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Velencei Nyári Zenés Esték 2011.

ÉSZAKI-STRAND
(rendezvénysátor)

Augusztus 18. (csütörtök) 19.00 óra

Augusztus 20. (szombat)

NEMZETKÖZI NÉPTÁNCEST

A ZENE ÉS A TÁNC
NAPJA

Közremûködik: Alba Regia Néptáncegyüttes, valamint további
három ország együttese

Augusztus 19. (péntek)

VELENCE VÁROS
SZÜLETÉSNAPI VÍGASSÁGA
XIV. Nemzetközi Fúvószenekari
és Mazsorett Nap
14.30 óra: Fúvószenekarok és mazsorett
táncegyüttesek mûsora a strandon
16.00 óra: Zenés felvonulás a Fõ utcai templomtól
a rendezvénysátorig
kb. 17.15: Fúvószenekarok és mazsorett
táncegyüttesek színpadi mûsora

18.45-tõl

A „Fantázia” Ének és
Táncegyüttes mûsora
kb. 20.00 órától
Coincidance együttes látványos
bemutatója:

Kortárs Ír Tánc
kb. 22.00 órától

BlueBirds Band együttes mûsora
koncert és utcabál

21.30 óra

TÛZIJÁTÉK
kb. 21.45 óra

SMASH RETRO PARTY

Esõ nem akadály!
Fedett színpad és nézõtér.
A belépés ingyenes!

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel hívja és várja
a Lakosságot és az Üdülővendégeket
2011. augusztus 20-án (szombaton) 10.00 órára
a Fő utcai Katolikus Templom melletti téren tartandó

Szent István napi ünnepségére
Zöldliget Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjainak műsora
Ünnepi beszéd, Himnusz
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Hírlevél
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.
július 18. napján tartotta munkaterv szerinti nyílt ülését a
Szent Erzsébet tér 1. szám alatti Meseliget Óvodában.
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Benkő
Istvánné képviselő, Martinovszky József képviselő, Serhók
György képviselő, Dr. Sirák András képviselő, Dr. Sirák
Andrásné képviselő, Szávai Jánosné képviselő, Uj Roland
Gyula képviselő, dr. Papp Gyula Gábor címzetes főjegyző.
A már megszokott ütem szerint a két ülés közötti munkáról
szóló polgármesteri tájékoztatót követően a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést fogadta el a Képviselő-testület.
A munka közbeszerzési tárgykörben folytatódott. A „Velence, pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” TIOP 1.1.1-07/1/2008-1187
tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményét a
Testület jóváhagyta. A beérkezett ajánlat alapján a nyertes
ajánlattevő: az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000
Székesfehérvár, Mártírok útja 9.). A nyertest követő második
legkedvezőbb ajánlattevő: az Informatikai Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 31.). A döntés értelmében a nyertes ajánlatot
tevővel szerződés kerül aláírásra.
A Meseliget Óvoda éves munkájának értékeléséhez
kapcsolódó beszámolót a „házigazda” intézményvezető,
Serhókné Varjas Edit terjesztette a Képviselő-testület elé. Az
újonnan kialakított óvodarész alapjában jelentett pozitív közérzetet a testületi ülésen megjelenteknek. A gyerekek és az intézmény mindennapjairól bemutatott projektoros vetítés
fokozta ezt a hatást. A beszámolóval és az óvoda településen
betöltött szerepével kapcsolatban elismerő hozzászólások
hangzottak el. A beszámolót azzal fogadta el a Képviselő-testület, hogy az „oktatóóvodává” válás jogi és egyéb feltételeit
az óvodavezető vizsgálja meg.
Az augusztus 20-i ünnepség előkészítésével kapcsolatban
szóbeli tájékoztatás hangzott el. Az ünnepségre augusztus
20-án 10.00 órakor a Fő utcai Katolikus Templom melletti kis
parkban kerül sor, az ünnepi beszédet Dr. Sirák Andrásné
képviselő asszony mondja.
A beérkezett javaslatok, észrevételek beépítésével elfogadásra került a Településfejlesztési Koncepció. Az év végéig
tartó folyamat következő állomása a Helyi Építési Szabályzat
megalkotása, mely szakmai résztvevők bevonásával történik.
Elfogadásra került a „Helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről” szóló önkormányzati rendelet, mely teljes terjedelmében e lapszámban közlésre került.
A Képviselő-testület támogatta a Református Egyház kérelmét, mely szerint a tulajdonukban álló temetőterület bozótmentesítését – kiegészítve a Katolikus Egyház területével – elvégezteti az I.N.R.I. Bt-vel, elfogadva az általuk ajánlott 250.000,-Ft összeget.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Civilház (Fő utcai
volt Községháza) kialakításával kapcsolatos többletköltségek
forrását biztosítja, az Ifi-strand területén lévő szolgáltatóegységek földhasználati díjának megfizetésére vonatkozó
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határnapot 2011. szeptember 15-re módosítja, a Velence,
Halász utca 14. szám alatti önkormányzati tulajdon hasznosítását a Zöldliget Iskola tevékenységéhez kapcsolódó angol
anyanyelvi tanár foglalkoztatásának támogatására szolgálati
célú bérlakásnak jelöli ki.
Döntés született arra vonatkozóan is, hogy a „Velencei-tó
Kapuja” projekt területét érintő forgalmi rend kialakítása tárgyában készítendő engedélyezési és kiviteli tervdokumentációra benyújtott ajánlattevők közül a Pro-Test Consulting Kft.
(1024 Budapest, Ady Endre u. 24.) nyertességét állapítja meg.
A Gergely Air Kft. a volt laktanya területére tervez munkahelyteremtő helikopter szerelő-tároló üzemi létesítményeket. A Képviselő-testület a korábbi támogató nyilatkozatának
megfelelően döntött a terület 25 éves bérletbe adásáról, melynek feltétele, hogy a Kft. eredményesen pályázzon, a támogatási szerződés aláírásra kerüljön.
Tárgyalta a temetőben létesítendő wc-vizesblokk közbeszerzési eljárását (külön cikkben e lapszámban olvashatják).
Elfogadásra került az is, hogy a munkavédelmi feladatok ellátására a MUBISZ Munkavédelmi és Biztonságtechnikai BTvel (8097 Nadap, Haladás u.77.) vállalkozási szerződést köt.
A Képviselő-testület elutasította a KALTOB Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által benyújtott azon kérelmet,
hogy az Önkormányzat, mint útkezelő járuljon hozzá a Strand
utca lezárásához.
A nyílt ülés bezárását követően a Képviselő-testület zárt
ülésen folytatta a munkát, ahol döntött arról, hogy a „Velencei-tó Kapuja” Támogatási szerződésének meghosszabbítását
2011. december 31-ig kezdeményezi.
Szelei Andrea
aljegyző

