivatal hirdetőtábláján hirdetés kerül kifüg-
gesztésre. 

29. Az önkormányzatok társulásai és együttműködése

58. § (1) A képviselő-testület a társulásban végzett ügyin-
tézésről és szolgáltatásokról tájékoztatást ad. 

(2) Azon társulások jegyzékét, melyben az önkormányzat
részt vesz, a 2. függelék tartalmazza.

VI. fejezet 
Az önkormányzat gazdasági alapjai

30. Költségvetés készítése

59. (1) Az előterjesztést a pénzügyi és településfejlesztési

bizottság előzetesen megtárgyalja, arról véleményt al-
kot, a többi bizottság pedig tárgyalhatja és véleményez-
heti, míg a közalkalmazottak érdekegyeztető fóruma
– a külön jogszabály szerint – véleményezheti.

(2)A kialakított véleményeket írásban a testületi ülést meg-
előzően legalább tíz nappal el kell juttatni a polgármester-
hez, aki azokat a pénzügyi és településfejlesztési bizott-
ság elé terjeszti a végleges tervezet kialakítása végett.

(3)A zárszámadási rendelet megalkotására e § rendelkezé-
seit kell megfelelően alkalmazni.

(4)A költségvetési rendelet valamint a zárszámadási ren-
delet az alábbi eljárási szabályok alapján készül:
a) az önkormányzathoz rendelt költségvetési szervek

(továbbiakban: intézmények) elkészítik és az önkor-
mányzat részére eljuttatják saját költségvetés-terve-
zetüket, zárszámadásukat,

b) az egyeztetett, ellenőrzött intézményi költségvetés-
tervezetek valamint zárszámadások beépülnek az ön-
kormányzat költségvetési-, és zárszámadási rendelet-
tervezetébe.

c) a képviselő-testület – a Pénzügyi és Településfejlesz-
tési Bizottság álláspontja ismeretében – a költségve-
tési-, és zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalja
és jóváhagyja,

d) az így elfogadott költségvetési-, és zárszámadási ren-
deletek – melyekbe az intézményi költségvetési és
zárszámadási adatok is elfogadásra kerültek – az in-
tézmény részére az elfogadást követő megküldésre
kerülnek, mely egyben az intézményi költségvetések
és zárszámadások elfogadását is jelenti.

60. § A testület az önkormányzat saját bevételeinek növe-
lése érdekében helyi adót vezet be, melynek szabályait
külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

61. § (1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására
vonatkozó alapvető szabályokat a vagyonról és gazdál-
kodásról szóló külön önkormányzati rendelet állapítja
meg.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott rendelet szabályozza:
a) forgalomképtelen vagyontárgyak körét,
b) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait

és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell
lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során.

VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

62. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2 )Hatályát veszti Velence Város Önkormányzat Képvi-

selő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 25/2011.(X.25.) önkormányzati rendelete, Velen-
ce Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete Velence Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályza-



táról szóló 25/2011.(X.25.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról, valamint Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 24/2012.(VII.03.) önkormány-
zati rendelete Velence Város Önkormányzatának Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2011.
(X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A képviselő-testület tagjainak névsora

Polgármester: Oláhné Surányi Ágnes
Alpolgármester: Cserny Vilmos
Képviselők: Benkő Istvánné

Martinovszky József
Serhók György
Dr. Sirák András
Dr. Sirák Andrásné
Szávai Jánosné
Uj Roland Gyula

2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete az átruházott hatáskörökről

A.) A képviselő-testület polgármesterre átruházott
hatásköreiről

1. Elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bizott-
ságot hoz létre.

2. A beépítési kötelezettség meghosszabbítása abban az
esetben, ha a telket eladja az önkormányzat.

3. Nyilatkozik minden útügyi és vízügyi hatósági eljárás
ban, ahol az eljárás az önkormányzat tulajdonát érinti. A
nyilatkozat elidegenítésre nem vonatkozik.

4. Bérhitelt vehet fel az önkormányzat hivatala és intéz-
ményeire kiterjedő egyhavi illetmény erejéig, utólagos
beszámolási kötelezettséggel. 

5. Dönt az önkormányzati helyiségek bérbeadásáról.
6. A közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX.22.)

önkormányzati rendelet 3.§.-a értelmében 
a) Közterület-foglalási engedély kiadása,
b) Közterület-foglalási engedély kérelem elutasítása,
c) Közterület-használati díj megállapítása, a díj alóli

mentesség megadása,
d) Közterület-használati díj elengedése,
e) Közterület-használati engedély visszavonása, meghosz-

szabbítása,
f) Közterület-használattal kapcsolatos bejelentés tudomá-

sulvétele,
g) Kötelezés kibocsátása az engedélytől eltérő, vagy en-

gedély nélküli közterület-foglalásoknál a szabályok be-
tartására

h) Kötelezés az eredeti közterületi állapot helyreállítására
a közterület-foglalás megszüntetésére.

B.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
átruházott hatásköre

1. Dönt az ingatlanértékesítéseknél a licithelyzetről és a pá-
lyázatok tartalmáról.

C.) Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényből (továbbiakban: Szoc. tv.) adódó
képviselő-testületi hatáskörök közül: átadott hatáskörök

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
Önkormányzati segély

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
a) házi segítésnyújtás
b) szociális étkeztetés,
c) alapellátás térítési díjának mérséklése, 

rendezése.

2. Dönt a szociálisan rászorult gyermekek intézményi
térítési díj átvállalásáról.

2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

A képviselő-testületi ülésre meghívott politikai pártok

1. FIDESZ –MPSZ Velencei Szervezete 

2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

A képviselő-testület bizottságainak személyi
összetételéről

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:

Elnöke: Serhók György
Tagok: Benkő Istvánné

Martinovszky József
Szávai Jánosné
Uj Roland Gyula
Galambos György
Gránitz Gáspár Istvánné
Martinovszkyné Tóth Veronika

Szociális Bizottság:

Elnöke: Martinovszky József
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Oláhné Surányi Ágnes                   dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. február 10.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. függeléke
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Tagjai: Benkő Istvánné
Szávai Jánosné
Török Ágnes
Pósa Józsefné

Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság

Elnöke: Dr. Sirák Andrásné
Tagjai: Martinovszky József

Serhók György

2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

A bizottságok feladat- és tevékenységi köre

1. A bizottságok eljárnak és döntenek a hatáskörükbe át-
ruházott 1. melléklet szerinti ügyekben. 

2. Döntés-előkészítő feladatot látnak el a képviselő-testület
felé, és annak kapcsán véleményeznek, javaslatot tesz-
nek, állást foglalnak, vagy előterjesztést nyújtanak be és
ellenőrzést végeznek a döntési jogkörükbe nem tartozó
önkormányzati ügyekben – illetékesség szerint – az
alábbi szakterületek vonatkozásában:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tevékenységi
köre: 

költségvetés, pénzügyi gazdálkodás, vagyonértékesítés,
vagyongazdálkodás, adóügyek (és ehhez kapcsolódóan
az Mötv. 57.§-ában meghatározottak).
Önkormányzati vagyonkezelés, hasznosítás, vállalkozói
beruházások, közszolgáltatások, önkormányzati beruhá-
zások, településrendezés - üzemeltetés, építésügy, kör-
nyezetvédelem, köztisztaság, a közterület-használattal
és foglalással kapcsolatos hatósági feladatok. 

Szociális Bizottság tevékenységi köre:
a lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése
és az ezzel kapcsolatos ügyintézés döntései ügyében
beadott fellebbezések képviselő-testület elé terjesztése,
egészségügyi alap- és szakellátás, valamint ezek in-
tézményei

Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilat Vizsgáló Bizottság tevékenységi köre: 

elsősorban a Szervezeti és Működési Szabályzat felül-
vizsgálata és módosításával kapcsolatos előterjesztések
elkészítése, véleményezése, a képviselő-testület műkö-
désével kapcsolatos minden egyéb eljárási, jogi elő-
készítő és véleményező szakfeladat, továbbá a Képvi-
selők vagyonnyilatkozatának kezelése. 

2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. függeléke

Társulások jegyzéke, amelyekben az önkormányzat
részt vesz
1.Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

2. Intézményfenntartó Társulás – Humán Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

3. Orvosi Ügyeleti Társulás

2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 3. függeléke

A Képviselő-testületi ülésre meghívott civil és egyéb 
szervezetek

1.1.   Hajnalpír Baptista Gyülekezet
1.2.   Velencei Református Egyház
1.3.   Velence Római Katolikus Egyház
1.4.   Polgárőrség
1.5.   Önkéntes Tűzoltó Egyesület
1.6.   I. számú Nyugdíjas Klub
1.7.   II. számú Nyugdíjas Klub
1.8.   III. számú Nyugdíjas Klub
1.9.   Sportegyesület
1.10. Regélő Hagyományőrző Egyesület
1.11. „Szépülő Velencét” Környezet-kultúra Egyesület

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról!

A velencei Polgárőrségnek 16 állandó tagja van. 
Társadalmi munkában végezzük az éjszakai és a nap-

pali szolgálatokat Velence Város területén az önkor-
mányzati rendezvényeken, valamint a hétköznapok és
hétvégék folyamán teljesítünk biztonsági szolgálatot éjjel
és nappal is szolgálati gépkocsival. 

Január hónapban a Polgárőrség tagjai 14 alkalommal,
összesen 334 órát áldoztak szabadidejükből a város rend-
jének, nyugalmának és közbiztonságának védelmében.

