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Velencei-tó Kapuja 
Befejezéséhez közeledik a

Velence Korzó és Szabadstrand
építése!

Az építkezésen készült fényképes 
beszámolónkat  a 2. oldalon találja.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
február 17. napján tartotta munkaterv szerinti soron
következő ülését a Kastély házasságkötő termében. 

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

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2014. április 14-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./ 2013. évi előirányzat módosítása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ 2013. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó
rendelet), a település vagyoni helyzetének 
bemutatása
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló 
jelentés 
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5./ Egyebek: 
Civil szervezetek pénzügyi támogatása
Nyári szezonra való felkészülés komplex áttekintése
TDM Szervezet beszámolója a nyári felkészülésről

Tájékoztatásul:
15.00 órakor Lakossági fórum
Témája: 2013. évi pénzügyi beszámoló
(zárszámadó rendelet), a település vagyoni helyzeté-
nek bemutatása

Zárt ülés: 
Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

A napirendeket követően, közérdekű témában 
lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű 
napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HHíírrlleevvééll

A sétányburkolat és az épület mellett a végső 
tereprendezés előkészületeit láthatjuk.
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Velencei-tó Kapuja 

Elkészült a járható tetőburkolat. Kihelyezésre került a tervezett úszóstég.

Az utolsó javítások a festés előtt.Már elhelyezésre került a
mozgásérzékelővel ellátott portál.

Az elkészült homlokzati
burkolás végső arculata.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

A panorámalift üzemkész. Befejezés előtt egy tipikusnak 
mondható üzlettér.

Megkezdődtek a kollonád járhatóvá
tételének burkolás előkészítő, illetve 

korlát szerelési munkái.

Elkészültek a homokos strand
közlekedő járdái, illetve a
zuhanyzó létesítmények.

Készül a pilletető szerkezet alsó
burkolatának fogadó része.

A központi tér lépcsőburkolata illetve korlát-
felszerelési munkái többségében elkészültek.
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A 2014. évi költségvetést tartalmazó napirendet köz-
meghallgatással egybekötve tárgyalta a Képviselő-testület.
A költségvetés tervezetét, a fő irányelveket a Testület az
első fordulóban történő tárgyalás során jóváhagyta, a má-
sodik fordulóra ezek figyelembevételével, a szükséges bi-
zottsági, szakmai egyeztetések és jóváhagyások birtokában
készítette elő a Hivatal Pénzügyi-és Gazdálkodási Osz-
tálya a rendelet-tervezetet. A Polgármester szóbeli kiegé-
szítésként elmondta, hogy a kötelezően ellátandó felada-
tok- óvoda, könyvtár, családsegítés, önkormányzati hivatal
működtetése, utak és hidak üzemeltetése, közvilágítási
hálózat üzemeltetése, zöldterület fenntartása – a tavalyi
évhez képest megemelt normatívák ellenére is önkor-
mányzati támogatást igényelnek annak érdekében, hogy a
megszokott színvonalon kerüljenek a feladatok ellátásra.
A szociális ellátást az állami támogatás teljes egészében
fedezi, míg a városüzemeltetés teljes egészében önkor-
mányzati pénzből történik.  Önként vállalt feladatok közé
tartozik a civil szervezetek támogatása, az idegenforgalom
támogatása, az egészségügyi ellátás-szociális ellátás önkor-
mányzati rendeletbe foglalt része. A céltartalék elsődleges
funkciója a „Velencei-tó Kapuja” és városközpont projekt
befejezése, ezt követi az Újtelepi Óvoda bővítéséhez az
engedélyezési dokumentáció előkészítése. A költségvetési
rendelet több, nagy értékű fejlesztési és karbantartási fe-
ladatot is tartalmaz. Ilyenek pl. vízelvezető árkok karban-
tartása, ravatalozó tetejének felújítása, utak és járdák kar-
bantartása, vasúti gyalogos aluljáró falazatának és járófelü-
letének felújítása, utcabútorok felújítása és bővítése, kará-
csonyi díszkivilágítás.  A költségvetési rendelet-tervezet
adóemelést nem tartalmaz. A Képviselő-testület a részlet
adatokon túl azzal az ismerettel fogadta el a 2014. évi költ-
ségvetési rendeletet, hogy a költségvetés egyensúlyban
van, az önkormányzat tárgyévi kötelezettségeit teljesíteni
tudja, a működési bevételek fedezetet nyújtanak a műkö-
dési kiadásokra, a fejlesztési célkitűzések megvalósítása
érdekében megfelelő forrással rendelkezik.

A Képviselő-testület döntött a társadalmi szervezetek
pénzügyi támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. 

Régóta folyamatban van a település többlet vízigény
kérelmének hatósági engedélyeztetése. A már több alka-
lommal kiegészített és hiánypótolt kérelem átdolgozását
az önkormányzat eredeti szerződéses partnere, az Aquifer
Kft. ez idáig díjfelszámítás nélkül végezte el. Az engedé-
lyező hatóság ismét újabb szakmai előkészítést kért,
melynek beszerzése és beépítése a kérelem dokumentá-
cióba jelentős költséget jelentene a tervező számára. Ezért
a Képviselő-testület támogatta azt az előterjesztést, misze-
rint a többletvíz igénybevétel elvi engedélyezéséhez szük-
séges dokumentáció hiánypótlására az AQUIFER Kft-vel
szolgáltatási szerződést köt, 470.000,- Ft+ÁFA összegért. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a „Velencei-tó
Kapuja” építési beruházáshoz banki műszaki ellenőri te-
vékenységre a bekért ajánlatok alapján pályázatnyertesként
a VeszprémBer Zrt-t jelöli meg. Felhatalmazta a Polgár-
mestert, hogy a Bank által is jóváhagyott szerződést,

2.640.000,- Ft+ÁFA vállalási díjat szerepeltető tartalom-
mal írja alá.

A Képviselő-testület támogatta azt az előterjesztést, mi-
szerint a Bethlen Gábor utcai Zöld iskolarész energetikai
korszerűsítése tárgyában fenntartó Baptista Szeretetszol-
gálat által benyújtott pályázati kérelmet tulajdonosként tá-
mogatja és eredményes pályázat esetén a 4.662.556,- Ft
összegű önrészt átadott pénzeszközként biztosítja.

A földhaszonbérletek és az önkormányzati bérlakások
tekintetében az infláció mértékével megegyező (1,7 %)
emelést fogadott el a Képviselő-testület. 

Megalkotásra került a Helyi Képviselők tiszteletdíjáról
szóló önkormányzati rendelet, valamint a Települési folyé-
kony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás-
ról és egyéb szabályairól szóló rendelet, melyek e lapszám-
ban közzétételre kerülnek. Az Alpolgármester tiszteletdíjá-
ról külön határozat keretében döntött a Képviselő-testület.

Elfogadásra került az a Pénzügyi-és településfejlesztési
bizottsági előterjesztés, melyben a Képviselő-testület a
polgármester számára célfeladatot határoz meg. A célfela-
dat a „Velencei-tó Kapuja” projekt műszaki átadás-átvételi
eljárásának határidőre történő eredményes befejezésének
elősegítése. A döntés szerint a célfeladat teljesülése esetén
a Polgármestert hat havi munkabérének megfelelő jutalom
illeti meg. 

A Képviselő-testület módosította a települési szilárd
hulladék kezeléséről szóló 39/2004.(XII.31.) rendeletet,
valamint elfogadta azt a Megállapodást, mely a Szolgál-
tató Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-
vel, a 2014. évi zöldhulladék szállítással kapcsolatban
kerül megkötésre. A Megállapodás szerint a 2014. évi
zöldhulladék szállításához Velence Város közigazgatási
területén levő ingatlanok tulajdonosai részére a Szolgál-
tató 8 db matricát biztosít, melynek költségét - 4 000 000.-
Ft-, az Önkormányzat viseli. 

A Képviselő-testület a Velencei Sportegyesület MLSZ
által kiírt felújítási program pályázati kérelmét – a tulaj-
donában lévő Kastélyépület alagsori helyiségeinek
felújítása tárgyában – támogatta. Döntése szerint biztosítja
azt, hogy pályázatnyertesség esetére a maximum 5 millió
forint összegű pályázati érték 30 %-os önrészét 1,5 millió
forintértékben, a fejlesztési tartalék terhére.

A Testület döntött arról, hogy a 8/2014.(I.31.) BM ren-
delet alapján a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszol-
gáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé. 

A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság ajánlatok el-
bírálásáról szóló összegzését alapul véve a „Közétkeztetés
Velence 2014” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteseként
a Junior Vendéglátó Zrt-t hirdette ki.

A nyílt ülés napirendjeinek végén közérdekű hoz-
zászólások hangzottak el, majd zárt ülésen folytatódott a
munka. A zárt ülés napirendje a Velencéért Emlékérem
odaítélése, valamint egyéb aktuális témák voltak. 

Szelei Andrea
aljegyző
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott fe-
ladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2013.
évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: 

A rendelet hatálya

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

1. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-
külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek
az Önkormányzat alábbi intézményei:

- Polgármesteri Hivatal.
- Meseliget Óvoda,
- Városi Könyvtár,

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete
alapján

a.) tárgyévi költségvetési bevételét    2.872.550 eFt-ban
aa) működési bevételét: 1.335.136 eFt-ban

- működési célú támogatások 
ÁHT-on belülre     407.633 eFt-ban

- közhatalmi bevételek 269.700 eFt-ban
- működési bevételek 634.932 eFt-ban
- működési célú átvett 

pénzeszközök            22.871 eFt-ban

ab) felhalmozási bevételét 553.059 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatások 

ÁHT-on belülről     550.859 eFt-ban
- felhalmozási bevételek 0 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 2.200 eFt-ban
ac) finanszírozási bevétel: 984.335 eFt-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.872.500 eFt-ban
ba) működési kiadások 988.046 eFt-ban

- személyi juttatások 227.491 eFt-ban
- munkaadót terhelő járulékok      63.001 eFt-ban
- dologi jellegű kiadás 325.163 eFt-ban

- ellátottak pénzbeni juttatásai               35.800 eFt-ban
- egyéb működési célú  támogatások   336.591 eFt-ban
ebből kötött felhasználású tartalék    216.769 eFt-ban

bb) felhalmozási kiadások 1.570.677 eFt-ban
- beruházások 1.412.107 eFt-ban
- felújítások 21.590 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások   136.980 eFt-ban

c) finanszírozási kiadások 313.827 eFt-ban
összegbe állapítja meg.

d) költségvetési hiányát 670.528 eFt-ban
da) működési költségvetési többlete  347.090 eFt-ban
db) felhalmozási költségvetési 

hiányát 1.017.618 eFt-ban 

e) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 
170.028 eFt-ban,

ea) ad) pontból a felhalmozási hiány belső 
finanszírozását szolgáló (tervezett) 

pénzmaradvány     170.028 eFt-ban,
lekötött betét megszüntetéséből származó 

bevétel 500 eFt-ban
eb) ad) pontból a felhalmozási hiány külső 
finanszírozását szolgáló tevezett hitel felvétel

500.000 eFt-ban
összegben állapítja meg.

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

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

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai-
nak költségvetési összegét és az önkormányzatot megillető
állami támogatás értékét a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági sta-
bilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) be-
kezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak
szerinti saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartal-
mazza.
(2) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartal-
mazza.

5. §. (1) Az Önkormányzat gördülő költségvetési tervét e
rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
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(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányza-
tok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a
Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése
alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

3. Bérjellegű intézkedések

6. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváha-
gyott létszámkeret költségvetési szervenkénti részletezését
a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illet-
ményalapját a 2014. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban ál-
lapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a
törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köz-
tisztviselői foglalkoztatottaknál.

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

(5) Az Önkormányzat biztosítja az egységes Közszolgálati
Szabályzat (2. függelék), Közalkalmazotti szabályzat (3.
függelék) és a Fizikai alkalmazottak szabályzat (4.
függelék) végrehajtásához szükséges forrásokat. Ezen
belül biztosítja a havi 8.000.-Ft/fő cafetéria juttatást,
továbbá 24.682 eFt jutalom keretet.

4. Általános és céltartalék

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási
előirányzatokat célonként (feladatonként) a 8. melléklet
szerint hagyja jóvá.

8. § Az Önkormányzat a tárgyévi céltartalékát e rendelet 9.
melléklete tartalmazza.

5. Bankműveletek és pénzellátás

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

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elren-
delése 100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénz-
mozgás esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
jogosult.
(3) A folyamatos fizetőképességet az Önkormányzat 40
millió Ft-os folyószámlahitel kerettel biztosítja.

11. § Az intézménynek a költségvetési rendeletben megál-
lapított intézményi finanszírozás a felmerült kiadásaik fi-
gyelembe vételével került átvezetésre.

12. § Az Önkormányzat 2014. évi ellátottak pénzbeli jut-
tatásaira fordított kiadásokat e rendelet 10. melléklete tar-
talmazza.

13.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak tel-
jesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11.
melléklet, a likviditási tervet a 12. melléklet szerint fogadja
el a Képviselő-testület. 

14.§ Velence Város Önkormányzata az Uniós forrásból
megvalósított fejlesztések tervezett bevételeit és kiadásait
a 13. melléklet szerint állapítja meg.

15.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
bemutatását a 14. melléklet tartalmazza

16. § A Képviselő-testület szorgalmazza a fejlesztési for-
rás bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlan-
értékesítést, vagyonhasznosítást.

17.§ Az önkormányzat a még meglévő adóssága rendezése
érdekében a Magyarország 2014. évi központi költség-
vetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-aiban
foglaltaknak megfelelően jár el

6. Fejlesztések szabályozása

18. § (1) Az Önkormányzat 2014. évben befejezi a „Ve-
lencei-tó Kapuja” elnevezésű projektet. Felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a projekt befejezéséhez valamint a
városközpont funkció megvalósulásához szükséges kapc-
solódó fejlesztések érdekében szükséges intézkedéseket
tegye meg.

