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Kedves Velenceiek!
Ugye milyen jól esik néha elővenni a családi fényképalbumot, nézegetni a régi képeket, emlékezni mosolyogva, vagy
meghatottan... Vegyük most elő a „nagyobb családunk”, Velence fényképalbumát, emlékezzünk az elmúlt tíz évre
csodálkozva, mosolyogva. Büszkén, mert az elmúlt években nagyon sok minden történt városunkban, ami mind a
közösség, mindnyájunk sikere. 

Általában úgy vagyunk vele, hogy az új dolgokat hamar megszokjuk, ha régi vágyunk teljesül, nemsokára ter-
mészetesnek találjuk. Azért fontosak az ilyen évfordulók, hogy egy kicsit emlékezzünk, együtt örüljünk, rácsodálkoz-
zunk a nem is olyan nagyon régi múltra: nemrég még Fehérvárra jártunk szakorvoshoz? Omladozott az iskola?
Hatalmasat kerültünk autóval, ha Újtelepről az Ófaluba mentünk? Nem volt termálfürdő? Bosszankodva vártuk a szip-
pantóautót? Bukdácsoltunk a kiszáradt fűcsomók között az Ifistrandon? 

Ugye milyen távoli gondoknak tűnnek ma már ezek? Ez így van jól. Örülünk az új dolgoknak, aztán megszokjuk, ter-
mészetesnek találjuk. Álljunk hát meg egy rövid időre, és vegyük számba, mi is történt gyönyörű városunkban az elmúlt
10 évben? 

Elindult a szálloda és fürdő tervezése, ami az 
önkormányzat tulajdonában lévő termálvizet
és a geotermikus hőenergiát hasznosítja. 

Velence termálvize ma már gyógyvízzé van 
minősítve.

2005-ben EFOTT volt Velencén. 
Nem sokat aludtunk, de kibírtuk.

A vasútkorszerűsítés terveit is ekkor
ismertük meg. 

2005-ben már harmadik alkalommal 
ünnepeltünk a Babák Rózsakertjében.

A várossá válás igazi 
örömünnep volt.

Az velencefürdőiek és a Bence-hegyi-
ek még biztosan emlékeznek erre a
plakátra. 2005-ben óriási beruházás
vette kezdetét: Uniós támogatással el-
indult a csatornázás a még ellátatlan
városrészeken, amit 83 km út korsze-
rűsítése követett.

Emlékszünk még a régi, om-
ladozó, iskolára? Ugye mi-
lyen hihetetlen, hogy gyere-
keink ide jártak?
Bár az új iskola alapkőletéte-
lére csak 2009-ben került sor,
nagy jeletőségű döntés szüle-
tett a képviselő-testületben
2005-ben: két tanítási nyelvű
iskolát akar Velence. Az isko-
la tulajdonjogának megszer-
zéséért évekig harcoltunk.

2005-ben Velencén
– még csak nyáron
üzemelő – mentő-
állomás kezdte meg
a működést.
Az első kerékpárút
is ebben az évben
épült meg, ma már
körülbicklizhető a
tó nagyon jó minő-
ségű kerékpárúton.

2005-ben ez még
csak álom.

Elkészült a tó
egyetlen 

vízisípályája.
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2006-ban 1800 m  termálvízvezeték épült, és az év végén elkezdődött a Velence
Resort & SPA építése. Kíváncsian lestük, hogyan bontakozik ki az impozáns
épület az állványerdőből. 

2007-ben végre megindulhatott a csa-
tornára való rákötés. Az útfelújítások is
a végéhez közeledtek. Állampolgári ké-
résre a velencefürdői számozott utcákat
egyirányúsítottuk. 

2003-tól ünnepeljük minden ősszel az új „velenceieket”, az az évben született
kisbabákat. A bensőséges ünnepen a szülők az önkormányzattól kapott rózsa-
tövet elültetik, és az új név kis réztáblája is felkerül a park közepén álló pavilon
gerendájára. Már több, mint 700 rózsatő illatozik a Babák Rózsakertjében. Az
első rózsák után néhány évvel a babák játszótere is elkészült a park mellett.

A szennyvíz-csatorna megépítése rend-
ben zajlott, de a közlekedést, különösen
nagy eső után, alaposan megnehezítette.

2007-ben kapott városunk 
néhány utcája először 

karácsonyi díszkivilágítást.

2007-ben a MÁV elkészítette a vasúti aluljárók terveit, de a megvalósulásra
még várni kellett. Ugye milyen elképzelhetetlen ma már, hogy ilyen körül-
mények is voltak? Tegyük ide egy mai aluljáró képét. Micsoda különbség! 



2008 igazi siker-év volt. Mindhárom pályázatunkkal nyerni
tudtunk: a szakorvosi rendelő megépítése, az iskola teljes
felújítása és a Velencei-tó Kapujának megvalósítása... 
3 hónap alatt összesen 3 milliárd forintot hagytak számunkra
jóvá! 

1100  éévv  kkééppeekkbbeenn

Átadták a Velence Resort & SPA-t, ami Velence egyik
meghatározó létesítményévé vált. Az önkormányzat azóta
is támogatja a velenceiek fürdőjegyét. Örömünkre évente
kb. 1000 velencei lakos látogatja a fürdőt. 

2009-ben – sok más mellett – megújult a Hősök parkja. 
A velenceiek mindig szerették szűkebb hazájukat és tenni is
akartak érte, így alakult meg ebben az évben a Velencei
Helytörténeti Egyesület és a Virágos Velence Városszépítő
Egyesület. 

Az önkormányzat évente többmillió forinttal támogatja a
három velencei egyházat és húsz civil szervezetet. 
Fontosnak, mindennapjaink részének tartjuk ezeket az in-
tézményeket.

2009-ben letettük az új is-
kolánk alapkövét, és ezzel
együtt elindult az első két-
tanítási nyelvű osztály. 
A szülők még biztosan na-
gyon jól emlékeznek az is-
kola költözéseire... De már
akkor tudtuk, hogy megéri.

2004-ben 5073, 2014-ben 5706 lakosa van Velencének,
vagyis növekszik városunk. Nagy öröm, hogy sok a fiatal
család, sok a gyerek. És mi lehet fontosabb a gyerekeknél? 
A képviselő-testület örömmel fogadta el az óvoda fejlesz-
tési tervét: egyre több az óvodás Velencén!

2010-ben az újtelepi nyugdíjas klub és a környék lako-
sainak örömére elkészült a Közösségi Ház. Néptánc,
nyelvórák, torna... itt nem lehet unatkozni! 



Bár már 2009 december 16. volt az első tanítási nap, a csodálatos,
új iskola átadását 2010 januárjában ünnepeltük. Mi, velenceiek,
nagy büszkeséggel mutogattuk mindenkinek, és boldogan hall-
gattuk az elismerő szavakat.

Elindult a másik nagy beruházás, a szakorvosi rendelő építése. Örülünk annak, hogy a hozzánk csatlakozó hét település
számára mi biztosítjuk a jól felszerelt rendelőket, a korszerű mentőállomást és a minden igényt kielégítő gyógyszertárat.
Az együttműködés azóta is zökkenőmentes.

Elindult a tó körüli kerék-
párút hálózat kiépítésének első
üteme. 

Augusztusban Tóth Dávid,
iskolánk volt tanulója kajak
párosban világbajnok lett.

Örömünkre pályázati pénz-
ből a legmodernebb informati-
kai eszközöket tudta iskolánk
megvásárolni. 

Sajnos év közben a Velencei-tó Kapujának építése lelas-
sult, majd leállt. Ettől kezdve városunk életének legizgal-
masabb kérdésévé vált: mi lesz a Kapuval?

2011-ben elkészült a vidám színűre festett újtelepi óvoda
felújításának és bővítésének is első üteme. A kertben és
az épületben is sok új játék várta a kicsiket.

Az Ófaluban a régi tanácsháza és
művelődési ház teljes megújításával
elkészült a Civilház, ezzel az itt szer-
vezett programok és a nyugdíjas klub
is végre méltó helyiséget kapott.
Újságunk ettől kezdve a Közösségi
Ház órarendje mellett közli a Civil-
ház programjait is. A ház falán tábla
emlékeztet az első világháborúban
elesettekre, itt minden évben felnőtt
és gyerek együtt koszorúz Halottak
napján.
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2011-ben folytatódott a vasút korszerűsítése.
A két állomáson álló, 
életveszélyessé vált
felüljárót lebontották.



2012-ben sok feszült tárgyalás és várakozás után végre újra
szabad utat kapott a Kapu beruházás.  Az újabb közbeszer-
zési pályázat sikeres volt, így megint reménnyel nézhettük
a nagyszabású építkezés jövőjét.

Az újtelepi háziorvosi
rendelőnek szüksége volt
nagyobb, kényelmes he-
lyiségekre. Az építés és
az átadás is ebben az
évben zajlott. 
Ezzel megnyílt a lehető-
ség, hogy a hét település
összefogásával az orvo-
si ügyelet beköltözzön a
szakorvosi rendelőbe. 

Azért más is történ 2013-ban!
Például tornászlányaink országos
bajnoki címet szereztek. 
És persze a virágosítás, Velence
vidám tavasz-ünnepe, ahol az
összefogást, városunk szeretetét
színek és illatok, virágzó palánták
jelentik.
Októberben jól mulattunk a Kö-
zösségi Ház udvarán az első Tökös
Vásári Mulatságon. 

2013 már a közelmúlt. Áprilisban győztest tudtunk hirdetni a Kapu közbeszerzési pályázatán, és végre újra folytatód-
hatott az épíkezés. Ettől kezdve nemcsak a Velencei Híradó vezető híre volt hónapról-hónapra az építkezés alakulása,

hanem mindnyájan, velenceiek, napról-
napra figyeltük és tárgyaltuk az esemé-
nyeket. 
Az enyhe tél is segítette az építőket,
gyorsan és látványosan haladt a munka.
A határidő  rövidnek tűnt, de a kivite-
lezők rácáfoltak a hitetlenkedésre.

Hogyan tovább általános iskola? kérdeztük 2012 év elején.
Az iskolánkat a szülők és a tanári karral történt egyeztetés
után átadtuk üzemeltetésre a Baptista Szeretetszolgálatnak.
Jó döntés született! 

1012-ben, mint
minden évben, a
Gyereknapon és
az Orbán-napi
Hegyünnepen
nem volt okunk
panaszra: 
szép időben jól
szórakoztunk.

Birtokba vehettük a liftes gyalogos aluljárókat, december-
ben pedig végre átadták az autós aluljárót is, és ezzel Új-
telep és az Ófalu közelebb került egymáshoz.

A III. számú háziorvosi rendelő (Tópart utca) akadály-
mentesítésére és felújítására is sor került ebben az évben. 

2013 októberében megtartottuk a Ve-
lencei-tó Kaujának bokréta-ünnepét, és
kezdtük elhinni, hogy 2014 májusában
átadási ünnepségre fogunk összegyűlni.
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A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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szólna ez az év, mint Velence új városközpontjáról,
a megújult utakról, a gyönyörű virágágyásokról, a
Velence Korzó és Szabadstrandról. 

A SPAR áruház nemcsak a napi bevásárlásunkat könnyítette
meg, de találkozások szintere is: szinte minden alkalommal
összefutunk ismerőssel, akivel jól esik kicsit megállni,
beszélgetni.

A Tópart utca lassított forgalmú lett, az új városközpont
járdái  új burkolatot kaptak. A Korzó környékén sok új,
ingyenes parkoló várja az autókat, 
Strandunk egy meleg hétvégén ezreket vonz, akik gyö-
nyörködve csodálják Velence új büszkeségét. A gyerekek
körében osztatlan elismerést arat a homokos part, de a fel-
nőttek is szívesen napoznak, pihennek rajta.
A zenélő szökőkút gyönyörű dallamait nem lehet megúnni. 

Korda György és Balázs Klári sokunk kedves, barátságos,
közvetlen ismerőse. Örülünk, hogy néhány éve ide köl-
töztek, és örülünk, ha énekelnek nekünk.

A Korzó üzletsorán sorra nyílnak a boltok, naponta változik
a helyzet a szolgáltatóházban, az OTP pénzjegykiadó au-
tomatája is üzemel már. Az őszi-téli szezonban minden ko-
rosztály talál majd érdekes programot a városközpontban.  

2014 május 30-án történelmi pillanat érkezett el váro-
sunkban: megnyílt a Velence Korzó és Szabadstrand, és mi
boldogan vettük birtokba Velence régen várt, új város-
központját. A sok, izgalmas, kis és nagy, nyitott és fedett
közösségi tér beszélgetésre, sétára, pihenésre csábít. Régi
álmunk valósult meg azzal, hogy a reprezentatív díszterem-
ben rossz idő esetén is tarthatunk rendezvényeket.
Az emeleti panorámás teraszról az őszi naplementét, vagy
a befagyott tavat nézni... Az is csodálatos lesz! 

Elégedetten állhatunk meg ez előtt az impozáns épület-
együttes előtt: mégiscsak sikerült, megcsináltuk! 
Mi, mindnyájan, velenceiek. Mert bíztunk benne, akartuk,
kibírtuk az összes nehézséget, és most büszkén állhatunk
itt megint, együtt.
Kedves Velenceiek! Sok dolgunk lesz még idén és az
elkövetkező években is, de nem félek: kipróbált csapat
vagyunk mi, velenceiek!

Oláhné Surányi Ágnes
Velence Város polgármestere

Fellépésük a Korzó
megnyitóján  megint
óriási sikert aratott.



Egy korábbi testületi ülésről készült jegyzőkönyvben
két határozat vonatkozásában hibásan került a dátum rög-
zítésre. Mivel a szabályok szerint képviselő-testületi döntés
kell ahhoz is, ha adminisztratív hiba javításában kell dönte-
ni, a Képviselő-testület javította az érintett határozatokat.

A meghívóban szereplő utolsó napirend vonatkozásá-
ban a Képviselő-testület zárt ülésről döntött. A zárt ülésen a
„Velencei-tó Kapuja” projekthez kapcsolódóan döntés szü-
letett arra vonatkozóan, hogy Velence Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Fejlesztési
Bank kölcsönszerződésének módosítására tett javaslatát.