M E G H Í VÓ
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
munkaterv szerint következő ülését
2011. szeptember 19-én (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
tartja a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegről
Előadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás és keretösszeg meghatározás
Előadó: Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezető
4./ HPV oltás 2012. évi finanszírozása
Előadó: Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezető
5./ Egyebek: Október 23-i ünnepség előkészítése
***
Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegű napirendek!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pályázati nyertesség utáni
folytatás
Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy nagy uniós pályázatokon lett
nyertes városunk. Ígéretünk szerint rendszeres tájékoztatást adunk arról, hogy az előkészítésnek és megvalósításnak aktuálisan
milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen. A beruházások forrása a 2008. februárjában kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak és folyamatosan biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt. Fontos tudni,
hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés) ún. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar
Állam) közvetlenül a munka elvégzőjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészt utalja el a szabályszerűen leigazolt számla alapján.
Ezekben az esetekben az Önkormányzat számláin semmifajta Európai Uniós vagy központi pénz nem folyik át. A közbeszerzési
pályázaton nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan a projekt megvalósításában
résztvevő összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendő alatta, hogy heti rendszerességgel a nyertes kivitelezővel,
műszaki ellenőrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt, a Nonprofit Kft. ügyvezetésével, a PR-menedzserrel tevékenységük összehangolása, a tevékenységekről való beszámolás és az általuk elkészített elszámolások és jelentések folyamata tisztázásra kerül.

Velencei-tó kapuja

Nemsokára lesznek ajtók is a tó kapuján
Újult lendülettel látnak munkához a Velencei-tó Kapujának építői. Most a falazásnál és a nyílászárók beépítésénél
tartanak a szakemberek.
A Velencei-tó Kapuja nevű beruházás építése a szóbeszéddel ellentétben nem állt le, de a kivitelezés jelentős csúszásban van. Csabina Zoltán projektmenedzser tájékoztatása szerint az időzavar az engedélymódosításoknak tudható
be. A szolgáltatóház és a partfal építésének technológiája,
valamint a közműtervek átdolgozása miatt ugyanis módosítaniuk kellett az építési engedélyeket, ezek az eljárások
pedig hosszan elhúzódtak, hátráltatva az intenzív munkát.
A szakhatósági egyeztetések nyomán felmerült problémákat azonban már sikerült orvosolni, a különböző szerződések és az alapanyagok rendelkezésre állnak, vagyis
most már minden feltétel adott az intenzív folytatáshoz.
Bár az utóbbi egy hónapban lelassult az építkezés, ezidő
alatt készült el például az útmenti csapadékvíz elvezetés, a
kikötőépület nyílászáróinak beszerelése és vakolása is. A
szakemberek jelenleg a homokot terítik szét a strandon és
a szolgáltatóház falait építik. A kivitelezés azonban körülbelül három hónapos csúszásba került, így a munkálatok
augusztus helyett várhatóan csak októberben fejeződnek
be a velencei partszakaszon.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Elfogadásra került a Településfejlesztési Koncepció
A Velencén építkezni vágyók, az ingatlantulajdonosok,
vagy jövendő ingatlantulajdonosok, akiknek tulajdonukkal
kapcsolatos szándékai vannak tudják, hogy az Önkormányzat műszaki osztálya a Helyi Építési Szabályzatnak,
valamint a korábban Rendezési Tervnek hívott dokumentáció birtokában tudnak a kérelmükben állást foglalni.
Azt azonban már kevesebben tudják, hogy az építés szabályainak kialakítását megelőzően, ún. „Településfejlesztési
Koncepciót” kell készítenie az Önkormányzatnak, és ezt
tízévente a törvény értelmében felül kell vizsgálnia. Nálunk,
ez a felülvizsgálat a törvény erejénél fogva, aktuálissá vált,
és így 2008. novembere óta folyik szakemberek bevonásával az előkészítés.
A Településfejlesztési Koncepciónak előírt és meghatározott szerkezete, tartalma van, mely a Közép-dunántúli
Régió, a Gárdonyi Kistérség és a Velencei-tó – Vértes Kiemelt Térség bemutatásán túl, városunk részletes történetét is tartalmazza. Kötelező elem az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzése, és erre építve a
város jövőképének a meghatározása.
A Koncepció szakmai előkészítésével párhuzamosan, a
Képviselő-testületünk elfogadta a Településfejlesztési Stratégiát, melyet már olvashattak a 2011. április havi Velencei
Híradóban.
A Koncepció a következőképpen fogalmaz:
„Velence jövőképe
A település jövőképének kialakításakor a rendelkezésre
álló információkra támaszkodtunk, illetve figyelembe vettük a helyzetelemzés megállapításait, az ezekből származó
következtetéseket tartalmazó SWOT analízist, valamint a
település vezetésének jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, irányvonalait.
A fentiek, valamint különböző hatósugarú fejlesztési
stratégiák, területfejlesztési tervek áttekintése során, az
azokban megfogalmazott célokból következően olyan jövőkép rajzolódott ki, mely Velencét – a Velence-tavi településekkel közösen (összhangban) – mint egy komplex
turisztikai desztinációt láttatja, amely gazdaságilag stabil,
elsősorban turizmusra épülő településként van jelen a
Közép-dunántúli Régióban.
Velence jövőképe azt a célt szolgálja, hogy a település
gazdasági és ezen belül turisztikai versenyképessége erősödjön, valamint egy élhető és minőségileg továbbfejlődő
településsé váljon.
A jövőkép alapjainak megfogalmazása
A jövőkép azt a koncepciót fogalmazza meg, amelynek
megfelelően kívánjuk látni és láttatni Velencét. A jövőképhez csatlakozó stratégiai fejlesztési célok, majd a célok elérését szolgáló programok jelentik azt az utat, amelyen keresztül Velence elérheti a jövőképben megfogalmazott célokat.
A jövőkép megállapítások egységes sorozata, amely
látványosan és pontos megfogalmazásokkal ábrázolja a
kívánt célállapotot és eredményeket, amelyek a megvalósult stratégia révén érhetők el.