(2)  Az önkormányzat a „Velencei-tó Kapuja” beruházás
befejezéséhez szükséges önkormányzati önrész forrását,
856.866 eFt-ot a költségvetésben a 13. melléklet szerint
biztosítja.

19. § Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy Velence területén lévő állami tulajdonú ingatlanok
tulajdonmegszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalá-
sokat folytasson.

20. § A tárgyévben kiírásra kerülő fejlesztési célú pá-
lyázatokhoz az önkormányzatnak szándékában áll önrészt
biztosítani.

7. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok

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

Záró rendelkezések

21. §. (1) A rendelet 2014. március 3. napján lép hatályba,
rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
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(2) A rendelet a 2014. évi költségvetés zárszámadó ren-
deletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2014. március 3.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006. (XII. 28.) rendelet  módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meg-határozott fe-
ladatkörében eljárva Velence Város Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.22) önkormányzati
rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

1. §. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
„R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi
költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. melléklete
alapján

a) tárgyévi költségvetési bevételét     1.839.636 eFt-ban
aa) működési bevételét   1.033.215 eFt-ban

- közhatalmi bevétele 67 eFt
- intézményi működési bevétel 182.820 eFt
- helyi adók 281.014 eFt
- átengedett központi adók                   18.300 eFt
- sajátos működési bevétel 9.072 eFt
- támogatás értékű bevételek 23.894 eFt
- működési célú pénzeszköz átvétele   42.667 eFt
- működési célú kölcsön visszatér.               0 eFt
- Önkormányzat költségvetési tám.   475.381 eFt

ab) felhalmozási bevételét 373.111 eFt-ban
- felhalmozási sajátos bevételek             96.455 eFt
- támogatás értékű bevételek 274.349 eFt
- támogatási kölcsönök visszatérülése     2.307 eFt

ac) támogatások 255.450 eFt-ban

- irányító szervtől kapott támogatás     255.450 eFt
b) tárgyévi költségvetési kiadás 1.839.636 eFt-ban

ba) működési kiadások 704.471 eFt-ban
- személyi juttatások 195.511 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 48.858 eFt
- dologi jellegű kiadás 298.214 eFt
- egyéb működési célú támogatások    161.741 eFt
- tartalék
kötött felhasználású 0 eFt
szabad felhasználású                                 147 eFt

bb) felhalmozási kiadások 829.218 eFt-ban
- felújítási kiadások 10.281 eFt
- beruházási kiadások 612.580 eFt
ebből:EU forrásból megv.                608.908 eFt

- egyéb felhalmozási kiadás               209.515 eFt
ebből: 
befektetéssel kapcsolatos kiadás:     69.935 eFt
kötött felhaszn. tartalék: 133.134 eFt
támogatási kölcsön nyújtása 1.100 eFt

bc) támogatások 255.450 eFt-ban
- irányító szerv.adott támogatás            255.450 eFt

bd) likvid hitel 50.497 eFt

c) finanszírozási bevétel: 177.860 eFt
összegbe állapítja meg.

3. §. E rendelet 2013. december 31-én lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2014. március 3.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

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

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletéről szóló 28/2006.(XII.
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
a helyi képviselők tiszteletdíjáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladat-
körében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a pol-
gármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a helyi képviselők tiszteletdíjáról az alábbi
rendeletet alkotja: 

I. fejezet
1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő)
terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az
alpolgármesterre. 

2. § (1) A Képviselő-testület a képviselők részére jelen ren-
deletbe foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg. 
(2) Az e rendelet szerint jogosult képviselők a megbízatá-
suk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése
napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra. 

II. fejezet
2. Tiszteletdíj mértéke és lemondás szabályai

3.§ (1)  A képviselői tiszteletdíj mértékét az 1. melléklet
tartalmazza. 
(2) A bizottságok elnökeinek tiszteletdíját az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) A bizottságok képviselő tagjainak tiszteletdíját az 1.
melléklet tartalmazza.

(4) A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell
a jogosult részére átutalással kifizetni. 

4. § (1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.
(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli
nyilatkozatot évente a polgármesterhez kell benyújtani,
legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfo-
gadásáig. 
(3) Amennyiben a képviselő az e rendelet alapján megál-
lapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond,
annak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,
b) az a) pontban meghatározott időszakra járó tiszteletdíj
összege mely célra kerüljön felhasználásra. 

5. § (1) A Képviselő-testület üléseiről igazoltan csak
legkésőbb – munkaterv szerinti testületi ülés esetén – az
ülés napján 13 óráig, – illetőleg akadályoztatásuk felme-
rülésekor, – szóban vagy írásban a polgármester, jegyző
vagy a titkárság munkatársának történő bejelentés alapján
lehet távol maradni. Igazolt távollétnek számít, ha a tisz-
teletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, munka-
helyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem
tud részt venni az ülésen. 
(2) A képviselő az ülés megkezdésekor köteles a pol-
gármesternek bejelenteni, ha az ülés közben ideiglenesen
vagy véglegesen távozik. Igazolatlan hiányzásnak számít,
ha a képviselő a testületi ülés közben indoklás vagy a pol-
gármesternek történő előzetes bejelentés nélkül távozik az
ülésről. 
(3) Bizottságok esetében a képviselők a Bizottság el-
nökének, a Jegyzőnek és titkárság munkatársának is
jelezhetik távollétüket

6. § Ha a képviselő igazolatlanul vagy előzetes bejelentés

28.) rendelet 19. § (1) bekezdésében meghatározott 1. mel-
léklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

2. §. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ren-
delkezéseit 2014. március 1. napjával kell alkalmazni. 

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. március 3.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2014.(III.03.) önkormányzati 
rendelethez

Szociális alapú lakbér díja
Összkomfortos lakások esetében: 248,- Ft/m2 + ÁFA
Komfortos lakások esetében:               154,- Ft/m2 + ÁFA
Félkomfortos lakások esetében:             62,- Ft/m2 + ÁFA
Komfort nélküli lakások esetében:           40,- Ft/m2 + ÁFA

Piaci alapú lakbér díja

Összkomfortos lakások esetében:         805,- Ft/m2 + ÁFA
Komfortos lakások esetében:                536,- Ft/m2 + ÁFA
Félkomfortos lakások esetében:           403,- Ft/m2 + ÁFA
Komfort nélküli lakások esetében:       267,- Ft/m2 + ÁFA

A garázs bérleti díja: 336,- Ft/m2/hó + ÁFA
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nélkül nem vesz részt a képviselő-testületi vagy bizottsági
üléseken, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdé-
seiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdésében meg-
határozott módon és mértékben csökkenthető a tiszteletdíj
mértéke. 

III. fejezet
Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2014. március 3.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

6/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

a) A képviselői tiszteletdíj mértéke 2014. évben bruttó
60.700.- Ft/hó

b) A bizottságok elnökeinek tiszteletdíj mértéke 2014.
évben bruttó 22.800.- Ft/hó

c) A bizottságok képviselő tagjainak tiszteletdíj mértéke
2014. évben bruttó 16.800.- Ft/hó
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 39/2004. (XII. 31.) rendelet módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló
39/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak
szerint módosítja: 

1. § A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló
39/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„2. § (3) Kerti szemétnek minősül a lakó- és üdülő-
telek, valamint a nem beépített ingatlan (üres telek)
rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező
kerti hulladék. Ezek például: növények lehullott lom-
bja, fanyesedék, kert- és dísznövények elszáradt szára,
ága, lenyírt fű, gaz, termelt haszonnövények marad-
ványai, szőlővessző.”

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint mó-
dosul: 

„3. § (1) Velence Város közigazgatási területén a hul-
ladékszállítási közszolgáltatást a Depónia – VHG Kon-
zorcium végzi. A megjelölt közszolgáltató a Depónia
Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. (8000
Székesfehérvár, Sörház tér 3), a közszolgáltató nevében
teljes körűen eljár és a hulladékszállítási feladatokat
szolgáltatóként a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft (2481 Velence, Tópart u. 26.), látja el.”

3. § A Rendelet 3/A. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
módosul: 

„3/A. § (1) a) A háztartási hulladék elszállítása az ál-
landóan lakott ingatlanok esetén egész évben, 52 alka-

lommal, idényjelleggel használt ingatlanok esetén
április 01-től szeptember 30-ig, 26 alkalommal történik
a szállítási naptárban megjelölt szállítási napokon. Az
ingatlan tulajdonos részére a szállítási naptár
megküldése a szolgáltató feladata.
b) A biohulladék gyűjtési időszaka minden év április
01. napjától november 30. napjáig tart. Ez időszakon
belül – figyelembe véve a növényzet vegetációját – a
szolgáltató 12 alkalommal biztosítja a zöldhulladék el-
szállításához szükséges rendelkezésre állást. A szál-
lítási időpontokról a szolgáltató a lakosságot az (1)
bekezdésben meghatározottak szerint köteles tájékoz-
tatni.”

4. § A Rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„(1) Az ingatlanhasználó a kommunális hulladék
gyűjtésére és elszállítására a közszolgáltató szállító-
eszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtő-
edényt köteles használni. Alap szolgáltatásként a 110,
120, 240 literes szabvány hulladékgyűjtő edényből biz-
tosított a szolgáltatás. Az állandóan lakott ingatlanok
tulajdonosai kötelesek szabvány hulladékgyűjtő edén-
nyel rendelkezni; az idényjelleggel használt ingatlanok
tulajdonosai a keletkezett háztartási hulladékot kihe-
lyezhetik szabvány hulladékgyűjtő edényben, vagy
megfelelő teherbírású, max. 110 liter űrtartalmú hul-
ladékgyűjtő zsákban.
(2) Állandóan lakott ingatlanoknál 1-2 fős háztartások
esetén van lehetőség a 80 literes szabvány hulladék-
gyűjtő edényből történő szolgáltatás igénybe vételére.
(3) A gyűjtőedényekben elhelyezhető települési hul-
ladék maximális súlya:
a) 80 literes gyűjtőedény 10 kg
b) 110 literes gyűjtőedény 15 kg
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c) 120 literes gyűjtőedény 17 kg
d) 240 literes gyűjtőedény 34 kg
e) 1100 literes gyűjtőedény 150 kg

(4) A társasházaknál és lakásszövetkezeteknél lehe-
tőség van közös gyűjtőedény használatára, amely eset-
ben lakóegységenként heti minimum 80 liter edény-
térfogat igénybevétele kötelező, és a rendszeresített
edényméretre felfelé kerekítve kell számolni.
(5) A gazdálkodó szervezetek és intézmények műkö-
dési egységenként (albetétenként) minimálisan 120
literes hulladékgyűjtő edénnyel kötelesek rendelkezni.
(6) Amennyiben az ingatlanon keletkező hulladék-
mennyisége a rendszeres hulladékszállításon felül al-
kalmanként (nem rendszeresen) meghaladja a rendel-

kezésre álló gyűjtőedények űrtartalmát, akkor a köz-
szolgáltató által forgalmazott többlet hulladék szál-
lításra jogosító matricát kell igénybe venni, mely 110
literes szabvány hulladékgyűjtő edényből, vagy max.
110 liter űrtartalmú zsákból történő egyszeri hulladék-
szállításhoz vehető igénybe (15 kg súlyhatárig).”

5. § 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. március 03.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.03.) önkormányzati rendelete
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos  kötelező helyi közszolgáltatásról 

és egyéb szabályairól

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 13. § (1) bekezdés 5.,11., és 19. pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében,
valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. tv. 21/A. § (2) és a 26.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési folyékony
hulladék rendszeres összegyűjtésére, elszállítására, ár-
talommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez,
és e tevékenységek ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján
gondoskodik.
(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás kötelező igénybevételének célja a köztisz-
tasággal, településtisztasággal, közegészségüggyel, vala-
mint a természeti környezetvédelemmel összefüggésben e
tevékenységek kiszámítható, biztonságos és ellenőrizhető
ellátása. 
(3) E rendelet hatálya Velence Város egész területére kiter-
jed, valamennyi lakó-, üdülő-, időlegesen használt és a
nem használt ingatlanokra, ugyanazon feltételekkel. 
(4) E rendelet személyi hatálya arra terjed ki, aki a folyé-
kony hulladékot a szabályszerűen kialakított, zárt szen-
nyvíztározóba gyűjti. 

2. § E rendelet alkalmazásában:
(1) Települési folyékony hulladék: Az a hulladékká vált
folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki
szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepen keresztül, de veszélyes hulladéknak nem minősül. 
(2) Szolgáltató: A települési folyékony hulladék gyűj-
tésével, elszállításával kapcsolatos helyi feladatok végzé-
sére jogosult, pályázat útján kijelölt vállalkozó.
(továbbiakban: Szolgáltató)

3. § Velence Város közigazgatási területén a települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos közreműködő szolgál-
tató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Velencei Üze-
meltetési Üzemvezetősége. 

II. fejezet

2. A települési folyékony hulladék gyűjtésével, 
szállításával, ártalommentes elhelyezésével 

kapcsolatos jogok és kötelezettségek

4. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója, a tulaj-
donosok, illetve használók közössége (továbbiakban: Tu-
lajdonos) az 1. § (1) bekezdésében foglalt helyi közszol-
gáltatást köteles igénybe venni, ha ingatlanán települési
folyékony hulladék keletkezik és gyűlik össze. 
(2) Tulajdonos köteles a települési folyékony hulladék
gyűjtésére, elszállítására, és ártalommentes elhelyezésére
irányuló igényét bejelenteni a jelen rendeletben megjelölt
Szolgáltatónak. (2. melléklet)
(3) Az ingatlan tulajdonosa a Képviselő-testület által pá-
lyázat útján kijelölt Szolgáltatónak a települési folyékony
hulladék elszállítására irányuló tevékenységét veheti
igénybe. 
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(4) A települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszál-
lítására irányuló tevékenységgel kapcsolatos szerződéses
jogviszony a Tulajdonos és a Szolgáltató között, a Tulaj-
donos szállítási igényének bejelentésével jön létre. 
(5) Települési folyékony hulladékot csak a Dunántúli Re-
gionális Vízmű Zrt. Velencei Üzemeltetési Üzemvezetőség
agárdi szennyvíztisztító telepére lehet ártalmatlanítás
céljából beszállítani. 