A módosítási javaslat a projekt tényszerűségein alapuló
végleges kölcsön igény mértékét és lehívási szabályait tar-
talmazza. Így az előirányzott 500 millió hitelkeret igény-
bevételére nincsen szükség. A tényszámlálók szerint a
hitel-kölcsön összege 400.847.657 Ft. A Képviselő-testü-
let felhatalmazta a Polgármestert a szerződéshez csato-
landó nyilatkozatok, kibocsátásához szükséges intézkedé-
sek, megállapodások aláírására.      

Szelei Andrea aljegyző
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. július 30. napján rendkívüli ülést tartott a Polgár-
mesteri Hivatalban.

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

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés első napirendje a
GOMI Kft-vel kötendő Megállapodás-tervezet volt. A
Megállapodás-tervezet azzal a szándékkal készült, hogy
Velence Város Önkormányzata – mint a Velence Korzó és
szabad strand tulajdonosa –, valamint Velence Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala megállapodjon az üze-
meltető Gomi Kft.-vel, a Velence Korzó Dísztermének
anyakönyvi eseményeire vonatkozó szabályairól. A Kép-
viselő-testület elfogadta a tervezetet, így a Korzó Díszter-
mébe tervezett anyakönyvi események előkészítése és
lebonyolítása rendben megkezdődhetett. 

HHíírrlleevvééll

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

munkaterv szerint következő ülését
2014. szeptember 8-án  (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.) 2014. évi előirányzat módosítás
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3.) 2014. I. félévi beszámoló elfogadása 
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4.) Beszámoló a Bizottságok 2014. évi munkájáról,
valamint az Alpolgármester  tevékenységéről, a felkért
témafelelősök munkájáról tájékoztató

Előadók: bizottsági elnökök, Cserny Vilmos alpogár-
mester és a témafelelősök

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

Előadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző

6.)  Egyebek: 
-  Október 23-i ünnepség előkészítése

Zárt ülés: 
Velence Rózsája Díj odaítélése
Díszpolgári cím odaítélése
Velencéért Oklevél odaítélése

A napirendeket követően, közérdekű témában 
lakossági hozzászólások meghallgatása.

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Program:
9:00 órától 14:00 óráig 

Kézműves termékek vására, sokféle
szórakoztató gyerekjáték, finomságok.

10:00 órától
Velencei óvodások és iskolások műsora 
Velence Rózsája Díj átadása
2013-2014-ben született babáknak
rózsatő ültetése 

kb. 11:45 órától
Marcipán cica. Zenés mesejáték 

kicsiknek és 
nagyobbaknak

Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak 
a szervezők.

Meghívó a
Babák Rózsakertje
ünnepségre
2014. szeptember 20-án
a Babák Rózsakertjébe



Meghívó 
az Idősek Világnapjára

Velence Város Önkormányzata 
október 1-jén (szerda) 17.00 órakor 

az Idősek Világnapja alkalmából az idei évben
is megrendezi a Walzer étteremben

a vacsorával egybekötött,
hagyományos találkozót

az állandó lakcímmel rendelkező öregségi 
(vagy előrehozott öregségi) 

nyugdíjban részesülő velencei lakosok részére.

A velencei óvodások és iskolások már 
készülnek, hogy kedves 

műsorukkal köszöntsék az időseket.

Szeretettel várunk 
minden kedves velencei nyugdíjast!

Október 1-jén (szerdán) a nyugdíjas találkozóra a buszjárat 
útvonala a következő:

1. AUTÓBUSZ INDULÁS AZ Ó FALUBÓL:

16 óra 15 perc Tópart – Könyvtár előtti buszmegálló

16 óra 18 perc Tópart – Polgármesteri Hivatal előtti buszmegálló

16 óra 21 perc Larus Holding előtti buszmegálló (Ország út)

16 óra 24 perc Fő utca – Orvosi rendelő előtti buszmegálló

16 óra 26 perc Fő utca – Aranykút vendéglő utáni buszmegálló

16 óra 28 perc Fő utca – Tűzoltószertár melletti buszmegálló

16 óra 29 perc Fő utca – Sarokház cukrászda melletti buszmegálló

16 óra 30 perc Panoráma úton – a Csemete utca sarkán

16 óra 31 perc Panoráma úton  – a Rizling utca sarok

16 óra 33 perc Csongor utca – Panoráma út kereszteződése

16 óra 36 perc Kadarka utca – Csongor utcai sarok

16 óra 39 perc Fő utca – Enyedi utca sarok (helyi járat végáll.)

16 óra 41 perc ÉDOSZ üdülő előtti buszmegálló (Ország út)

2. AUTÓBUSZ INDULÁSA VELENCEFÜRDŐRŐL:

16 óra 15 perc Béke utca 23. (Velencefürdői vasútállomás 
mellett a tó felőli út)

16 óra 18 perc Cápa parkolója

16 óra 21 perc Arany János utcában a X. utca sarka

16 óra 23 perc Arany János utcában a XIV. utca sarka

16 óra 26 perc XIV. utcában a Vörösmarty M. utca sarok

16 óra 29 perc XIV. utcában a Jókai utca sarok

16 óra 32 perc Jókai utcában a IX. utca sarok

16 óra 35 perc IX. utcában a Vörösmarty utca sarok

16 óra 38 perc Petőfi utcában a  IV. utca sarok

16 óra 41 perc Iskola utca – Jókai utca sarok (Heidenék mellett)

16 óra 44 perc Iskola utca – Posta előtt

16 óra 45 perc Iskola utca –  Gyógyszertár előtt 

16 óra 47 perc Kenyérgyári ABC melletti parkoló

16 óra 49 perc Határ utca 43. (Tóthék) előtt

16 óra 50 perc Határ utca – Kertész utca kereszteződése

16 óra 51 perc Kertész utca – Vadász utca sarok  

16 óra 52 perc Akácfa utca 20. előtt

VISSZAINDULÁS: 20 ÓRA 30 PERCKOR

Amennyiben rendezvényünkön részt kíván venni,
úgy kérem, hogy a nyilatkozatot 2014. szeptem-
ber 10-ig a Polgármesteri Hivatal igazgatási
csoportjához visszaküldeni, mivel a találkozó le-
bonyolításához szükséges a résztvevők számának
ismerete.

Örömünkre szolgálna, ha rendezvényünket
részvételével megtisztelné!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

NYILATKOZAT

A 2014. október 1-jén, szerdán megrendezésre kerülő Idősek Világnapja találkozóra szóló
meghívást elfogadom. 

Kérem, szíveskedjenek részemre/részünkre helyet biztosítani.

Velence, 2014. szeptember �.. saját kezű olvasható aláírás ����������..�����

Lakcím: ����������................������

Résztvevő nyugdíjas családtagom:

Név:  ������������...............�..     Lakcím: ����������....������...
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület 15/2014.(VII.21)
rendelete a szociális étkeztetés térítési díjáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testület 16/2014.(VII.21) rendelete 
az óvodai élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. ren-
delet 2. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott fe-
ladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

szociális étkeztetésben részesülőknél az étkezési térítési
díj összegét 720.- Ft/napban állapítja meg, mely magába
foglalja a nyersanyagnormát, a rezsi költséget, az ÁFA-t
és a házhoz szállítás összegét.

2. § A rendelet 2014. szeptember 1-jétől lép hatályba,
egyidejűleg a 13/2013.(VI.30.) a szociális étkeztetés
térítési díjáról szóló rendelet hatályát veszíti.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi
III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ren-
deli el:

1. § (1) Az óvoda élelmezési térítési díjat az 1. melléklet
tartalmazza.

(2) A 2014. évi költségvetési törvényben előírt érvénye-
síthető kedvezményen túl az önkormányzat további ked-
vezményt biztosít 132.- Ft/nap/gyermek erejéig

2. § A rendelet 2014. szeptember 1-jétől lép hatályba,
egyidejűleg a 14/2012.(VI.30.) az óvodai élelme-
zési térítési díj alkalmazásáról szóló rendelet hatályát
veszíti.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Velence, 2014. július 21.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Az óvodai élelmezési térítési díj 
alkalmazásáról szóló 16/2014. (VII.21) rendelet

1. melléklete

Óvoda térítési díja

Térítési díj 582.-
ÁFA 158.-

740.-
Részletezések:

- tízórai 126.-+34.-=160.-
- ebéd 346.-+94.-=440.-
- uzsonna 110.- +30.-=140.-

Térítési díj (amit a szülő fizet)

- egész napos gyermek (tízórai+ebéd+uzsonna) 608.-
- félnapos (tízórai+ebéd) 468.-
- egész napos 50 %-os kedvezményes 238.-
- félnapos 50 %-os kedvezmény 168.-

Önkormányzatot terhelő rész 132.-
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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 Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva Velence Város Önkor-
mányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.03)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket ren-
deli el: 

1. §. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
„R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép: 

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési bevételeinek előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok szerinti bontását e rendelet 1.-2. melléklete
alapján

a.) tárgyévi költségvetési bevételét       2.907.494 eFt-ban
aa) működési bevételét: 1.368.854 eFt-ban

- működési célú támogatások ÁHT-on belülre
441.351 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: 985.581 eFt-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadás 2.907.494 eFt-ban
ba) működési kiadások 1.017.523 eFt-ban

- személyi juttatások 232.645 eFt-ban
- munkaadót terhelő járulékok         64.244 eFt-ban
- dologi jellegű kiadás 321.687 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásai         35.800 eFt-ban
- egyéb működési célú támogat.    363.147 eFt-ban

ebből kötött felhasználású tartalék 
192.251 eFt-ban

bb) felhalmozási kiadások 1.574.884 eFt-ban
- beruházások 1.416.314 eFt-ban

- felújítások 21.590 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások 136.980 eFt-ban

c) finanszírozási kiadások 315.087 eFt-ban
összegbe állapítja meg.

d) költségvetési hiányát 670.494 eFt-ban
da) működési költségvetési többlete   351.331 eFt-ban
db) felhalmozási költségvetési hiányát 

1.021.825 eFt-ban 

e) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 
170.028 eFt-ban

ea) ad) pontból a felhalmozási hiány belső finan-
szírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradvány 

170.028 eFt-ban
lekötött betét megszüntetéséből származó bevétel

500 eFt-ban
eb) ad) pontból a felhalmozási hiány külső finan-

szírozását szolgáló tervezett hitel felvétel
500.000 eFt-ban

összegben állapítja meg.

3. §. E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. július 21.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(VII.21) önkormányzati
rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról



2014. AUGUSZTUSVELENCEI HÍRADÓ10

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

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(VII.21.) 
önkormányzati rendelete

Velence Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

I. Fejezet

Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat megnevezése, székhelye

1. § (1) Az önkormányzat megnevezése: Velence Város
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat).
(2) Az önkormányzat képviselő-testületének megneve-

zése: Velence Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

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

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

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

(6) A képviselő-testület hivatalának neve: Velencei Pol-
gármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hi-
vatal).

2. Az önkormányzat jelképei, helyi ünnepe

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

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

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

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

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

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

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

oklevelein,
- az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző

dokumentumokon.

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

3. Az önkormányzat hivatalos weblapja, hivatalos
lapja

4. § (1) Az önkormányzat hivatalos weblapja: www.ve-
lence.hu. A weblap szerkesztését koordinálja a Velen-
cei Híradó Szerkesztő Bizottsága.

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

4. Az önkormányzat által alapított díjak és
alapítványa

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

(2) Az önkormányzat „Velence Rózsája” díjat alapított és
adományoz a város kulturált környezetéért, szépíté-
séért, közterületi vagy általános összképének javítá-
sáért kiemelkedően hasznos tevékenység elismerésére.
A Velence Rózsája díj adományozását Velence Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitün-
tetések, díjak adományozási rendjéről szóló 19/2011.
(VIII.01.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

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

(4) Az önkormányzat Velence város területén a helyi
közösség szolgálatában jelentős érdemeket szerzett
személyek és szervek tevékenységének elismerésére
„Velencéért Oklevelet” adományoz. A Velencéért
Oklevél adományozásával kapcsolatos eljárási rendet
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről
szóló 19/2011. (VIII.01.) önkormányzati rendelet sza-
bályozza. 

(5) „Velencéért Közalapítvány” elnevezéssel közszolgálati
feladatok elősegítésére közalapítványt alapított.
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5. Az önkormányzat testvérvárosai:

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

II. fejezet 

6. Az önkormányzat feladata, hatásköre és szervezete

7. § (1) A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások
szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszerve-
ző munkában – ezek fejlesztése érdekében – együtt-
működik a megyei önkormányzattal, és a Velencei-tó
környék településeinek önkormányzataival. A koordi-
náció keretében közvetlen cél a megyei fejlesztési ter-
vek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való
közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi,
valamint kistérségi elképzelésekkel.

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

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

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

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

előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében
az érintett bizottságok, valamint a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság véleményét ki kell kérni. Jelen-
tősebb költségkihatással járó feladatellátás felvállalása
előtt ideiglenes bizottság is létrehozható, és külső szak-
értők közreműködése is igénybe vehető.

(4) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester
gondoskodik. A feladat önkéntes felvállalását tartal-
mazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület
elé, ha tartalmazza a megvalósításához szükséges költ-
ségvetési forrásokat is.

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

(6) Az önkormányzat az egyes önkormányzati feladatok
ellátására gazdasági társaságot vagy nonprofit szer-
vezetet hozhat létre, illetve ilyen szervezettel erre a
célra szerződést köthet.

7. A hatáskör átruházásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint egyes hatásköreit minősített többséggel hozott
döntéssel szerveire átruházhatja. 

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

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a dön-
tésre jogosult a képviselő-testületi ülésen tájékoztatja
a képviselő-testületet.