Ható János
Polgárőrség elnöke

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
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A Köztársasági Elnök 2014. április 6. napjára tűzte ki
az országgyűlési képviselő-választást. Az alábbiakban
néhány fontosabb, sokakat érintő határidőre és tudnivalóra
hívjuk fel a figyelmet, valamint ismertetésre kerül a Helyi
Választási Iroda személyi összetétele és elérhetősége.  

Szavazóköri névjegyzék
•   A magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-

gárok automatikusan felkerülnek a központi név-
jegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
értesítőt kapnak. 

Szavazás
•    A magyarországi lakcímmel rendelkező választópol-

gár személyesen szavazhat.

•    A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

• Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy
országos listára lehet. Az országgyűlési választáson
nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

• A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó
választópolgár belföldön az általa megjelölt településen
átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképvise-
letein adhatja le szavazatát. 

• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb
2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi
választási irodához. Az átjelentkező választópolgár
2014. április 4-én 16.00 óráig módosíthatja vagy visz-
szavonhatja átjelentkezési kérelmét.

• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre
irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. március 29-én
16.00 óráig kell megérkeznie. 

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár
legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kérheti tör-
lését a külképviseleti névjegyzékből.  

• A választási bizottság megbízott (delegált) tagját
legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig lehet beje-
lenteni.

Mozgóurna
• A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének leg-

később 2014. április 4-én 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási irodához.

• 2014. április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 

• A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda
legkésőbb 2014. április 4-én bírálja el.

Ajánlás:
• A választókerületben választójoggal rendelkező válasz-

tópolgár 2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes
ajánlása szükséges. Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat. 

A választással kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Helyi
Választási Irodában, valamint a 

www.valasztas.hu
weboldalon részletes tájékoztató olvasható. 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
(Cím: 2481 Velence, Tópart utca 26. 

Polgármesteri Hivatal)

1.) Vezető: dr. Papp Gyula Gábor jegyző 
Telefon: 06-22-589-402,-416
e-mail: hivatal@velence.hu
fax: 22/472-747

2.) Vezető helyettes: Szelei Andrea aljegyző
Telefon: 06-22-589-418, 
e-mail: aljegyzo@velence.hu
fax: 22/472-747

3.) Tagok:
Máthay Erzsébet
Csikmérő Enricóné
Egri Andorné
Karaniczné Fodor Éva
Kusnyérné Retezi Gyöngyi
Szikora Melinda

TÁJÉKOZTATÓ

A 2014. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSRÓL

A Velencéért Közalapítvány 
Kuratóriuma

(18484229-2-07) ezúton mond köszönetet minda-
zoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át a
Közalapítvány javára felajánlották.

2013. évben 119.415,-Ft összeget az Iskola, Óvoda,
Nyugdíjas Klubok, Mentőállomás támogatására
használtuk fel. 

Várjuk további felajánlásukat a jövőben is!

Bognár Gyula
Velencéért Közalapítvány 

Kuratórium elnöke
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Légy a BÉKE, a HIT, a SZERETET nagykövete!

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

Összesen:

Szakorvosi Rendelő-
intézet betegforgalma

334
734
520
154

1650
192
100

54
3738

Település Esetszám 

Település       Esetszám

Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
2014. január

Budapest
Budaörs
Érd
Siófok
Sóskút
Bakonycsernye
Balajt
Telki
Szabadegyháza
Boconád
Beloiannisz
Ercsi
Besnyő
Mohács Újmohács
Tárnok
Tordas
Gyúró
Esztergom
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Enying
Sárszentmihály
Sárosd
Csókakő
Fót
Ádánd
Aba
Kisbér
Kistarcsa
Gödöllő
Ráckeresztúr
Sárbogárd
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Csetény
Lepsény
Jászberény
Mályi
Orosháza
Megyaszó
Kiskőrös
Pettend
Iszkaszentgyörgy
Zámoly
Moha
Ozora
Pátka
Pécs
Perkáta
Polgárdi
Pusztavám
Rácalmás
Salgótarján
Semjénháza
Simontornya
Szabadbattyán
Tállya
Törökbálint
Várpalota
Vértesacsa
Vértesboglár
Összesen:
Mindöszesen:

71
6
5
1
3
2
1
2
6
1
1
2
2
2

11
116
39
10

200
26
12

578
541

47
224

1
1
1
1
1
1

15
1
1
1
1
5

74
4

14
96

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

2169
5907

A személyi jövedelemadó 1%-a

Az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról meghatározza
azokat a szervezeteket, – egyházakat, alapítványokat, közalapítványokat, köz-
gyűjteményeket, kulturális intézményeket –, melyeknek adományozhatja
adója1%-át az SZJA fizető állampolgár, feltéve, hogy a törvényi feltételek rend-
ben vannak. 
Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a Velencéért Közalapítvány
a törvényi feltételeknek megfelel.
Az adományozás mikéntje egyszerű:
Egy postai szabvány méretű borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket, adószá-
munkat, s ebbe beletesszük rendelkező nyilatkozatunkat, mely csak a ked-
vezményezettek adószámát, esetleg nevét tartalmazza.
A borítékot lezárjuk, és az önadózó adóbevallási csomagjába helyezi, akinek
pedig adóbevallását munkáltatója végzi, legkésőbb március 25-ig munkál-
tatójánál leadja.
A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, azt a munkáltató nem ismerheti
meg, sértetlenül továbbítja az NAV-hoz.

A Velencéért Közalapítvány

adószáma: 18484229-2-07

Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át szűkebb környezetében, adomá-
nyozza azt a Velencéért Közalapítványnak. Az Alapítvány pedig – mint ahogy
ezt tette eddig is – olyan kiemelt célokra fordítja bevételeit, mint az óvodai és
általános iskolai oktatás, mentőállomás, civil szervezetek támogatása.
Kérem, támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre többet tehessünk váro-
sunkért, jövőnkért. 

Rendelkezõ nyilatkozatot a Velencei Híradónak ebben és a következõ 
lapszámában is talál!

Fontos!
Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvez-
ményezett adószámát, a borítékon az

Ön nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse fel! 
A lezárt borítékot a 2013. évről szóló személyi jövedelemadó bevallásával
együtt, azzal egy borítékban küldje meg az Adóhivatalnak.
Ha az Ön 2013. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor
a nyilatkozatát tartalmazó borítékot 2014. március 25-ig a munkáltatójának
adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az
Adóhivatalnak.

Bognár Gyula
Kuratórium elnök



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 diabetológia
(Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia)
Diabetológiai edukáció

Általános sebészet

Proktológia

Gyermeksebészet

Érsebészet

Kézsebészet

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Zakar Gábor
13.00-16.00

(Nefrológia)

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

11.00-15.00
márciustól

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

Átmenetileg 
szünetel

Dr. Imre László

16.00-18.00

Dr. Kállay Miklós

16.00-20.00

Dr. Orosz Gábor

09.00-13.00
Dr. Nagy László

13.00-18.00

Dr. Nagy László

08.00-13.00

Dr. Kerkuska László

15.00-19.00

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

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00
Dr. Végh Dóra

08.00-13.00REUMATOLÓGIA

Csecsemő- és
gyemekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

Fejlődésneuorólia

FÜL-ORR-GÉGE-
GYÓGYÁSZAT

SZEMÉSZET

NEUROLÓGIA

ORTOPÉDIA

UROLÓGIA



SZAKRENDELÉS           HÉTFŐ            KEDD          SZERDA     CSÜTÖRTÖK     PÉNTEK

Dr. Varga László

15.00-19.00

Dr. Lupkovics Gergely

16.00-20.00

Dr. Varga László

15.00-19.00

Átmenetileg
szünetel

Dr. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Tüdőgyógyászat

Pulmonológiai allergo-
lógia és immunológia

KARDIOLÓGIA

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA

Gyógytorna

Fizioterápia

VÉRVÉTEL

RÖNTGEN-
DIAGNOSZTIKA

ULTRAHANG

FOGLALKOZÁS-
EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS

SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

SZÜLÉSZET, 
NŐGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT

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. Czikajló 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
Dr. Hagymási László

16.00-18.00

Tunikolt Éva
09.00-14.00

Tunikolt Éva
13.00-17.00

Dr. Horváth Endre
16.00-18.30

Dr. Horváth Endre
16.00-18.30

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.

Néhány szakrendelés esetében a rendelési idő változása miatt a működési engedély módosítása folyamatban van,
ezért a beosztás tájékoztató jellegű. Felvilágosítást a Szakorvosi Rendelőintézet Recepciója ad (22/589515).
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

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.

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 törzs-
vásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyi-
unk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a
helyi fogyasztást erõsítsük.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Szabolcsi úti Pavilonsor 

Nõi, férfi, gyermekfodrászat 
Szabolcsi úti Pavilonsor
Schwarzkopf Referencia Szalon
Kövesdi Rita 06-20-330-9435 
Fodor Rita 06-30-651-6251 

100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti Pavilonsor

Erika Csemege Szabolcsi út 1.
„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 

Somhegyi Kft. 
Gárdonyi Géza utca 40.
Tel.: 06-70/409-6746 

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. 

Andi Kozmetika, FLABéLOS
Szabolcsi úti Pavilonsor

FLABéLOS FITT Stúdió Velence
TÓFITT Sportszolgáltató Kft. 
Béke út 1. 

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 ételfogyasz-
tásra 10%

Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

Minden termékre 10%, 
+ minden hónapban
aktuális akció

Készpénzfizetésnél étel-
fogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén 5%
kedvezmény
Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

20% kedvezmény a jászóház
árából,  5% kedvezmény a
megvásárolt játék árából 

Készpénzfizetésnél étel- 
fogyasztásra 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 vá-
sárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.