5.§ (1) Szolgáltató köteles a Tulajdonos bejelentésétől
számított 36 órán belül a szállítást elvégezni. 
(2) Szolgáltatónak tevékenysége végzéséhez minden szük-
séges és érvényes hatósági engedéllyel rendelkeznie kell.
Az összegyűjtési és beszállítási tevékenységhez a környe-
zetvédelmi és egyéb szakmai előírásoknak, feltételeknek
megfelelő, kifogástalan műszaki állapotú, csepegés, bűz-
és szaghatást kizáró gépjármű használható. A folyékony
hulladék szállításával kapcsolatos további feltételeket a
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(3) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés ese-
tén a begyűjtést végző köteles a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.
(4) A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Velencei  Üzemel-
tetési Üzemvezetőség agárdi szennyvíztisztító telepére a
jogszabály alapján be nem szállítható, és a szokásos tech-
nológiával nem kezelhető káros anyagot tartalmazó
folyékony hulladékot a Szolgáltatónak a hatóságok által
e célra kijelölt ártalmatlanító helyre kell elszállítani.

3. A települési folyékony hulladék elszállítását végző
vállalkozó kiválasztása

6. § (1) A települési folyékony hulladék elszállítását végző
Szolgáltató kiválasztása nyilvános pályázati úton történik. 
(2) A Szolgáltató kiválasztásának szempontjai azonos
pontszám esetén az alábbiak: 

a) lakosság számára előnyösebb szolgáltatás,
b) megfelelő műszaki állapotú, kapacitású gépjármű-
park,
c) szakképzett humán erőforrás,
d) olyan referencia, amely hitelt érdemlően biztosítja a
feladatok teljes körű, szakszerű ellátását. 

(3) A Szolgáltatót a pályázók közül a Képviselő-testület
választja ki, amely eljárásba szakértőként bevonja a Du-
nántúli Regionális Vízmű Zrt-t. A pályázat nyertese a
vonatkozó jogszabályokban, valamint a pályázati kiírás-
ban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő,
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó. A
nyertes Szolgáltató (Szolgáltatók) a rendelet 2. mellék-
letében kerülnek feltüntetésre.  

7. § (1) A pályázat nyertesével a települési folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos szállítás teljesítésére a Képviselő-
testület szerződét köt.  
(2) A szerződésben a Szolgáltató kötelességeként kell

meghatározni a pályázati kiírásban megjelölt feltételeket,
valamint az általános tartalmi elemeken kívül rögzíteni kell
a szennyvíztárolókban gyűjtött folyékony hulladék vonat-
kozásában: 

a) az adatszolgáltatási, nyilvántartási rendszer létre-
hozásának és működtetésének kötelezettségét, 
b) a települési folyékony hulladék elszállításának a be-
jelentéstől számított határidejét,
c) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének mód-
ját, 
d) a települési folyékony hulladék elszállításának, ár-
talommentes elhelyezésének igazolási és ellenőrzési
módját,
e) a szállítás finanszírozásának módját és feltételeit, 
f) a szerződés módosításának lehetséges okait és el-
járási rendjét, 
g) a nem vagy késedelmes teljesítés jogkövetkez-
ményeit.

4. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatás díja

8. § (1) A települési folyékony hulladék ártalommentes el-
helyezésének igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa
mennyiségarányos díjat köteles fizetni. 
(2) Tárgyév szállítási díját a rendelet 1. függeléke tartal-
mazza. 

III. fejezet

5. Adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettség

9. § (1) A rendelet alapján a folyékony hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles in-
gatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az
azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. 
(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés
megkötéséhez szükséges, a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g)
pontjában meghatározott személyes adatait és – amennyi-
ben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének
helyével – a számlázási címet köteles a Szolgáltató fel-
hívására, valamint személyes adtainak változását követően
15 napon belül bejelenteni. 
(3) A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ren-
delkezéseinek megfelelően eljárni.  
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles 

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi
feltételeit, 
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, ame-
lyek az adat –és titokvédelmi szabályok érvényre jut-
tatásához szükségesek. 

10. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással össze-
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függően az ingatlantulajdonos személyének megállapí-
táshoz, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és
arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait
– az adatok tárolása kivételével – a szerződéses jogviszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tar-
tozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését
követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsem-
misíteni. 
(3) A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyil-
vántartott adatokat – a település Jegyzőjének kivételével-
harmadik félnek nem adhatja ki. 

IV. fejezet

6. Talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és
eljárási szabályok

11. § A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatosan az önkormányzati adóhatóság az alábbi
adóztatási feladatokat látja el: 
a) Az adóhatóság nyilvántartást vezet a közüzemi csator-
naszolgáltatást igénybe nem vevő velencei ingatlanok tu-
lajdonosairól (név, elérhetőségi cím); fogyasztási helyről;
fogyasztott víz mennyiségéről.
b) Az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése
során feltárja a talajterhelési díjfizetési kötelezettségüket
elmulasztókat, felhívja kötelezettségük pótlására, alka-
lmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
által előírt jogkövetkezményeket, valamint él az egysz-
erűsített ellenőrzés keretében történő adókötelezettség
megállapításának lehetőségével.
c) A Jegyző, mint adóhatóság felhívja a 12. §-ban szereplő
adatszolgáltatót adatpontosításra, illetve kiegészítésre.

12. § Csatornaszolgáltatással nem rendelkező, illetve a
szolgáltatást igénybe nem vevő, azonban vezetékes ivóvíz
szolgáltatással ellátott fogyasztókról a közüzemi szolgál-
tató (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Velencei Üzemel-
tetési Üzemvezetőség) az I. fokon eljáró adóhatóság
megkeresésére adatszolgáltatást nyújt. Az adatokon kívül
közli a felhasznált, illetve a díjfizetési kötelezettség alap-
jául szolgáló vízfogyasztás mennyiségét vagy a jóváhagy-
ott vízkontingenst is.

13. § A talajterhelési díjfizetésre kötelezett szennyvízki-
bocsátó a talajterhelési díjat önadózás útján teljesíti az
adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyom-
tatványán.

14. § A talajterhelési díjat Velence Város Önkormányzat
11736082-15363107-03920000 számú, talajterhelési díj
megnevezésű számlájára kell teljesíteni.

7. Kedvezmények, mentesség

15. § (1) A Képviselő-testület a talajterhelési díjfizetési
kötelezettség vonatkozásában mentességet biztosít a fel-
használt víz mennyiségéből az igazoltan csőtörés vagy
meghibásodás okán elszivárgott víz mennyiségére.
(2) Díjkedvezményt biztosít a 17. § illetve 18. §-ban fenn-
álló feltételek esetén, a Velencén állandó lakosként re-
gisztrált személyek részére. 

16. § A talajterhelési díj szempontjából állandó lakosként
tekintendő a településen állandó lakcímbejelentéssel,
valamint letelepedési engedéllyel rendelkező természetes
személy, aki életvitelszerűen ténylegesen a lakóhelyén
tartózkodik.

17. § Talajterhelési díjfizetési kötelezettségben 50%
díjkedvezményre jogosult az az állandó velencei lakos, aki
a talajterhelési díj törvény szerinti fizetési határidejének
évében: 

a) aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális segély), vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy
c) önkormányzati segélyben, vagy 
d) álláskeresési támogatásban, vagy
e) normatív lakásfenntartási támogatásban részesül.

18. § 100% díjkedvezmény illeti meg a díjkötelezettség
befizetésének évében a 70. életévét betöltött állandó lakos
ingatlantulajdonost, haszonélvezőt.
19. § A kedvezményre, illetve mentességre való jogosult-
ság jogcímét a bevallási formanyomtatványon kell jelölni,
és az azt alátámasztó okiratot másolatban csatolni kell. 

20. § A díjfizetési kedvezményben részesülő kötelezettnek
a következő tárgyévben a kedvezmények nélküli forrás-
beli adatok alapján kell a talajterhelési díjat megállapítani.

V. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb
szabályairól szóló 24/2004.(VII.26.) önkormányzati ren-
delet, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól
szóló 33/2004.(XII.27.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról szóló 1/2007.(II.5.) önkormányzati rendelet,
valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól
szóló 24/2004.(VII.26.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról szóló 1/2007.(II.5.) önkormányzati rendelet. 

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző
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A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. március 3.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

8/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete

A települési folyékony hulladék szállításával, ártalom-
mentes elhelyezésével kapcsolatos feladatok, kötelezett-
ségek

1. A szolgáltatás díja minden beszállított forduló után,
a gépkocsik szállító tartályának névleges térfogatával
megegyezően, havonta egyszer kerül elszámolásra. Az
ártalmatlanítási díjat terheli a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatáro-
zott, mindenkor érvényes vízterhelési díj. 

2. Beszállítás menete: Megrendelő a települési
folyékony hulladékkal a szennyvíztelep kezelőjénél
köteles jelentkezni, és a beszállítást igazoló fuvar-
levelet leadni. A beszállítás során rögzíteni kell a
beszállítás időpontját, a beszállított települési
folyékony hulladék mennyiségét, a gépkocsi rend-
számát, és a szippantás pontos helyét (település,
helyrajzi szám), amelyeket a gépjármű vezetője ellen-
jegyez.

3. A beszállítás Megrendelő felé történő igazolására a
telep kezelője jogosult. 

4. Vállalkozó havonta (hónap utolsó napjával) jogosult

az igazolt teljesítésekről számlát kibocsátani (legké-
sőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig).
Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 58. §-ra tekintettel folyamatos havi
elszámolásban állapodnak meg, a számla teljesítési
időpontja a számla fizetési határidejével azonos. Az el-
számolás a felek között határozott idejű elszámolásnak
minősül. 

5. Megrendelő a számla kiállítását követő 15 napon
belül köteles a számla szerinti összeget Vállalkozónak
átutalni, Vállalkozó számlán megjelölt számlája javára.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó felfüggeszti a
folyékony hulladék befogadását a kötelezettség tel-
jesítéséig, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény 301/A § szerinti késedelmi kam-
atot jogosult felszámítani a késedelem minden naptári
napja után. 

8/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete

A települési folyékony hulladék elszállítását végző vál-
lalkozó(k) feltüntetése

Herke Bt. (2483 Gárdony, Batsány János u. 26.)

8/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet 
1. függeléke

A települési folyékony hulladék elszállításával 
kapcsolatos helyi közszolgáltatási díj

Szállítási díj 2014-es évre: 842.-Ft /m3

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete
Velence Város Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásárólszóló 3/2013. (II.19.) 

önkormányzati rendelet módosítása

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízot-
tak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-
ladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.
§ (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.
törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében
eljárva a vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
3/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet az alábbiak
szerint módosítja:

1.§ Velence Város Önkormányzat vagyonáról és vagyon-
gazdálkodásáról szóló 3/2013. (II. 19.) számú önkormány-
zati rendelet 1. melléklete kiegészül jelen rendelet 1.
mellékletében foglaltakkal. 
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. március 3.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző
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9/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
I. Törzsvagyon

1. Forgalomképtelen 
Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévők
Forgalomképtelen föld (121111)

összesen 7 354  000

Forgalomképtelen föld (121111) bruttóérték összesen: 1 039 937 000.-
Forgalomképtelen építmény (1214911)

összesen 3 838 000

Forgalomképtelen építmény (1214911) bruttóérték összesen: 1 471 802 545.-

Sorszám                      Ingatlan címe              Ingatlan megnevezése           Bruttó érték                Helyrajzi szám

Sorszám                      Ingatlan címe              Ingatlan megnevezése           Bruttó érték                Helyrajzi szám

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”

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

közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat: 
2014. április 7-én (hétfőn) 17.00 órára

a Kastély házasságkötõ termébe
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester



A település 2014. évi költségvetésének fő összege
2.872.550.000 Ft. (Kétmilliárd nyolcszázhetvenkétmillió
ötszázötvenezer Ft)

A költségvetés továbbra is biztosítja, hogy intézmé-
nyeink a megszokott színvonalon, zavartalanul működ-
jenek. A pénzforrások biztosítottak; többek között az
Óvoda, a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár részére. Az
Általános Iskola és a Járóbeteg Szakrendelő biztonságos
működéséhez támogatással járul hozzá önkormányzatunk.

A rászoruló velencei állandó lakosokat – a jogsza-
bályoknak és a helyi rendeletnek megfelelően – 38 millió
Ft pénzbeni, szociális juttatással tudjuk segíteni.

Önkormányzatunk továbbra is minden kötelezettségét
maradéktalanul teljesíteni tudja ebben az évben is.

Költségvetésünk egyensúlyban van, melyet az előző
évi pénzmaradvány, a lekötött betétek felhasználása és a
Velencei-tó Kapuja projekt finanszírozására tervezett
fejlesztési hitel biztosít.

A városunk zavartalan működésének költségét 30%-
ban az állam biztosítja, 70%-ban az önkormányzat saját
bevételeiből fedezi.

Két kiemelt fejlesztési feladatot jelölt meg a Kép-
viselő-testület. Egyrészt a VTK beruházás és város-
központ kialakításának befejezését, másrészt az újtelepi
Óvoda bővítéséhez szükséges engedélyezési doku-
mentumok elkészítését, a beruházás folytatásának elő-
készítését. 

A két kiemelt feladaton túl lesz lehetőségünk: út és
járda felújításra, vízelvezető árkok karbantartására,
a régi vasúti gyalogos aluljáró felújítására, kátyúzás-
ra, a Kastély előtetejének és a ravatalozó tetejének
javítására.

Mindezeket úgy tudjuk megoldani, hogy 2014-ben az
önkormányzat NEM TERVEZ ADÓEMELÉST!
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Adóemelés nem lesz, mindenre jut pénz
Velence 2014. évi költségvetésének legfontosabb összefüggései

Mindenkit érint!
Tájékoztató a 2014. évi hulladékszállításról

A hulladékszállításra vonatkozó jogszabályváltozás
miatt, annak megfelelően a lakossági szolgáltató a Velen-
cei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., röviden:
VHG Kft. 