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

III. fejezet 

A képviselő-testület működése
8. A képviselő-testület tagjai, ülései

9. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: – a pol-
gármestert is beleértve – 9 fő.
(2) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést
tart.
(3) A képviselő-testület évente legalább 10 alkalommal,
lehetőség szerint a hónap második hetének hétfői napján,
15.00 órai kezdettel rendes ülést tart. 
(4) A testületi ülések helyszíne rendszerint a Kastély
házasságkötő terme, az ülés összehívója azonban ettől
eltérő helyszínt is kijelölhet.
(5) Rendkívüli testületi ülés helyszíne a Polgármesteri Hi-
vatal épülete.

9. A képviselő-testület alakuló ülése

10. §. (1) A Képviselő-testület alakuló ülése az Mötv. 43.
§ (1) és (2) bekezdése szerint történik. 

(2) A Képviselő-testület az alakuló ülést az alábbi napi-
rendi pontok alapján tartja: 
a) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás

eredményéről
b) A képviselők és a polgármester eskütétele
c) A polgármesteri program ismertetése
d) A polgármester illetményének, költségtérítésének

megállapítása
e) A bizottságok megválasztása, eskütétele
f) Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tisztelet-

díjának, költségtérítésének megállapítása
(3) A polgármesteri program elfogadását követően a Kép-

viselő-testület határozatba foglalja az Önkormányzat
megalakulását.  

10. A képviselő-testület ülései 

11. § (1) A képviselő-testület üléseit az Mötv. 44.§-ában
foglaltak szerint tartja.

(2) A képviselő-testület zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2)
bekezdés a), b) és c) pontjaiban felsorolt esetekben. 

(3) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsorolt
személyek vehetnek részt. 



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

2014. AUGUSZTUSVELENCEI HÍRADÓ12

(4) Zárt ülés tartását indítványozhatja: a polgármester,
bármely képviselő, a jegyző, az érintett személy.

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

11. A képviselő-testület munkaterve

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

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

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

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

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

gok megnevezését, ha ilyen van.

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

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

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

zetőit,
b) a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét, indokolt

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

viselőjét,
d) a tevékenységét érintő napirend tárgyalásánál a

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

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

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

terjesztő az egyes napirendi pont megtárgyalásához
indokoltnak tartja,

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

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

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

(4) Meghívott civil és egyéb szervezetek listáját a 3. füg-
gelék tartalmazza.

12. Az előterjesztés rendje

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

tásra vagy határozathozatalra irányulhat.
(2) A képviselő-testület elé írásbeli és szóbeli előterjesztést

tehet:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a bizottság,
d) a képviselő,
e) a jegyző, az aljegyző,
f) a Polgármesteri Hivatal osztályvezetője, irodave-

zetője,
g) azon egyéb rendészeti, közigazgatási vagy költ-

ségvetési szerv vezetője, aki jogszabály alapján
beszámolót vagy tájékoztatást ad

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

17. § (1) A 16. § (2) bekezdés d) – h) pontjaiban
meghatározott indítványozóknak az írásbeli előter-
jesztésüket a képviselő-testületi ülés időpontját meg-
előzően legalább 15 nappal a polgármesterhez, és ezzel
egyidejűleg a jegyzőhöz kell benyújtaniuk.

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

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

értéséhez szükséges előzményeket, magyarázatot, az
alapjául szolgáló tényeket, adatokat, jogszabályokat,

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

c) szükség szerint a döntési alternatívákat, várható hatá-
saikkal.
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(2) Szóban történhet az előterjesztés, ha a téma egy-
szerűsége vagy a döntési folyamat konkrét elemének
könnyű áttekintése, logikai indokoltsága lehetővé teszi.
A határozati javaslatot az ülést vezető elnök döntés-
hozatal előtt megfogalmazza. 

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

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

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

nyezése indokolja.
(2) Soron kívüli előterjesztéssel rendelettervezet csak ak-

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

(3) Az (1) – (2) bekezdésben meghatározott feltételek
fennállása esetén a képviselők legalább egyharmada (3
fő), a polgármester, az alpolgármester, a bizottság, a
jegyző írásban soron kívül indítványozhatja (további-
akban: soronkívüliségi indítvány) valamely téma napi-
rendre tűzését. A soronkívüliségi indítványnak tartal-
maznia kell az előterjesztés soron kívül történő tár-
gyalásának indokát is. 

A soronkívüliségi indítványt és az előterjesztést a képvi-
selő-testület ülését megelőző munkanapon 10.00 óráig
kell benyújtani a polgármesterhez és a jegyzőhöz.

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

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

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

(7) A vita lezárását követően a napirend előterjesztője
válaszol a hozzászólásokra, és nyilatkozik arról, hogy
az elhangzott kiegészítéseket és az írásban benyújtott
módosító javaslatokat elfogadja-e.

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

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

(10) A képviselő-testület által zárt ülésen tárgyalt előter-
jesztés anyagát az ülés végén a jegyzőkönyvvezetőnek
át kell adni. A képviselő ezen anyag tárgyalása és ok-

mányai alapján tudomására jutott adatok és informá-
ciók továbbadására, jogosulatlan személy részére hoz-
záférhetővé tételére, illetve más módú felhasználására
nem jogosult, az elkövetett titoksértésért személyesen
kell helytállnia. Zárt ülésre megküldött vagy kiosztott
előterjesztés anyagának legalább 1 példánya a jegyző-
könyv mellékletét képezi.

13. A képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése

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

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

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

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

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

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

21. § (1) A testületi ülésre szóló meghívó személyes
átvétellel, illetve lakás szerinti postaládába való elhe-
lyezéssel történik.

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

22. § (1) A rendkívüli ülés összehívását kezdeményező in-
dítványt a napirendi pontként javasolt előterjesztéssel
együtt a polgármesterhez kell benyújtani. Az indít-
ványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés össze-
hívásának indokát.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Az előterjesztést legkésőbb a benyújtástól számított
harmadik rendes ülésre a polgármester köteles napi-
rendi pontként javasolni.

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

25. § (1) A képviselő-testület ülésén a napirendre az elnök
tesz javaslatot, amelynek alapján a napirendet a kép-
viselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül megál-
lapítja. A polgármester, a képviselők, a jegyző, vala-
mint saját előterjesztéseik tekintetében az előterjesztési
joggal rendelkezők kezdeményezhetik valamely napi-
rendi pont elnapolását, napirendi javaslatról történő le-

vételét, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását – a
kötelezően tárgyalandó napirendi pontok kivételével.
Az elnök és az előterjesztő az előterjesztést a napirend
elfogadásáig visszavonhatja – a kötelezően tárgyalandó
napirendi pontok kivételével.

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

(3) Elegendő információ hiányra hivatkozva bármely kép-
viselő indítványozhatja a napirend levételét, elnapo-
lását, amelyről a képviselő-testület vita nélkül szó-
többséggel dönt.

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

(2) Amennyiben a polgármester az Mötv. 42. §-ban szere-
plő képviselő-testületi hatáskörben két testületi ülés
közötti időszakban az ügy halaszthatatlanságára tekin-
tettel döntést hoz, arról az ügy ismertetésével együtt a
következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt,
és utólagos jóváhagyásra terjeszti elő. 

(3) Halaszthatatlan az a döntés, amelynek elmulasztása
anyagi vagy jogi hátrányt jelent Velence Város Önkor-
mányzata számára.

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

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

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

(7) A felszólalók mondanivalójukat röviden és tömören
fogalmazzák meg és lehetőleg az esetben kérjenek szót,
ha indítványozó, kiegészítő, vagy módosító javaslatuk
van. Amennyiben a tárgyhoz nem tartozó kérdések fel-
vetése, az indokolatlan, és hosszadalmas okfejtések gá-
tolják az eredményes munkát, az ülés elnöke kérheti a
tárgyra történő visszatérést, az érdemi munkát szolgáló
véleménykifejtést. Ha kérése eredménytelen, fenti hi-
vatkozással a szót megvonja.
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(8) A hozzászólások idejének korlátozására, vagy a vita
lezárására bármely képviselő javaslatot tehet, amelyről
a testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

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

(10) A vita lezárása után az előterjesztő válaszol a hoz-
zászólásokra. Rövid személyes megjegyzést tehet egy
alkalommal az, aki a vitában ellene szóló, sérelmesnek
vélt megállapítást kívánja elhárítani, vagy a hozzá-
szólásával kapcsolatban felmerült félreértéseket akarja
tisztázni.

27. § A polgármester – közmeghallgatási napirenden kívül
is – lehetőséget adhat korlátozott időtartamú felszó-
lalásra a meghívó nélkül résztvevő állampolgároknak,
hogy a tárgyalt kérdésekben észrevételt tehessenek,
vagy elmondhassák véleményüket. A képviselő-
testület a lakosság közérdekű bejelentésének meghall-
gatására a napirendek megtárgyalását követően nyújt
lehetőséget. Közérdekű bejelentést 3 perc korlátozott
idejű hozzászólással lehet megtenni, melyre az érin-
tett, vagy az illetékes hasonlóképpen 3 perc időkorlá-
tozással válaszol, vagy pedig azt e szabályban meg-
fogalmazott módon később írásban teszi meg. Vitát
nyitni, illetve ismételt hozzászólást biztosítani ezen
időszak alatt nem lehet. A közérdekű bejelentések
megtételének lehetőségéről a lakosságot a hirdeté-
seken tájékoztatni kell.

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

(2) A határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra
bocsátani oly módon, hogy előbb a módosító és kiegé-
szítő indítványokról határoz a testület.

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

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

14. A tanácskozás rendjének fenntartása

30. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés
elnöke gondoskodik. Ennek során:
a) ha az ülésteremben az érdemi munkát bárki zavarja,

rendre utasíthatja,
b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól

vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket

használ, illetve a képviselő-testület tagjaihoz mél-
tatlan magatartás tanúsít,

c) ha a rendzavarás olyan mértékű, hogy a testület a
munkáját nem tudja folytatni, az ülést megsza-
kíthatja.

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

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

(4) A kiváltó ok megszűnése után az ülés elnöke azonnal
elrendeli az ülés folytatását.

(5) Ha a rendzavarás a tanácskozás folytatását lehetetlenné
teszi, az elnök az ülést félbeszakítja, és legfeljebb 1 óra
időtartamra szünetet rendel el. A szünet az elnök
visszatéréséig tart. Amennyiben a rend helyreállt, az
elnök azonnal elrendeli az ülés folytatását.

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

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

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

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

15. A döntéshozatali eljárás

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

(2) Jelenlévőnek kell tekinteni azt a képviselőt, aki az
ülésteremben tartózkodik. 

(3) Minősített többség szükséges az Mötv. 47. § (2)
bekezdésében felsorolt, képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozó kérdések eldöntéséhez.

32. § (1) Ha az előterjesztett témában döntés szükséges,
az előírt többség hiányában ismételt vitára bocsátás
nélkül, a javaslatról legfeljebb kétszeri újabb szavazás
tartható. 

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

16. Nyílt szavazás

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

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

17. Titkos szavazás

34. § (1) Titkos szavazás esetén az Ügyrendi, Szavazat-
számláló, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat
Vizsgáló Bizottság ellátja a szavazatszámláló bizottsági
teendőket, összeszámolja a szavazatokat, a szavazás
eredményéről és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.

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

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

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

18. Név szerinti szavazás

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

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

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

(2) Az elnök a vita során elhangzott javaslatokat külön-

külön bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában
– az elhangzás sorrendjében – elhangzott módosító- és
kiegészítő, majd a teljes javaslatot bocsátja szavazásra.

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

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

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

(2) Érvényes szavazás után egy ülésen belül abban a kér-
désben, amelyben szavazás történt, ismételt szavazást
elrendelni csak akkor lehet, ha az üggyel kapcsolatosan
olyan új körülmény merül fel, amely annak elbírálását
lényegesen befolyásolja. 

(3) A képviselő a napirend tárgyalásának kezdetén, de
legkésőbb a szavazás megkezdése előtt köteles beje-
lenteni érintettségét. Amennyiben utólag derül ki, hogy
a képviselő az érintettség bejelentését elmulasztotta, és
az eredeti határozat az érintett képviselő szavazata
nélkül nem azonos tartalommal született volna meg, is-
mételt szavazást kell tartani. Amennyiben a döntés az
érintett képviselő szavazata nélkül is azonos tartalmú,
a döntés hatályban marad.

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

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

19. Az önkormányzati rendeletalkotás

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

41. § (1)A rendelettervezetet a polgármesterhez, illetve a
jegyzőhöz kell benyújtani.
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(2) Az előterjesztő a tervezetet indokolással együtt terjeszti
a képviselő-testület elé.

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

(2) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötele-
zettek a polgármester vagy a jegyző indítványára tájé-
koztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a végre-
hajtás fontosabb tapasztalatairól.

20. A képviselő-testület jegyzőkönyve

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

(2) A képviselő-testület által hozott rendeletekről és hatá-
rozatokról – a döntés számának és tárgyának, ezen
kívül határozat esetében a végrehajtás felelősének és
határidejének megjelölésével – naprakész nyilvántar-
tást kell vezetni.

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

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

gyalása alkalmával tanácskozási joggal jelenlévők
nevét,

d) az elfogadott napirendet és az előadók nevét,
e) a felszólalók nevét, a kérdések és a hozzászólások

lényegét,
f) a jegyző esetleges törvényességi észrevételeit, 
g) az ülés folyamán történt fontosabb eseményeket,

ideértve az ülés közben megérkező, illetve távozó
képviselők nevét, a megérkezés, illetve távozás
tényét,

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

szerinti szövegét,
j) a napirend tárgyalását követően elhangzott kérdé-

seket, bejelentéseket, azokkal kapcsolatos válaszo-
kat, határozatokat,

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

l) a tanácskozás rendjének fenntartását biztosító pol-
gármesteri intézkedéseket,

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

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

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

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

21. A helyi népszavazás, népi kezdeményezés

45. § Helyi népszavazást köteles kiírni a képviselő-testület,
amennyiben ezt a helyi önkormányzati választáson
választásra jogosult választópolgárok 25 %-a kezdemé-
nyezi, és a kezdeményezésben foglalt kérdés helyi nép-
szavazás tárgya lehet.