Munkadíjából 10%
Szalagos, kazettás magnófel-
vételek, fényképek, színes
diák, 8 mm-es filmfelvételek
és videók digitalizásála, CD,
DVD készítés 

100% árengedmény minden ter-
mékre, minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ részére

Munkadíjból 5%

Helyben fogyasztásnál 10%

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

Minden hónapban más-más
kedvezmény, a Velencei Hír-
adóban megjelenõ hirdetés
szerint!

10% kedvezmény a korlátlan
havi bérlet árából.
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Pillangók a hóesésben
Szerda reggelre, kicsik és nagyok örömére végre

megérkezett a már nagyon várt hó. Az utcára kilépőket
gyönyörű fehér tájkép fogadta, ami egyben egy szép nap
kezdetét is jelenthette. A velencei ovisok is jókedvűen, iz-
gatottan érkeztek meg az oviba, ahol vidáman mesélték
reggeli élményeiket a frissen leesett hóról.

A Pillangó csoportos gyermekek még le sem vetkőztek,
de már azt tudakolták, hogy mikor megyünk ki az udvarra.
Megbeszéltük, hogy a foglalkozások befejeztével rende-
zünk egy hócsatát. Ennek következtében még az öltöz-
ködés is sokkal gyorsabban ment, mint máskor, s közben
már azon szervezkedtek, hogyan fogják megdobálni az
óvónőket, dajkákat. Pillanatok alatt elkészültünk a nagy
csatára, s a felnőttek még észbe sem kaptak, de már zá-
poroztak is feléjük a hógolyók. (Hát, amikor közel húsz
gyermek közelít sikoltozva, hógolyóval a kezében egy
óvónő felé, azt az érzést nem is lehet leírni.)  

Miután már mindenki jobban hasonlított egy hóember-
hez, elhatároztuk, hogy hóangyalt készítünk. A gyerekek a
Pillangó csoport ablakai alatt felsorakoztak, majd jeladásra
egyszerre feküdtek hanyatt, hogy elkészítsék műalkotá-
saikat. Nagyon jó
móka volt, miden-
ki elégedett volt a
végeredménnyel.
Ezek után még egy
fiú-lány hócsata
is belefért a dél-
előttbe.

Az elfáradt pil-
langók álmát ezen
a napon a hó angyalkák vigyázták. Reméljük, lesz még
lehetőségünk megismételni ezt a szép napot.

Cselkó Béláné óvodapedagógus
Pillangó csoportÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a Velencei Meseliget
Óvoda a 2015. május 31-ig a 3. életévüket betöltött
gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.): 
2014. 03. 25-én, (kedd) 8:00-16:00-ig.

Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér 1.):
2014. 03. 26-án, (szerda) 8:00-16:00-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:         
- Orvosi igazolás
- Gyermek lakcímkártyája
- Szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

„Hull a hó, hull a hó, 
lesz belőle takaró…”

Minden kisgyermeknek nagy örömet jelent a tél, és az
ezzel járó játékok. A Csiga csoportosokkal már mi is na-
gyon vártuk, hogy leessen az első hó. Mindennap figyeltük
mikor lesz már hideg, mint a kis meteorológusok, a gye-
rekek is segítetek ebben. Már napokkal előtte elkezdtük
gyűjteni a különböző alakú műanyag flakonokat, hogy szí-
nes jeget készíthessünk, és közben megfigyelhessék a fes-
ték oldódását, az erősebb és a gyengébb színeket. Ezután
tálcán közösen ki is vittük az udvarra. Másnap aztán meg-
nézhettük mi történt. A jéggel játszani is lehet, fedezték fel
a gyerekek, mert a kezünk melegétől elmozdul, de azt is
megpróbálhatták, hogy „előjön-előbújik” a pohárból. A
színes jégdarabokból aztán meg is építettük a várunkat.
Hasonló rácsodálkozást jelentett a hófestés is. Közösen
fedeztük fel a színfoltokat, egy-egy virágot vagy a színes
titkos utakat is. Ez igazán jó mulatság volt mindannyiunk
örömére.  

Banka Mária óvodapedagógus
Csiga-csoport

Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelem-
adójuk 1%-ával az ÓVODA ALAPÍTVÁNYÁT!

A kedvezményezett neve:
„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány. 

A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07

További célunk az előző évekhez hasonlóan a 
gyermekprogramok, kirándulások, rendezvények, 

ballagók, új óvodások támogatása, és a játékállomány
bővítése.

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány Kuratóriuma

JJééggvváárraatt  ééppíítteettttüünnkk!!
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„Már ovis 
vagyok!”

Január 6-án a Meseliget
Óvoda újabb csoporttal, és
két óvó nénivel, s egy dajka

nénivel bővült. Barátságos,
családias egészen kicsi csoport

az egészen kicsiknek.
Éva néni, Anna néni és én legalább

akkora izgalommal vártuk ezt a napot, mint a leendő ovi-
sok, hiszen mi is újak voltunk, akár csak a csoport és a
gyerkőcök. Mi úgy mondtunk: „Együtt szokunk be a gye-
rekekkel!”

Az első napon már meg is érkeztek a gyerekek (persze
még anyukákkal) mosolygósan, lelkesen, talpraesetten.
Örömmel láttuk, hogy nem lesz gond a beszokással, igazán
otthonosan érezte magát mindenki szinte már az első
napon.

Kis létszámmal indultunk, a beszoktatás ideje alatt
mindketten a csoportban voltunk, így lehetőségünk adó-
dott alaposan megismerni a gyerekeket, és a gyerekeknek
minket. Azóta is folyamatosan érkeznek a gyerkőcök. Évá-
val próbálunk szeretetteljes, barátságos, nyugodt légkört
biztosítani a legkisebbeknek, hogy ezzel is könnyítsük a
szülőktől való elválást. Sokat mondókázunk, énekelge-
tünk, játszunk velük ölbeli játékokat, hogy minél előbb ki-
alakuljon egy bizalmi kapocs, megismerjék a felnőtteket
és társaikat, szívesen járjanak óvodába. Legyenek rá büsz-
kék: „Már ovis vagyok!”

A Tulipán csoportunknak is kialakult a kicsik szükség-
leteihez igazodó napirendje, amiben mindennap helyet kap
a mese, vers, és mozgás. Ha tehetjük, mindennap a sétá-
lunk, a gyerekek mozgásigényének kielégítésére a friss le-
vegőn való játékot alkalmazzuk.

A csoportban az érzelmi intelligenciára alapozva, úgy
szeretnénk a gyermekeket nevelni,  hogy olyan iskolások,
később felnőttek legyenek, akik képesek a problémáikat
és konfliktusaikat megfelelően kezelni, érzelmeiket kife-
jezni, magabiztos, kiegyensúlyozott személyiségük legyen.

Főbb céljaink erre az évre, hogy a gyerekek ne csak
megszokják, hanem meg is szeressék az új környezetet,
megismerkedjenek az óvodai élettel, társaikkal és a fel-
nőttekkel.

Nagyon sokat fogunk tanulni egymástól, az biztos!

Galambos Emese óvodapedagógus
Tulipán csoport

Kedves leendő Óvodás!
Szeretettel várunk, ha 

2015. május 31-ig betöltöd a harmadik évedet,
a Velencei Meseliget Óvoda intézményébe,

az ó-falusi településrészén 
(Velence, Fő u. 79.) 2014. 03. 03-án (hétfő),

az újtelepi településrészen 
(Velence, Szent Erzsébet tér 1.) 2014. 03. 04-én (kedd),

16:00-tól,17:00-ig az „OVIS LESZEK” klubunkba,
ahol megismerkedhetsz az óvodával, az óvodai

játékokkal és a felnőttekkel.

Várunk szüleiddel, s kérjük, hozzatok magatokkal
váltócipőt. 

Remélem, találkozunk!

Üdvözlettel: 
Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Bóra Csilla, Ander Beáta, Banka Mária,
FujtásJózsefné óvó nénik, 

Vadon Melinda, Csányi Enikő  
dajka nénik
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A tél számunkra, embereknek is nagy kihívás, de az
igazi erőpróbát az állatvilágnak jelent. Sok kismadarat a
hideg komoly próbatétel elé állít. Mivel a velencei Mese-
liget Óvoda Zöld Óvoda, ezért folyamatosan gondosko-
dunk a madarak téli etetéséről a gyerekekkel együtt. 

A hideg beköszöntével elkezdődik a tavaszig tartó ma-
dáretetés, ami különleges öröm az óvodások körében. Sok-
féle madáretetőt készítünk, hogy az udvarunkba látogató
madaraknak megfelelő helyet, élelmet, illetve gyermeke-
inknek tapasztalatok gyűjtéséhez minél több lehetőséget
tudjunk biztosítani. Például madáretetőket barkácsolunk
sütőtökből, madárgolyókat készítünk zsírból, magokból.                                               

Reméljük, sokat tudunk segíteni abban, hogy udvarunk
„kis vendégei” túléljék a hideg, téli napokat, mindemellett
gondoskodásra és tudatos állatvédelemre is szoktatjuk a
gyermekeket.

Ander Beáta óvodapedagógus
Piros alma csoport

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető

Téli gondoskodás…
Óvodánk „zöld óvoda”, ami azt jelenti, hogy minden-

napjaink során kiemelt szerepet kap a természeti és tár-
sadalmi környezettel való ismerkedés, a természeti értékek
védelme.