A háztartási hulladék elszállítása változatlanul heti egy
alkalommal, a kijelölt napon történik. Városunk egész
területén, egész évben bevezetésre kerül a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés (Velencefürdőn csak a fősze-
zonban), ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy havi egy al-
kalommal a házak elé kihelyezett, szétválogatott hulla-
dékot (papírt és műanyagot) külön térítési díj nélkül
elviszi a szolgáltató. Ennek okán döntött úgy a Polgár-
mesteri Hivatal, hogy a szelektív konténerek kihelyezését
megszünteti. 

Mivel a házaktól a balesetveszély miatt a cég nem
tudja elszállítani az üveghulladékot, a Polgármesteri Hi-
vatal parkolójánál és a Zöldliget Iskolánál, a Régiposta
utca és a Kis utca találkozásánál az üvegszemét elhe-
lyezésére konténer gyűjtőedények kerültek kihelyezésre.

Velencefürdőn házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
csak a főszezonban lesz, hiszen az igen nagy kiterjedésű
településrészen arányában sokkal kevesebb az állandó
lakó. Itt az év többi időszakában szelektív hulladékgyűjtő
konténerek állnak rendelkezésre az említett helyen, a
Régiposta utca és a Kis utca kereszteződésében.

A zöld hulladék háztól történő elszállítása minden hó-
napban egy alkalommal továbbra is megtörténik, április
és november hónapok között. Önkormányzatunk szer-

ződést kötött a VHG Kft-vel arra, hogy a Kft. 8 db zöld-
hulladék matricát ingyenesen kiküld az ingatlan tulaj-
donosának. Ennek költségét az önkormányzat állja.

A jogszabályváltozás alapján jelentős változást jelent,
hogy az üdülő ingatlannal rendelkezőknek az állandó
lakosokhoz képest csak a fele összegű szemétszállítási
díjat kell fizetniük. Ezzel természetesen az is együtt
jár, hogy a szolgáltatást is csak a főszezonban vehetik
igénybe. 

Ha van Önök között olyan üdülő tulajdonos, aki egész
évben használja ingatlanát, és így egész évben igénybe
kívánja venni a hulladékszállítást, kérjük, hogy jelezze a
VHG Kft-nek, és ha kifizeti az egész éves szolgáltatási
díjat, a teljes éves szolgáltatást igénybe tudja venni. 

A Szolgáltató elérhetőségei: 

• 2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. Tel.: (22) 579-185
Fax.: (22) 579-186 e-mail: info@vhg.hu 
Ügyfélfogadás: 
H 08.00-12.00-ig, SZ 8.00-12.00-ig és 13.00-18.00-ig, 
P 8.00-1.00-ig
• 2481 Velence, Tópart u. 26. Tel.: (22) 472-111 
e-mail: info@vhg.hu
Ügyfélfogadás: hétfőtől-péntekig: 08.00-12.00-ig. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester 



jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  7,14, 4,11, 4,11, 1,8,15, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 2,9,16, 6,13, 

zöldhulladék szállítás 10, 24 8, 22 5 3 14 11 9, 23 6, 20

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 29 26 23 28 25 22

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

háztartási hulladék  1,8,15, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 2,9,16,

zöldhulladék szállítás 10, 24 8, 22 5 3 14 11 9, 23 6, 20

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 29 26 23 28 25 22

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  6,13, 3,10, 3,10, 7,14, 5,12 2,9,16, 7,14, 4,11, 1,8,15, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 

zöldhulladék szállítás 10, 24 8, 22 5 3 14 11 9, 23 6, 20

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 29 26 23 28 25 22

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

háztartási hulladék  7,14, 5,12 2,9,16, 7,14, 4,11, 1,8,15,

zöldhulladék szállítás 10, 24 8, 22 5 3 14 11 9, 23 6, 20

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 29 26 23 28 25 22

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  6,13, 3,10, 3,10, 7,14, 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 1,8,15, 6,13,   3,10, 1,8,15, 5,12, 

Velencefürd , Balatoni u., 
Meggyfa sor, III. u., Sirály u., 
Kis u. által határolt terület

állandóan 
lakott

a lomokat 2014.május 02-án lehet kirakni az ingatlan elé

Velencefürd , Balatoni u., 
Meggyfa sor, III. u., Sirály u., 
Kis u. által határolt terület

idény 
jelleggel 
használt 
(üdül )

a lomokat 2014.május 02-án lehet kirakni az ingatlan elé

Velencefürd , Meggyfa sor, 
IV.u., Jókai u., Szilfa d l  
által határolt településrész 

állandóan 
lakott

a lomokat 2014.május 02-án lehet kirakni az ingatlan elé

Velencefürd , Meggyfa sor, 
IV.u., Jókai u., Szilfa d l  
által határolt településrész 

idény 
jelleggel 
használt 
(üdül )

a lomokat 2014.május 02-án lehet kirakni az ingatlan elé

zöldhulladék szállítás 8, 22 6, 20 3 1 12 9 7, 21 4, 18

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 29 26 23 28 25 22

lomtalanítás

Velencefürd , Balatoni u., 
Fogoly u., Ibolya u., és a 
Velencei-tó által határolt 
településrész

állandóan 
lakott

a lomokat 2014.május 02-án lehet kirakni az ingatlan elé

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  7,14, 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 1,8,15,

zöldhulladék szállítás 8, 22 6, 20 3 1 12 9 7, 21 4, 18

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 29 26 23 28 25 22

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  6,13, 3,10, 3,10, 7,14, 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 1,8,15, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 

zöldhulladék szállítás 1, 15 13, 27 10 8 5 2 14, 28 11, 25

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

háztartási hulladék  7,14, 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 1,8,15,

zöldhulladék szállítás 1, 15 13, 27 10 8 5 2 14, 28 11, 25

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 14 12 9 14 11 8

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  1,8,15, 5,12, 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 2,9,16, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 3,10, 7,14, 
lomtalanítás

Velence, Hajdú tanya
a lomokat 2014.május 9 -én lehet kirakni az ingatlan elé

Velence, Bence -hegy állandóan 
lakott

a lomokat 2014.június 13 -án lehet kirakni az ingatlan elé

Velence, Bence -hegy 

idény 
jelleggel 
használt 
(üdül )

a lomokat 2014.június 13 -án lehet kirakni az ingatlan elé

Velencefürd , Balatoni u., 
Fogoly u., Ibolya u., és a 
Velencei-tó által határolt 
településrész

idény 
jelleggel 
használt 
(üdül )

a lomokat 2014.május 02-án lehet kirakni az ingatlan elé

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  1,8,15, 5,12,1 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 2,9,16, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 3,10, 7,14, 

zöldhulladék szállítás 3, 17 15, 29 12 10 7 4 16, 30 13, 27

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9 13

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
háztartási hulladék  

szállítás
2,9,16,
23,30

7,14, 
21,28

4,11, 
18,25

2,9,16,
23,30

6,13, 
20,27

3,10, 
17,24

zöldhulladék szállítás 3, 17 15, 29 12 10 7 4 16, 30 13, 27

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 14 12 9 14 11 8

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr.

háztartási hulladék  7,14, 4,11, 4,11, 1,8,15, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 2,9,16, 7,14, 4,11, 2,9,16, 6,13, 

zöldhulladék szállítás 3, 17 15, 29 12 10 7 4 16, 30 13, 27

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9 13

lomtalanítás

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

háztartási hulladék  1,8,15, 6,13, 3,10, 1,8,15, 5,12, 2,9,16,

zöldhulladék szállítás 3, 17 15, 29 12 10 7 4 16, 30 13, 27

házhoz men  szelektív 
csomagolóanyag 14 12 9 14 11 8

lomtalanítás

Velence Ófalu             
(Gárdonyi u., Ibolya u., Rózsa u., 
Felszabadulás u., Ország u., 
Enyedi u., Velencei-tól által határolt 
településrész)

állandóan 
lakott

a lomokat 2014. május 9-én lehet kirakni az ingatlan elé

Velence Ófalu             
(Gárdonyi u., Ibolya u., Rózsa u., 
Felszabadulás u., Ország u., 
Enyedi u., Velencei-tó által határolt 
településrész)

idény 
jelleggel 
használt 
(üdül )

a lomokat 2014. május 9-én lehet kirakni az ingatlan elé

Velence újtelep                (Kis 
u., Beköt  u., Vásártér u., Pacsirta 
u., 7-es út által határolt 
településrész)

állandóan 
lakott

a lomokat 2014. május 9-én lehet kirakni az ingatlan elé

Velence újtelep               (Kis 
u., Beköt  u., Vásártér u., 
Pacsirtau., 7-es út által határolt 
településrész)

idény 
jelleggel 
használt 
(üdül )

a lomokat 2014. május 9-én lehet kirakni az ingatlan elé

Hulladékszállítási szolgáltatás id pontjai Velence Város közigazgatási területén  településrészenkénti havi bontásban

Velence Város településrész 
megnevezése

ingatlan 
jellege

hulladékszállítási 
szolgáltatás 

megnevezése

2014. év 2015. év
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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.
A www.valasztas.hu és a  www.velence.hu
oldalról a kérelmek előterjesztését segítő 

nyomtatványok letölthetők!

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

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. 

Február hónapban a Polgárőrség tagjai 15 alkalommal,
összesen 354 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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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Település       Esetszám
Budapest
Biatorbágy
Érd
Páty
Sóskút
Perbál
Dunakeszi
Telki
Szabadegyháza
Vecsés
Dunaújváros
Ercsi
Besnyő
Mezőfalva
Tárnok
Tordas
Gyúró
Esztergom
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Adony
Százhalombatta
Sárosd
Tatabánya
Kisvárda
Szolnok
Túrkeve
Szalkszentmárton
Bácsbokod
Gödöllő
Dunaföldvár
Sárbogárd
Székesfehérvár
Sárkeresztes
Lovasberény
Pákozd
Seregélyes
Bodajk
Bakonycsernye
Mór
Mályi
Orosháza
Zámoly
Kiskőrös
Pettend
Iszkaszentgyörgy
Zámoly
Soponya
Ozora
Pátka
Pécs
Enying
Polgárdi
Pusztavám
Rácalmás
Salgótarján
Semjénháza
Simontornya
Szabadbattyán
Tállya
Kőszárhegy
Várpalota
Kisláng
Siófok
Balatonendréd
Tényő
Összesen:
Mindöszesen:

107
1
2
1
2
1
1
2

11
1
1
2
2
1

10
70
54

2
206

51
11

532
486

56
169

2
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
5

82
1
7

103
4
2
3

10
1
1
1
2
3
1
1
1
2
6
1
2
1
4
1
1
1
2
2
1
3
1
1
2
1
1

2059
5863

Tájékoztató a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézet

működéséről

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET:
Dr. Lukács György sebész, plasztikai

sebész főorvos márciusban megkezdte szak-
rendelését. Sebészeti szakrendelőnk alkal-
mas minden olyan operatív beavatkozás
elvégzésére, mely az ambuláns sebészeti
körben szakmailag vállalható.

Dr. Nyirati Adrienn szemészeti szakren-
delése március közepétől újraindul.

Rendelőintézetünkben hétfőn délután
13:00 –16:00 óra között belgyógyászati szakrendelésünk nefrológiai profillal
működik. A szakrendelést Dr. Zakar Gábor főorvos vezeti, aki a vesebetegségek
gyógyításának területén több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

Dr. Orosz Gábor szülész-nőgyógyász szakorvos szakrendelését kedden dél-
előttönként 9:00 –12:00 óra között tartja. Dr. Kállay Miklós és dr. Nagy László
főorvos szülészet-nőgyógyászati szakrendelése a szokott időben elérhető. 

Gasztroenterológiai profilú belgyógyászati szakrendelésünk várhatóan kedd
délutánonként a közeljövőben újraindul.

Dr. Hagymásy László szülész-nőgyógyász főorvos szerdán délután
16:00 –18:00 óra között tartja magánrendelését. A magánrendelésre a Recepción
lehet előjegyzést kérni.

Dr. Horváth Endre főorvos bőrgyógyászati magánrendelése szerdán és csütör-
tökön délután 16:00–18:30 között elérhető. A magánrendelésre a 70/344-3722
telefonszámon lehet bejelentkezni.

Szakrendeléseinkről tájékoztatást, illetve előjegyzést a Recepció ad a 
22/589-515 telefonszámon.

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET:
A velencei központi háziorvosi ügyeleti szolgálat működtetését, a Velencei

Központi Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése alapján a Velencei Szakor-
vosi Rendelőintézetet működtető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft. végzi Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd, Pákozd,
Sukoró, Vereb és Nadap önkormányzatainak támogatásával. 

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

A központi háziorvosi ügyelet hívószáma: 22/311-104 

Rendelőintézetünk NAPPALI KÓRHÁZI blokkjában infúziós kezeléseket
végzünk. Az infúziós kúrákra beutalást a belgyógyászati, sebészeti, ideggyó-
gyászati, szemészeti és reumatológiai szakrendelések adnak. Az infúziós kúrák
OEP támogatás mellett zajlanak. A kezeléseket szakmailag dr. Szabó Péter bel-
gyógyász-kardiológus főorvos felügyeli. A kezelésekre előjegyzést a Recepció ad.

Rendelőintézetünk az illetékes háziorvos kollega rendelése alapján, ellátási
területünkön (Velence, Kápolnásnyék Sukoró, Nadap Zichyújfalu, Martonvásár,
Pázmánd, Vereb) otthoni szakápolási tevékenységet is végez. Háziorvosi ren-
delés birtokában az otthoni szakápolási tevékenységre előjegyzést a Recepció és
Kondor Éva vezető asszisztens ad.