22. Lakossági fórumok

46. § (1) A képviselő-testület tanácskozások formájában
szervezhet lakossági fórumokat, amelyeken a polgár-
mester, települési képviselő vagy felkért szakértő
tájékoztatást ad az önkormányzat munkájáról, dönté-
seiről, feladatairól, terveiről, céljairól és mindezekben
a lakosság véleményét kéri.

(2) Az előkészítés során lehetővé kell tenni, hogy a válasz-
tópolgárok, a tanácskozást megelőzően, a polgármes-
terhez eljuttassák kérdéseiket és javaslataikat, amelyek-
re a fórum keretében választ várnak. 

23. Közmeghallgatás

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

(2) A közmeghallgatás alkalmával természetes szemé-
lyek és a településen működő társadalmi szervezetek,
egyesületek, civil szerveződések képviselői közér-
dekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a kép-
viselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, a polgár-
mesterhez, az alpolgármesterhez és a jegyzőhöz
kérdéseket intézhetnek, illetve közérdekű javaslatot
tehetnek. 

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről
jegyzőkönyv készül. A határozatképességre, az ülés
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vezetésére és a jegyzőkönyv tartalmára, készítésére a
képviselő-testület ülésére vonatkozó szabályok az
irányadóak. 

IV. fejezet

Polgármester, Alpolgármester, Önkormányzati
képviselő

24. A polgármester

48. § (1) A polgármester e megbízatását főállásban látja
el.

(2) A polgármester pecsétje: „Velence Város Polgár-
mestere” feliratú körbélyegző, középen Magyarország
címerével.

(3) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott
hatáskörök jegyzékét e rendelet 1. melléklete tartal-
mazza.

(4) A polgármesterrel kapcsolatos egyéb munkáltatói
jogok közül a szabadság engedélyezésének, valamint a
Közszolgálati Szabályzatban meghatározott juttatások
engedélyezésének gyakorlója a jegyző.

25. Az alpolgármester

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

(2) Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert tör-
vényes képviselői feladatkörében, amennyiben a
polgármester fontosabb önkormányzati érdekből,
továbbá betegség vagy szabadság miatt akadályoz-
tatva van. 

(3) Az alpolgármestert feladatellátása során hivatali mun-
karend nem köti. 

26. A jegyző és aljegyző

50.§ (1) A képviselő-testület – pályázat alapján – a jog-
szabályban megállapított követelményeknek megfelelő
jegyzőt nevez ki, határozatlan időre. 

(2) A jegyző kinevezésére az Mötv. 82. § (1) bekezdésében
foglaltak az irányadók. 

(3) A Képviselő-testület – pályázat alapján – a jegyző
javaslatára határozatlan időre aljegyzőt nevez ki. 

(4) Az aljegyző kinevezésére az Mötv.  82. § (1) bekezdé-
sében foglaltak az irányadók.

(5) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja mindazokat a
jegyző által meghatározott feladatokat. 

(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlen-
sége vagy tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb
hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Osztályának vezető anya-
könyvvezetője látja el. 

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

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

(2) A képviselő a képviselő-testület felhatalmazása alap-
ján, konkrét ügyben, vagy témakörben, rendezvényen
– képviseli az önkormányzatot a felhatalmazásban
foglaltaknak megfelelően. 

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

(4) A képviselő-testület megfelelő ismeretekkel rendelkező
személyt, így képviselőt is felkérhet a településüze-
meltetés, közéleti tevékenység koordinálása, idegen-
forgalmi, rendezvényszervezési feladatok végzésére,
irányítására, koordinálására.

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

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

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

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

nem kerülhet sor.

V. fejezet 

Bizottságok, Társulások

28. A képviselő-testület bizottságai

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

száma összesen 8 fő, melyből 5 fő települési kép-
viselő, 3 fő külsős tag.

b) Szociális Bizottság tagjainak száma összesen 5 fő,
melyből 3 fő települési képviselő, 2 fő külsős tag.
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c) Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi
és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság tagjainak
száma összesen 3 fő, mindhárman települési kép-
viselők.

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

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

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

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

29. A bizottságok különös szabályai

56. § A helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény
10/A. § (3) bekezdése alapján a szükséges vagyonny-
ilatkozati eljárások lefolytatásával a képviselő-testület
az Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlen-
ségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottságot bízza
meg.

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

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

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

30. Az önkormányzatok társulásai és együttműködése

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

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

VI. fejezet 

Az önkormányzat gazdasági alapjai

31. Költségvetés készítése

60. § (1) Az előterjesztést a pénzügyi és településfej-
lesztési bizottság előzetesen megtárgyalja, arról véle-
ményt alkot, a többi bizottság pedig tárgyalhatja és
véleményezheti, míg a közalkalmazottak érdekegyez-
tető fóruma – a külön jogszabály szerint – vélemé-
nyezheti.

(2)A kialakított véleményeket írásban a testületi ülést
megelőzően legalább tíz nappal el kell juttatni a pol-
gármesterhez, aki azokat a pénzügyi és településfej-
lesztési bizottság elé terjeszti a végleges tervezet ki-
alakítása végett.

(3)A zárszámadási rendelet megalkotására e § rendel-
kezéseit kell megfelelően alkalmazni.

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

(továbbiakban: intézmények) elkészítik és az ön-
kormányzat részére eljuttatják saját költségvetés-ter-
vezetüket, zárszámadásukat,

b.) az egyeztetett, ellenőrzött intézményi költségvetés-
tervezetek valamint zárszámadások beépülnek az
önkormányzat költségvetési-, és zárszámadási ren-
delet-tervezetébe.

c.) a képviselő-testület – a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság álláspontja ismeretében – a költ-
ségvetési- és zárszámadási rendelet-tervezetet meg-
tárgyalja és jóváhagyja,

d.) az így elfogadott költségvetési- és zárszámadási
rendeletek – melyekbe az intézményi költségvetési
és zárszámadási adatok is elfogadásra kerültek –
az intézmény részére az elfogadást követő meg-
küldésre kerülnek, mely egyben az intézményi
költségvetések és zárszámadások elfogadását is
jelenti.

61. § A testület az önkormányzat saját bevételeinek nö-
velése érdekében helyi adót vezet be, melynek sza-
bályait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

62. § (1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására
vonatkozó alapvető szabályokat a vagyonról és gaz-
dálkodásról szóló külön önkormányzati rendelet ál-
lapítja meg.

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

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

Vegyes és záró rendelkezések

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

viselő-testületének Szervezeti és Működési Szabály-
zatról szóló 2/2014.(II. 10.) önkormányzati rendelete. 

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes főjegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2014. július 21.
dr. Papp Gyula Gábor

címzetes főjegyző

18/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet 
1. függeléke

A képviselő-testület tagjainak névsora

Polgármester: Oláhné Surányi Ágnes

Alpolgármester: Cserny Vilmos

Képviselők: Benkő Istvánné
Martinovszky József
Serhók György
Dr. Sirák András
Dr. Sirák Andrásné
Szávai Jánosné
Uj Roland Gyula

18/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet 
1. melléklete az átruházott hatáskörökről

A.) A képviselő-testület polgármesterre átruházott
hatásköreiről

1. Elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bi-
zottságot hoz létre.

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

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

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

5. Dönt az önkormányzati helyiségek bérbeadásáról.

6. A közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX.22.)
önkormányzati rendelet 3.§.-a értelmében 

a) Közterület-foglalási engedély kiadása,
b) Közterület-foglalási engedély kérelem elutasítása,
c) Közterület-használati díj megállapítása, a díj alóli

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

hosszabbítása,
f) Közterület-használattal kapcsolatos bejelentés tu-

domásulvétele,
g) Kötelezés kibocsátása az engedélytől eltérő, vagy

engedély nélküli közterület-foglalásoknál a szabá-
lyok betartására

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

B.) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
átruházott hatásköre

1.  Dönt az ingatlanértékesítéseknél a licithelyzetről és a
pályázatok tartalmáról.

C.) Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök

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

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
Önkormányzati segély

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

rendezése.

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

18/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete

A képviselő-testületi ülésre meghívott politikai pártok 

1. FIDESZ –MPSZ Velencei Szervezete 
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18/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet 
3. melléklete

A bizottságok feladat- és tevékenységi köre

1. A bizottságok eljárnak és döntenek a hatáskörükbe
átruházott 1. melléklet szerinti ügyekben. 
2. Döntés-előkészítő feladatot látnak el a képviselő-testület
felé, és annak kapcsán véleményeznek, javaslatot tesznek,
állást foglalnak, vagy előterjesztést nyújtanak be és el-
lenőrzést végeznek a döntési jogkörükbe nem tartozó
önkormányzati ügyekben – illetékesség szerint – az alábbi
szakterületek vonatkozásában:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tevékenységi
köre:

költségvetés, pénzügyi gazdálkodás, vagyonértékesítés,
vagyongazdálkodás, adóügyek (és ehhez kapcsolódóan az
Mötv. 57.§-ában meghatározottak).

Önkormányzati vagyonkezelés, hasznosítás, vállalkozói
beruházások, közszolgáltatások, önkormányzati beruházá-
sok, településrendezés-üzemeltetés, építésügy, környezet-
védelem, köztisztaság, a közterület-használattal és fogla-
lással kapcsolatos hatósági feladatok. 

Szociális Bizottság tevékenységi köre:

a lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése és
az ezzel kapcsolatos ügyintézés döntései ügyében beadott
fellebbezések képviselő-testület elé terjesztése, egészség-
ügyi alap- és szakellátás, valamint ezek intézményei

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

elsősorban a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizs-
gálata és módosításával kapcsolatos előterjesztések elké-
szítése, véleményezése, a képviselő-testület működésével
kapcsolatos minden egyéb eljárási, jogi előkészítő és
véleményező szakfeladat, továbbá a képviselők vagyon-
nyilatkozatának kezelése. 

18/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet 
2. függeléke

Társulások jegyzéke, amelyekben az önkormányzat
részt vesz

1.Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
2. Intézményfenntartó Társulás – Humán Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat
3. Orvosi Ügyeleti Társulás

18/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet 
3. függeléke

A Képviselő-testületi ülésre meghívott civil és egyéb
szervezetek

1. Hajnalpír Baptista Gyülekezet
2. Velencei Református Egyház
3. Velence Római Katolikus Egyház
4. Polgárőrség
5. Önkéntes Tűzoltó Egyesület
6. I. számú Nyugdíjas Klub
7. II. számú Nyugdíjas Klub
8. III. számú Nyugdíjas Klub
9. Sportegyesület
10. Regélő Hagyományőrző Egyesület
11. „Szépülő Velencét” Környezet-kultúra Egyesület

18/2014.(VII.21.) önkormányzati rendelet 
4. függeléke

A képviselő-testület bizottságainak személyi
összetételéről

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság:

Elnöke: Serhók György

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

Szociális Bizottság:

Elnöke: Martinovszky József

Tagjai: Benkő Istvánné
Szávai Jánosné
Török Ágnes
Pósa Józsefné

Ügyrendi, Szavazatszámláló, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság:

Elnöke: Dr. Sirák Andrásné

Tagjai: Martinovszky József
Serhók György
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TAGFELVÉTEL 
a Velencei Polgárőrségbe!

A velencei Polgárőr Egyesület tagfelvételt hirdet. 
Elsősorban olyan elhivatott személyek jelentkezését vár-
juk, akiknek időbeosztása, egészségügyi állapota az
ügyeleti feladatellátást is megengedi. 
Az Egyesületbe történő tagfelvétel feltétele a Polgár-
őrség Alapszabályának elfogadása. 
Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: 

Fehér István elnök 06-30/927-0422
Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26. 

telefon: 22/589-415, e-mail: hivatal@velence.hu

Köszönet a Polgárőrségnek

A velencei polgárőrök áldozatos, önkéntes munkájáról
gyakran meggyőződhetünk, amikor a szürke autót, vagy a
sárga mellényben figyelő, vigyázó, mindig segítésre kész
polgárőröket látjuk. Nemsokára elkezdődik az új iskolaév,
és ők újra kiemelten fontos feladtuknak fogják tekinteni,
hogy a gyerekek biztonságára figyeljenek, vigyázzanak
rájuk. A városi ünnepségek, sportrendezvények, a szabad-
téri programok fontos segítői ők. Az idei nyáron, a Korzó
megnyitása körül különösen sok feladatot láttak el.

Ami természetes, azt ritkán vesszük észre és ritkán
köszönjük meg. Most azonban, így nyár végén köszönetet
mondunk nekik, az önkéntes segítőknek, a Polgárőrség
minden tagjának! 

Szerkesztőség

Tájékoztató 
a Polgárőrség munkájáról! 

Július hónapban a Polgárőrség 16 állandó tagja 17
alkalommal, összesen 264 órát áldozott szabadidejéből
a város rendjének, nyugalmának és közbiztonságának
védelmében.

Fehér István
Polgárőrség elnöke

KÖZLEMÉNY

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12.
(vasárnap) napjára tűzte ki a helyi önkormányzati

képviselők és polgármesterek választását.

A szavazóhelyiségben szavazni 2014. október 12-én 
6:00 órától 19:00 óráig lehet.

A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést a Nemzeti
Választási Irodától.
Jelöltet ajánlani ajánló íven lehet. A választókerületben
választójoggal rendelkező választópolgár 2014. szeptem-
ber 8-ig ajánlhat jelöltet. Az egyéni listás jelöltet, a pol-
gármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án
16:00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Irodánál.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Az ajánlóívet a Helyi Választási Iroda legkorábban
2014. augusztus 25-én adja át az igénylő részére.

Az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához
szükséges ajánlások számát a központi névjegyzéknek a
2014. augusztus 15-i adatai alapján 2014. augusztus 18-ig
állapítja meg a Helyi Választási Iroda vezetője. (Az erről
szóló határozat a város honlapján /www.velence.hu/ és a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül közzétételre.)