A januárban beköszöntött hideg idő különösen aktuálissá
tette, hogy a gyerekekkel az állatok téli életmódjáról, a
róluk való gondoskodás fontosságáról beszélgessünk. A
különböző tevékenykedések (gyurmázás, festés, játékhely-
zetek) közben a kicsik kötetlenül, bátran osztották meg
sokrétű ismereteiket egymással. A csoportban nagyon
sokan tudták, hogy vannak téli álmot alvó állatok és a telet

más, melegebb éghajlatú országban töltő madarak. Ügye-
sen megfogalmazták gondolataikat az állatokról való téli
gondoskodás fontosságáról is: „A madarak nem találnak
ennivalót a hidegben a hó alatt, ezért kell őket etetni.” A
beszélgetést követően az udvarra indultunk, ahol a szor-
gos kis kezek feltöltötték a madáretetőket eleséggel, hogy
„ne éhezzenek a madárkáink”.

Az óvodai játékidő során a gyerekek azóta is gyakran
kukucskálnak ki az ablakon, hogy megnézzék, van-e
vendégünk a madáretetőnél.

Pirosné Kovács Viktória óvodapedagógus
Katica csoport

Köszönjük:
Poósz házaspárnak a Mikulás ünnepségen a technikai

lebonyolításban nyújtott önzetlen segítségét. 
Orosz Viola szüleinek a Velencei Meseliget Óvoda

Velence Város Karácsonyán készített kisfilmjét.

Madáretetés az óvodában
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jjááttsszzóóddéélluuttáánn

„„OOvviiss  lleesszzeekk””
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Iskolánk ez évben is sítábort szervezett, melyre több
mint százan jelentkeztek, beleértve az apukámat és engem
is. Hat órás út után érkeztünk meg a helyszínre, az ausztriai
Koralpéba, mely remek választásnak bizonyult: pályaszál-

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez
nincs fogható.”

Így ír Kosztolányi Dezső. Nekünk, magyaroknak, diákoknak és fel-
nőtteknek, az a dolgunk, hogy ezzel tisztában legyünk, s ápoljuk ma-
gyarságunkat, kultúránkat.

Minden év január 22-én, a Magyar Kultúra Napján közös megem-
lékezést tartunk iskolánkban. Így történt ez az idén is.

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

AA  MMAAGGYYAARR    KKUULLTTÚÚRRAA    NNAAPPJJAA

lásunkról szó szerint a sítároló
előtti ajtón kicsúszva a felvonók
aljához kerültünk. 

A hotel szép, modern környe-
zete mindenkit megelégedettség-
gel töltött el. Nem is sejtettük,
hogy néhány nap múltán ezek a
tulajdonságok erősen felértéke-
lődnek. 

Érkezésünk másnapján lelke-
sen csatoltuk fel a síléceket, hogy
kipróbálhassuk a sípályákat, me-
lyek kitűnőnek bizonyultak. 

A sífelvonók megállás nélkül
használatban voltak, hisz min-
denki aki leért, alig várta, hogy
újra csúszhasson. A következő
napon hasonló volt a helyzet: föl-
le, föl-le, bár a lefele út számom-
ra azért mindig gyorsabban és

élvezhetőbben telt, mint a fölfelé vezető. A harmadik nap
viszont jött a feketeleves: a fagy, ónos eső és szél bizony
minket sem került el, tönkretéve a hó nagy részét, és
megállásra kényszerítve a felvonókat.

Sítábor       Koralpe
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A Sítábor
A táborba néhányan kocsival és sokan busszal indultak

útnak. Az út négy órás volt kocsival, aminek a végén egy
hosszú szerpentin volt.  A szállás nagyon tetszett, a szobák
szépek voltak. Este tábormegbeszélés volt  a  vacsora után,
ahol átadták a síbérleteket.

Másnap két csoportban reggeliztünk, és kilenc óra
körül elindultunk a sípályára. Az idő szép, a kilátás gyö-
nyörű volt, és a pályák is jók voltak. Aztán leereszkedett a
köd. A hegy tetején nagyon fújt a szél és hideg lett. A négy
napból csak kettőt síelhettünk, mert az időjárás nagyon
rosszra fordult. A negyedik nap a kis csákányos felvonó
megnyitott, így meg lehetett tartani a minden évben szoká-
sos versenyt is.  

Esténként a szállodában egy-egy programot szerveztek,
például társasjátékot, filmnézést, és egyszer táncoktatás is
volt. A rossz időben a társalkodó helyeken gyűltünk össze,
ahol mindenki az elektromos „kütyüivel lógott”. Volt egy
billiárd asztal is, ahol a legtöbbet a másodikosok és har-
madikosok játszottak. 

Amikor nem tudtunk síelni,
elmentünk sétálni és mókus-
lesre, de sajnos nem láttunk
egyet sem. Sokan elmentek
szánkózni is.

Az utolsó nap több család
is hazaindult, mert esni kez-
dett az eső, így mi is. Ezért
nem lehettem ott a táborzáró
bulin, amit nagyon sajnálok.

Annak ellenére, hogy nem
síelhettünk sokat, nekem na-
gyon tetszett a sítábor, és jö-
vőre is szeretnék menni.

Dombi Vanda 4.c

Bár síelni nem lehetett, a szálláson így is remekül
érezte magát mindenki, szervezőink különféle progra-
mokkal gondoskodtak arról, hogy a kényszerű bezártság
miatt senki ne unatkozzon. 

A hazaindulás előtti napra javult a helyzet, az alacso-
nyabban levő felvonók újra el tudtak indulni, bár az
időjárás még mindig eléggé ellenünk volt. Azért mindenki
csúszhatott amíg bírta a hideget, sőt, a csapatban voltak
olyan lelkes síelők, akik sífelszereléssel a vállukon meg-
mászták a hegyet, hogy aztán lecsúszhassanak. Utolsó es-
ténken a tábort záró buli annyira jól sikerült, hogy hajnali
fél kettőig volt együtt a társaság. 

Sajnos a zord időjárás megnehezítette a hazautat is, az
ónos eső miatt lassabban és óvatosabban haladtunk, de
végül szerencsésen és jó hangulatban érkeztünk meg.
Voltak kisebb nehézségeink, főként a természet jóvoltából,
de azért, mint minden évben, most is úgy érzem, hogy egy
ilyen tábor felejthetetlen élmény és kaland; örülök, hogy a
részese lehettem.

Nagy Bálint 8.b
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Rákoskert Kupa Országos Tornaverseny

December 14-én Budapesten, harmadik alkalommal vet-
tünk részt a 17. alkalommal megrendezésre kerülő Rákos-
kert Kupa Országos Tornaversenyen. Iskolánkat és ezzel
együtt városunkat az alsós és felsős lányok csapata egy-
aránt képviselte. 

Az alsósok számára kiírt versenyen igen szoros küz-
delemben az ezüstérmet sikerült megszereznünk (12 in-
duló csapat), s ezzel az eddigi legjobb helyezésünket értük
el. A csapat tagjai: Popelka Liliána, Lukács Ajsa, Márta
Rebeka, Zsengellér Nóra, Papp Gréta, Vas Eszter Panna.
Az összetett egyéni verseny győztese iskolánk tanulója Vas
Eszter Panna lett, aki sokadszor bizonyította tehetségét. 
A felsősök versenyében 14 induló csapat közül sikerült
megszerezni a 6. helyet, melynek értékét növeli, hogy
idősebb versenyzők voltak az ellenfelek, a novemberi
versenyhez képest pedig magasabb pontszámokkal sikerült
zárnunk a kupát. A csapatot Kovács Dominika, Kiss
Csenge, Kovács Luca, Végh Nikolett, Vas Eszter Panna és
Bátonyi Anna alkotta. 
Felkészítő tanár: Varga Attila.

Tehetséges lány tornászaink egy héttel a Rákoskert kupa
versenye előtt, „hazai pályán”, iskolánk tornatermében
mérték össze tudásukat. A verseny érdekessége volt, hogy
szabadon választott, egyénileg megalkotott gyakorlatokat
is be lehetett mutatni mind a három tornaszeren. A verseny
pontozói is ennek megfelelően rendhagyó módon iskolánk
nevelőtestületének tagjai voltak: Nagy Edit Nünü néni
mellett, Czuppon István bácsi, iskolánk igazgatója és a
lányok felkészítő tanára: Varga Attila.

Örömmel mondhatjuk, hogy akik nézőként, érdeklő-
dőként megtekintették a baráti versenyünket egy igen iz-
galmas, színvonalas, s egyben látványos délutáni sport
program részesei lehettek.

A versenyen a következő tanulók vettek részt: Vas Eszter
Panna, Kiss Csenge, Bátonyi Anna, Végh Nikolett, Kovács
Luca, Kovács Dominika, Zsengellér Nóra, Lukács Ajsa és
Popelka Liliána.
Az esemény végén minden résztvevő oklevéllel és egy
aranyéremmel gazdagodott, jelezve, hogy a szorgalmas,
kitartó munka mindenki számára egyformán a legnagyobb
elismerést jelenti. Varga Attila

tanár
„A győzni akarás mit sem ér, ha nincs meg az akaraterőnk
a felkészüléshez.”(Juma Ikangaa)
Nagyon nagy élmény volt a számomra, ahogy ezek a lá-
nyok tornáztak. Ügyes, bájos, harmonikus mozgás. Büszke
bemutatkozások. Van is mire! Igazán tehetségesek, s látszik,
hogy sokat gyakorolnak. Én mindegyikükre egyformán
büszke voltam, s a nézők is nagy figyelemmel, csendben
nézték végig a tornát. Kívánom lányainknak, hogy továb-
bra is ilyen sikeresen és kitartóan készüljenek, hiszen
akkor meglesz a győzelem is. Nagy Edit

tanár
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További képek és információk iskolánk
honlapján, a

www.zoldligetsuli.hu weboldalon. 
Érdemes gyakran odaklikkelni!