A jövőkép kialakításakor figyelembe kellett vennünk a
meglévő lehetőségeket és korlátokat:
• Jó turisztikai potenciát, természetföldrajzi szempontból gazdag terület (történelmi múlt, kilátópontok);
• Virágos város;
• Eltérő minőségű és színvonalú szolgáltatások;
• Kiegészítő turisztikai attrakciók alacsony száma,
komplex programcsomagok hiánya;
• Település-szerkezeti problémák, igazi központ hiánya,
mind építészetileg, mind funkcionálisan;
• Kikötők fejlesztésre szoruló állapota;
• Jelenleg még hiányos és néhol alacsony színvonalú
szolgáltatások;
• Kis- és középvállalkozások alacsony gazdasági ereje;
• Magas szezonalitás.
A kialakított jövőkép meghatározza a település jövőbeni
gazdasági, ezen belül elsősorban turisztikai versenyképességének növelését.
A koncepcióban meghatározott fejlesztések egy részére
a településnek kell forrást biztosítania, természetesen beleértve az olyan elérhető pályázati forrásokat, melyek elősegítik ennek megvalósítását. Ugyanakkor a fejlesztési
elképzeléseknek hatása kell hogy legyen a magántőkére,
vállalkozói szféra befektetési lehetőségeire, melyek nélkül
nem indulhat meg piaci alapon a minőségi váltás. A jövőkép
akkor válhat sikeressé, ha a település vezetése, sőt a lakossága is elfogadja, és mögötte erős és aktív elkötelezettséget
vállal a megvalósítása érdekében.
Az intézkedések megvalósíthatósága, az eredmények
fenntarthatósága
Az eddig megvalósult fejlesztéseket nagyra kell értékelni, amely fejlesztések képezik alapját a további beruházások megvalósulásának. A fejlesztések tervezése során fő
szempont az ütemezhetőség, gazdaságosság, a fejlesztések
egymásra hatása és a minél kisebb környezeti terhelés
előidézése. A fejlesztések önállóan is megállják a helyüket,
illeszkednek a regionális elképzelésekhez és kiegészítik
egymást a település fejlesztési terveivel.”
A település jövőképéről készített elképzeléseket és a teljes, 88 oldalas Koncepciót kiküldtük véleményezésre az
Önkormányzat Bizottságainak, intézményvezetőinek és a
helyi Civilszervezeteknek. Az ő véleményüket is felhasználva került végleges elfogadásra a július 18-i testületi
ülésünkön. Ezt követi majd ismét a szakmai előkészítő
munka, már „utcamélységig”. A feladat időigényes, és
nagyon sok egyeztetést igényel, ezért arra számítunk, hogy
a Képviselő-testület várhatóan novemberben tudja elfogadni a részletes Helyi Építési Szabályzatot. Természetesen, a műszaki osztályunk minden eddig, a Hivatalhoz
érkezett személyes kérést is mérlegelés tárgyává tesz.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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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 érdekében a Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.
Az úgynevezett „VELENCE KÁRTYÁT” igénybejelentés alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói
kártya bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt.
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A kártya a kibocsátástól számított egy évig érvényes.
Terveink szerint, minden hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a címlistát, ahol a törzsvásárlói
kártya felhasználható.
A kártyaigénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és
sorszámmal ellátva.
Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzsvásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál, ha lehetséges, a
helyi fogyasztást erõsítsük.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Elfogadóhelyek – VELENCE KÁRTYA
Készpénzes vásárlásnál
3.000,– Ft felett 2%,
(kivétel: cigi, újság)
Készpénzfizetésnél
Mamma Mia Pizzéria Agárd,
ételfogyasztásra 10%
Bevásárló központ
Minden hõszigetelõ rendChemikál Építész Bolt
szerre 3%, nettó 20.000,– Ft
Panoráma u. 3.
felett Velence területén ingyenes házhozszállítást vállalunk!
(Egyéb akcióval nem vonható
össze!)
Minden vásárlásnál 3%,
Globál Festékáruház
(Akciós termékekre nem
Balatoni u. 65.
vonatkozik!)
Minden termékre 10%
Huszti Kertészet Bekötõ u. 42.
Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 1-5 ü. bor vásárlása esetén
5%, 6-tól 10% 12 ü. feletti
vásárlás esetén ingyenes
kiszállítás a tó körül.
Munkadíjból 5%
Ács-állványozó, épületasztalos,
tetõablak beépítõ, gipszkarton
szerelõ Karanicz Kornél
Tel.: 06-20-464-3286
100% árengedmény minden
Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1.
termékre, minden 100. velencei
kártyatulajdonos vevõ részére
Minden termékre 10%
Boszorkány Pince Fõ u. 14.
Ajándéküzlet és képkeretező műhely
István Étterem Templom köz 10. Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%
Fodor András (Villanyszerelés, Munkadíjból 5%
villamos felülvizsgálatok készítése,
napkollektorok telepítése,
fûtésvezérlések készítése
Tel.: 06-20-951-0267
Velence Bence-hegyi Borkert és Helyben fogyasztásnál 10%
Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14.
Fekete Bárány Söröző-Fagyizó Alkoholmentes italokból
5% kedvezmény
Egész évben nyitva V. utca 43.
Herbárium „az egészség őrzője” 5.000.- Ft felett
5% kedvezmény
Triász Hungary Kft. Fő utca 16.
10% minden forgalmazott
Gofri Büfé Tópart u. 51.
termékre
(Szabadstrand)
Tópart ABC Halász u. 1.

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.
Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47.
„Iker” ABC Fecske u. 12.
Richter Kőfaragó Ország u. 82.
Filléres Flanc – Klára Bazár Fõ u. 71.
Csatornatisztítás, duguláselhárítás
Bethlen G. u. 3.
GILA Takarmány Uj Roland

Minden vásárlásból 10%
(kivéve: akciós!)
3 éves kor alatt ingyenes
hajvágás

Játékokra 10%
5.000,– Ft felett 5%
5.000,– Ft felett 5%
Minden héten más akció!
5%
1.000,– Ft felett 10%
10%
Zsákos kiszerelésnél
ingyenes házhoz szállítás
Cementre 5%
Borkóstolásra 20%
Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!
Minden termékre 10%
kedvezmény
Készpénzes
ételfogyasztásra 10%
Kerékpárjavításra 15%
Tervezési díj 10%

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 bekötési tervek készítése) Vásártér u. 46.
Minden termékre 10%,
Calla Virág, Ajándék Béke u.
+ minden hónapban
aktuális akció
Készpénzfizetésnél
Ó-Velence Étterem Kemping u. 2.
ételfogyasztásra 10%
Óra vásárlás esetén
Smaragd Óra és Ékszerüzlet
5% kedvezmény
Tó u. 2.
Minden hónapban
Andi Kozmetika
más-más kedvezmény, a
Szabolcsi úti Pavilonsor
Velencei Híradóban megjelenõ hirdetés szerint!
ERDEX Kft. (Kertészet) Úttörõ u. 36. Minden termékre 10%
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Temetőben építendő
illemhely