Polgármester jelölt az, akit a településen választójoggal
rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek
ajánlott. Egyéni listás képviselőjelölt az, akit a választópol-
gárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthat be, akinek legkésőbb 2014. június 23-ig
létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább
2014. október 12-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló
kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16:00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelent-
kező választópolgár 2014. október 10-én 16:00 óráig visz-
szavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
legkésőbb 2014. október 10-én 16:00 óráig kell
megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy 2014. október
12-én, legkésőbb 15:00 óráig kell megérkeznie a szavazat-
számláló bizottsághoz

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014.
október 12-én 19:00 óráig tart.

dr. Papp Gyula Gábor
HVI vezető

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, Balogh Erika, Csikmérő Enricóné, Egri
Andorné, Karaniczné Fodor Éva, Kusnyérné Retezi
Gyöngyi, Szikora Melinda.
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Tanévnyitó ünnepség
2014. augusztus 29., péntek 17.00 óra 

a Liget iskolarészben.

A tankönyvek – az előzetes befizetés után – az első tanítási
napon: 2014. szeptember 1-jén vehetők át az osztály-
főnököktől az osztálytermekben. 
Kérjük, hogy a befizetést vagy a fizetés alóli mentességet
bizonyító igazolást a tanulók hozzák magukkal.

Szeptember 20.  
Babák Rózsakertje ünnepség
Babák Rózsakertje

Október 1.
Idősek Világnapja
Walzer Étterem

Október 23.  
Nemzeti ünnep   
Hősök parkja

tervezett önkormányzati programok 2014.

AAnnyyaakköönnyyvvii  hhíírreekk

Házasságot kötött:

2014. július 5-én
Kakuk Tamás – Márkus Éva

2014. július 12-én
Megyeri László – Balázsi Andrea Éva

Tóth Gábor – Baa Éva

2014. július 21-én
Kovács Róbert – Szöllősi Andrea

Gratulálunk!

Balogh Erika, Egri Andorné,  Máthay Erzsébet 
anyakönyvvezetők

Akikre büszkék vagyunk

Lakatos Zsanett
a Brandenburgban 

megrendezett kajak-kenu 
Európa Bajnokságon

kenu kettesben aranyérmet,
kenu egyesben ezüstérmet 

szerzett. 

A moszkvai kajak-kenu 
világbajnokságon, 
augusztus 10-én  

500 méteren kenu páros 
mérkőzésen

aranyérmet szerzett. 

Tóth Dávid a Brandenburgban megrendezett
kajak-kenu  Európa Bajnokságon 

két távon indult, 5. és 6. helyezett lett.

A moszkvai kajak-kenu világbajnokságon 
augusztus 10-én 

1000 méteren kajak négyesben bronzérmes lett.

Gratulálunk! 
További sportsikereket kívánunk!

II sskkoo llaa ii   hh íí rreekk

További  információk 
iskolánk honlapján, a

www.zoldligetsuli.hu
weboldalon.

Érdemes  gyakran 
odaklikkelni!
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Az első...

győzelem...

buli... olasz ruhák...

kávé...

pénzfelvétel...

színházjegy vásárlás... gyógypapucs...

strandcikkek...
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Folytatódik a gyerekrajzpályázat 
Alkotó mozgalom egész évben

A RAJZÁS program  folyamatosan várja  a Velence
Korzó Szolgáltatóház területén erre a célra kialakított tábla
felületein, hogy óvodások, iskolások elhelyezzék rajtuk az
általuk készített alkotásokat, melyek A/4 formátumban,
bármilyen technikával készülhetnek. 

A meghirdetéskor az első téma: „Nekem a
nyár...” A  pályázatban lévő részvétel feltétele,
hogy az alkotások személyesen kerüljenek el-
helyezésre a Velence Korzó Szolgáltatóházba.
Az alkotások hátoldalán fel kell tüntetni az al-
kotás címét. A zsűri által kiválasztott művek
értékes díjazásban részesülnek!

A pályázat egész évben zajlik a négy év-
szakhoz kötődően. FIGYELEM! A nyári

pályázatok határideje  augusztus
31! Egy pályázó több alkotással
is részt vehet a pályázatban. 
A program védnöke Péter Ágnes
Munkácsy-díjas szobrászművész.
A pályázat feltételeiről a Velence

Korzó Szolgáltatóházban elhelyezett hirdetményben tájé-
kozódhatnak bővebben.

KULTÚRA A KORZÓBAN

tánc... divatbemutató...

kalap...
vásárlók...

... a KorzónFotók: Somhegyi Béla



Velencei Zenés Nyári Esték 2014.

Sose halunk meg

Doctor Herz

Edda musical - A kör

A kaktusz virága

Fotók: 
Kővári Éva és Somhegyi Béla
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Az a fiatal, aki akkor született, amikor az első szabadtéri
színházi estét rendeztük a velencei Kastélyparkban, ha-
marosan nagykorúvá válik, hiszen az idei Velencei Nyári
Zenés Esték sorozata is túl van a tizennyolcadik évadján.

Az 1997-ben életre hívott velencei nyári színház a
kezdeti próbálkozások, tanulási folyamat után mára igazi
profi teátrummá vált, valóban professzionális előadá-
sokkal, amelyben benne vannak a remek társulatok, a fel-
adatukat igen komolyan vevő színészek éppúgy, mint kez-
detektől a hang és fénytechnikát biztosító Ignácz Attila és
munkatársainak munkája. És igazi színházi profik azok a
munkatársak is – Bruck József, Sári Kálmán – akik majd’
két évtizede biztosítják a szabadtéri színház hátterét, azt,
hogy a színpad, az öltözők, a rendező önkormányzat által
biztosított eszközök mind-mind a megfelelő időben ké-
szen, vagy a szükséges helyen legyenek. 

Ebbe a remek
csapatba illeszke-
dett be kiválóan és
lett meghatározó
szereplő – hogy
stílusosak marad-
junk, ha már szín-
házról van szó –
pár éve Nagy Edit
szervezőként, és

sok köszönettel tartozunk Bartos Gyulánénak a jegyek
kezeléséért, árusításáért, ahogy a város polgárőreinek az
események mindenkori biztosításáért, valamint a Velen-
cei-tó Turizmusáért TDM Egyesület minden munkatársá-
nak a biztos háttérérét. Ebből is látszik, hogy milyen sok
embernek, szervezetnek kell együttműködni a siker érde-
kében. Valamennyiüknek, ahogy az összes további segí-
tőnknek összehangolt munkája kellett idén is ahhoz, hogy
az előadásokra jegyet váltott nézők önfeledten élvezhessék
a darabokat. És élvezték is.

Sok jó nyári évadja volt már eddig is a velencei Kas-
télypark Színpadnak, amely négy év után került vissza né-
vadó helyére, a Kastélyparkba. Az Északi strandon felál-
lított hatalmas rendezvénysátor évekig adott játszási
helyet, és biztonságot a színháznak, amelyért feltétlen
köszönet jár Görgicze Zoltánnak, de a közönség már várta,
hogy az eredeti hangulatos helyére visszatérjen a színház.
Az idei sorozatnak egyszerűen nem volt gyenge pontja.
Négy olyan előadást láthatott a nézősereg, amelynek min-
den egyes darabja, bemutatója ragyogó volt.

A Pannon Várszínház Sose halunk meg című musicalje
egy egészen fantasztikus, hihetetlenül felkészült, precíz
színészi munkával járó, professzionális rendezői tevékeny-
ség nyomát magán viselő előadás volt, az elmúlt 18 évad
egyik legkiválóbb bemutatója. Igen sajnálatos, hogy ezt a

darabot – vélhetően a nagyon bizonytalan időjárás okán –
méltatlanul kevesen látták.

Doctor Herznek a Magyarock Dalszínház musicaljében
megismert sajátságos világa nagyon is fontos gondolatokat
fogalmazott meg és mindezt remek zenével, dalokkal
körítették a szerzők. Aki jegyet váltott a mára újra reper-
toárba került egykori sikerdarabra, ezen az estén sem
csalódott.

Előzetesen is úgy véltük, hogy a Sziget Színház műsora,
az Edda musical – A kör című előadás nagy siker lesz Ve-
lencén is, hiszen oly sok embert vonz az Edda zenéje, hogy
szinte biztosra mehettünk, ahogy a darabot színre vivő tár-
sulat is. A történet sikeréhez a színészek csodálatos ének-
tudása és huszonhat kiváló Edda-dal járult. Nem csoda,
hogy a darab után, a színészekkel közös éneklést követően
alig akart hazamenni a közönség az éjszakába nyúló szín-
házi estről. Az a több tucatnyi ember, aki pedig lefoglalta,
de nem vette át a viharos időjárás miatt a jegyét, igazán
bánhatja távolmaradását, mert bár körben villámlott és
sokfelé esett, a Kastélyparkban csillagfényes, pompás es-
tében lett volna részük, ha eljönnek. 

A Bánfaly Stúdió művészei korábban még sohasem
okoztak csalódást Velencén, ahogy ezúttal is remek
előadással érkeztek. Igaz, darabjuk, A kaktusz virága mára
már olyan klasszikussá nemesedett zenés komédia, amely-
nek világslágerré lett dalait sokan szeretik, ahogy történetét
is rendre újabb generációk nevetik végig. Ezúttal oly sokan
kívántak jegyet venni az előadásra, hogy mindannyian,
akik a Kastélypark színpad sikeréért dolgoztunk, attól tar-
tottunk, hogy nem lesz elegendő székünk a nézők számára.
Szerencsére végül mindenki ülve láthatta a szórakoztató
előadást.

Máté G. Péter

Velence internetes honlapja megtalálható a www.velence.hu címen

Kastélypark Színpad:

a végén már kevés volt aa  sszzéékk



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
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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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Bónusz kártyával és a szabad kapacitás
terhére ellátott betegek száma:

Település       Esetszám

Budapest
Pomáz
Érd
Sóskút
Szár
Zsámbék
Kistarcsa
Váckisújfalu
Tápióság
Halásztelek
Mezõfalva
Szabadegyháza
Besnyõ
Adony
Tárnok
Tordas
Gyúró
Baracska
Kajászó
Gárdony
Gárdony Agárd
Gárdony Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Tatabánya
Debrecen
Nyíregyháza
Kisvárda
Szalkszentmárton
Kunszentmiklós
Dunapataj
Sárbogárd
Alsószentiván
Simontornya
Székesfehérvár
Bodajk
Zámoly
Vértesacsa
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Soponya
Aba
Dég
Mezõkomárom
Úrhida
Sárszentmihály
Szabadbattyán
Veszprém
Csetény
Herend
Lulla
Nagycenk
Kápolnásnyék Pettend
Lovasberény

Összesen:

126
2
4
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

60
40

219
59

405
337
42

213
3
1
1
2
1
1
1
5
2
1
1

87
3
2
2

47
1
4
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
5

11
1722

Szakorvosi Rendelőintézet betegforgalma

2014. július

Kápolnásnyék
Velence
Vereb 
Zichyújfalu
Sukoró
Pázmánd
Nadap
Martonvásár
Összesen:

623
1267

88
71

168
375
83

400
3075

Település Esetszám 

Ellátási körzetbe 
tartozó betegek száma:

Mint ahogy minden évben, az előző év
lezárásaként Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületénél a tavaszi időszakban szokásos
taggyűlés lett összehívva, mely tisztújítással
zárult. Ennek köszönhetően egy fiatalos, új
gondolatokkal és célokkal ellátott új vezetőség
került az egyesület élére. 

Az egyesület élére jómagam, Kovács Ákos
kerültem. Tősgyökeres velencei lakosként 15
éve vagyok az egyesület tagja, ez idő alatt szá-

Fiatalos lendület 
a tűz ellen

mos rendezvényen káreseten keresztül részt vettem az egyesület mindennapjaiban.
Jelenleg teljesen más területen dolgozom, munka mellett főiskolára járok
környezetmérnöki karon. 

A mindennapi
elfoglaltságaim el-
lenére az egyesület
fejlődését tudásom
legjavávali gyek-
szem támogatni.
Misem bizonyítja
ezt jobban, mint
ahogyan az elmúlt
években is több
ízben sikeres pá-
lyázatot adott be
az egyesület, mely-
ben még mint nem
vezetőségi tag vet-
tem akkor részt.
Jelenleg is egy si-
keres pályázaton
vagyunk túl, mely-

en nagy értékben kaptunk felszereléseket, illetve az utóbbi években jellemzővé
vált tanfolyamokat. Ennek köszönhetően mint tárgyi eszközben, mint képzettség-
ben az egyesület  fejlődése folyamatos. 

Újonnan csatlakozó tagjainkat a lehetőségekhez mérten igyekszünk minél
hamarabb képzésekre küldeni. A tárgyi feltételeink minél jobb biztosítása napi
kérdéssé vált. Igyekszünk a Velencei-tó környéki településeken jelentkező tűzoltási
és műszaki mentési feladatokat a tőlünk elvárható legmagasabb színvonalon el-
látni, segíteni a hivatásos tűzoltó egységeket. A mindennapokban ez nem kis ki-
hívás, hiszen az egyesület szolgálatában álló 45 éves gépjárműfecskendő nehezen
veszi fel a versenyt a mai modern társaival. 

Az egyesület mindennapjai nem csak a káresetekről szólnak, szertár illetve
szerkarbantartások, versenyre felkészülések, illetve versenyek színesítik. Sok
segíteni akaró fiatal ezt felismerve csatlakozott hozzánk. 

Kortól, nemtől függetlenül szívesen várunk mindenkit, aki tevőlegesen szeretné
hozzáadni egy hasznos egyesület értékeihez saját önkéntes munkáját.

Kovács Ákos
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
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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.

Éva Szépségszalon Nimród u. 7.

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 Kiadó és Nyomda 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. 
Mészáros Ép. Szolg. BT.
Nimród u. 7.

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%
5%

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.

5 %
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este), Velence Város Születésnapi Vígassága (Velence
Korzó, aug. 19.), Velencei Vízi Vár (aug.15. Csak egy kis
pánik, aug.16. Dumaszínház, aug. 22, 30. Macskafogó
musical), Családi Kör – Bringatúra (Sukoró, aug. 30.),
Pázmándi Ízes-ínyes Ünnep és Vásár (Bálint Borárium,
szept. 13-14.), Velencei Kávé- és Koktélfesztivál (Ve-
lence Resort & Spa, szept. 26-28.), Honvédfesztivál (Pá-
kozdi Katonai Emlékpark, szept. 23-28.).