Torna 
megyei diákolimpia döntője

2014. január 25-én iskolánk adott otthont a lány
tornászok megyei diákolimpiai döntőjének.

A versenysorozatban 2006 óta veszünk részt, s
most első alkalommal került sor velencei rendezésre.
Nagy izgalommal készültünk a megmérettetésre és
örömmel mondhatjuk, hogy sikerült magas szín-
vonalú bajnoki döntőt lebonyolítanunk!

Köszönettel tartozzunk iskolánk vezetésének,
pedagógusainak, a tornászok szüleinek önzetlen
munkájukért, támogatásukért. Reméljük, hogy a
következő évben is házigazdái lehetünk a
versenynek.

A VERSENY EREDMÉNYEI:
I. korcsoport: II. hely
Csapattagok: Kecskés Vivien, Faragó Bíborka, Gál
Stella, Bodrogi Lili, Tihon Viktória, Csibrik Dorka,
Teplánszky Diána, Török Szaffi.

Egyéni összetett: II. helyezett Török Szaffi

II. korcsoport: I. hely (zsinórban 4.szer!!) 
Csapattagok: Ható Hanna, Dobler Lili, Bicskei
Szabina, Popelka Liliána, Lukács Ajsa, Márta
Rebeka, Zsengellér Nóra, Vas Eszter Panna.

Egyéni összetett: 
I. helyezett: Vas Eszter Panna (szintén negyed-
szer!!), 
II. helyezett: Zsengellér Nóra

III-IV. korcsoport: II. hely.
Csapattagok: Kovács Dominika, Kiss Csenge,
Kovács Luca, Végh Nikolett, Bátonyi Anna
Egyéni összetett: 
I. helyezés: Bátonyi Anna
III. helyezés: Kovács Luca

Felkészítő tanár mindegyik korcsoportban: 
Varga Attila.

Az országos elődöntő március 1-jén Pécsen lesz. 

Hajrá lányok !!!

Összeállította: Nagy Edit pedagógus
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii

Élményekben gazdag, mozgalmas, szép évet hagytunk
magunk mögött. Év eleji „álmainkat”, terveinket sikerült
megvalósítani, ami a közös munka eredménye. Köszönöm
szépen klubtagjainknak, köztük Nagy Szilviának, tisztelet-
beli tagunknak, hogy az anyagi hozzájárulás mellett sok
munkával segítették klubnapjaink vagy egy-egy nevezete-
sebb esemény megtartását, és a városi ünnepségeknek, ren-
dezvényeknek is aktív részesei, szereplői voltak. Klub-
tagjaink nevében megköszönöm a Polgármester asszony-
nak, az Önkormányzat dolgozóinak  egész évi támogatását
és segítségét!

Az Óesztendőt kitűnő hangulatú, zenés délutánon bú-
csúztattuk el, és máris terveztük az első félévi programot,
amelynek első vidám eseménye a farsangi mulatságunk lesz. 

A téli hónapokban egészségünkre is jobban odafigyelve
gyümölcsnapot is tartottunk, tagjaink a kedvezményes für-
dőbelépőt hétről-hétre kihasználják. Az új évnek 67 fővel
„vágtunk neki”: 45 hölgy, 22 férfi. Bízom benne, hogy tag-
jaink lelkesedésével, segítségével az idén is maradandó él-
ményeket hozó programok részesei lehetünk. Kívánok
minden kedves Olvasónak, Nyugdíjastársaimnak rövid
telet, nagyon jó egészséget, vidám Farsangot!

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

A nyugdíjas klubunk tagjai hűségesen jönnek klubesté-
inkre. Megkezdtük az idei évben is a zsíroskenyér partikat.
Beszélgetünk, kártyázunk, dominózunk, miközben már
tervezzük a tavaszi kirándulásokat is.

Vén Lászlóné  klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub telnek napjaink, ezért, kihasználva a januári enyhébb időt,
a fiúk lelkesen aprítottak fát a kemencéhez, mi pedig me-
leg teával és virslivel háláltuk meg fáradozásukat.

A tombola bevételéből finom pompost sütöttünk, amit
jókedvűen, közösen fogyasztottunk el.

Nagyon várjuk már az igazi jó időt, tervezgetjük a
tavaszi, nyári kirándulásainkat. Időnként eljárunk a fürdő-
be, ahol kellemes környezetben ápolgatjuk fájós izületein-
ket. Nekünk, nyugdíjasoknak, nagyon nagy segítség, hogy
kedvezményes áron látogathatjuk a fürdőt. Ezúton köszön-
jük a Polgármesteri Hivatalnak és a Velence Resort & Spa
vezetőinek, akik évről évre támogatják a velencei lako-
sokat, illetve nyugdíjasokat. 

Minden kedves nyugdíjas társunknak jó egészséget
kívánunk! Herczeg Ferencné  klubvezető

Január elején pótszilvesztert tartottunk, és valamennyi-
en nagyon jól éreztük magunkat, sokat táncoltunk, alapo-
san megdolgoztattuk fájós lábainkat. Klubtagjaink aján-
dékaiból tombolát szerveztünk, ami nagyon sikeres volt.

Az év végi eseménydús ünnepek után csendesebben

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, 

Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 
ingyenes jogi tanácsadást indít 

család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.

Helyszín: Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete 
Székesfehérvár, Tolnai u.10.

Időpont: minden pénteken 10:00 - 12:00 óráig

További információ, előzetes bejelentkezés 
06-20/562-96-19 telefonszámon

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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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Szeretettel várunk benneteket, keddenként 9-12-ig 
a Mikkamakka Játéktárban (Velence, Tópart út 52.) 

A következő hetek programjai:
február 11. Farsang 

„jelmezverseny”, házisütik, álarckészítés
február 25. Óvodai ismertető 

vendégünk Serhókné Varjas Edit a Meseliget
Óvoda vezetője

március 11. Környezetbarát Háztartás

Bővebb információt honlapunkon találhattok
http://babaklubvelence.hu

Továbbra is várom azon lelkes anyuka vagy anyukák je-
lentkezését, akik önkéntes munkájukkal segítenének prog-
ramjaink szervezésében, hírlevelek, cikkek megírásában.

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

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

A Mikkamakka Játéktár az Új évben is szeretettel és
játékos kedvvel várja a családokat az alábbi foglalkozá-
sokkal: Családi Játéktár
Kötetlen játék játéktanácsadással, baba mama klub által
szervezett programokkal
Kedden 9:00-12:00 óráig

Leendő ovisok klubja
2014-ben újra indul a leendő ovisok klubja ahová azokat a
kétéves gyermekeket várjuk, akik a 2014/2015. tanévben
indulnak oviba. Hetente egyszer óvodapedagógus vezeté-
sével komplex foglalkozáson vesznek részt a gyermekek.
Jelentkezni Kecskés Mártánál az alábbi telefonszámon
lehet: 06 20/257 58857 A pontos időpontról megfelelő lét-
szám esetén minden jelentkezőt értesítünk.

Játékkölcsönzés
Ha szeretnétek otthon minél több játékot kipróbálni,
gyertek el, és kölcsönözzétek ki játékainkat egy hétre, és
játsszatok mindig új és új játékkal. A játéktárban segítünk
a megfelelő játék kiválasztásában.

Szülinapi zsúr a Mikkamakka varázslatos 
Játéktárában

Hétvégén megtarthatjátok nálunk gyermeketek szülinapját.
A megbeszélt időpontban 3 órán keresztül csak a tiétek
a játéktár, és kedves Játékmester irányításával tehetitek
felejthetetlenné ezt a napot.

Várunk mindenkit szeretettel!
Címünk: Mikkamakka Játéktár  - Tópart u. 52.

Telefon:  06 20/257 5887

Kedves 
játszani szerető 

Családok!

Felnőtt, aktív korúak figyelem!
Az Agárdi Gyógy-, és Termálfürdő az alábbi kedvez-
ményt ajánlja:
2014. március 1-től június 30-ig a fürdő TB által támo-
gatott balneoterápiás gyógykezeléseit (medencefürdő,
iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő,
gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz alatti sugármasszázs)
különös kedvezménnyel nyújtjuk az Ön településének
18-60 év közötti, felnőtt, aktív korú lakosai részére.
Abban az esetben, ha a maximálisan igényelhető, 60 db
kezelést igényli, úgy a megszokott 19.000-21.000 Ft
helyett most 12.000 Ft-ért (200 Ft/kezelés) veheti igénybe
a szolgáltatásokat.
Mit kell tennie?
Keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót a helyileg il-
letékes reumatológiai szakrendelésre, vagy az Agárdi
Gyógy,- és Termálfürdőben működő reumatológiára  (idő-
pont egyeztetés minden hétköznap 13.00-15.00 óra között
a 22/579-248-as telefonszámon).

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület

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

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 Két Tanítási Nyelvű Baptista
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.
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A  Velencei-tó Térségi TDM (velencei és a gárdonyi
TDM közös szervezete) képviseli a Velencei-tavat és
térségét a 2014. évi Utazás kiállításon, február 27. és már-
cius 2. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont
területén. A két egyesület dolgozói, tagjai és partnerei, a
velencei-tavi térség szolgáltatói a tavat egységes egészként
mutatják be négy napon át az ország legnagyobb turisztikai
kiállításán. 