2011. AUGUSZTUS

Kimutatás az okmányiroda munkájáról
települészinten 2011. július hónapban

(ami már a múlté…)
Település

Helyi újságunk olvasóit a Velencei Híradó júniusi
számában részletesen tájékoztattam arról, hogy az egyházi tulajdonban lévő temetők fenntartását évek óta
Velence Önkormányzata saját forrásából biztosítja.
Vállalta és megépíttette a ravatalozót, szintén saját költségén, és szándékában állt a jogos lakossági igényeket
kielégítve a temetőben illemhelyet is építtetni.
A 2009. novemberében megkötött, aláírt megállapodást követően, 2011. tavaszáig abban a hitben volt
Önkormányzatunk, hogy az Egyházközségek és a Gyülekezet vezetőinek kézjegyével ellátott „Megállapodás” betartását mindenki erkölcsi kötelezettségének
tartja. Sörédi Imre volt velencei esperes plébános és
Dr. Sirák András egyházi világi elnök urak által is aláírt „Megállapodás” pontosan meghatározza, hogy a
Katolikus Egyház ingatlanán kizárólag a temetőbe látogatók kiszolgálására, az I.N.R.I. BT üzemeltetésében
kerül megépítésre az illemhely. 2009. november 25-én
ehhez a tulajdonosi hozzájárulást megadták, az építési
engedély kiadásához a helyszínrajz ismeretében a két
illetékes hozzájárult.
Miután Sörédi esperes úr nyugdíjba vonult, meghívtam személyes találkozóra az új Plébános és Gondnok urakat. Részletesen tájékoztattam (mivel mindkét
személy ebben a pozícióban új) őket minden részkérdésről, tehát pontos ismeretek birtokába kerültek.
Sajnálatos módon, az Római Katolikus Egyházközség 2011. májusi ülésén úgy döntött, hogy a tulajdonosi hozzájárulását visszavonja, majd ezt követően,
július 12-i levelében a Plébános úr a munkaterület átadás-átvételt megtagadta, emiatt a közbeszerzési eljárást Képviselő-testületünk a július 18-i ülésén eredménytelennek kellett hogy nyilvánítsa. Ezzel az eddigi
engedélyezési, és az építést megelőző költségek „ablakon” kidobott pénzzé váltak.
Amennyiben az Önkormányzatunk az Egyház által
javasolt önkormányzati területre (ami szintén a temetőhöz van kerítve, a ravatalozótól, közművektől, a
temetkezési helyektől legtávolabbi pont) kívánja megépíteni az illemhelyet, akkor új engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni módosított tervekkel.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete nagyon
sajnálja, hogy rajta kívül álló okok miatt nem
valósulhat meg az építés.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Kápolnásnyék
Nadap
Sukoró
Pákozd
Pázmánd
Székesfehérvár
Velence
Vereb
Lovasberény
Budapest
Pusztaszabolcs
Gárdony
Vértesacsa
Baracska
Martonvásár
Zichyújfalu
Seregélyes
Veresegyháza
Szabadegyháza
Csákvár
Iváncsa
Besnyő
Budaörs
Dunaújváros
Vál
Összesen:

Ideig- Lak- Veze- Jár- ParSzem. lenes cím
tői
mű kolási
ig. szem.ig. kártya eng. igazg. ig.

36
7
11
19
17
10
62
11
12
5
25
6
1
2
2
4
3
1
10
1
1
2
2
1
251

6

8

1
2

1
4
5
1
21
4
2
2
7
3

1
5
3
1
2
1

2

24

27
5
8
13
13
16
52
6
14
11
19
6
4
3
1

1

6

3

1
4
1

62

210

46
4
15
20
19
25
83
9
10
17
18
8
4
11

1

1
1

1
1

Ügyfélkapu

Öszszesen

22
2
16
6
5
4
40
2
3
3
6
8

3
1
2
1
1
1
8

149
19
54
65
60
59
272
35
43
40
78
32
9
17
1
5
23
10
4
49
3
3
5
4
2
1041

1
1
1

1

3
10
3
1
15
2
3
2
1
329

Útlevél

2
4
1
15
1

4

141

20

Tényszerű tájékoztatás
Kernya Gábor felperesnek Velence Város Polgármesteri
Hivatal alperessel szemben, közérdekű adat kiadása
címen indított perében, a felperes által Székesfehérvári
Városi Bíróság elsőfokú ítélete elleni fellebbezés folytán
a 2011. június 7. napján megtartott tárgyaláson a Fejér
Megyei Bíróság a Székesfehérvári Városi Bíróság elsőfokú ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú
Bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat
hozatalára utasította.

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2011. július 18. napjától 2011.
augusztus 19. napjáig igazgatási szünet lesz.
Igazgatási szünet ideje alatt változatlan ügyfélfogadási
idő mellett, a folyamatos feladatellátás biztosításra
kerül a Hivatalban.
Az azonban előfordulhat, hogy a helyettesítések miatt
megnövekszik a várakozási idő, ezért a T. Ügyfelek
türelmét és megértését kérem.
dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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HELYI MINŐSÍTÉSI RENDSZER
Minősítésre kerültek a helyi szolgáltatások
2011. július 14.

Virágos városunk jelképe 2000 óta Márk Gergely
rózsanemesítő sárga rózsája, mely azóta is fontos szerepet
tölt be Velence életében. 2002 óta az Önkormányzat által
létrehozott Helyi Minősítési Rendszer emblémája a rózsa,
mely a helyi szolgáltatókat sorolja be különböző kategóriákba szolgáltatásuk minősége alapján.
Ma már minden helyi lakos tudja, hogy a rózsák száma
jelzi a minősített helyezését, ami 1-től 5-ig terjed.
Már kilenc éve ünnepélyes keretek között zajlik a
márványtáblák (bronzrózsák) átadása, melyre idén július
14-én, egy forró nyári napon került sor a Nadap hajó
fedélzetén. Évről évre növekszik a szolgáltatásukat
minősíttetni kívánó érdeklődők száma, idén már 80 pályázó vett részt a megmérettetésben. A jelentkezők közül
különféle, többnyire rajtuk kívül álló okok miatt tizenegyen nem voltak minősíthetőek, de hatvankilenc vállalkozás képviselője sikeresen pályázott és júniusban

fogadhatta a Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület
négytagú minősítő bizottságát.
Minden évben külön kategóriában értékelik a szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket és az egyéb szolgáltatásokat. A szálláshelyek kategóriájában a huszonnégy értékelt vállalkozás közül tizenegy a legmagasabb, ötrózsás
minősítéssel büszkélkedhet. A vendéglátás csoportban tizenkilenc szolgáltatás közül hat, míg a szolgáltatás
kategóriában huszonhat rangsorolt közül öt vehette át az
ötrózsás márványtáblát Oláhné Surányi Ágnestől, városunk polgármesterétől.
A Helyi Minősítési Rendszer egyedülálló a térségben,
mely ösztönzi a szolgáltatókat a folyamatos fejlődésre és
fejlesztésre, hogy városunk minél vonzóbb legyen mind a
helyi lakosoknak, mind pedig az ide látogató turistáknak.
Arday Ágnes
TDM – Velence
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Tájékoztató a Velencei
Szakorvosi Rendelőintézet működéséről