Dr. Ferencz Péter
ügyvezető 

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma
2014. február

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb 
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

Összesen:

392
839
408
135

1667
186

93
84

3804

Település Esetszám 

Ellátási körzetbe 
tartozó betegek száma:



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

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. Lukács György

08.00-12.00

Dr. Jachymczyk György
17.00-20.00

sebészet, proktológia
sztóma-gondozás

Dr. Lukács György
08.00-12.00

Dr. Kerkuska László

08.00-12.00
Dr. Juhász Lajos

14.00-18.00

(Dr. Németh Csilla)
Vándor Anita

15.30-18.30

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

BŐRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS

15.00-19.00

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

SEBÉSZET



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

Dr. Király Anna

08.00-14.00
Dr. Kovács Attila

14.00-20.00

PSZICHIÁTRIA

TÜDŐGYÓGYÁSZAT

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 Katalin

07.00-15.00
Viczainé Berkei Katalin

12.00-18.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

07.00-13.00
Viczainé Berkei Katalin

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

Dr. Hagymási László
16.00-18.00

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.
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VELENCE KÁRTYA
Törzsvásárlói kártya Velence város 

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

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.



Velence Város Önkormányzata pályázatot ír ki az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény
szerinti civil szervezet részére.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely le-
tölthető a www.velence.hu oldalon, vagy papír alapon a Polgármes-
teri Hivatal (2481 Velence, Tópart u. 26.) Pénzügyi osztályon.

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

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

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

ügyi rehabilitációs tevékenység,
b) egyházi ingatlanok felújítása, 
c) Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézmény-
be járók utaztatása
d) kulturális tevékenység,
e) kulturális örökség megóvása,
f) műemlékvédelem,
g) állatvédelem,
h) környezetvédelem,
i) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet,
j) sport –  a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony kereté-

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

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

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt 2014. május
1. és 2015. április 30. közé eső időszakban elszámolt működési
költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó
tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támo-
gatás. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költ-
ségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi
teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
Az elszámolás részletes szabályai az 5/2011.(II.21.) számú A tár-
sadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló ren-
delet 9.§-a szerint.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be.

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

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

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

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

Amennyiben a civil szervezet korábban már részesült támogatás-
ban, melynek során az a) és c) pontokban megjelölt dokumen-

tumokat egy éven belül már benyújtotta és abban az előző támo-
gatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok
benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető.
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti példányban, zárt
borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá kell
írni „Velence Civil Szervezetek Támogatása 2014.”
Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az
elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!
Beadási határidő: 2014. március 20.
A beadás helye: A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell
beküldeni: Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart u. 26.
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján
16.00 óráig az alábbi címen: Polgármesteri Hivatal 
2481. Velence, Tópart u. 26. Pénzügyi osztály.

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

pályázatról való elszámolás helyességéről.

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

8. Az elbírálás határideje: 2014. április 15.

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

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

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

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

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

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

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

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szer-
ződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek szá-
mot adni. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Bíráló dönt.
Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegéről, a támogatási
szerződésben meghatározott határidőig (április 30.) nem, vagy nem a
meghatározott módon tesz eleget, úgy a már következő időszakra szóló
kiírt és eredményesen elbírált pályázat tekintetében jogvesztést von
maga után. Az elszámolásnál az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-
lásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV törvény 73. §-nak (1) bekezdésének is eleget kell
tenni.

Velence Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRAS
Velence Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására



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

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

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

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

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

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

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

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

4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. május 1.
és 2015. április 30. közé eső időszakban elszámolt működési költ-
ségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi
eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre
vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének
az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályait az Alapítvány szabályzata tartalmazza.

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

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

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

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

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

A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti  példányban, zárt
borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A borítékra rá kell
írni „Velence civil szervezetek támogatása 2014.” 

Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén
az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe! 
Beadási határidő: 2014. március 30.
A beadás helye:
A papíralapú pályázatot az alábbi postacímre kell beküldeni:  
Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart u. 26.
vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján
16.00 óráig az alábbi címen: 
Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart u. 26.

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

8. Az elbírálás határideje: 2014. április 25.

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

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

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

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

Velencéért Közalapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására



szám: .........................../2014
nem a pályázó tölti ki

A Velencéért Közalapítvány pályázata civil szervezetek számára

Pályázati adatlap  a 2014. évi támogatás elnyeréséhez 



Pályázati adatlap  a 2014. évi támogatás elnyeréséhez 

Velence Város Önkormányzata pályázata

szám: .........................../2014
nem a pályázó tölti ki

Kifizetés ütemezése (egyszeri, havi, igény szerint, stb) Pályázati cél bemutatása:
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen

Mackó-nap az
óvodában

„Itt a tavasz, megy a tél!”
S hogy mennyit kell várni a

kikeletre? A népi hagyomány
szerint ha február 2-án a medve
kibújik a barlangjából, és meg-
látja az árnyékát, visszabújik és
még negyven napig szundikál,
így hosszú telet jósol, de ha nem
látja  meg, akkor kinn marad, és
hamarosan itt a tavasz. 

Ezen a napon mi is megfi-
gyeltük az időjárást, de nem lát-
tuk a napot, nem volt árnyék.

Hagyományainkhoz híven az
idén is megrendeztük az oviban a
Mackó Napot. A gyerekek ked-
venc mackójukkal érkeztek reg-
gel, sőt az egész nap a macikról
szólt. Minden érkező gyermeket
és maciját énekkel köszöntöttük.

Volt itt mindenféle maci, panda,
jegesmedve, barnamedve, sőt egy ha-
talmas medve is érkezett, amely na-
gyobb volt a gazdájánál. A gyerekek a
képzelt barlangba – az  asztal alá – is
bebújtak. 

Ezen a napon a mesék, versek, éne-
kek mind-mind a tenyeres-talpas ma-
cikról szóltak, készültek macibábok,
álarcok is. A kedvenc macikból kiállí-
tást rendeztünk, zárásként pedig min-
denki táncra perdült.

Reméljük, a Mackó Nap szép
emlék marad a gyerekek számára.

Lajos-Kuti Éva óvodapedagógus
Nyuszi csoport

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy Velence Város Meseliget óvodája, a 2015. május 31-ig, 3. életévüket betöltött
gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fő u. 79.): Újtelepi településrészen (Szent Erzsébet tér. 1.): 
2014. 03. 25-én, (kedd) 8.00-16.00-ig. 2014. 03. 26-án, (szerda) 8.00-16.00-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:
orvosi igazolás, gyermek lakcímkártyája, szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája. Serhókné Varjas Edit

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

A kisze egy felöltöztetett szalmabáb (démoni alak), ami
régen a rosszat, betegséget jelképezte. A hagyomány
lényege, hogy a kiszebábot énekek kíséretében körbehor-
dozták a falun, majd a tél elűzésére vízbe dobták, vagy
elégették, hogy előhívják a tavaszt. Ezzel helyt adva a
jónak, egészségnek, megújulásnak.

E népi szokás megőrzése érdekében égettük el a
„Kiszebábot” a Velencei Meseliget Óvodában.

A Pillangó csoportosokkal meghívókat készítettünk és
vittünk a csoportoknak, éneket, verset,  mondókákat tanul-
tunk. Végül pedig, ami a legjobban tetszett a gyerekeknek,
elkészíthette mindenki a saját, kissé ijesztő busóálarcát.
(A kiszebábot otthon, férfikéz segítségével tudtam elké-
szíteni. )

Február 12-én izgatottan készülődött az ó-falusi óvoda
összes ovisa, felvéve álarcaikat, a pillangósok pedig
magukhoz vették a csoportban található összes hangszert,
zajt keltő eszközt (kolompot, kereplőt), s így követtük a
kiszebábot végig az óvoda udvarán, az óvoda előtt. Hango-
san mondva mondókánkat, nagy zajt csapva haladtunk,
hogy elűzzük a telet. A délelőtt csúcspontja a kiszebáb fel-
gyújtása volt, amit versek, mondókák, énekek kíséretében
néztünk s táncoltunk végig. Miután kiszebábunk elégett, a
gyerekek nagy örömére elfogyasztottunk a farsangi fánkot,
amit Böbe és Éva dajka néni készített nekünk. A gyerekek
nagyon élvezték, mert alig akartak bemenni, ezért még ját-
szottunk, táncoltunk egy kicsit.

Reméljük, sikerült előhívni a tavaszt, amit már minden
kis ovis és felnőtt nagyon vár.

Cselkó Béláné óvodapedagógus
Pillangó csoport

Télűzés kiszebábbal
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„A sarkvidékek élővilága” 
projekt a Süni csoportban

A gyerekek nagy bánatára az idei „igazi tél” elmaradt.
Egyetlen egyszer tudtunk kimenni úgy az udvarra, hogy
hócsatát vívtunk és hóból építettünk. Hozzátenném, hogy
a hóemberek sem voltak túl nagyok, hiszen éppen elfértek
a kezünkben, és minden erőfeszítés nélkül meg tudtuk
emelni azokat. Az egyik kislány odajött hozzám, és azt
mondta, hogy milyen jó lenne, ha örökké tartana a hóesés.
Elkezdünk beszélgetni arról, hogy mi sajnos (valaki szerint
szerencsére) nem olyan vidéken élünk, ahol sokáig, vagy
akár mindig hó és jég borítana mindent. Ekkor jutott
eszembe, hogyan is tudnánk egy kicsit idevarázsolni a
telet. Terveztünk egy két hetes projektet, ahol minden a
sarkvidékekről és az ott élő állatokról szólt és hozzájuk
kapcsolódott. 

A csoportszobát
berendeztük mozi
teremnek és pro-
jektoros kivetítést
rendeztünk a Déli-
sark és Északi-
sark állataiból. A
képvetítést két kis
rövidfilm zárta, az
egyik az északon

élő jegesmedvékről, a másik pedig a délen élő pingvinek-
ről szólt. A gyerekek azon kívül, hogy melyik faj hol él,
már azt is tudják, hogy miért veszélyeztetett mindkettő.
Megdöbbenve hallgatták, hogy az emberek tehetnek arról,
hogy egyre kevesebb élőhely jut ezeknek az állatoknak is. 

A kivetítést követő két hétben kiállítást rendeztünk a
csoportszobában. Minden gyermek hozhatott otthonról
olyan plüssfigurát, könyvet, játékot vagy képet, ami vala-
milyen sarkvidéki állatot ábrázol, illetve arról szól. Eze-
ket pedig a természet sarokban rendeztük be, az élő-
helyüknek megfelelően. Összegyűjtöttük az összes álta-
lunk ismert mesét, ami valamilyen formában kapcsolódik
a két sarkvidékhez. 

A két hét alatt folyamatosan készítettük a mi kis terep-
asztalunkat, aminek az egyik fele a Déli-sarkra jellemző
állatokat, a másik fele pedig az Északi-sarkra jellemző ál-
latokat jeleníti meg. 

A gyerekek szinte mindent saját kezűleg készítettek,
több-kevesebb segítséggel. A terepasztalt az óvoda bejá-
ratánál lévő aulában rendeztük be, hogy ne csak mi, hanem
a többi csoportba járó gyerekek és szülők is gyönyörköd-
hessenek benne. Az asztalon láthatók a kavicsokból ké-
szült: pingvinek, rozmárok, gyilkos bálna illetve a kis
szigetek. Papírmasé technikával készültek a jéghegyek.
Tojástartóból készült a Süni csoport zászlaját viselő jég-
törő hajó. Az északi sark legnagyobb ragadozói, a jeges-
medvék pedig papírhengerből és vattából lettek elkésztve.
Azt hiszem, a képek önmagukért beszélnek!

Gránitz Judit és Vácziné Kardos Edina
Süni csoport óvodapedagógusai

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

Köszönjük:
• Simon Gábornak a korcsolya oktatáson készített
videót és fotókat. 

• Kovács Virág édesapjának az ó-falusi óvodások-
nak ajándékozott fogkrémet.

• Bucur Levente édesanyjának az óvodának
ajándékozott virágokat.
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„Farsang van most, ne feledd el
Maskarádat fürgén vedd fel!”

A vidám farsang ideje vízkereszt
napjától húshagyó keddig tartó, több hetes
időszak. A farsangi mulatságok, játékok
lehetőséget adnak felszabadultabb tevé-
kenységekre. Fontos, hogy az óvodapeda-
gógus már óvodáskorban elültesse népünk,
szülőföldünk szeretetét, hiszen szeretni csak
azt tudjuk, amit ismerünk is. Óvodánk

hagyomány   szerint minden évben nagy figyelmet szentel
a Farsang megünneplésére, a gyermekek nagy örömére. A
farsangi ráhangolódást segítette az is, hogy vidám „pom-
pába” öltöztettük a csoportszobát.  

A farsangi készülődés ideje alatt a gyerekek nagyon
sok tapasztalatot szerezhettek. A közös élmények által még
közelebb kerültek egymáshoz. Aktívan részt vettek a
kézműves tevékenységekben, élvezték az új technikákat.
Készültek álarcok, színvonalas maskarák, tarka szemüve-
gek. Mindezen közben verselgettünk, mondókáztunk, s a
farsanghoz illő dalokat, dalos játékokat játszottunk. 

A mindennapi mozgás során egy-egy számukra kedves
állat „bőrébe bújhattak”, s leutánoztuk a hangját illetve a
mozgását is. Az egész időszak vidáman, tréfálkozva telt
el, s nagyon várták már a pénteki napot, hogy „bele vará-
zsolódjanak” s ha rövid ideig is, de azonosuljanak kedvenc
állatkájukkal, vagy mese hősükkel. Így aztán farsang
napján egy színes társasággal találkozhatott mindenki, aki
arra járt. 

Csoportunkban a hercegkisasszony, pillangó, autó, ka-
tica mellett találkozhattunk magyar huszárral, és volt ős
vezér is. A hangulat fokozására játszottunk ügyességi
játékot (dióhordás kanálon), nagy odafigyelést igénylő
székfoglalót, de kipróbáltuk a fakanál táncot is. A hangu-
lat csúcsát az interaktív bábelőadás jelentette, amit két báb-
színész adott elő, nagy örömet okozva ezzel gyerme-
keinknek. 