A Velencei-tó információs pultja a Magyar Turizmus
Zrt. Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság
által szervezett 180 nm-es régiós, A7 jelű standon lesz
megtalálható, az A pavilonban. A Velencei-tó Kapuja a
Velence Korzó és Szabadstranddal, vízhez kötődő élmény-
programok, fürdőink, wellness szállodáink, rekreációs
szolgáltatásaink, kerékpáros és gyalogos túrák, vízi
élmények, hajózás, kulturális és természeti látnivalók,
gasztronómiánk, bor és pálinka kínálatunk, helyi termékek
lesznek a középpontban. A Velencei-tó a Bringa Expón is
képviselteti magát a TDM-ek szervezésében!

A kiállítás csütörtök-vasárnap 10.00-18.00 között várja
a látogatókat!
Belépőjegy ára: 
csütörtök (szakmai nap) 3200 Ft, online elővételben 2300 Ft
péntek-vasárnap            1900 Ft, online elővételben 1500 Ft
Családi jegy (2+3)        3800 Ft.
Egyidejű rendezvények, amelyekre a belépőjegyek szintén
érvényesek: Karaván Szalon, VitalExpo, PORT.hu Bringa-
expo, Afrika Expo

Kérjük, hogy amennyiben saját szóróanyaggal
(attrakciók, turisztikai szolgáltatók) szeretnének meg-
jelenni a kiállításon, vegyék fel velünk a kapcsolatot!

Bemutatjuk Egyesületünk egyik tagját
A Rózsakert társasház egyik igényesen kialakított

lakásával (Termál Apartman) Majtán Olga és családja
gazdagítja a helyi turisztikai szálláskínálatot! 

Részt vesznek a Helyi Minősítési Rendszerben (jelen-
leg 4 rózsa) és TDM tagként is együttműködnek velünk. 

Budapesten él férjével és négy gyermekünkkel, de
számtalan kedves élmény köti őket a Velencei-tóhoz.    

2011-ben egy ismerősük révén figyeltek fel a Velence
Resort & Spa-val szemközti Rózsakert társasház adottsá-

gaira. Nyitottak voltak vállalkozásuk bővítésére, így szü-
letett meg a Termál Apartman.

Egész évben várják vendégeiket az 56 m2-es, akár hat
személy elhelyezésére is alkalmas apartmanukba. Tágas
nappali, kényelmes ágyak, jól felszerelt konyha, praktikus
zuhanyzófülke, különálló WC, játszósarok, szép kilátás
jellemzi a lakást. Vendégeik további kényelmét szolgálja a
korszerű légkondicionáló. A hozzájuk érkezőket kellemes,
otthonos légkör veszi körül. 

A Termál Apartman kialakításakor felhasználták sze-
mélyes tapasztalataikat, így olyan szálláshelyet valósítot-
ták meg, amit ők is szívesen használnának, amilyet
maguknak is kívánnak nyaralásaikra. Hogy mindez meg-
valósult, azt az egyik, vendégként érkező  kisgyerek meg-
fogalmazása is jelzi: „Anya, nem is mondtad, hogy ilyen
szép helyre jövünk!”

Az apartman kiemelkedő adottsága a wellness fürdő
közelsége. Pár perces sétával elérhető a gyógyvíz és a
fürdő által kínált kényeztető szolgáltatások. Ugyanennyi
idő alatt a tópartra is el lehet sétálni, és a Velence Korzó és
Szabadstrand is közel helyezkedik el.

A Termál Apartman közlekedés szempontjából is
kiváló helyen van, akár vonattal, akár busszal vagy autó-
val érkeznek hozzájuk. Az udvaron díjmentes parkolást
biztosítanak. 

További részletekért kérjük, látogassa meg honlapjukat
a www.termalapartman.hu -t!

Szeretettel várják a kedves Olvasók vendégeit is! Ki-
emelt figyelmet fordítanak arra, hogy jól érezzék magukat
náluk, Velencén és a Velencei-tónál!

TURIZMUS

Utazás
2014

Arday Ágnes, TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

Telefon/Telefax:22-470-302
E-mail:vttdme@vttdme.t-online.hu
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Római Katolikus Egyházközség miserendje:

Ó-falu, Szent István Templom:

kedd: 08:00 óra péntek, szombat: 18:00 óra

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. Telefon: 22/472-149

Református Egyházközség a parókián  (templom 

udvarában): Templom köz 1. Telefon: 22/472-372

A nagyböjti idő

Húsvét ünnepét hosszú várakozási időszak előzi

meg, amit nagyböjti időnek nevezünk, mely idén

március 5-ével kezdődik. Ez az időszak negyven

napos szent idő, szimbolikáját a Bibliából veszi,

Jézus Krisztus negyven napos böjtjének az emlé-

kére. Hamvazószerdától húsvétvasárnapig tart ez

az időszak.

A nagyböjti idő bűnbánati célokat szolgál. Szi-

gorú előírások betartására tanítja az Egyház a hí-

veket: ilyenkor nem rendezünk hangos mulatozást,

nagyböjt péntekjein a hústilalom 14 éves kortól

nem váltható át más jócselekedetekre. Pénteken-

ként keresztútjárással elmélkedjük végig Jézus

szenvedéseit, mely hagyomány az apostolokig nyú-

lik vissza.

Hamvazószerdával kezdődik az ünnepkör. A

„hamvazó” elnevezést azért kapta ez a nap, mert az

ősegyházban a bűnbánók vezeklőruhát viseltek, és

a ruhák megáldásakor hamuval hintették meg ma-

gukat. Ez a gyakorlat – a hamvazás – máig is meg-

maradt. A hamu az előző évi virágvasárnapi meg-

szentelt és elégetett barkából készül, és figyelmeztet

az élet múlandóságára. Hamvazószerda szigorú

böjti nap, húst nem fogyasztunk ezen a napon, há-

romszor eszünk és csak egyszer lakunk jól.

Nagyböjti idő alkalmas arra, hogy megújuljunk

lélekben és rendezzük a kapcsolatunkat az Istennel.

Használjuk fel ezt a kegyelmi időszakot jól, hogy

valóban közelebb kerülhessünk Istenhez és általa

minden embertársunkhoz.

Csaba atya

Házasság hete Velencén
Sírig tartó szerelem nem létezik, de sírig tartó

hűséges házasság igen

– állítja a Károli Gáspár Református Egyetem docense,
Komlósi Piroska. Ha gyermek lennél és rajtad múlna, hogy
hová szeretnél megszületni, biztos, hogy egy házaspárt
választanál – véli Richard Kane, a Házasság hete mozga-
lom elindítója. 

Sokak szerint elavult a házasság intézménye, de na-
gyon sokan vannak, akik másképp gondolják. Például a
Házasság hete szervezői, akik immár hetedszer rendezik
meg itthon az országos programsorozatot.

A Hajnalpír Baptista Gyülekezet is bekapcsolódik a
Házasság Hete programjába!
A rendezvény eseményeiről a következő lapszámban rész-
letesen beszámolunk.

Vadon Sándor
lelkipásztor
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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Fábián Janka: A francia nő
Steven Saylor: A hét csoda

Szécsi Noémi: Gondolatolvasó
Háy János: Xanadu

Belinda Alexandra: Flamenco Párizsban
Emily Colin: Az emléktolvaj

Melanie Benjamin: Az aviátor felesége
Patrick McGuiness: Az utolsó száz nap

Jeanne Kalogridis: Az inkvizítor felesége
Charles Cumming: A Cambridge-i hatok

Benkő László: Honfoglalás: történelmi regény 
a honfoglalás korából

Cynthia Harrod-Eagles: Anna (Kirov saga; 1.)
David Baldacci: A tiszta igazat

Khaled Hosseini: És a hegyek visszhangozzák
Ljudmila Ulickaja: Örökbecsű limlom
Danielle Steel: The sins of the mother

Csernus Imre: A kiút
Ungvári Tamás: A kérdező – szokatlan beszélgetések

Kovács Mária: Társalgás, szituációk, képleírások 
és hallás utáni szövegértés olaszul

Enczi Zoltán: Digitális fotózás kezdőknek 
(2014 újdonságaival)

Csányi Vilmos: Segítség, kutyás lettem! 
Ute Ludwigsen-Kaiser: Mindenki tud rajzolni

Sue Atkinson: Kiút a depresszióból
Marie-Claude Paume: Ehető vadnövények
Antony Beevor: A második világháború

Amelie Benn: Léna és a csillagbalett 
Alessandro Gatti: Utolsó felvonás az Operában 

(Sherlock, Lupin & én)
Geronimo Stilton: Az élet egy rodeó!

Francesca Simon: Rosszcsont Peti és a dinoszauruszok
Gerald Durrell: Léghajóval a dinoszauruszok földjén

Catherine Hapka: Szófia hercegnő
Elisabetta Gnone: Ég veled, Fairy Oak 

(Fairy Oak; 7.)
Anna Taube: Csodaszablya Lali kiszabadítja 

Kazimirt 
Angol dalok és mondókák kicsiknek
Nathalie Somers: Lányok regénye 2.

Telegdi Ágnes: Mesélnek a házi kedvencek

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,   csütörtök: 10.00–17.00,          
szerda:     13.00–17.00,   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-mailben is van
lehetőség.
Kézikönyvek csak helyben használhatóak. 
Határidő után visszahozott könyvekre a Könyvtár kése-
delmi díjat számít fel. 