Rendelőintézetünk a járóbeteg szakellátás területén
május és június hónapban is teljes egészében kihasználta a
rendelkezésünkre álló finanszírozási kapacitást. Betegforgalmi statisztikánkat mellékeljük.
Szeretnénk egészségügyi szolgáltatásaink körét tovább
bővíteni: Nappali kórházi szolgáltatásunkat illetően
egyre nagyobb a lakossági igény. Mivel a tevékenység
végzéséhez szeptember óta rendelkezünk működési engedéllyel és a feladatellátásához minden személyi-, tárgyi- és
szakmai-környezeti feltételnek megfelelünk, kértük Miniszter úr és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgató asszonyának segítségét az OEP finanszírozási
rendszerbe történő befogadásunk érdekében. Legfrissebb
információink szerint a szükséges jogszabály-módosítás,
valamint a szabálykönyv módosítás napokon belül megtörténik, és ezzel párhuzamosan kezdeményezhetjük a működési engedélyünk és a finanszírozási szerződésünk módosítását is. Augusztusban szeretnénk elkezdeni belgyógyászati-, szemészeti-, sebészeti- és neurológiai-típusú érbetegek,
valamint reumatológiai betegek infúziós kezelését az OEP
által finanszírozott módon.
A járóbeteg-szakellátás területén is szeretnénk szolgáltatásainkat bővíteni. Már áprilistól szerettük volna dr. Felker
Zsuzsa gyermekgyógyászati szakrendelését beindítani.
Ezen a rendelésen a térség gasztroenterológiai problémákkal küzdő, illetve ételallergiás gyermekeit várnánk. A rendelésre vonatkozó működési engedélyt az ÁNTSZ Kistérségi Intézete még nem adta ki. Dr. Jachymczyk György sebész főorvos sztóma-gondozás szakrendelése a betegek
számára rendelkezésre áll.
Az általános belgyógyászati szakrendelésen dolgozó
kollégáink a diabetológiai (cukoranyagcsere-zavar) problémák megoldásában is segítenek. A gyomor-bélrendszer
betegségeiben szenvedők a gasztro-enterológiai szakrendelésen, a máj- epe-hasnyálmirigy problémákkal küzdők a
hepatológiai szakrendelésen kapnak ellátást.
Az Optikai üzlet mellett Gyógyászati Segédeszköz Bolt
és Bemutatóterem működik. Folyamatban van audiológiai,
hallásvizsgáló szakrendelés beindítása, ahol hallókészülék
forgalmazás is történik. Tervezzük fogászati panoráma
röntgen és teljes-test csontsűrűség mérő szolgáltatás
beindítását is.
A Rendelőintézetben gyógymasszázs-szolgáltatás is
folyik: Tunikolt Éva és Bárándi Miklós gyógymasszőrök
minden nap a Recepción adott időpont alapján elérhetőek.
A szolgáltatást az OEP nem finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló masszázsként is igénybe vehető. (Részmasszázs: 20 perces 1500 Ft, 30 perces 2000 Ft. Teljestest
masszázs: 60 perces 3000 Ft)
Rendelőintézetünk otthoni szakápolási tevékenységet
is végez. Ezt a szolgáltatást a kistérségi háziorvos kollegák
segítségével lehet igénybe venni. A Rendelőintézet ezen a
területen rendelkezik még szabad kapacitással.
A Rendelőintézet kollektívája nevében kérem, hogy javaslataikkal, bejelentéseikkel továbbra is segítsék munkánkat.
dr. Ferencz Péter ügyvezető
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Szakorvosi Rendelőintézet
betegforgalma
2011. július
Ellátási körzetbe tartozó betegek száma:
VÁROS

ESETSZÁM

Martonvásár
Kápolnásnyék
Pázmánd
Vereb
Velence
Sukoró
Nadap
Zichyújfalu

251
407
223
74
1128
106
63
33

Összesen

2285

Bónusz kártyával és a szabad kapacitás terhére ellátott betegek száma:

VÁROS

ESETSZÁM

Budapest
Budakalász
Tahitótfalu Tótfalu
Nagykovácsi
Gödöllő
Alsónémedi
Dunaújváros
Szabadegyháza
Beloiannisz
Besnyő
Tordas
Gyúró
Ráckeresztúr
Baracska
Kajászó
Vál
Gárdony
Agárd
Dinnyés
Pusztaszabolcs
Esztergom
Salgótarján Baglyasalja
Szihalom
Nagyhalász
Szajol
Szeged
Sárbogárd
Igal
Pécs
Székesfehérvár
Iszkaszentgyörgy
Tabajd
Vértesacsa
Lovasberény
Pákozd
Várpalota
Seregélyes
Enying
Szabadbattyán
Csetény
Összesen
Mindösszesen

140
1
2
1
1
2
1
4
1
2
19
10
1
102
25
3
389
248
35
120
2
1
1
2
1
1
2
1
1
52
1
3
1
28
70
4
11
2
1
1
1293
3578
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Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjének meghatározására a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete méltóképpen kívánja elismerni mindazon személyek és szervezetek munkáját, akik Velence település gyarapodását,
továbbfejlődését, kulturális és művészeti értékeinek megőrzését, lakóinak életkörülményeinek javítását önzetlen
munkájukkal elősegítik.
Ennek érdekében Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velencéért Emlékérem, Velence Rózsája Díj,
Díszpolgári Cím és a Velencéért Oklevél elismerő kitüntetéseket és díjakat alapít.
A kitüntetések és díjak adományozása nem válhat eszközévé sem közvetetten, sem pedig közvetlenül pártpolitikai
céloknak.
A kitüntetések és díjak nem adományozhatóak hivatalban
lévő települési képviselő számára.
A kitüntetésekre és a díjakra vonatkozó lakossági tájékoztató, a javaslattétel aktuális lehetősége és határideje
Velence Város hivatalos weblapján és hivatalos lapjában
kerül közzétételre.
II. fejezet
Velencéért Emlékérem
1.§. (1) A Velencéért Emlékérem 11 cm átmérőjű, 1 cm
vastag, kör alakú bronzból készült érem. Egyik oldalán a
Velencei-tavat szimbolizáló nádas és hullámzó vízfelület,
amelyet a velencei hegyvonulat szegélyez. A hegyek fölött a nap és félkörívben VELENCÉÉRT felirat. Az Érem
másik oldalán a Magyar Köztársaság címere, amelyet körbevesz VELENCE ÖNKORMÁNYZATÁTÓL felírat, a
címer baloldalán F, jobb oldalán A betű, a címert készítő
művész nevének kezdőbetűi. Az érem „harmadik” oldalán
hárommilliméteres körben a művész neve FÁ. (Farkas
Ádám)
(2) A Velencéért Emlékérem díszdobozban kerül átadásra,
elismerő oklevéllel egyidejűleg.
Emlékérem adományozása
2.§. (1) Velencéért Emlékérem adományozható azoknak a
személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, vagy
gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik,