Köszönjük mindenkinek, aki ebben segített. A farsang
elmúlásával megkezdődött a tavaszvárás, az új élet, az
újjászületés előkészítése, s az új versek, mondókák, énekek
már erről szólnak.  De amikor beszélgetünk a gyerekekkel,
sokszor felelevenednek a farsangi emlékek, és ez szívet
melengető, hiszen – stílusosan szólva – jó „magot” ültet-
tünk el a mindennapjainkban.

Pencs Tamásné óvodapedagógus
Maci csoport
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A tavasz már türelmetlenül kopogtat ajtónkon, a télnek
bizony vége. A természet ez idő tájt újjáéled, előbújnak a föld
rejtekéből, majd kinyílnak az első színes virágok. Így elér-
kezett a pillanat, hogy a Csipet-csapat kora tavaszi „virág-
lesre” induljon, vizsgálódjon a természetben.

A kiskertekbe
bekukkantva öröm-
mel fedezték fel a
gyerekek, hogy elő-
bújtak a tavasz hír-
nökei, a hóvirágok,
krókuszok. Ujjong-
va fedezték fel a
kerítés tövében
napozó bodobács
bogarakat. Tóparti
sétánk alkalmával
vadkacsa, szárcsa, sirály madarakat is etettek a gyerekek, így
közvetlen természetes környezetükben figyelhették meg a
vízimadarak visel-
kedését, hangját. 

Naphívogató
dalokat énekelget-
ve, mondókázva,
vidáman élveztük a
tavaszi nap simo-
gatását, a madarak
csiripelését, a ter-
mészet hangjait,
szépségét. 

Az óvodába
visszatérve a látot-
tak és a frissen
szerzett    élmények
hatására a gyerekek
kérték, hogy men-
jünk el „holnap is”.

Németh Andrea
óvodapedagógus

Csipet-csapat
csoport

„Tó vize, tó vize csupa nádszál,    
Egy kacsa két kacsa odamászkál. 
Sej, haj, ezer kacsa bogarászik, 
Reszket a tó vize ki se látszik.”

Tavaszlesen a Csipet�csapat 

Összeállította: Serhókné Varjas Edit óvodavezető
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Az elmúlt évhez hasonlóan Pécs városa adott ott-
hont a torna diákolimpia következő fordulójának.
Iskolánkat, s egyben településünket két korosztályban
is képviseltük. Az idei tanévtől életbe lépett új szabá-
lyok szerint nem rendeztek külön versenyt az igazolt
sportolók számára, hanem csupán egyetlen egy kate-
góriában indulhattak a hazánkban tornázó iskolás lá-
nyok és fiúk. Ez lényegesen megnehezítette a gyer-
mekek felkészítését és versenyeztetését, és állított igen
magas követelményeket a nem sportegyesületi háttér-
rel rendelkező intézmények számára. A területi átren-
deződés következtében pedig a dunántúli megyéket
sorolták egy csoportban, s a legjobb 5 csapat juthatott
tovább az országos döntőbe.

Örömmel adhatunk róla hírt, hogy sikerült el-
érni az álmunkat, s az idén már HARMADSZOR
sikerült bejutnunk az ország legjobb csapati közé!
Az alsósok versenyében mindösszesen 0.1 tized pont-
tal maradtunk le a 2. helyről (18 induló), és az egyesü-
leti versenyzőkkel felálló ellenfelek mellett a bronzér-
met szereztük meg!
A csapat tagjai: Bicskei Szabina, Popelka Liliána,
Lukács Ajsa, Márta Rebeka, Zsengellér Nóra, Papp
Gréta, Vas Eszter Panna.

A „nagyok” (felsősök) versenyében mindössze 0.4
tizedpontra voltunk a továbbjutó 5. helytől, így holt-
versenyben a 7. helyen végeztünk (15 induló csapat).
A csapatot Kovács Dominika, Kiss Csenge, Végh
Nikolett, Kovács Luca és Bátonyi Anna alkotta.      
Felkészítő tanár mindkét korcsoportban: Varga Attila.
Az országos döntőre április közepén kerül sor Buda-
pesten a Tornacsarnokban.

Varga Attila, tanár

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

Torna Diákolimpia Országos Elődöntő Pécs
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A múlt megidézői
Iskolánkban idén is megrendeztük a már hagyo-

mánnyá vált házi történelemversenyünket. Február
20-án és 24-én délután 60 felső tagozatos tanuló 21
csapattal vett részt a megmérettetésen. 

Évfolyamonként külön tanteremben kellet meg-
oldaniuk a versenyzőknek a különböző játékos fel-
adatlapokat. 

A gyermekek izgatottan láttak neki a feladvá-
nyoknak. A verseny folyamán ügyesen alkalmaz-
ták a tanórákon hallottakat, tanultakat. 

A leglelkesebb évfolyam idén az ötödik volt, hi-
szen tőlük hét csapat vett részt a küzdelemben. 

5. osztály

I. helyezett: Csere Zsanett, Devecseri Péter, 
Horváth Réka

II. helyezett: Molnár Luca, Sarf Luca
III. helyezett: Bukor Virág, Molnár Eszter

6. osztály

I. helyezett:   Enyedi Bianka, Eszéki Lili, 
Kedves Tamara

II. helyezett:  Hegedűs Máté, Ihász András, 
Veliczky Péter

III. helyezett: Fésű Gábor, Habán Lea, Papp Eszter

7. osztály

I. helyezett:  Magyar Antónia, Ratkovics Flóra,
Silhány Cintia

II. helyezett: Kovács Soma, Suki Csaba,Tóth Dominik
III. helyezett: Enyedi Laura, Molnár Fanni, 

Oláh Angéla
8. osztály

I. helyezett: Dézsi Róbert, Ihász Áron,Urschler Máté
II. helyezett: Fésű Attila, Pataki Máté, 

Zimmermann Ádám
III. helyezett: Balázs Bence, Kóti Alexandra, 

Zeritis Vasilis
Karsai Dénes és Szigetközi Tímea

tanárok

Ha még nem tudja, hogy 

adója 1%-át 
hova adja, segítünk!

A Zöldliget Alapítvány adószáma:

18495951-1-07

Köszönjük szépen támogatását!

További képek és 
információk iskolánk

honlapján, a

www.zoldligetsuli.hu
weboldalon.

Érdemes gyakran
odaklikkelni!
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Február utolsó napján az egész iskola mókázott, mula-
tott.  Délelőtt tanulók és tanárok beöltözve tanultak és taní-
tottak, s közben a szünetekben sok-sok tombolát kisor-
soltunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek,
aki felajánlásával segített! 

Az ebédidő után pedig délután a farsangi mulatságot a
2.a osztály nyitótáncával kezdték az alsósok, s közben nem
mindig az eredeti dallam szerint, de jókat karaokéztak a
felsősök. Olyan sokan járunk már az iskolába, hogy ketté
kellett válnia kisebbeknek és nagyobbaknak. 

A tornateremben csoportosan felléptek: méhecskék,
tengerészek, a szivárvány is újraszínezte az életünket.
Felmerült a kérdés: What does the fox say? Vagyis mit
mond a róka?  Charleston és cigánytánc is volt, kukások és
focisták is énekeltek, no meg holmi űrmacsekok, s láthat-
tunk egy kis részletet a Legyetek jók, ha tudtok! című film-
ből is. Közben a Doblerobic ügyes mozgású palántái is
felléptek.

A mai slágereket, s természetesen az örökzöldeket is
kiabálva énekelték a felsős osztályok tanulói, majd tap-
soltak a Zöldliget Táncszínház kis válogatásának is, ahol
az új és a régebbi generációk együtt táncoltak.

Maradt délutánra is bőven tombola, így a zárás előtt
még azokat kisorsoltuk.

A napot pedig a végzős diákok keringője zárta, illetve
a pedagógusokból összeverbuválódott szinkronúszó
válogatott tette fel a koronát a mulatságra. 

Vége ugyan az idei farsangnak, de tudjuk, hogy nagyon
gyorsan elérkezik a következő. 

Nagy Edit tanár

FARSANGFARSANG
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Az osztályunkban (2.a.) MACI kiállítást rendeztünk és
együtt izgultunk, kijön-e a mackó és meglátja-e az
árnyékát? Ezen a héten sok mindent megtanultunk és
olvastunk a medvékről. Annyira szerettük a macikat a
szekrényünk tetején, hogy egész hónapban ott hagytuk
őket. Most még egy búcsúképet készítettünk a farsangon is
velük, majd „hazamennek”, és új állatsereget szavazunk
meg a szekrényünk tetejére a fordított napra! Így jobb
kedvvel lépünk be az osztályunkba, mert ők ott várnak
minket minden nap! 

Február 2.  
Február másodikához, Gyertyaszentelő napjához több

szokás is tartozik. Ezen a napon szentelik meg a szent-
miséken az erre szánt gyertyákat. Ehhez a naphoz a fenti
keresztény ünnep mellett számos néphiedelem is kötődik:
Ekkor osztották a papok a „Balázs-áldást”, mely minden
torokbetegségtől megvédte az áldást kérőt. 

Úgy vélték, hogyha február másodikán jó idő van,
akkor későn tavaszodik. Ahogy a mondás is tartja: „Gyer-
tyaszentelőkor inkább a farkas ordítson be az ablakon,
minthogy a Nap süssön”.

A másik, legismertebb néphagyomány szerint, ha
február 2-án a medve előjön a barlangjából és meglátja az
árnyékát (azaz napsütéses idő van), akkor visszabújik még
téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De ha borús felhők
takarják az eget, az a maci számára azt jelenti, hogy már
lassan vége a télnek.

E népi hiedelem gyökere Erdélybe vezet vissza és
onnan is tovább Jókai Mórhoz, mert egyes nézetek szerint
a „Nagy Mesemondó” fantáziájában, pontosabban az Az új
földesúr című regényében született meg az időjós medve
alakja, melyben így ír:

„Van aztán egy napja a télnek, aminek gyertyaszentelő
a neve. Miről tudja meg a medve e nap feltűnését a nap-
tárban, az még a természetbúvárok fölfedezésére váró
titok. Elég az hozzá, hogy gyertyaszentelő napján a medve
elhagyja odúját, kijön széttekinteni a világban. Azt nézi,
milyen idő van! Ha azt látja, hogy szép napfényes idő van,
a hó olvad, az ég tavaszkék, ostoba cinkék elhamarkodott
himnuszokat cincognak a képzelt tavasznak, s lombnak
nézik a fán a fagyöngyöt, pedig lép lesz abból, melyen ők
megulgulnak; ha lágy, hízelgő szellők lengedeznek, akkor
a medve – visszamegy odújába, pihent oldalára fekszik;
talpa közé dugja az orrát, s még negyven napot aluszik
tovább; – mert ez még csak a tél kacérkodása; mint a régi
rendszer minisztériuma szabadelvű program mellett.

Ha azonban gyertyaszentelő napján azt látja a medve,
hogy rút, zimankós förmeteg van; hordja a szél a hópely-

het, csikorognak a fák sudarai, s a lóbált száraz ágon
ugyancsak károg a fekete varjúsereg, mintha mondaná:
reszkessetek, sohasem lesz többet nyár; a tél megígérte
nekünk, hogy mármost örökké fog tartani; mi kivettük
árendába a szelet, fújatjuk, amíg nekünk tetszik; a nap
megvénült, nincs többé semmi ereje, elfelejtkezett rólatok!
Kár várnotok! – Ha jégcsap hull a fenyők zúzmarázos sza-
kálláról; ha a farkas ordít az erdő mélyén: akkor a medve
megrázza bundáját, megtörli szemeit és kinn marad; nem
megy vissza többet odújába, hanem nekiindul elszánt
jókedvvel az erdőnek. Mert a medve tudja azt jól, hogy a
tél most adja ki utolsó mérgét. Csak hadd fújjon, hadd
havazzon, hadd dörömböljön: minél jobban erőlteti harag-
ját, annál hamarább vége lesz. S a medvének mindig igaza
van.”

Annamária néni és Réka néni
2.a osztály

Maci nap
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Általános iskolai beiratkozás

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolába
– a Fejér Megyei Kormányhivatal hirdetménye értelmében – 2104. április 28-án, 29-én és 30-án, naponta 8 és 18 óra
között lehet beíratni a tanköteles korú első osztályosokat. A beírás helyszíne: Liget iskolarész, Velence, Kis u. 1.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártya) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény).
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Összeállította: Nagy Edit pedagógus

„Dobd a kosárba!” 
területi Jamboree

Ifjú kosarasainkból álló csapatunk minden mér-
kőzését megnyerve lett első a területi Jamboreen
2014. február 13-án. 
A kis lurkók kiváló teljesítményt nyújtottak első ilyen
megmérettetésükön. A fiúk és a lányok is rengeteg
pontot szereztek, győzelmeikkel pedig magabiztosan
jutottak tovább.
A területi Jamboree végeredménye:

1. Velence 
2. Ráckeresztúr 
3. Pusztaszabolcs 
4. Dunaújváros

Gratulálunk minden 
résztvevőnek! 

Büszkék vagyunk 
csapatunkra!                  

Karácsonyné Kéki Andrea
tanító

Ez egy Tehetségkutató Matematika Verseny (is). Elin-
dultam. Dóra nénivel és a többiekkel sokat készültünk rá.
Rengeteg feladatot oldottunk meg otthon és az iskolában is.
Február 4-én, kedden volt a megmérettetés. Izgultam. Be-
mentünk a tanterembe, megkaptuk a feladatlapot és a kód-
lapot. Mikor kész voltam, a szerencsetollammal kódoltam.
Másnap átnéztük. Úgy tűnt, csak négy hibapontom lett.
Reménykedtünk. Vártuk az eredményt. Hátha sikerül!

Egy pár nappal később, kihirdették. Elértem az első
helyezést, és ezáltal továbbjutottam az országos döntőbe!
Nagyon örült a család, az osztály és Dóra néni is.