Beiratkozási díjak:
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. A Velencén dolgozó pedagógusok és köztiszt-
viselők a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsön-
zést ingyenes vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2014.
január 7-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

VÁROSI KÖNYVTÁR

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba
cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem része-
sülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket.
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Női torna
19:15 - 20:15

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

14:00 órától

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Felnőtt néptánc
19:00 - 21:00      

Női torna
19:00 - 20:00

Hastánc
18:30 -19:30                     

Női 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

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Mozgásfejlesztő torna 
4-6 éves gyerekeknek 

16:00 - 17:00
Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

17:00 - 18:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

16:00 - 17:00
Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

17:00 - 18:00

Így tedd rá 
Néptánc  3 éves korig

10:00 - 10:45
Aprócska néptánc 
3-5 éves ovisoknak    

16:00 - 16:45
Aprócska néptánc 

1-3 osztályos kisiskolásoknak
17:00 - 18:30

II. számú
Nyugdíjas Klub

15:00 órától

Nosztalgia III. számú 
Nyugdíjas Klub

15:00 órától 

A Közösségi Ház és a Civilház szívesen ad otthont különböző rendezvényeknek, programoknak. 
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken: 

Közösségi Ház: Nagy Szilvia 30/537-4865,   Civilház: Poósz Árpádné 30/572-6954

Természetes mozgás
Etka anyó felismerésével

(kéthetente)
18:00 - 20:00
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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

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: Bozay Zsolt 06-30/512-7947
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: 22/579-185

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.)
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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Veszélyben a hajléktalanok, az egyedül élő idősek! 
A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0

Celsius fok alatti hőmérséklet kemény próba elé állítja az
utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő
idős embereket. A téli hideg idő beálltával veszélybe ke-
rülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. Figyel-
jünk oda rájuk, működjünk együtt a rendőrséggel, az ön-
kormányzatokkal! 

A rendőrség minden évben a hideg beköszöntével, ok-
tóber 15. és március 31. közötti időszakban kiemelt fi-
gyelmet fordít a közterületeken élő hajléktalan szemé-
lyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok elhárítására. 

A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő
rendőr haladéktalanul gondoskodik a sérült, illetve a krí-
zishelyzetben lévő hajléktalan mentővel történő elszállít-
tatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek
szolgáltatásairól a hajléktalan számára, amennyiben az
ilyen kérdéssel fordul hozzá. 

A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani
a lakásukban, házukban – bármilyen okból – fűteni nem
tudó, főleg egyedül élő, idős emberekre is. 

Védelmük érdekében a rendőrség a társszervekkel
– mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és te-
lepülési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek – kö-
zösen felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, és
együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a
civil szervezetekkel.
A Rendőrség a fentieken túl az alábbiakat tanácsolja:

Az elkövetkezendő időszakban látogassák meg több-
ször közeli és távoli hozzátartozóikat, szomszédjaikat, is-
merőseiket! Lehet, hogy segítségre szorulnak.

– Ellenőrizzék, hogy Önök és segítségre szoruló csa-
ládtagjaik rendelkeznek-e megfelelő mennyiségű tüzelő-
vel, élelmiszerrel!

– Idős vagy nehezen mozgó hozzátartozóiknál segítse-
nek a lakás, a ház befűtésében!

– Jelezzék azt is, ha hozzátartozójukkal, ismerősükkel
váratlanul, minden különösebb indok nélkül megszakad a
kapcsolatuk, továbbá ha szomszédjuknál nem tapasztalnak
fűtésre utaló jelet vagy életvitelszerű mozgást!

– Amennyiben utcán találkoznak láthatóan segítségre
szoruló, a kihűlés által fenyegetett hajléktalan személyek-
kel, hívjanak hozzá segítséget!

Szükség esetén értesítsék a Rendőrséget az ingyenesen
hívható 107-es segélyhívószámon!

GÁRDONYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KKiihhűűllééss  vveesszzééllyy!!  Ha vendégünk érkezik, mutassuk meg
neki...

a Millenniumi Parkot és Játszóteret!

Velence Ófaluban, a vasútállomásnál lévõ körforgalom
mellett gondozott park és játszótér található. Cégek és
magánszemélyek összefogásával létesült 2000-ben. Neve
az ezredéves évfordulóra utal. 

A rusztikus faanyagokból készült mászókák és hinták
sok gyereket és szülõt csábítanak ide. A park kicsit lejjebb
van az utcaszintnél, ez még nagyobb biztonságot ad a kis-
gyerekeseknek. Az iskolákból hazafelé tartó tinédzsereket
a „pad-szigetek” vonzzák, ahol megbeszélhetik az aznap
történteket. 

Azt hinné az ember, hogy ahol többségében kertes
házakban élnek az emberek, kevésbé mennek el egy
parkba. Nálunk ez nem így van: Velence közösségi
zöldterületeit tavasztól õszig benépesítik az itt lakók, és
idényben a nyaralók is. Következõ számainkban  elbüsz-
kélkedünk többi parkunkkal is!

VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
Bíró Csaba  r. ftzls, Kocsis Katalin r. zászlós 

Gárdonyi Rendőrkapitányság
Gárdony, Szabadság út 40. 06-22/355 003

Rendészeti Oszt. Velence, Balatoni út 65. 06-22/472-062
Fogadóórák helyszíne: Velence, Tópart u. 26. (Polg. Hiv.)

Időpontja: február 27. 15.00-16.00-ig 
és március 07. 12.30-13.30-ig
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Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

2000-ben a „Virágos Magyarországért Mozgalom”
zsűrije a velencei lakosok összefogását, környezetük csi-
nosítása érdekében végzett munkánkat úgy értékelte,
hogy 2001-ben európai megmérettetésben vehettünk
részt. Mint ismert: a nemzetközi zsűri ezüst diplomával
ismerte el erőfeszítéseinket, melyet polgármesterünk
Írországban vehetett át.

Márk Gergely rózsanemesítő rózsát nevezett el Ve-
lencéről. A rózsa szimbólummá vált. A képviselő-testület
minden évben „Velence Rózsája” díj erkölcsi elismerés-
ben részesíti a virágos Velencéért mozgalomban kiemel-
kedően tevékenykedőket. A helyi minősítési rendszerben
a rózsák száma jelzi a vállalkozások elismertségét. 

A Babák Rózsakertjében minden évben az újszülöttek
szülei ültetnek rózsát a legifjabb velencei állampolgá-
roknak.

Márk Gergely a híres magyar rózsanemesítő 1950 és
2009 között kezdetben a Budatétényi Rosárium munka-
társaként, később magánemberként több mint 890 új, kö-
zülük több, nemzetközileg is díjazott rózsafajtát hozott
létre. Márk Gergely elsőként gyűjtötte össze a hazánkban
fellelhető mintegy 1400 rózsafajtát, majd külföldről is
kezdte a gyűjteményt gyarapítani, mely elérte a 2740 faj-
tát. Nevéhez fűződik a budatétényi rózsakiállítás, melyet
nyugdíjazásáig szervezett. Feleségével és sógornőjével
kialakították Törökbálinton a Magyar Rózsák kertjét, ahol
több mint 400 új gyönyörű rózsát nemesítettek, rendkí-
vüli szorgalommal és kitartással. Márk Gergely 2012.
november 28-án, kilencven éves korában elhunyt.

A téli időszakban nem sok teendőnk van a rózsával. A
felkészülés időszakában vegyük figyelembe, hogy a leg-
veszedelmesebb kórokozó a lisztharmat. A vegetációs
időszakban fertőz, az összes zöld növényi részt – a bim-
bókat – is megtámadja. A levéltetvek egész évben káro-
sítanak. Meleg, nyári időben a takácsatkák tömeges fel-
szaporodására számíthatunk. Ellenük 10-14 naponként
permetezzünk a megfelelő szerekkel. Érdemes átnézni
gomba- és rovarölőszer készletünket!

Huszti Mihály
egyesületi tag

Köszönjük mindenkinek, aki 2013 évben
adója1%-ával támogatott 

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

Velence, Tópart út 26. Adószám: 18500770-1-07
Kérjük, a borítékra írják rá a saját nevüket,
lakcímüket és az adóazonosító jelüket.

Virágos Velence Egyesület Vezetősége 

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 Helytörténeti Egyesület hírei

Egyesületi tagunk érdekes ismertetőt írt
egy elfeledésbe merülő, hasznos mező-
gazdasági szerszámról, amit apáink, nagy-
apáink még gyakran használtak. Jó lenne, ha gyermekeink,
unokáink is ismernék és elismernék az elődök ügyes szer-
számait.  

Szőlőültető
ásó

A „Szórádi András
Gyűjtemény” egyik
darabja – a sz. 14
számon nyilvántar-
tásba vett –„Szőlő-
ültető ásó” az emberi leleményesség egyik szép példája.
A levágott, majd a tengelye körül meghajlított ásótest
lehetőséget biztosít a szabályosabb alakú, könnyebb és
gyorsabb lyukásáshoz. A szőlőültetéshez szükséges lyuk-
ásás mellett, használták még földbe készített vízszintes
lyukak fúrásához is. 