vagy amelyek a város fejlesztésében, társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a
város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
(2) Évente egy Velencéért Emlékérem adományozható.
(3) A Velencéért Emlékérem erkölcsi elismerés, mellé
pénzjutalom nem jár.
(4) A Velencéért Emlékérem a várost szimbolizálva olyan
nagyjelentőségű, páratlan eseménynél is felhasználható,
amikor az utókor részére kíván maradandó történelmi hűséget megörökíteni (Pl. alapkőletétel).
Az adományozás rendje
3.§.(1) A Velencéért Emlékérmet a tárgyév március 15.
napján tartott hivatalos városi ünnepségen kell átadni.
(2) A Velencéért Emlékérem odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatot minden év február 15. napjáig kell
írásban a Polgármesterhez benyújtani. A javaslatot indokolni kell.
(3) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester – ABC
sorrendben – terjeszti a Képviselő-testület elé.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a
2.§.(2) bekezdésében foglaltakon túl posztumusz Velencéért Emlékérem is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(5) A Képviselő-testület az Emlékérem odaítéléséről zárt
ülésen, minősített többségű szavazattal dönt.
(6) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében
egyedi határozathozatalra kerül sor oly módon, hogy a
Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz támogató szavazatot.
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg
eredmény, ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező jelölt bocsátható szavazásra.
(7) A Képviselő-testület a beérkezett javaslatok alapján
dönt az adományozásról.
A Képviselő-testület dönthet arról is, hogy az adott évben
nem érkezett a Velencéért Emlékérem céljának, rangjának
megfelelő javaslat.
(8) Az adományozásban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
III. fejezet
Velence Rózsája díj
4.§. (1) A díjat egy rózsát formázó tűzzománc, kitűző és oklevél testesíti meg, Somogyi Gábor képzőművész alkotása.
(2) A tűzzománc 18,7 x 25,7 cm-es bronz alaplemezre formázott tűzzománc rózsa. A rózsa színe sárga és arany árnyalatai, a háttér stilizált víztükör (kék, arany), stilizált két-
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csúcsú domb (sötétkék), felette zöld és barna árnyalatú sík.
(3) A tűzzománc alaplemez bronzszínű keretbe foglalt,
alján VELENCE felirat található.
5.§. (1) Az oklevél díszoklevél, mely tartalmazza a
Velence Rózsája díj elnevezést, a díjazott nevét, a díjkibocsátás évét, helyét majd a dátumát, valamint a díjadományozó nevét és Velence címerét.
(2) Az oklevélben egyéb adat vagy tény is feltüntethető,
ha az adományozó erről rendelkezik.
(3) Az oklevél díszjellegét Velence címere színes keretbe
foglalt kivitele biztosítja.
(4) A kitűző a Velence Rózsája díj díjazottjának jogosultságát jelző, a díj plakett stilizált kicsinyített változata.
Velence Rózsája Díj adományozása
6.§. (1) Velence Rózsája díj adományozható azoknak a természetes személyeknek, akik Velence kulturált környezetéért, szépítéséért, közterületi vagy általános összképének
javításáért kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek
eredményekét a település külső megjelenése számottevően
javult.
(2) Az évente adományozható díjak száma maximum
három.
(3) Egy díjat csak egy személy kaphat, közös díjazásra
nincs lehetőség.
(4) A Velence Rózsája díj erkölcsi elismerés, pénzjutalommal nem jár.
7.§. (1) A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell.
(2) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester – ABC
sorrendben – terjeszti a Képviselő-testület elé. Az érvényes ajánlások közül az adományozott(ak)személyére a
Polgármester tesz javaslatot. A képviselő-testület döntését
adott év szeptember 30. napjáig hozza meg. Ha nincs a
díjadományozásra méltó jelölt, az előterjesztés ezt tartalmazza.
(3) A díjadományozására csak élő személy jelölhető.
8.§.(1) A képviselő-testület a díj odaítéléséről minősített
többségű szavazattal zárt ülésen dönt.
(2) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében
egyedi határozathozatalra kerül sor oly módon, hogy a
Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz támogató szavazatot.
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg
eredmény, ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező jelölt bocsátható szavazásra
(3) A Velence rózsája díj átadása a „Babák Rózsakertje”
ünnepségen történik.
(4) A díjadományozásban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
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IV. fejezet
Díszpolgári Cím
9.§. (1) A Díszpolgári címet olyan országos és nemzetközi
ismertséggel rendelkező, velencei kötődésű személy kaphatja, aki tevékenységével, munkásságával Magyarországon és külföldön általános elismerésre ad alapot.
(2) Évente egy személy tüntethető ki a Díszpolgári címmel.
(3) Díszpolgári Címet csak egy személy kaphat, közös díjazásra nincs lehetőség. Ha adott évben nincs a Díszpolgári Címre méltó személy, a Képviselő-testületnek nincsen
adományozási kötelezettsége.
(4) A Díszpolgári Cím erkölcsi elismerés, pénzjutalommal
nem jár.
(5) A Díszpolgári Cím bronz emlékplakett és oklevél formájában kerül átadásra.
10.§. (1) A Díszpolgári Cím odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell
a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell.
(2) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester – ABC
sorrendben – terjeszti a Képviselő-testület elé. Az érvényes ajánlások közül az adományozott(ak) személyére a
Polgármester tesz javaslatot.
(3) A Díszpolgári Címre csak élő személy jelölhető.
(4) A Képviselő-testület a Díszpolgári Cím odaítéléséről
minősített többségű szavazattal zárt ülésen dönt.
(5) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében
egyedi határozathozatalra kerül sor oly módon, hogy a
Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz támogató szavazatot.
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg
eredmény, ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező jelölt bocsátható szavazásra
(6) A Díszpolgári Cím átadása az október 23. napi városi
ünnepségen történik.
(7) A díjadományozásban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
V. fejezet
Velencéért Oklevél
11.§. (1) A Velencéért Oklevelet olyan Velence városban
tevékenykedő személyek és szervezetek kaphatják, akik a
helyi közösség szolgálatában, összefogásában jelentős érdemeket szereztek.
(2) Évente maximum két Velencéért Oklevél adományozható.
(3) Amennyiben az adott évben nincs a Velencéért Oklevélre alkalmas személy, szervezet, a Képviselő-testületnek
nincsen adományozási kötelezettsége.
(4) A Velencéért Oklevél erkölcsi elismerés, pénzjutalommal nem jár.
12.§. (1) A Velencéért Oklevél odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatokat minden év augusztus 20. napjáig kell

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

VELENCEI HÍRADÓ

2011. AUGUSZTUS
a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell.
(2) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester – ABC
sorrendben – terjeszti a Képviselő-testület elé. Az érvényes ajánlások közül az adományozott(ak) személyére a
Polgármester tesz javaslatot.
(3) A Velencéért Oklevélre csak élő személy/ ténylegesen
működő szervezet jelölhető.
(4) A képviselő-testület a Velencéért Oklevél odaítéléséről minősített többségű szavazattal zárt ülésen dönt.
(5) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében
egyedi határozathozatalra kerül sor oly módon, hogy a
Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz támogató szavazatot.
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg
eredmény, ismételt szavazást kell tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező jelölt bocsátható szavazásra
(6) A Velencéért Oklevél átadása az október 23. napi városi
ünnepségen történik.
(7) A díjadományozásban részesített személyekről a
Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
VI. fejezet
Vegyes és Záró rendelkezések
13.§. (1) Jelen rendeletben nevesített elismerő kitüntetések,
díjak visszavonhatóak, amennyiben az elismerésben részesített személy illetőleg szervezet arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság
a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, közösség-

Virágos Velencéért
Hagyományainkhoz híven újságunkban közzétesszük
azoknak az ingatlanoknak a címét, amelyek előtt ápolt,
rendezett, virágosított a közterület.
Bethlen G. u. 2., 5., 7.
Bekötő u. 1., 3., 5.m, 7., 9., 14/A, 19.,
20., 21., 23.
Boglárka u. 1/b.
Bárczi G. u. 1., 3., 5., 7., 9.
Diófa u. 4/c., 4/d.
Esze T. u. 4., 5., 6., 7., 8., 12.
Fő u. 65.
Felszabadulás u. 1., 7., 9., 10/a.,
12., 18.
Gyümölcs u. 7., 8., 11., 17., 23., 28.,
29., 30., 31., 33., 35.
Halász u. 6., 30., 34., 36.
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ellenes, vagy településellenes magatartása nyilvánvaló.
Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonásról a Képviselő-testület zárt ülésen határozattal, minősített többséggel dönt.
(4) A visszavonásról szóló döntést az önkormányzat hivatalos weblapján és a hivatalos lapban kell közzé tenni.
14.§.(1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján, 2011. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) Velence Nagyközség Önkormányzatának 9/2003.
(III.24.) Ök.számú rendelete a 21/1992. (IX.25.) Ök.
számú rendelettel elfogadott Velencéért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalásáról,
b) Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001. (IX.24.) Ök. sz. rendelete a Velence
Rózsája Díj alapításáról.
Velence, 2011. július 18.
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