A Velence Korzó és Szabadstrand megnyitását követő
időszakban is több turisztikai látnivaló elkészültéről is hírt
kaptunk, melyet most Önökkel is megosztunk! A Korzó
épület tetején rendezkedett be a Minigolf pálya, amely ki-
tűnő szórakozást nyújt minden korosztálynak. A velencei
Nadapi úton található Kavics Spa Klub & Hotel július18-
án nyílt meg. Magas színvonalú szolgáltatásokkal egészíti
ki a város turisztika kínálatát! Újdonság a Dinnyésen ta-
lálható Várpark, amely 18 középkori magyar várat mutat
be. A várakat egy sétány övezi, mely Nagy-Magyarország
formáját ölti magára, így a várak „eredeti helyükön” kör-
bejárhatók. Augusztus 1-jén a Velencei-tó víz alatti élővi-
lágát bemutató H2O Akváriumház megnyitójára került
sor Agárdon. Másnap Irodalmi Emlék-falat avattak Gár-
donyi Géza szülőházánál, Gárdony- pusztán. 

Székesfehérvár felé tekintve egy különleges létesít-
ményt javaslunk meglátogatni: A Koronás park egy va-
donatúj történelmi játszópark, ahol a legkisebbek és a
legnagyobbak is kipróbálhatják a legősibb és a legújabb
játékokat. A romantikus Rózsaliget és a csodálatos Csó-
nakázó-tó szomszédságában, közel kéthektáros fás, lige-
tes területen várja a kis királyfiakat és királylányokat ez a
vidám park a régi Vidámpark területén.

TURIZMUS
A velencei és a gárdonyi TDM-ek a kezdetektől közre-

működnek az idén 4. alkalommal megrendezésre kerülő
„Családi kör” elnevezésű Velencei-tó körüli bringatúra
sikeres lebonyolításában. Idén újdonság, hogy a gárdonyi
TDM a rajtnál, Sukorón, a velencei TDM pedig a Velence
Korzón fogadja a résztvevőket. A velencei TDM-Tourin-
form kihelyezett pultjánál lesz az 1. pecsételő állomás a
négy közül, ahol egy, a Velencei-tó látnivalóit népszerű-
sítő kvíz feladat megoldása után folytathatja útját a várha-
tóan közel 1000 bringázó! 

A Fejér Megyei Hírlap által kezdeményezett és támo-
gatott program célja egy kellemes nap eltöltése a Velen-
cei-tónál, az egészséges életmódra való felhívás, a biz-
tonságos kerékpározás bemutatása, a térség szépségeinek
megismertetése. 

Sukorón, a focipályán lesz a rajt és itt zajlanak a prog-
ramok is augusztus 30-án délután 17:00 óráig. A szerve-
zők focitornát, Bringa börzét, ügyességi versenyeket ígér-
nek. 17:30-kor nyereménysorsolás lesz, a fődíj egy kerék-
pár! A velencei-tavi szolgáltatók felajánlásai (helyi termék,
helyi borok, belépő jegyek programokra, kiállításokra, él-
ményfürdőbe, termálfürdőbe, kézműves ajándéktárgyak
stb.) további értékes nyereményeket ígérnek. Minden
résztvevő emléklapot kap, ez igazolja a túra teljesítését is.

Regisztrálni a helyszínen (sukorói focipálya) lehet
9:30–12:00 óra között! 

A részvétel ingyenes, csak nyerni lehet!

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület által mű-
ködtetett Tourinform a Velence Korzó épületében, a köz-
ponti aulában fogadja az érdeklődőket és aktuális
kiadványokkal, információkkal segíti az eligazodást a
helyi és a térségi turisztikai események és látnivalók színes
palettáján.

A naponta vezetett statisztikánk alapján elmondhatjuk,
hogy a velencei Tourinformot június és július hónapban
összesen 2800 látogató kereste fel! 

A Velence Korzó központi épületében információs ter-
minálokon tájékozódhatnak a vendégek országos turiszti-
kai kínálatról, és a Tourinformnál személyesen is kérhet-
nek információkat és prospektusokat.

Augusztusban folytatódnak a Vízi Színház előadásai a
VVV - Északi strandon, időjárástól függően, sátorban vagy
szabad téren. Jegyek kaphatók a Tourinform-nál! Az iroda
keddtől szombatig, naponta 10:00–18:00 óra és vasárnap
9:00–15:00 óra között tart nyitva! Hétfőn a Tourinform
zárva tart!

Felhívjuk a kedves Olvasók figyelmét az elkövetkező
időszak főbb programjaira augusztus-szeptember hóna-
pokban: Nemzetközi Néptáncest (Velence Korzó, aug.
18.), Velencei Vízi Felvonulás (Velence Korzó, aug. 18.,

Velencei-tó Turizmusáért 
TDM Egyesület

2481 Velence, 
Halász utca 37.

Telefon: 06-22/470-302 

Tourinform Velence
2481 Velence, 

Velence Korzó – Tópart utca
Telefon: 06-22/470-302 
Mobil: 06-30/974 2566

Arday Ágnes, TDM menedzser
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NNyyuuggddííjjaass  kklluubbookk  hhíírreeii
Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub

Időszerű, fontos témák megbeszélése miatt a nyári
szünetünkben is tartottunk klubnapokat. Ezek egyikén a
Baptista Szeretetszolgálat kedvező étkeztetési ajánlatát is
meghallgattuk.

A velencei nyári programok keretében többen kiláto-
gattunk a Velencei Vízi Vár rendezvényeire, ahol musicalt,
krimi-komédiát, a Budapesti Tánc Színházat láthattuk,
kitűnő színészek előadásában!

Nagy örömünkre a Velencei Nyári Zenés Esték vissza-
költözött a Kastélyparkba, ahol majd közösen nézzük meg
a Kaktusz virága című zenés komédiát. 

A pihenést, szórakozást jelentő családi programokban
máris természetessé vált, hogy felkeressük a Velence Kor-
zót és a Szabadstrandot.

A SPAR Áruház is hamar népszerű lett. Sokunknak
megkönnyíti a napi, heti bevásárlást, és vásárlás közben
sok kedves ismerőssel találkozhatunk.

Városunk 10. születésnapi vigassága, az augusztus 20-
i ünnepségek gazdag, változatos programot kínálnak, ami-
hez kívánok minden Kedves Olvasónak, Nyugdíjas-
társamnak nagyon jó szórakozást. 

Lukács Sándorné klubvezető

II. számú Nyugdíjas Klub

Klubtagjainkkal júliusban ellátogattunk a Lipóti pék-
ség üzemébe. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket!
Medvehagymás pogácsával vendégeltek meg és bemutat-
ták hogyan készül a „mindennapi kenyerünk”

A mintaboltjukban lehetett vásárolni pékárút és süte-
ményeket. A látogatás után elmentünk a Lipóti fürdőbe. A
csodálatos környezetben igazán kellemesen pihentünk, jó
volt a víz, az idő is kedvezett nekünk. Mindenki jól érezte
magát. Hazafelé megálltunk Héderváron a Boldogasszony
kápolnánál. A kápolna mellett áll egy tekintélyes méretű
kb. 700 éves kocsányos tölgy, amelyet a néphit ezeréves-
nek tart, sőt, még annak a kötőféknek nyomát is felfedezni
véli a törzsén, amellyel Árpád fejedelem annak idején a
lovát „hozzákötötte”. A tölgy kerülete: 720 cm, legna-
gyobb átmérője: 235 cm és magassága: 14 méter. Ennél a
történelmi helynél – amit Árpád fának is neveznek – mi is
megpihentünk egy kicsit. 

Élményekkel tele, jókedvűen indultunk haza! Minden
kedves olvasónak a nyár hátralévő idejére jó pihenést,
kedves nyugdíjas táraimnak jó egészséget kívánok! 

Kantár Ferencné klubvezető

Nosztalgia III. számú Nyugdíjas Klub

Az elmúlt hónapban Somogyváron jártunk, ahol meg-
néztük a Szent László által 1091-ben alapított és romjaiban
is lenyűgöző bencés apátságot. A lovagkirályt e falak
között temették el 1095-ben, és bár földi maradványait
később Váradra vitték, a király sírja sokáig népszerű zarán-
dokhely maradt. A régészeti feltárást követően 1991-ben
nyitották meg az emlékparkot a látogatók előtt.

Innen Somogyvámosra, a Krisnavölgybe látogattunk,
ahol egy kis ízelítőt kaptunk az indiai kultúrából és egy
igazi indiai esküvőt is láttunk. Bár a Krisnások vallása ide-
gen egy keresztény ember számára, de életfilozófiájuk
mégis szimpatikus. Igen kiegyensúlyozottak, segítőkészek,
kedvesek és nagyon barátságosak.

Hazafelé a Kiskupa Csárdánál álltunk meg, ahol
borkóstolással vártak minket. A finom ebéd elfogyasztása
után tértünk haza.

Következő összejövetelünkön a III. negyedéves név-
naposainkat köszöntöttük, kemencében sütött finom
oldalassal.

Ismét szeretnénk megköszönni (bár levélben is megtet-
tük) Görgicze úrnak a Klubunknak ajándékozott strand-
belépőket és a színházi előadásokra szóló jegyeket.

A következőkben is folytatni kívánjuk országjáró
kirándulásainkat, és ehhez jó egészséget kívánok mind-
nyájunknak.

A gödöllői Grassalkovich Kastélyban tett látogatásunkkor készült

felvétel
Herczeg Ferencné klubvezetõ
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Szép, rendezett ingatlanok 

Lassan véget ér a nyár, ami idén szokatlanul esős volt.
Talán emiatt is van az, hogy Egyesületünk havi „megfi-
gyelő” körútján sok szép, gondozott utcafrontot talált.
Köszönjük mindenkinek, aki nem sajnálja a munkát az in-
gatlana előtti utcaszakasz ápolására. 

Kérünk mindenkit, aki az Önkormányzattól kért virág-
palántákat, viselje gondjukat, hogy ezek a kis virágok is
szépítsék, színesítsék városunkat.

Kérjük, hogy akinek nincs, pótolja a házszámtáblát. Sok
szép előkertet azért nem tudunk megemlíteni az újságban,
mert nem tudjuk a házszámot.

Ha sétánk során különösen szép évelő virágot látunk
valamelyik kertben, kérdezzük meg, hogy az aktuális
tőosztáskor kaphatnánk-e belőle. Ha mi is adunk a mi túl-
szaporodott virágunkból, jövőre még színesebb, még szebb
kertek között sétálhatunk majd.

Virágok között...

A szokatlanul enyhe tél, a mostani válto-
zékony időjárás kedvező a károsítóknak.
Növényeink védelme érdekében mindent meg kell ten-
nünk, ami a károsítóknak árt. 

Jól ismert visszatérők a levéltetvek. Viszonylag sérülé-
keny állatok, a védekezés könnyű ellenük. Gazdaboltok-
ban széles kínálat van növényvédőszerekből, de sikeresen
védekezhetünk mosogatószeres oldattal is. A párásításhoz
használt flakonnal bőségesen, csepegésig spricceljük a le-
véltetves részeket. A felhasznált lé leoldja a tetvekről a vi-
aszbevonatot, így kiszáradnak, elpusztulnak. 

Más a helyzet az üvegházi molytetűvel. Kevés egyed-
szám esetében hatásos lehet a módszer, azonban többnyire
radikálisan a növényvédőszerek váltott, 3-4 naponkénti
alkalmazásával gyéríthetjük őket. Végső megoldásként ott
a nagykalapács... 

Esős, nyirkos időben szinte reménytelen a küzdelem a
csigák ellen. Minden faja válogatás nélkül fogyasztja
bármely növényünket. Sokféle praktikát bevethetünk el-
lenük, számukat csak gyéríteni tudjuk. Régi házikerti mód-
szer a sörcsapda, amely főként a meztelen csigákat vonzza.
A csigák rajonganak a sör illatáért, éjszaka belemásznak a
sörrel félig megtöltött tálkába, ahonnan nem tudnak ki-
mászni. Kiszórhatunk a csigajárta helyekre csigaölő gra-
nulátumot is. Időigényesebb, de hatásos módszer lehet
sötétedés után elemlámpával végigpásztázni a csigajárta
területet. A növényekről összegyűjtött csigákat semmisít-
sük meg.

Az esős idő kedvez a lisztharmat kialakulásához is.
Erős fertőzés esetén növényeink selejtezésére, pótlására
van szükség. A csapadékos, 20 OC körüli időjárás hatása-
ként megjelenik a szürkepenész, ami ellen – ha megold-
ható – legegyszerűbben takarással védekezhetünk. Perme-
tezésnél kötelezően olvassuk el a használati utasítást!
Nem véletlenül írja rá a kiszerelő cég az adagoláson a
munkavégzési, az élelmezés-egészségügyi várakozási
időket. Azokat saját és mások érdekében be kell tartani.
Nagyon komolyan kell venni! Lehetőleg kora reggel, vagy
este dolgozzunk. 15 OC alatt, 25 OC fölött, erős napsütés-
ben és szélben végzett permetezés értelmetlen munka.

Augusztus az évelő dísznövények tőosztásának is az
ideje. A növény lombozatát vágjuk vissza, a gyökereket
kézzel,  vagy a makacsabbakat késsel, ollóval vágjuk szét.
A növényeket új helyükre az eredeti ültetési mélységben
helyezzük el. Az elültetett töveket alaposan öntözzük be. 

A hónap közepétől számíthatunk muskátlijainknál a
bagolylepke kártételére. Először a virágbimbót támadják
meg, melybe gombostűfej  nagyságú lyukat fúrnak, a virág
nem nyílik ki.  A hernyó képes az egész növényt elpusztí-
tani. Bármilyen rovarölő szerrel eredményes lehet a
védekezés ellenük.