Az 1960-as években – az M7-es út építési munkáinak
során – felszámolásra került a Velencei Sárgaföldes Gödör-
ben 12 db földbe vájt löszpince. A pincetulajdonosok közül
– akik vállalták – a Sárgaföldes út felsőbb szakaszán (a
jelenlegi Sárgaföldes úti pincesor!) áshattak maguknak
pincét. Az itt készült pincék készítésénél is a fenti szer-
számhoz hasonló ásóval készültek a pincék szellőző nyílá-
sai, melyeket a pince elkészülésének befejező szakaszában,
alulról felfelé fúrtak ki a pinceépítők.

Gránitz Gáspár
egyesületi tag
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

Telefon: 22/589-400, Fax: 22/472-747  
e-mail: hivatal@velence.hu

TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén 589-402
Török Zsuzsanna 589-402
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416

ALJEGYZÕ/Igazgatási csoportvezető
Szelei Andrea 589-418  birtokháborítás

bónuszkártya, Velence kártya

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Balogh Erika 589-425  személyzeti ügyek intézése  
Kerékgyártó Szilvia 589-408  átmeneti segély, temetési

segély, lakásfenntartói támoga-
tás, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás, térítési díj átvállalása
közgyógyellátás, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, 
aktív korúak  ellátása, Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázat

Máthay Erzsébet     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 CSOPORT
Kovács Jánosné 589-413  gépjármûadó, építményadó
Szikora Melinda 589-409  iparûzési adó, talajterhelési

díj, beszedett napidíj, telekadó,
idegenforgalmi adó

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
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

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus 

JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
Dr. Lendvai Anita családjogász 

A jogi és pszichológiai tanácsadásokat előzetes 
bejelentkezés alapján lehet igénybe venni.

Időpontkérés a 22/470-288-as telefonszámon.
A tanácsadások ingyenesek! 
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.

NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Tanácsadó: Bencsik Ferencné  
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00-ig 
Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
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Ház - Otthon - LakásKulcsrakész 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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 
ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA
Velence, Vajda János utca 31.

email: andrea.varga@humansztrada.hu
honlap: www.humansztrada.hu

Nyitva tartás: 
munkanapokon 8:00-16:30 között
Nincs egyedül, van aki segíthet...

Keressen minket!
Telefon: 22/470-049, 30/815-2380

Közösségi ellátásunk célja a pszichiátriai és
szenvedélybetegek számára olyan támogató

rendszer biztosítása, amellyel a minden-
napokban segítséget kérhetnek és kapnak.

Közösségi gondozóink segítségével köny-
nyebbé válhat a hivatalos ügyek intézése,

munkalehetőségek keresése, 
információkhoz jutás a különböző szociális 

ellátásokról és támogatásokról.

Keressen minket bizalommal, amennyiben
problémáit nincs kivel megbeszélnie, 
elakad a hivatalos ügyintézések során, 

változtatni szeretne jelenlegi 
élethelyzetén, szabadidejét hasznosan 

és tevékenyen szeretné eltölteni.

Az ellátás térítésmentesen vehető
igénybe!

2014. február 19-én, (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete 

(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az épület mögött
2014. február 26-án (szerda) 12.00 és 16.00 óra között

Bicske Város Polgármesteri Hivatala épületében
(2600 Bicske, Hősök tere 4.) 

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 Telefon: (20) 808-5362

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!
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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)

ANDY Kozmetika- FLABéLOS!
Velence, Szabolcsi út Pavilonsor

- Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású Hyaluronic
kezelés

- Anti-ageing revitalizáló arckezelés Argán növényi 
őssejtekkel

- Exkluzív arckezelés „örök fiatalság” proteinekkel
- Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés
- Görögdinnyés nyugtató, hidratáló,regeneráló arckezelés
- Tisztító arckezelés
Kozmetikámban a KARAJA Make Up exkluzív,
professzionális olasz luxus sminktermékek!
Extra ajánlatok: Báli szezonra, Farsangra: tökéletes,
kényelmes és hosszantartó megjelenést biztosító eredeti
olasz dekorkozmetikumok,valamint minőségi női natur
kozmetikai csomagok parádés áron!!! 

Oros Andrea
kozmetikus

ANDY KOZMETIKA VELENCÉN várja minden kedves régi és új vendégét!
A TERMÉSZET PROFESSZIONÁLIS EREJE!

Bejelentkezés:
06-20-230-8125

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

A Velencei Híradóban és Velence Város 
honlapján

a hirdetési lehetőségekről olvashat az újság 41. és 42. oldalán. 



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

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

Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

Velence Város honlapján (www.velence.hu) a velencei székhellyel rendelkező és a Helyi Minősítési
Rendszerben résztvevő vállalkozások számára ingyenes a hirdetési lehetőség. 

A nem velencei székhelyű vállalkozásoknak az egy soros adatbázisba való felkerülés díja havi
1200,- Ft. Hosszabb reklám havi plusz 2.400,- Ft. A honlapon való megjelenés időtartama hat hónap,
mely meghosszabbítható.

A Helyi Minősítési Rendszerben résztvevőket kérjük, hogy amennyiben hirdetésük mellé fotót is
kívánnak megjelentetni, úgy az alábbi adatokat és a hirdetéshez kapcsolódó digitális fotót juttassák el
a Polgármesteri Hivatalba.
További részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Balogh Erikától személyesen, vagy az
589-425 telefonszámon kaphatnak.

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

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

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

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

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

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

Az akció 2014. 02. 28-ig tart, a hirdetés felmutatásával vehető igénybe.
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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

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

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:

Számítógép javítás
Hardveres és szoftveres problémák

javítása az Ön otthonában

06-20/373-54-72

Fakivágást, kerti
munkákat, ház körüli
teendőket vállalok!
Veszélyes fák kivágását, bozótirtást, 
metszést, fűnyírást stb. elszállítással!

Ingyenes felmérés: 
06-20/373-54-72

Csuday István

Csuday István

Teljes és rész felújítást
vállalunk!

- Fürdőszoba felújítás
- Festés-Mázolás
- Burkolás
- Laminált padló, 
szőnyegpadló, pvc lerakás

Minden, amit az otthonában szépítene...
Ingyenes felmérés: 06-20/373-54-72

Csuday István

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

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..

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: somhegyikft@upcmail.hu
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Kecsketej, kecskesajt,
házi tojás a termelőtől

Velence, Határ utca 22. 
06-20/9817-338 Uj Roland

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

A Walzer Étterem a téli hónapokban
is várja kedves vendégeit!

Velence, Nadapi út 30.  Tel.: 474-541  
walzerpanzio.hu  

facebook.com/walzerpanzio 

Zöldség Gyümölcs boltunk az idei esztendőben is
várja kedves vásárlóit folyamatosan friss termékeivel.

Bővült választékunk REFORM ÉLELMISZEREKKEL,
készítményekkel. Kínálunk magliszteket, 

korpákat, pelyheket. Mandula-, rizs-, zab- és
kókusztej. Kimérve kapható: napraforgó, tökmag,
szezámmag, mandula, dió, török mogyoró, kesudió,
árpagyöngy, lenmag, zabkorpa, kusz kusz, bulgur,

köles, jázmin rizs stb. Gyógyteák, fűszerek,
édesítők stb. VECSÉSI SAVANYÍTOTT KÁPOSZTÁNK a

téli időszakban különösen ajánlott betegségek
megelőzése érdekében!

Végül a madarakra gondolva árusítunk fekete
napraforgót, téli
magkeveréket és 
faggyúgolyót.

Téli nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 8-17
szombat    8-12
vasárnap   zárva 

CÍM: Velence, 
Tópart u. 1. (orvosi
rendelő mellett) 
ELÉRHETŐSÉG: 06 70/933 0446 Baran László

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

MENTSE MEG
hangfelvételeit, színes diáit, fényképeit, 
film- és videófelvételeit az enyészettől!

MENTSE MEG

Velencei-tó Nyelviskola - Velence, Gárdony
Nyelvoktatás, korrepetálás, vizsgára 
felkészítés, tolmácsolás, fordítás.
Nyelvek:  angol, német, orosz, spanyol 

honlap: www.velencenyelv.hu   (Nyilv.tart.szám: 00159-2012)

e-mail:  velencenyelv@gmail.com.
telefon: 06 30 3988 515 vagy (06 22) 474 570

Szépségápolás legfelső fokon!
Férfi - női kozmetika - fodrászat!

Bőrfiatalítás, mezotherápia, 
„3D” szempilla, gyantázás, masszázs!

Kiváló minőségű luxus
kozmetikumokkal

Ajándékutalvány, kedvezmények, akciók!
Várjuk sok szeretettel akár hétvégén is!

Ismerje meg a fájdalommentes arckezelés 
titkát!

Velence, Balatoni út 30.

Velencén csendes zsákutcában
1267 m2 építési telek 

tulajdonostól 

sürgősen eladó!
Családi ház, ikerház, társasház

építésére alkalmas.
tel.: 06-30/773-06-84

Irányár: 6.2000.000 Ft

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

minden, ami

FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSS
1. Változási vázrajzok - földhivatali ügyintézés

Telekmegosztás, -összevonás, -határrendezés
Épületfeltüntetés, -törlés
Szolgalmi jog bejegyzés
Telekhatár kitűzés
Művelési ág változás

2. Tervezési alaptérkép készítés, magassági felmérés
3. Épületek, építmények, közművek kitűzése, 

bemérése
4. Ivóvíz- és szennyvízvezetékek tervezése

GEOFÉNY Bt.
Iroda: 

2475 Kápolnásnyék
Tó utca 20.

TÓ-VILL Bt. telephely I/7
Telefon:

+36-30/268-3088
Fényes Tamás

E-mail: info@geofeny.hu
web: www. geofeny.hu