E rendelet kihirdetésre került.
Velence, 2011.augusztus 1.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző

Sok a rendben tartott, gondozott, virággal díszített ingatlan, ez látható az alábbi felsorolásból is és reméljük,
egyre többen lesznek.
Vannak olyan ingatlanok, amelyek kiemelkedően
szépek, gondozottak, de házszámtábla hiányában nem
beazonosíthatóak, így nem tudjuk az újságunkban közzétenni. Kérjük, pótolják ezt a hiányt!

Hunyadi u. 5., 6., 8., 10., 18., 20.
Ibolya u. 7., 9., 11., 13.
Jázmin u. 2., 3.
Kis köz 14.
Klein köz 4., 10., 11.
Kossuth u. 5., 11.,
Liget u. 7.
Nádas köz 10.
Ország út 5., 9., 64.
Ősz u. 12.
Radnóti u. 3., 6., 7., 8., 14.
Szabolcsi u. 4., 6/F., 12., 21., 26., 30.,
34., 69., 73., 77., 79., 83.

Strand u. 9., 13.
Tópart u. 29.
Vásártér u. 1., 2.
Viola u. 10/F.
NASS Büfé
Mindenkinek
köszönjük,
akinek szívügye a környezet és tenni is
kész a szép, virágos Velencéért!
Kérjük a kutyatulajdonosokat is, hogy
vigyázzanak szép, virágos utcáink tisztaságára!
Benkő Istvánné szervező
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Tájékoztató
Szakrendelő Bónusz Kártya
meghosszabbításáról

2011. AUGUSZTUS

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötött:
2011. július 16-án:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010ben Szakrendelő Bónusz Kártyát bocsátott ki a településen üdülőtulajdonnal rendelkező (nem velencei állandó
lakosok) adófizetők számára a Velence, Balatoni út 65.
szám alatti Szakorvosi Rendelő intézménynél nyújtandó
egészségügyi szolgáltatás igénybevételének elősegítésére.
Jelenleg több mint ezer személy rendelkezik Szakrendelő
Bónusz Kártyával, melyek érvényességi időtartama
2011. június 30. napján lejárt.
A kártya meghosszabbítása írásbeli kérelmezői nyilatkozat
útján szerezhető meg.

Sallay István – Elekes Zsuzsanna

(Postacím: 2481 Velence, Tópart utca 26.
Fax szám: 22/472-747, e-mail: hivatal@velence.hu)
A kártya meghosszabbítás térítési díja: 200.- Ft.
Az összeg befizethető készpénz-átutalási megbízáson,
vagy átutalás formájában az alábbi számlaszámon:
OTP Bank: 11736082-15363107.

VELENCE RESORT & SPA HÍREI

Átutalás esetén a beazonosíthatóság érdekében a közlemény rovatban fel kell tüntetni: Bónusz kártya hosszabbítása, valamint a jogosult nevét. Felhívjuk a figyelmet,
hogy ezek hiányában az igénylések nehezen, vagy egyáltalán nem konkretizálhatóak.
A meghosszabbított kártyák érvényességi ideje 12 hónap,
2011. július 1. napjától 2012. június 30. napjáig. A meghosszabbított kártyák lakcímre történő postázását – az
igénylés és a térítési díj beérkezés függvényében – a Polgármesteri Hivatal ez év május végétől végzi.
Kérdés esetén fenti elérhetőségek valamelyikén, vagy a
22/589-418-as telefonszámon készséggel állunk rendelkezésre.
Szelei Andrea
aljegyző

MEGHÍVÓ
„Beszélgessünk Velencérõl!”
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tisztelettel hívja és várja a településünket érintő
közérdekű témában beszélgetni vágyó állampolgárokat:
2011. szeptember 5-én (hétfő) 17.00 órára
a Kastély házasságkötõ termébe

2011. július 23-án:

Varga Gábor – Kézdi Lilla Anna
2011. július 30-án:

Bátor Tamás – Unger Katalin
Gratulálunk!
Szabó Lászlóné
anyakönyvvezető

Kedves Velencei Olvasók!
A nyári vakáció utolsó napjai még előttünk állnak,
használják ki aktívan!
A víz nyújtotta kényeztetés adott, és az időjárás sem
befolyásoló tényező, hiszen, ha napozni nem is, fürödni
mindenképpen lehet élménymedencéinkben, vagy részt
venni programjainkon. Aktuális programkínálatunkról
a www.velencespa.com honlapon, vagy facebook oldalunkon találhatnak naprakész információkat.
A wellness részlegben változatlanul magas színvonalú szolgáltatásokkal állunk a vendégek rendelkezésére.
A fürdőbelépők árairól pontos információt honlapunkon találhatnak, illetve az 22/589-971 telefonszámon
nyújtunk felvilágosítást. Tájékoztatunk továbbá minden kedves érdeklődőt, hogy a fürdő szeptember 12-től
15-ig időszakos karbantartási munkák miatt zárva tart,
nyitás szeptember 16-án! A karbantartás a fitness órák
és a kardioterem nyitva tartását nem befolyásolja.
Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az
esetleges változások miatt a wellness bejáratnál kifüggesztett információ lesz az irányadó!
Szeretettel várunk minden kedves fürdeni, kikapcsolódni vágyó vendéget! www.velencespa.com
Spa telefon: 22/589-971
Szalczgruber Mariann
marketing manager

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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KISTÉRSÉGI HÍREK
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás konzorciumi partnereivel – Pákozd Község Önkormányzata,
Velence Város Önkormányzata, Sukoró
Község Önkormányzata – 2008-ban pályázott a KDOP-2.1.1/C-2008 jelű kiírásra, melynek elbírálása után kedvezményezettje lett a „Velencei-tó körüli
egységes kerékpárút-hálózat befejező
szakaszának kiépítése - I. ütem” elnevezésű pályázatnak.
A projekt összköltsége 506.197.200,-Ft,
a megítélt támogatás összege
400.000.000,-Ft, a támogatás illetve a
20 %-i önrész megosztása a három érintett Önkormányzat között beruházás-arányosan történt. A pályázat keretében 15,4 kilométernyi
kerékpárút épült meg öt új pihenőhellyel, és – egy korábbi
bevonásával – hat információs táblarendszerrel. Az északiparti kerékpárút a pákozdi Császár-víztől a velencei
Északi-strandig tartó útvonalat öleli fel, miközben áthalad
a Mészeg-hegyen, illetve lekanyarodik a Szúnyog-szigetig.
2011. július 23-án, szombaton történt meg az ünnepélyes
projektzárás, melynek keretében Czene Attila a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkára,