Huszti Mihály 
egyesületi tag

Szép rendezett utcafrontok 
2014. augusztus 9-én

Szél u. 6/a., Felszabadulás u. 1.,5.,7.,9.,15.,17.,23.,25.
Bárczi G. u. 1., 3., 5., 7., 9.,11.,13.,15.,17. Radnóti u. 7.,
9.,11.,12.,14. Hunyadi u.1., 6., 8.,10.,18. Solt köz5/a., 8.,
9.,12.,16.,17., 18., 20., 22., 26., 30. Bocskai u. 1/b., 2.,4.
Liget u. 1/1.,1/3., 2/2., 2/3., 2/4., 2/5., 2/6., 3/2., 3/3., 3/5.
Dobó u. 1., 2., 3.,7. Gábor Á. u. 1., 2. Esze T. u. 1., 2., 4.,
5., 6., 7., 8. Bethlen G. u. 5., 9., 16. Szőlő sor 1., 3., 5., 6.,
7., 8. Kertalja u. 20., 22., 23. Hegyalja u. 2., 4., 5., 6., 7.,
8., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 21., 23. Szabolcsi u. 17.,
17/a., 21. Kossuth u. 3/b., 5., 12., 29., 31. Kemény Zsig-
mond u. 1., 3., 5. Fecske u. 1., 2/b., 3., 10., 11., 12., 13/b.,
16. Zárt u. 5., 7., 11. Új u. 3., 4., 5., 6/a., 7., 10., 11.
Akácfa u. 9., 14., 14/a., 16. Kinizsi u. 2., 9., 10., 11.
Vajda J. u. 23., 25. Arató u. 1., 5/b., 6., 8.
Vasút u. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 7/a., 8., 9., 12/a.

Aki a körforgalom felől a fürdő felé sétál, ezt a csodálatos
virágágyást fogja látni. Nézzük meg, gyönyörködjünk el
benne!

Benkő Istvánné
Virágos Velence Városszépítő Egyesület elnöke
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Az idő bizonyít...
50 éves Velence legrégibb, ma is működő 
vállalkozása, a Heiden tüzép

A Helytörténeti Egyesület hírei

Aki Velencén ismeri a Heiden nevet – és ki ne ismerné –, az tudja,
hogy a megbízható, becsületes kiszolgálás mellé mindig kap egy-két
jó szót és hasznos tanácsot is. 

Idősebb Heiden Ferenc1964-ben kezdett építkezéshez szükséges
anyagokat és téli tüzelőt árulni-fuvarozni. Ebben az időben a régi
nyaralók és lakóházak felújítása már nagyon időszerű volt, sok
építkezéshez húzták a lovak a cementet, kavicsot, cserepet... Sok-
sok nyaraló kulcsa függött a tüzép falán: az emberek tudták, hogy ha
nincsenek is a házban, Heiden Ferenc kiszállítja nekik a szükséges
anyagot, hogy az építkezés ne álljon le. Hogy a kifizetés előre vagy
utólag történt-e, az nem volt probléma, hiszen a bizalom kölcsönös
volt a fuvaros és a megrendelők között.

Júliusban ifjabb Heiden Ferenc meghitt ünnepséget rendezett,
amin a család, a barátok, a régi alkalmazottak-munkatársak a kezde-
tekre, elsősorban „Feri bácsira”, a család- és vállalkozás alapítójára
emlékeztek. A feldíszített szekér a jólismert utcákat járta, de most
nem tűzifával, hanem hegedűvel-muzsikával és éneklő, ünneplő em-
berekkel. Az Önkormányzat nevében Oláhné Surányi Ágnes pol-
gármester asszony egy egészen különleges tortával köszöntötte a
családot és az ünneplőket.

A család nagy örömére immár a harmadik Heiden Ferenc is
bekapcsolódott a vállalkozásba, öregbítve nagyapja és édesapja jó
hírét. A Helytörténeti Egyesület és egész Velence nevében további
sok-sok sikeres évet kívánunk a Heiden tüzépnek. 

A Meszleny család, a Velencei Katolikus Egy-
ház és a Velencei Helytörténeti Egyesület tag-
jainak részvételével augusztus 9-én nagyszabású
temető-takarítás zajlott az egyébként magántu-
lajdonban lévő és zárt Meszleny temetőben. 

Velence történelmének izgalmas fejezetét,
megrázó és felemelő emlékeit őrzi ez a kegyeleti
park, amit – reményeink szerint – a közeljövő-
ben a lakosság is megismerhet. 

Következő lapszámunkban részletesen beszá-
molunk a temető történetéről, a tervekről, és
bemutatunk néhány síremléket. 

A síremlék felirata:
ITT NYUGOSZNAK 

IDŐSB 

EHRENBRUCKI DRIQUET PÉTER 
NYUGALM: CS: K: ALEZREDES ÉLT 76 ÉVET

MEGHALT1854 ÉVI JUNIUS 21-ÉN.
ÉS FIA 

EHRENBRUCKI DRIQUET PÉTER
1848-49-BEN MAGYAR HONVÉD ALEZREDES 

ÉLT 53 ÉVET MEGHALT 1872 DECEMBER 14-ÉN
1849 MÁJUS 21-ÉN BUDA-VÁR BEVÉTELÉNÉL

VOLT AZ ELSŐ – MINT TÖRZSTISZT A 
VÁRFALAKON! 18 FŐCSATÁBAN VETT RÉSZT, S
ELÍTÉLTETETT HAZAFISÁGÁÉRT ARADON 1849

DECEMBER 19-ÉN
BÉKE LEGYEN A KIHŰLT DICSŐ POROK FÖLÖTT

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

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 - Ifjúsági

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 hivata-
lában: Fõ u. 70. Telefon: 22/472-149

Református Egyházközség a parókián  (templom 
udvarában): Templom köz 1. Telefon: 22/472-372

Récsei Norbert István
Velence új plébánosa 

2014. július 15-től a székesfe-
hérvári római katolikus püspök
Velencére új plébánost nevezett ki
személyemben. 

Amikor megkérdezik, hogy ki
vagyok és honnan jövök kicsit
viccesen ezt szoktam felelni: én
egy Romániában született, sváb származású magyar
vagyok. Elmagyarosodott sváb falu a szülőfalum, egy
nagyon erős katolikus tömb, ahol tradicionális módon
gyakorolják az emberek hitüket. Ez is hozzásegített, hogy
már nagyon korán megfogalmazódjon bennem, hogy pap
szeretnék lenni. 

Minden iskolámat magyar nyelven végeztem, érettségi
után 7 évet tanultam Gyulafehérváron, Erdély egyedüli
magyar nyelvű római katolikus papképzőjében. 2005-ben
szenteltek fel pappá Szatmárnémetiben. Azóta nagyon sok
helyen voltam már pap: városon és falun, síkságon és
hegyek között, nagyon sok embert és mentalitást megis-
merve. Ezek az évek az élet kemény iskoláját jelentették
számomra. Közben egyéb tanulmányokat végeztem, hogy
még több mindent megtanuljak arról, hogyan legyek jelen
emberek mellett, hogyan kísérjem őket szenvedéseikben,
örömeikben. 

Így kezdtem el 2011-ben Budapesten egy mentál-
higiénés-lelkigondozói továbbképzést. Százhalombattán
laktam, ahonnan bejártam az előadásokra.  A tanulmány
ideje alatt kivettem részem a százhalombattai és a kör-
nyező plébániák lelkipásztori munkájából, megismertem
a székesfehérvári papokat, illetve az egyházmegye szelle-
mét. Egy évig a százhalombattai hajléktalanok közt
tevékenykedtem, és bár egy diplomadolgozathoz így adva
lett volna egy „nagyon érdekes” téma, én mégis egy
egészen más, új irányban kezdtem el kutatásomat. Az egy-
házközség és a város egyik óvodája közötti nagyon jó
kapcsolatnak köszönhetően nem jelentet különösebb gon-
dot, hogy azon az úton induljak el munkám során, mely
nagyon is közel áll hozzám – a gyerekek világa. 

Budapesti tanulmányaim megkezdése előtt, 2010-ben,
néhány barátommal egy egyesületet hoztunk létre, mely-
nek fő célja a családon belüli erőszak megszüntetése, olyan
otthonok létesítése, ahova a fizikai, lelki erőszakot szenve-
dett édesanyák gyerekeikkel együtt akár 3 évre  megszáll-
hatnak, oltalmat és teljes ellátást kapva. 

Nagy reményem volt, hogy a lelkigondozást az otthon
végzet lelkipásztorkodás mellett az otthonban aktívan
gyakorolhatom olyan gyerekek esetében, akik ilyen körül-
mények között élték eddigi életüket, de új elképzeléseim
odahaza nem nyertek osztatlan sikert. Mindezek mellett
szembesülnöm kellett azzal a szomorú helyzettel, hogy
amíg „nálunk” két-háromszáz lelkes falunak is van papja,
addig itt két-háromezres községnek sincs már. Nem kell

messze menni, hiszen Lepsény is, ahol legutóbb voltam,
egy ilyen község, ahol már 10 éve nem volt pap. 

Mindezek és még sok más tényező segített abban, hogy
belássam: szülőhelyemet elhagyván nekem itt kell élnem
és dolgoznom. 2013 júniusában kértem püspökömet, hogy
engedjen el a székesfehérvári egyházmegyébe, hogy papi
munkámat itt folytassam. A családon belüli erőszakot
szenvedett anyák és gyermekeik megsegítésére létrejött
egyesület vezetését átvette egy másik alapítótag, hogy mint
lelkipásztor és lelkigondozó dolgozhassak. 2013 szeptem-
ber 1-jétől Lepsénybe költöztem, és mint enyingi plébá-
nos-helyettes dolgoztam egyházmegyénkben.

Végére hagytam e két szó megmagyarázását: 
Lelkipásztor (az én esetemben római katolikus pap), aki
szentmisét mutat be, temet, esket, gyóntat, keresztel stb.
Lelkigondozó, aki a hozzá forduló embereket (függetle-
nül, hogy hisz vagy nem hisz, illetve, hogy milyen vallás
szerint hisz az Istenben) elkísér egy adott életszakaszon. 

Remélem, hogy Isten erőt ad, hogy mindkét hivatásban
megálljam a helyem, és ott, ahova küld, valóban az em-
berek szolgálatában dolgozzam.

Köszönetet mondok Spányi Antal püspök úrnak, aki e
település papi teendőinek ellátásával megbízott, és Kiss
Csaba paptestvéremnek, ki ez idáig lelkiismeretéhez híven
látta el ezt a munkát. Isten adjon neki sok kegyelmet az új
helyén.

Norbert atya
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Klubunk utolsó nyári programja a Velence tavi sétaha-
józás volt – a 45 perces túrát dalolva tettük meg Bertáné
Kiss Mónika segítségével. A hajóállomásra visszaérve a
gyermekek legnagyobb csodálatára és örömére már várt
minket Andi Bohóc, aki ezen felül még lufi állatokkal is el-
kápráztatott bennünket. A nagyobbak pedig még a csil-
lámtetkót is választhattak maguknak. 

Bár már az egyik legkedvesebb évszakunk végéhez kö-
zeledünk, azért még használjatok ki minél több időt a nyári
szabadidős programokra.

Őszi programjaink szeptember 16-tól indulnak a Mik-
kamakka Játéktárban. Első programunk az elmúlt évekhez
hasonlóan a nyári összefoglalóval indul és köszöntjük új
Klub tagjainkat is. Szeretettel várunk Benneteket Baba-
Mama Klub programjaira keddenként 9-12-ig a 

Mikkamakka Játéktárban, Velencén a Kastélyban 
(Tópart út 52.)! www.babaklubvelence.hu
Kérdés esetén keressetek bátran és kitartóan – hisz két

kis gyermek mellett nem biztos, hogy azonnal fel tudom
venni a telefont. Köszönöm megértéseteket!

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

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 10:00-11:30 óra (érd. 06-30/488-7681)

- Callanetics torna: szerda 19:00-20:00 óra 
(érd. 06-30/690-5691)

- Meditáció: vasárnap 17:00-19:00 óra
- Hastánc: péntek 16:30-18:00 óra
- Torna kicsiknek: kedd 10:30-11:30 óra 
(érd. 06-30/936-0375)

- Kismama torna: kedd 19:00-20:00 óra 
(érd. 06-30/936-0375)

- Jóga: csütörtök 17:30-19:00 óra (érd: 06-20/394-3295)
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján: 
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs bejelentkezés alapján: 
Sánta Gábor 06-70/301-1764
MÁSIK HELYSZÍN: Zöldliget Magyar-Angol 
Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola 
Velence, Bethlen G. u. 14.
Kung Fu (harcművészet): kedd, csütörtök 18:00-20:00 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.



2014. AUGUSZTUSVELENCEI HÍRADÓ38

Női torna
19:15 - 20:15

Velencei-tavi Rózsa
I. számú Nyugdíjas Klub

16:00 órától

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

Alakformáló torna
18:30 - 20:00      

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

17:00 - 18:00

Mozgásfejlesztő torna
4-6 éves gyerekeknek

17:00 - 18:00

II. számú
Nyugdíjas Klub

16:00 órától

Nosztalgia III. számú 
Nyugdíjas Klub

16:00 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

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

GYMSTICK 
19.15 - 20.15

V. Velencei-Tó Szupermaraton 
2014 augusztus 24.
A rendezvény célja: eszközvásárlás a
Perpetum Speciális Mentők részére. 

A rendezvényre eljön a Nike tesztbusza, így bárki ingyen
bérelhet profi cipőket a futáshoz, pár kérdés megválaszolása után. 

A verseny Velence Északi Strandról indul augusztus 24-én,
vasárnap reggel 7:00-kor és 8:30-kor..
A kijelölt nyolc frissítőállomáson étel és ital várja a futókat.
A résztvevők két korosztályban – 18-50 év és senior – saját
kondíciójuk, igényeik figyelembevételével, négy versenytáv
közül választhatnak egyénileg vagy csapatban egyaránt: 
30 km női, férfi egyéni vagy váltó (3 fő); 60 km női, férfi
egyéni vagy váltó futóverseny, valamint 1 vagy 5 km „öröm-
futás” és gyaloglás 300-1500 Ft-os nevezési díjjal.