Görgicze  Karolina 4.a

A budapesti Orchidea  Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola által szervezett PANGEA matematika
verseny iskolai fordulóján 98 tanuló vett részt iskolánkból,
melyet február 4-én tartottunk. 
HELYEZETTEK:
3. évf. 1. Varga Bence 3.a  2. Kedves Patrik 3.c

3.  Borbély Anna 3.c  Horváth Dominik 3.a           
4. évf. 1. Görgicze Karolina 4.a 2. Frantsik Ferenc 4.a

3. Dobler Lili  4.a 
5. évf. 1. Komáromi Renáta 5.a 2. Csere Zsanett  5.a  

3.   Borbély Máté  5.a Bende Zsombor  5.a    
6. évf. 1. Kedves Tamara 6.a  2. Veliczky Péter  6.a    

3. Hegedüs Petra  6.a
7. évf. 1. Ratkovics Flóra 7.a  2.  Kovács Soma  7.a    

3.  Jancsekity Viviána 7.a  Enyedi Laura  7.a 
Zsengellér  Anna  7.b

8. évf. 1.  Pataki Máté 8.a 2.  Kóti Alexandra 8.b, 
3.  Urschler Máté  8.a Ihász Áron 8.a, 
Kolosa Violetta 8.a, Balázs Bence 8.b, 
Vass Csaba Levente 8.b,  

A következő fordulóban, márciusban,  iskolánkat minden
évfolyamon az első helyezettek képviselik.

PANGEA matematika verseny
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii

Az elmúlt hónapban örömmel köszöntöttük a Polgár-
mester Asszonyt Klubunkban, aki meghívásunkat elfo-
gadva közvetlenül tájékoztatott bennünket a 2014. évi
tervekről, költségvetésről, városunk megnyugtató pénzü-
gyi helyzetéről. Köszönjük a Polgármester Asszonynak,
hogy jelenlétével megtisztelte klubunkat, és a közérdekű
témák mellett ügyes-bajos problémáinkat, kéréseinket is
megbeszélhettük vele!

Farsangi bálunk nagyon jó hangulatban zajlott le. Nagy
ovációval, tapssal fogadtuk az ötletes, mókás jelmezt öltött
tagjainkat. A Csavarhúzó, a Járóbeteg, a kissé ledér Pincér-
lány a szőke hajfürtjeivel, (ami természetesen egyik fér-
fitagunk fejére került), a Pipás Popeye, a Popeye – Olívia
páros és a Mókus Őrs tagja – akivel a „mint a mókus fenn
a fán” dalt közösen elénekeltük – méltán arattak nagy si-
kert. Nagy tetszés fogadta a szintén zenés kísérettel bevo-
nuló indiai Maharadzsát is csinos párjával! Kikötött Hajós
Jani és Hajós Lajcsi is, akik fergeteges csasztuskát adtak
elő. A sikert ők is bezsebelték, nemkülönben az Ördög, aki
piros nyelvével, villájával ijesztgette a „megszeppent”
publikumot! Ványa bácsi daduskája a szamovárból fel-
szolgálta a csáját, és a fődíjat is beseperte a hosszú sáljá-
val. Jelmezeseink fellépésükért jutalmul egy-egy szelet
csokit kaptak. 

Kézimunka-bemutatónkon az idén is megcsodálhattuk
a szebbnél szebb csipkéket, hímzett, keresztszemes terí-
tőket, futókat, párnákat, gobelineket, faliképeket. A régi,
frappáns feliratú falvédők is előkerültek. 

Bérleteseinkkel újból színházba látogattunk, ahol a
Karinthy Márton rendezte A nők című darabot néztük meg.
A Karinthy Színház művészeinek játékában most sem
csalódtunk. 

A február után a március is enyhe idővel köszöntött be,
és reméljük, a tavaszi jó idő tartós marad. A kellemes
időben kirándulhatunk, sétálhatunk és kicsit kertészked-
hetünk is. Mindezekhez kívánok minden kedves Olvasó-
nak, Nyugdíjas-társamnak nagyon jó egészséget, derűs
szép napokat. 

Lukács Sándorné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub II. számú Nyugdíjas Klub

Február 14-ével, több mint 20 éves odaadó munkája
után lemondott vezetői tisztségéről Vén Lászlóné, min-
denki Teri nénije és Tomainé Baba. Teri nénit örökös tisz-
teletbeli elnöknek választottuk, majd a Polgármester
Asszony, és minden tag elbúcsúzott tőlük.

Ezúton is szeretnénk megköszönni sok éves munkáju-
kat és mindazt, amit értünk tettek. Új klubvezetőnk a volt
helyettes, Kantár Ferencné Olgi lett, helyettesei Barabásné
Jutka és Bakosné Éva, a pénztáros Bognárné Klári lettek. 

Megtartottuk az első negyedéves névnapi köszöntése-
ket, ennek kapcsán szeretnénk megköszönni Házi József
nagyon finom disznótoros vacsoráját, amit jó étvággyal
elfogyasztottunk. A tavasz beköszöntéig tervezzük a prog-
ramokat, reméljük meg tudjuk azokat valósítani, amint
ismét eljön a szép idő. 

Minden kedves klubtársunknak jó egészséget kí-
vánunk. 

Kantár Ferencné klubvezető

Az elmúlt hónapban köszöntöttük az „elsõ negyedéves”
névnaposokat. A kellemes hangulatról ismét a verebi asz-
szonykórus és egy férfivendég gondoskodott, akik szelle-
mes mûsorral szórakoztattak minket. Ezúton is köszönjük,
hogy kevés szabadidejük terhére is eljöttek hozzánk.
Vidám zene mellett sokat táncoltunk, énekeltünk, vendé-
geinkkel együtt nagyon jól éreztük magunkat.

A hónap elején Mohácson jártunk, ahol a felvonuló
busókkal együtt vidáman búcsúztattuk a telet. Megláto-
gattuk a Csele patakon mûködõ vízimalmot, amely a térség
egyetlen mûködõ és látogatható malma. Egy busómaszk
készítõ iparmûvész mûhelyébe is bekukkanthattunk.
Megkóstoltuk a helyi ételeket, majd jókedvûen, kelleme-
sen elfáradva indultunk haza.

Már alig várjuk a következõ kirándulást, közben ké-
szülünk a tavaszi munkákra, a március 15-i megemléke-
zésekre is. Minden kedves nyugdíjas társunknak jó
egészséget kívánunk!

Herczeg Ferencné klubvezetõ
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Február elején igazi farsangi hangulatot teremtve
csodálhattuk meg apróságaink ötletes jelmezeit. Találkoz-
hattunk Tigrissel, Kisboszival, Autóversenyzővel, Pillangó
Kisasszonnyal, Tündérhercegnővel, Kis Kalózokkal, no és
nem utolsósorban Piroskával is. Ettünk, ittunk mulattunk.

Már érezni a tavasz közeledtét, reméljük nem lesz már
hó. Reggelenként már hallani a madarak gyönyörű énekét,
és a napocska is egyre többször bújik elő, hogy megör-
vendeztessen bennünket. Ezúton is üdvözöljük a hozzánk
csatlakozó új és a visszatérő régi klubtagokat. Íme, egy ta-
vaszi kis versike mindenkinek:
Szabó Lőrinc:        

Tavasz
„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!” 

Április 12-én, szombaton lesz a Baba/gyermekruha
és felszerelés Börze Velencén, a Zöldliget Általános
Iskola Liget iskola részben 8.30-12.00-ig. Asztalfoglalás
e-mailben: vtalaber@vipmail.hu Remek alkalom a tava-
szi-nyári ruhák kedvezményes áron való beszerzésére!

További tavaszi programjaink:
- március 25. Az egészséges „nasik” kostolóval – közben
alkotnak a legkisebbek - ujjfestés
- április 8. Húsvéti készülődés – kézműves foglalkozás
- április 22. Húsvéti tojáskeresés (előzetes bejelentkezés
szükséges)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, régi és új tagunkat

összejöveteleinken a Mikkamakka Játéktárban, 
Baba-Mama Klub keddenként 9-12-ig a Velencén a
Kastélyban (Tópart út 52.)www.babaklubvelence.hu

KKeeddvveess  KKiissmmaammáákk,,

AAnnyyuukkáákk,,  BBaabbáákk  

ééss  TToottyyooggóókk!!

A Mikkamakka Játéktár szeretettel és játékos kedvvel várja a
családokat az alábbi foglalkozásokkal: 
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!

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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További, májusban megjelenő kiadványaink
Szolgáltatói kalauz (helyi turisztikai szolgáltatások) és

Találkozzunk a Velencei-tónál, három nyelvű helyi imázs
prospektus 2. kiadása.

TURIZMUS

Arday Ágnes, TDM menedzser
Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület

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

Utazás 2014, az ország legnagyobb 
turisztikai vására!

Térségünk turisztikai kínálatát a Velencei-tó Térségi
TDM (velencei és a gárdonyi TDM közös szervezete)
szervezésében bemutattuk a 2014. február 27-március 2.
között Budapesten megrendezett Utazás kiállításon és a
Bringa Expón. A kiállítás ideje alatt 40.000 látogatót re-
gisztráltak.

A Velencei-tó információs pultjánál a két helyi TDM
egyesület munkatársai és TDM tag partnerei, köztük a ve-
lencei Liget Kemping, fogadták a látogatókat. Az érdek-
lődés már az első napon is élénk volt, amikor L. Simon
László képviselő úr standmegnyitó beszédével hivatalosan
is kitártuk a KDRMI régiós stand kapuját a látogatók
számára! Kiemelt figyelmet kapott a „Velencei/Gárdonyi
kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fej-
lesztése” elnevezésű projekt, melynek keretében kora
tavasszal átadják a 12 km hosszú (ebből 9 km-en teljesen
új nyomvonal) Gárdony-Velence déli kerékpárút szakaszt. 

Új prospektusaink
A kiállításra újra kiadtuk a Víz-tér és a Kultúr-tér elne-

vezésű tematikus füzeteinket, elkészült a velencei TDM
„Magánszállások, Velence és térsége” című szórólapja, a
térségi TDM „Van az a hely, ahol…” imázs prospektusa
és az „Új utakon, két keréken…” című turisztikai térképe.
A 48 oldalas imázs prospektus részletesen bemutatja a
Velencei-tó attrakcióit, programjait, látnivalóit, míg a
térképről leolvashatók különböző ajánlott kerékpáros,
nordic-walking, lovas és gyalogos túraútvonalak illetve
vízi tanösvények.  

Az új kiadványokat, köztük a Gárdony-Velence kerék-
párút szakaszt bemutató füzetet is, kérje a TDM/ Tourin-
form irodában!

MEGHÍVÓ
2. Székesfehérvári Utazás és Szabadidő Kiállítás és Vásár 

2014. április 12-13., 10.00-17.00 óra.
Helyszín: a Hiemer-ház exkluzív bálterme.

A kiállításon bel- és külföldi utazási ajánlatokat 
kínálnak utazási irodák és a turizmus területén 

működő egyéb cégek, szervezetek. 
A kiállítás díszvendége Velence lesz, 

a települést a Velencei-tó Turizmusáért TDM
Egyesület és partnerei képviselik. 

A belépés díjtalan!
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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 
érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapu-
kulcsai 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

Már fejsze csattog hajnal óta,
tompán zuhog a kalapács.
Ma valakit még megsiratnak,
Krisztus, vagy Barabás...

Sorsdöntő óra súlyosul rám.
Pilátus zsúfolt udvarán
mind a ketten előttem állnak,
Melyiket akarom?

Barabás ... úgy áll, mint az élet.
Daccal hátrafeszül a nyak.
Merészen villanó szemében
Tüzek parázslanak.

Mozdul acélos karja,
Feszíti, törne már elő
gátat szakító áradatban
a lázadó erő.

Pogány hatalom... pogány szépség
és pogány élni akarás.
Igen, a testnek és a földnek
Krisztus, vagy Barabás?

Farizeusok bujtogatnak:
„Te Barabással vagy rokon,
Tenlázadásod lásd meg ott a
merész vonásokon!

Te megtagadod ezt a földet?
Te megtagadnád magadat?
Krisztust feszíttesd a keresztre,
Barabást ne tagadd!

Ők nem élhetnek mind a ketten,
S melyik idegenebb neked?
Annak a szemnek tiszta fényét
el se viselheted.

Bélpoklos, rút tisztátalannak 
érzed magad, ha rádtekint!
Feszítsd meg Őt, feszítsd keresztre,
hogy úr lehess megint!”

A fejsze is utolsót csattant,
nem suhog már a kalapács.
Kész a kereszt és vár és kérdez:
Krisztus, vagy Barabás?

Pogány erő és pogány szépség ... 
Tagadjak mindent ... magamat? ...
„Barabást feszítsd meg, Pilátus,
Krisztus legyen szabad!”

Azóta is nap mint nap jő
a sorsdöntő súlyos perc felém,
s új választásra hív: Ki éljen?
Ki éljen? Ő vagy én?

Én ... földi, poklos és fekélyes ...
Ő olyan égi, tiszta, más. 
És mégis Ő, a Krisztus éljen,
Sohase Barabás!

Elébe hullok, s tisztasága
ítél, megfeszít, eltemet,
Aztán keze, - újjáteremtőn
érinti lelkemet.

Közreadja: Csaba atya 

A Helytörténeti Egyesület hírei

Régi álmunk lassan megvalósul: augusztus 19-én
megrendezzük a 

Velencéről elszármazottak első találkozóját. 
Velence város születésnapi ünnepségének keretében, már az új

Velence Korzó és Szabadstrandon, szeretnénk találkozni minél
többekkel, akik – ha már nem is élnek városunkban – lelkükben
továbbra is velenceiek, akik Velencére mindig hazajönnek. Már
tervezzük a  programot, és készülünk az ismerkedés, vagy a
viszontlátás örömére.

Kérünk mindenkit, aki ismer szívükben „örök  velenceieket”,
vegyék fel a kapcsolatot a könyvtárban Sinkáné Zitával személyesen vagy telefonon: 472-453, vagy Galambos
Györgynével a 70/629-0894-es számon. Fontos lenne, hogy mielőbb fel tudjuk mérni vendégeink várható számát:
szeretnénk mindenkinek meghívót küldeni, és a visszajelzés alapján tudjuk mad a találkozót pontosabban megtervezni. 
Várjuk jelentkezésüket!