SPORT SPORTNAPTÁRVERSENY

Útvonal:
Velence-Pákozd-Dinnyés-Agárd-Gárdony-Velence
További információ, jelentkezési lap és részletes tájékoztató
a www.velenceitomaraton.hu oldalon és az esemény face-
book oldalán www.facebook.com/events/292340120925677/
található.
Egyéni nevezési díj: 3.500 Ft
Csapat (3 fő) nevezési díj ( 27 vagy 54km-re ): 10.500 Ft

Velence Vízisí és Wakeboard Pálya 
A Velencei-tó egyetlen wakeboard pályája várja a spor-
tolva kikapcsolódni vágyókat a Tóbíró Szabadstrandon.

Kerékpár
A programokról részletes infrormáció : 
www.zilajkerekparkolcsonzo.hu
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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)
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: 06-30/915-1895

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288     Mobil: 06-30/915-1895

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

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

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

Telefon: 22/470-288
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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KÖNYVÚJDONSÁGOK:

Sofi Oksanen: Mikor eltűntek a galambok
Leon Uris : Armageddon : Berlin regénye

Kristina Ohlsson: Az 573-as járat
Markovics Botond: Az időutazás napja

J. K. Rowling: Kakukkszó
Kathleen Tessaro : A parfüm titka
Kate Furnivall : A nap túloldalán

Stephen P. Thomas: A mag (Vannak még világok; 1.)
Katherine Webb : A fattyú

Roberta Rich : A hárem bábája
Jodi Picoult: Sorsfordítók

Jeff Abbott: Bukás
Bear Grylls: A skorpió sivataga

Giselle Green: Bocsánatos bűnök
Csupor Tibor: A Seuso-kincs rejtélye

Bruce Machart: A múlt sebei
Dina Nayeri: Közöttünk a tenger
Colleen Houck: A tigris utazása 
Bella André: A Sullivan család

Czeizel Endre: Zeneszerzők, gének, csodák
Frank Júlia: Diétás sütemények: lisztérzékenyeknek és

cukorbetegeknek
Luca Caioli : Neymar

Hannah Rothschild : Pannonica : A lázadó bárónő
Vinnie Jones : Megindító meccs volt
Shannon Messenger: Vihar szeli ketté

Huba Judit: Logopédiai mesék
Barbara Park: Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel

Aino Havukainen: Tatu és Patu elszabadul
Marie Desplechin: Totál titkos naplóm 2.

Pippa Funnell: Táltos: váratlan barátság (Tilly lovas 
történetei)

Rick Riordan: Az Olimposz hősei
Sarah Mlynowski: Tükröm, tükröm… 

(Pöttyös könyvek)

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

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
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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.)
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: Dózsa Márta 06-70/436-2449
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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VELENCEI KÖRZETI MEGBÍZOTT:

Kocsis Katalin r. zászlós 
Gárdonyi Rendőrkapitányság 

Gárdony, Szabadság út 40. Telefon: 06-22/355 003 Rendészeti
Osztály Velence, Balatoni út 65.  Telefon: 06-20/2999-424

Fogadóórák helyszíne: Velence, Tópart u. 26.
(Polgármesteri Hivatal) 

Időpontja:
augusztus 27. szerda 15:00-16:00-ig 

szeptember 17. szerda 15:00-16:00-ig 

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

Szerkesztõségi közlemény 

A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba cikket írók
munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, valamennyien el-
lenszolgáltatás nélkül végzik e tevékenységüket.

FELHÍVÁS

Kérjük, hogy közterületen töréntő fatelepítés esetén előzetes
egyeztessenek társaságunkkal!
Erre azért van szükség, mert a gerinc- és leágazó vezetékek 2-2
méteres védő övezetén belül fás szárú növényeket nem szabad
telepíteni, melyet a 49/1993. évi bányászatról szóló törvény Vhr.
19/A bekezdése ír elő.
Köszönjük a megértésüket és számítunk az együttműködésükre.

EON Hálózati Régióközpont

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!

HUMÁN SZTRÁDA
Nonprofit Kft.

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK 
ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA

Velence, Vajda J. 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 23 80

Közösségi ellátásunk célja a pszichi-
átriai 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, amennyi-
ben problémáit nincs kivel megbeszélnie,
amennyiben, elakad a hivatalos ügyinté-
zések során, változtatni szeretne jelenlegi
élethelyzetén, szabadidejét hasznosan és

tevékenyen szeretné eltölteni.

Az ellátás térítésmentesen vehető
igénybe!

Nyár

Velencei Fotótár
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VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala   

Felelős kiadó:
Velence Város Polgármesteri Hivatala

A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: (22) 589-402  E-mail: hivatal@velence.hu

Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné

Nyomdai generálkivitelezés:  
Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. 

Telefon: (22) 472-174  E-mail: somhegyikft@upcmail.hu

A Velencei Híradóban
és Velence Város honlapján
hirdetési lehetőségekről

olvashat az újság 
45. és 46. oldalán.  

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

Monics Ruha Minőségi, divatos olasz

és török áru a Velence Korzó üzletsorán.

Nyitva 
minden nap
11:00-től
20:00 óráig

Kis és nagy
méretek!

M&M
Elegáns női divatáru üzlet nyílt a 

Velence Korzón! 
36–54-es méretig kínálunk öltözékeket.
Segítünk abban, hogy Ön legyen a legelegánsabb

ott, ahol megjelenik.

Személyre szabott öltöztetést is vállalunk 
időpontegyeztetéssel. 

Telefon: 20/923-1718

Mezősi Anikó
Nyitva tartás: 
minden nap

10.00-20.00-óráig

Esküvőre, 
alkalmakra, vagy
a hétköznapokra
öltözködési gondját
a Mini&Maxi megoldja.

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

Drága Szüleim!

Ezzel a fotóval szeretnénk
köszönteni Benneteket 50.
házassági évfordulótok 
alkalmából.
Isten éltessen Benneteket
még nagyon sokáig együtt!

Ági, Imi, Saca
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Víz-, központifűtés és egyéb 
épületgépészeti szerelést 

vállalok!

Horváth Gyula
Telefon: (30) 975-9724

Minden hűtő és
fagyasztószekrény

javítása 2 év garanciával,
ajtógumi és műanyag részek

pótlását vállalom.
Serák György 
hűtőgépszerelő

06-20/5573-008

Paleosok, lisztérzékenyek és reform
élelmiszert fogyasztók figyelem!

Zöldség-Gyümölcs Élelmiszer boltunk kínálatát
Herbáriás termékekkel bővítettük.

Nagy választékban kínálunk magliszteket, pely-
heket, korpákat. Rizsliszt, rizsdara, csicseriborsó
liszt, kendermag liszt, mandula liszt, zabliszt stb.

TÖBBFÉLE NÖVÉNYI TEJ ÉS TEJSZÍN 
1 kg-os kókuszolajat folyamatosan akciós áron!

28 FÉLE MAGOT KIMÉRVE ÁRUSÍTUNK!
Édesítők, Eritrit, kókuszvirág cukor, Xilit stb.
Himalája só, különleges fűszerek, gyógyteák.

Sűrítésre ajánljuk: 
Útifű maghéj, Chia mag, Tápióka gyöngy.

Üvegtészta, rozstészta.
Boltunkban bankkártyával is lehet fizetni!

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8- 17 óráig, 
szombaton                8 -12 óráig

A nyári szezonban
vasárnap délelőtt is

kinyitunk!

Velence, Tópart u.1.
orvosi rendelő mellett

06-70/933-0446
Baran László
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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!

ANDY Kozmetika- FLABéLOS!
Velence, Szabolcsi út Pavilonsor

Bejelentkezés: 06-20-230-8125
- Sejtrevitalizáló,növényi őssejt arckezelés
- Intenzív hidratáló és ránctalanító hatású
Hyaluronic kezelés

- Anti-ageing fiatalító arckezelés Argán növényi
őssejtekkel

- Exkluzív arckezelés „örök fiatalság” proteinekkel
- Feszesítő-gyöngyvarázs arckezelés...
- Görögdinnyés nyugtató, hidratáló, regeneráló 

arckezelés
-Tisztító arckezelés.

Oros Andrea
kozmetikus

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

2481 Velence, Fecske u. 11.
30/218-5384

Gerlang Edina

Folyamatosan bővülő 
kínálattal várjuk kedves 

vásárlóinkat!

Rövidáru, kézimunka, dekoranyag, függöny,
lakástextil, kreatív-hobbi, ajándék, játék

Nyitva tartás:
Hétfő Szünnap
Kedd 9.00-16.00
Szerda 9.00-16.00
Csütörtök 9.00-16.00
Péntek 9.00-18.00
Szombat 9.00-13.00
Vasárnap Szünnap
Ebédidő 12.30-13.00

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..
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Hirdetési lehetőség Velence honlapján vállalkozóknak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

méret      bruttó    borító hátsó  borító belső 
oldal    mm    Ft/hó        színes színes I.      II.      III.     IV.     V.    VI.   VII.   VIII. IX.  X.    XI.    XII.
1    175x238 24.000,-   56.000,-       38.400,-

1/2  175x117  12.000,-    28.000,-       19.200,-

1/4    85x117 6.000,-    14.000,- 9.600,-

1/8    85x56 3.000,-     7.000,-        4.800,-

1/16  85x27     1.600,-      3.600,-  2.600,-

Szíveskedjen 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 15-20. között várható.

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

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

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

Dátum: ...........................................................
Aláírás: ..............................................................................................

megjelenés (hónap)
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Somhegyi Kft. 22/472-174, 70/409-6746

MENTSE MEG 
hangfelvételeit, 

hanglemezeit, fényképeit, film- és
videófelvételeit az enyészettõl!

Szalagos, vagy kazettás magnófelvétel, vagy hanglemez 
digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve) 2 500,-

8 mm film digitalizálása óránként (mûsoridõben mérve) 5 000,-

Videófelvétel digitalizálása óránként 
(mûsoridõben mérve)   2 500,-

Régi fényképek, színes diafelvételek, 
dokumentumok digitalizálása kedvező áron. 

Ne hagyja veszni régi emlékeit!

Festés-mázolás, tapétázás
Elérhető áron, garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30)8259-201

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
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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

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, 
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

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

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

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

GERGELY SAT BT.
06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu
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a borkereskedő
minőségi palackos és folyó borok
közvetlenül Villány, Kiskunság,
Mátra, Szekszárd, Badacsony
borászataiból

rendelés és házhozszállítás: 
06 205 422 977
Üzlet:
Gárdony, Szabadság út
SPAR-ral szemben.

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

CCIIPPŐŐJJAAVVÍÍTTÓÓ  ÉÉSS  KKUULLCCSSMMÁÁSSOOLLÓÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101. 

Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig

szombaton: 9.00–12.00 óráig

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
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VÍZVEZETÉK- ÉS KÖZPONTIFŰTÉS SZERELŐ
Vállalja:

– családi és társasházak, nyaralók stb. teljes körű épületgépészetét
– villany- és gázüzemű bojlerek vízkőtelenítését, csatornavezeték szerelését
– WC-k, mosdók, csaptelepek stb. javítását, cseréjét
– kút-szivattyúk, hidroforok szerelését
– Iskolák, óvodák, szállodák, és szociális intézmények műszaki karbantartása

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

Kéménycsúcsok
átrakása, 

tetők javítása
(pala is), 

kúpcserepek 
kenése

Kályhák építése, javítása 
20/499-3974 Zsadányi Tamás

Kecsketej, kecskesajt,
házi tojás a termelőtől

Velence, Határ utca 22. 

06-20/9817-338 Uj Roland

Velence, Tó u. 3.
Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947

www.fejerved.hu E-mail: fejerved@freemail.hu

FEJÉRVÉD
Biztonsági Szolgálat

Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG

– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
– Kivonuló szolgálat

BÍZZA RÁNK 

AUTÓJA BIZTONSÁGÁT ÉS VÉDELMÉT!
Vállaljuk autója védelmét műholdkövető rendszerünkkel.

Percre pontosan tájékoztatjuk autója helyzetéről.
Esetleges kérés, lopás esetén blokkoljuk autója mozgását.

Rendszerünk céges autók mozgását is 
nyomon tudja követni.

Nem kell féltenie autóját!
MŰHOLDKÖVETŐ RENDSZERÜNK 

VIGYÁZ RÁ!
Bővebb felvilágosítás:
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MERT EGY VÍZPARTI GYEREKNEK TUDNIA KELL ÚSZNI!
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PAPLAN-PÁRNA készítés
átdolgozás hagyományos módon 

TOLLTISZTÍTÁS
új pehelypaplanok

SZÁLLODAI TEXTÍLIA
törölköző, köntös, ágynemű,
teflonos terítő
BUDAPEST XI, Fehérvári út 114/b

WWW.JUDITPAPLAN.HU
+36 309 408 359   +36 309 717 195

• Külső és belső, víz- és szennyvízvezetékek
kiépítése, javítása, cseréje.

• Csőtörés javítása, hibaelhárítás, ázások
megszüntetése.

• Vizesblokk felújítása és átalakítása 
tervezéssel, anyagbeszerzéssel,
burkolással is.

• Épített zuhany készítése.
• Zuhanytálcák és kabibnok telepítése,

összeszerelése.
• WC-k, tartályok, csapok, szifonok javítása,

cseréje.
• Bojler vízkőtelenítés, javítás, csere.
• Mosogató- és mosógépek bekötése.
• Vízóra kiépítés.
• Műanyag vízóraaknák telepítése.
• Ivóvíz- és csatornabekötés, locsoló

mérőhely kialakítás, tervezéssel, vízművek
felé teljes ügyintézéssel.

Kovács TamásKovács Tamás
� 06-20/426-0261

kovacsvizszer@postafiok.hu

TTEELLJJEESS  KKÖÖRRŰŰ  VVÍÍZZ--  ééss  
CCSSAATTOORRNNAASSZZEERREELLÉÉSS

LEVENDULA gyógynövény szaküzlet
nyílt a Velence Korzó üzletsorán!
Telefon: 30/489-5502

Nyitva minden nap 9:00-12:00 és 15:00-20:00
Gyógyteák, 

gyógyhatású
termékek, 
vitaminok, 

gyógyászati 
eszközök, 
kényelmi 
papucsok,

cipők