Galambos Györgyné Helytörténeti Egyesület elnöke

Túrmezei Erzsébet

Pilátus udvarán

Honlapunk újabb fotókkal bővült!
Látogasson el a

http://www.helytortenet.eoldal.hu/ oldalra
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Velencei-Tavi Fejlesztési Nonprofit Kft. 2484 Gárdony (Agárd), Tópart u. 1.
Telefon: 06-30/250 2165,  06-30/271-3292 E-mail: to@velenceitohajozas.hu facebook.com/velenceitohajozas

www.velenceitohajozas.hu

2014. évi Velencei-tavi főszezoni HAJÓMENETREND
július 1  –  augusztus 20.



2014. MÁRCIUS VELENCEI HÍRADÓ 41

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

Pilates (jóga)     
09:00 - 10:00

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

Mini - Aprócska népi játék,
néptánc 1-3 éves korig

10:00 - 10:45
Aprócska népi játék, nép-

tánc 3-5 éves     
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

Május 1. Majális                                 Kastélypark
Május 17. Virágosítás Velence közterületei
Május 24. Gyermeknap                         Bence-hegy
Május 24. Orbán-nap                           Bence-hegy       
Velencei Nyári Zenés Esték    Kastélypark

Július 19.       Sose halunk meg                Kastélypark
Július 26.       Doctor Herz                         Kastélypark
Augusztus 1.  A kör  (Edda musical)        Kastélypark
Augusztus 9. A kaktusz virága                  Kastélypark

Augusztus 16.   Sztárest                          Velence Korzó és Szabadstrand
Augusztus 18.    Nemzetközi néptáncest  Velence Korzó és Szabadstrand
Augusztus 19.    Velence város születésnapi  vigassága, tűzijáték, 

nosztalgiadiszkó              Velence Korzó és Szabadstrand
Augusztus 20.     Szent István napi ünnepség
Szeptember 20.  Babák Rózsakertje ünnepség  Babák Rózsakertje
Október 23.        Nemzeti ünnep                  Hősök parkja

tervezett önkormányzati programok 2014.
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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Tony Park : Néma ragadozó

William Nicholson : Anyaföld

Eva Stachniak : A Téli Palota

Kate Morton : Távoli órák

Bächer Iván : Utóíz

Jojo Moyes : Akit elhagytál

Colleen Houck : A tigris küldetése

Joanne Harris : Egész évben karácsony

Lee Child : Nincs visszaút (Világsikerek)

Brigitte Riebe : Assisi menyasszonya

Jodi Picoult : Vezeklés

William Landay : Jacob védelmében

Jean M. Auel : Átkelés a rónaságon

Sylvie Germain : Magnus

Camilla Grebe : A terapeuta (Skandináv krimik)

Fejős Éva : Nápolyi vakáció

Len Deighton : Vadászrepülők : az angliai légi csata 

története

Jamling T. Norgay : Apám lelkét megérintve

Bagdy Emőke : Álmok, szimbólumok, terápiák

Kálmán Olga : Egyenes Beszéd

Frauke Kiedaisch : Kötött sapkák az egész családnak

Tavi Kata : Nyitótánc (Sulijegyzetek-sorozat)

Angie Sage : Küldetés (Szeptimusz; 4.)

Csukás István : Berosált a rezesbanda

Darvasi László : A 3 emeletes mesekönyv

Peksa Katalin : A Pepita Kódex: sakkmese és tankönyv

gyerekeknek

Dávid Ádám : Millennium expressz

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.

VÁROSI KÖNYVTÁR

Velencei Könyvklub

Várjuk szeretettel a Könyvtárba mindazokat, akik
szívesen beszélgetnek irodalmi élményekről, zenéről,

színházról, saját könyvélményekről.

Összejöveteleinket a Könyvtárban tartjuk 
minden hónap második hétfőjén 14 órától.

Nem feltétel a könyvtári tagság.

Köszönjük szépen Simon Istvánnak a Könyvtárnak
ajándékozott „Bolygóépítők” és „A második esély” című
könyveinek példányait!

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezető
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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: Dubis-Villányi Zsanett 06-30/760-0190
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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2014. március 19–én, (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete 

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

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala épületében
(kis tanácskozó terem) 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

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. 
Telefon: 22/474-383

Gajdos András:              06-20/466-0546 
Gajdos Andrásné: 06-20/557-2575

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 6:00 – 18:00 óráig

szombat-vasárnap: 6:00 – 12:00 óráig

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 mindennapokban segítséget kérhetnek és kapnak.

Közösségi gondozóink segítségével könnyebbé 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!

Szerkesztõségi közlemény 
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba cikket írók munkájukért

anyagi juttatásban nem részesülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.
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Állampolgári bejelentés érkezett arról, miszerint a Gár-
donyi Rendőrkapitányság illetékességi területén található
óvodák és iskolák környékén a gyermeküket a foglalkozá-
sokra gépjárművel szállító egyes szülők folyamatos sza-
bálytalanságokat követnek el. Gépjárműveikkel rendszere-
sen a megállni, illetve várakozni tilos táblák felölelte zónán
belül parkolnak, továbbá gyermeküket nem az idevonat-
kozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően utaztat-
ják a gépkocsijukban. Nem gondoskodnak arról, hogy a
150 cm-t meg nem haladó magasságú gyermekeket a
megfelelő, erre rendszeresített gyermekülésben szállítsák,
illetve az itt írt magassághatárt meghaladó gyermekek biz-
tonsági öv használatát sem ellenőrzik.

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

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a szabálysér-
tések elkövetőit – az elkövetett cselekmény faját és súlyát
tekintetbe véve – az alábbi tételeknek megfelelő büntetés-
sel lehet, illetve kell súlytani:

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

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

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

Megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a
gyalogos átkelőhely előtt személygépkocsival 5 méter tá-
volságon belül helyszíni bírság: 25.000,-Ft, szabálysértési
pénzbírság: 50.000,-Ft (KRESZ 40.§ (5) bek.e) )

Kérjük, hogy a közlekedési szabályok betartására
fokozott figyelmet fordítsanak!

GÁRDONYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

RReennddőőrrssééggii  FFEELLHHÍÍVVÁÁSS Ha vendégünk érkezik, mutassuk meg
neki...

a Hõsök Parkját!

Velence Ófaluban, a Tópart ut-
ca mellett virágokkal sûrûn be-
ültetett park terül el, a Hõsök
Parkja. Benne két emlékmû,
amelyeket velencei alkotók ké-
szítettek. A két világháború hõ-
si halottainak és áldozatainak
emlékére épült márványborí-
tású obeliszket Richter Ferenc
kõfaragó mester készítette, és
legnagyobbrészt a velencei la-
kosok finanszíroztak. Oldalán
azok névsora, akikre mindig
emlékeznünk kell. 

Az „obeliszk” kifejezés négyoldalú, fölfelé keskenyedõ
kõoszlopot jelöl, formáját az õsi Egyiptomban alakították
ki. A Napot jelképezte a magasba nyúló, jellegzetes oszlop.
A szemben álló millenniumi oszlopot Cserny Vilmos, váro-
sunk neves fafaragója faragta. A művet 1996-ban állították
fel. A millenniumi emlékoszlop gazdag jelentésû mûtárgy.
Tetején az õsi magyar legenda fõalakja, a csodaszarvas áll,
aki elvezette  Hunort és Magort, a hunok és a magyarok õseit
új hazájukba. A szarvas a napkorongot tartja szarvai között.
Az oszlopon vésett betûk formálják meg a Himnuszból vett
idézetet. 
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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  önkormányzati segély, 

lakásfenntartói támogatás, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
mény, közgyógyellátás, óvodáz-
tatási támogatás, aktív korúak
ellátása, térítési díj átvállalása,
Bursa Hungarica Ösztöndíj-
pályázat

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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Virágok között...
A Virágos Velence Egyesület 
kertészeti tanácsai

Tavasz van. Most már elmondhatjuk, nem a megszo-
kott telet éltük át. Környékünkön elmaradt a kegyetlen
hideg, a rengeteg hó... Emlékszem olyan tavaszra, amikor
teljes virágzásban lévő meggyfáinkat borította vastagon a
hótakaró. A tartós enyhe idő hatására megújul a termé-
szet. Virágzik az aranyeső, az ibolya. Az áttelelő hagy-
mások erős bimbói jelzik: hamarosan virágba borulnak.
Fontos, hogy az elvirágzás után szedjük fel a nárcisz,
krókusz, jácint, tulipán hagymáit mielőtt mélyebbre
húzódnának. Készítsük fel őket a nyári nyugalmi idő-
szakra.

Vessünk leandert! Az egyes fajták tél végén érlelik
be magjaikat. Az előkészített nedves földre egyenletesen
szórjuk szét a magokat, majd kb. fél cm vastagon nedves
földdel takarjuk le. A magvetést üveglappal leborítva 5-
10 napon belül megjelennek a kis leanderek. A vetés hő-
mérsékletigénye 18-20°C. A fejlett palántákat tűzdelhet-
jük egyesével, hármasával is. Ha több növényt teszünk
egymás mellé – pl. 12 cm-es cserépbe –, kis idő múlva
összefonhatjuk őket, tetszés szerint. Egyedi növényeink

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 a Velence Város 

Önkormányzat  Házasságkötő termében
(Kastély, Tópart u. 52. ) lesz. 

Személyes és földhasználati adatok szükségesek.
Telefon: 06-30/760-0190

Dubis-Villányi Zsanett falugazdász         

VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:

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: március 25. (kedd) 15.00-16.00-ig 

és április 08. (kedd) 15.00-16.00-ig

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

lesznek, a siker garantált. A levágott és meggyökerezte-
tett növényt erős szára miatt sérülésmentesen nagyon
nehéz összefonni. Sikeres nevelés esetén annyi növé-
nyünk lesz, hogy barátainkat, ismerőseinket elláthat-
juk velük. 

Az enyhe tavaszi időjárás hatására átteleltetett növé-
nyeinket kitehetjük megszokott helyükre. Vegyük figye-
lembe: a helyváltoztatás fokozatos legyen!

Az enyhe télben felszaporodtak a kártevők, de a gom-
bás betegségek is komoly fertőzési veszélyt sejtetnek,
lesz mi ellen permetezzünk, csak győzzük ! 

Huszti Mihály
egyesületi tag

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

A Velencei Híradóban és Velence Város honlapján a
hirdetési lehetőségekről 

olvashat 
az újság 49. és 50. oldalán.  
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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

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

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!

KoNor-Atti Bt.
Kertrendezés - fűnyírás • Festés- mázolás takarítással • Fakivágás 

Burkolás, kisebb kőműves munkák • Asztalos ipari munkák                                          
Kerítés építés • Tetőjavítás • Homlokzati hőszigetelés

Fuvarozás 3,5 tonnás dobozos, magasított furgonnal
INGYENES ÁRAJÁNLAT!!! Tel.: 06-30/758-0574

e-mail:arato80@gmail.com

Velencén ÜZLETHELYSÉG KIADÓ csendesebb
tevékenységre (zöldséges, fodrász, iroda stb.)

60m2 üres  Telefon: 60-20/942-5700
e-mail: margo949@citromail.hu

Cím: Velence, Zárt utca 9. Szige� Istvánné

Eladó ingatlanokat keresünk, kínálunk 
a Velencei-tó környékén!

Tó-VariÁsz Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda

Már 10 éve!
Ingyenes kiszállás és értékbecslés ingatlan

leadásakor!
Gárdony, Vörösmarty u. 1/A 

(SPAR-ral szemben)
www.to-variasz.fw.hu 06 30 490 57 59
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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)

VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS SZERELŐ
Vállalja:

– családi és társasházak, nyaralók stb. teljes körű épületgépészetét
– villany- és gázüzemű bojlerek vízkőtelenítését, csatornavezeték szerelését
– WC-k, mosdók, csaptelepek stb. javítását, cseréjét
– kút-szivattyúk, hidroforok szerelését

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

Fűtőtestek és szelepek javítása, cseréje
MEGÚJULÓ ENERGIÁK!

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

Botos László
vízvezeték- és központifűtés szerelő mester

Telefon: 30/9860-519



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. 03. 31-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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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Kecsketej, kecskesajt,
házi tojás a termelőtől

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

Zöldség Gyümölcs boltunk várja kedves 
vásárlóit folyamatosan friss termékeivel. 

Bővült választékunk REFORMREFORM ÉLELMISZEREKKELÉLELMISZEREKKEL,,
készítményekkel. Kínálunk magliszteket, 

korpákat, pelyheket. 
Mandula-, rizs-, zab- és kókusztej. 

Kimérve kapható: napraforgó, tökmag, szezám-
mag, mandula, dió, török mogyoró, kesudió,

árpagyöngy, lenmag, zabkorpa, kusz kusz, bulgur,
köles, jázmin rizs stb. 

Gyógyteák, fűszerek, édesítőkGyógyteák, fűszerek, édesítők stb. 
VECSÉSI SAVANYÍTOTT KÁPOSZTÁNK különösen 
ajánlott betegségek
megelőzése
érdekében!
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

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 3988515  vagy  (06 22) 474570

Szépségápolás legfelső fokon!
Férfi - női kozmetika - fodrászat!

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

Kiváló minőségű luxus
kozmetikumokkal

Ajándékutalvány, kedvezmények, akciók!
VVáárrjjuukk  ssookk  sszzeerreetteetttteell  aakkáárr  hhééttvvééggéénn  iiss!!
Ismerje meg a fájdalommentes arctisztítás titkát!

Velencei Szépségszalon, Balatoni út 30.
06-30/773-0684

Velencén csendes zsákutcában
1267 m2 építési telek 

tulajdonostól 

sürgősen eladó!
Családi ház, ikerház, társasház

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

Irányár: 6.200.000 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

PPiiaacc  ccíímmee::  VVeelleennccee,, KKoossssuutthh  uuttccaa  4455..
TTeelleeffoonn::   3300//229988--55994488,,   3300//993399--44990000
EE--mmaaii ll ::   mmaarr tt iinnoovvsszzkkyy@@tt--oonnll iinnee..hhuu

Figyelem!Figyelem!