Itt az iskola

Hamarosan megkezdődik az új tanév:
2011. szeptemberétől újra járunk iskolába!
Tanévnyitó ünnepség:
2011. augusztus 31. szerda 17.00 óra Liget iskolarész
Első tanítási nap:
2011. szeptember 1. csütörtök 8.00 óra
Tankönyvvásárlás:
2011. augusztus 29. hétfő 14.00-18.00 óra
Liget - tornaterem
2011. augusztus 30. kedd 9.00-18.00 óra
Liget - tornaterem
A kedvezményre jogosító iratok (rendszeres gyermekvédelmi támogatás; három vagy többgyermekes család; tartósan beteg, SNI) másolatát hozzák magukkal azok, akik még
nem tették meg, vagy közben lejárt azok határideje, hiszen
csak így vehetik igénybe a kedvezményes tankönyvtámogatást.
A következőkben egy tájékoztató árlistát láthatnak (pár
száz forint eltérés lehetséges!).
A nyelvkönyvekre a kedvezmény NEM vonatkozik.
Nagy Edit pedagógus

L. Simon László országgyűlési képviselő, Tóth István a
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke,
Takács János Pákozd község polgármestere, Oláhné
Surányi Ágnes Velence város polgármestere, valamint
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Sukoró község polgármestere
ünnepélyes keretek közt vágta át az átadást jelképező szalagot Pákozdon, a Katonai Emlékparkban.
Galambos Zsuzsanna
irodavezető

osztály tankönyv angol csomag német csomag
1.a

10.149,-Ft

10.570,-Ft

1.b

7.909,-Ft

-

1.c

7.365,-Ft

10.570,-Ft

2.a

7.920,-Ft

9.400,-Ft

2.b

9.820,-Ft

-

2.c

7.920,-Ft

9.400,-Ft

3.a

8.640,-Ft

10.850,-Ft

3.b

10.350,-Ft

-

4.a

11.540,-Ft

3.339,-Ft

4.b

12.380,-Ft

3.339,-Ft

5. évf. 11.401,-Ft

2.950,-Ft

6. évf. 11.035,-Ft

2.950,-Ft

7. évf. 12.511,-Ft

2.950,-Ft

8. évf. 12.141,-Ft

2.100,-Ft

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Orfű – Kalandtábor

2011. július 18–22-ig
A Zöldliget Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 1996-tól minden évben szervez nyári tábort.
A kezdetekben úszótábornak indult, és ezzel Dunaújváros
volt az úticél, de pár alkalom után kiderült, hogy az úszáson
kívül más programok is vonzzák az ifjúságot! Így bővült a kör
és Dunaújváros mellett Agárd, Matty, Harkány (többször is),
Százhalombatta, sőt Selce (Horvátország), Balatonföldvár és
most Orfű volt a kalandtábor színhelye.
A gyerekek jelentkezhetnek bármelyik évfolyamból, osztályból, sőt a tókörnyéki és székesfehérvári iskolákból, de nem
egyszer a tanulóink unokatestvérei és közeli, éppen náluk nyaraló rokonai is szívesen eljöttek és eljönnek velünk táborozni.
Nem csak a tábor környékét, hanem a közeli városokat és
falvakat, nevezetességeket, érdekességeket, strandokat próbáljuk bezsúfolni az egy hétbe, ami természetesen nagy segítséget
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jelent a szülőknek. Amíg ők dolgoznak, gyerekeiket jó helyen
és biztonságban tudhatják.
A mostani kalandtábor is, mint általában mindegyik, nagyon jó programokat ígért, amit többnyire előre kellett megszerveznünk itthonról, Velencéről. Az Orfű Aquapark és a
bikali Élménybirtok volt az idei tábor legnagyobb élménye a
gyerekeknek, de még a tanároknak is. Idén volt, akinek az
Abaligeti-barlang is újdonságnak számított (pl: jövendőbeli elsősöknek) és Orfűn a Malommúzeum, mely évközben működő
malomként üzemel, sok érdekes látnivalót nyújtott.
Útközben megálltunk Pécsen, sétáltunk és gyönyörködtünk az újjáépült belvárosban, fagyiztunk, ismerkedtünk a
város nevezetességeivel, majd fürödtünk Orfűn a szabadstrandon. Egyik hajnalban már 5 órakor pár lelkes fiúval
pecáztunk a közeli tónál. Vacsorák után az ismerkedési est,
majd az elmaradhatatlan pizsi verseny, okossági vetélkedő, Ki
Mit Tud?, szoba-szépség verseny és hasonló szórakoztató, vicces program színesítette napjaink végét az olykor borongós,
de számunkra mégis vidám és izgalmas estéken. A gyerekek
megint úgy váltak el társaiktól, hogy már csak 365 nap és újra
találkozhatunk a nyári kalandtáborban. A táborokban minden
alkalommal jelen volt Czuppon István, Karsai Dénes és Sárdi
István, akikkel együtt gondoskodtunk arról, hogy mindenki jól
érezze magát és sok-sok felejthetetlen élménnyel térjen haza.
Baglyasné Szécsi Annamária táborvezető
Idén Orfűn telt a kalandtáboros hét, amely minden évben
kell, hogy szerepljen a nyári programjaink között. Szülőként
csak hallgatom a programok sorozatát, amik között nagyon
nagy élményt nyújtott a bikali Élménybirtok, az Aquapark,
ahol kétszer is voltak, a strandolás, kirándulás Pécsre, Abaligeti cseppkőbarlang, de ami egyértelmű a beszámolóból,
hogy a legnagyobb élmény a tábori közösség volt. A nyár
felejthetetlen emléke marad az egész családnak. A táborozónak a gyerekekkel, tanárokkal, kísérőkkel töltött idő, ami
csupa vidámság, szórakozás, közös játék és közös élmény
volt, a szülőnek pedig az a felismerés, hogy a gyereke számára még a szoba rendbetétele is pozitív élmény lehet!! Hihetetlen! Köszönjük a kísérő tanároknak és a „pótnagyszülőknek” az idei nyaralást!
Stubenvoll Petra, Hakfelner Balázs

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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2011 évi tervezett nyári programok
Velence Terasz

Mozdulj Velencei-tó

Újra nyit a tavaly megszeretett Fehér Házban lévő terasz.
A név megváltozik, de az üzemeltető cég ugyanaz, mint a
tavalyi évben, így a megszokott színvonal megmarad.
Az új név: Velence Terasz, mely nemcsak a nevében
tükrözi vissza Velence város szépségét, hanem a programokban is szeretnénk kedvezni az itt és a környéken lakóknak.
Az áraink továbbra is barátságosak maradnak, a programok
is a tavalyi évhez hasonlóak.
A változások: a házigazda DJ-k a budapesti Jam Pub
lemezlovasai lesznek (George Jr. Sempler G. Catana).
Minden szombaton DVD diszkóval és sláger zenével
várunk mindenkit. Természetesen hívunk meg vendég DJ-ket
is és lesznek a fiatalok által kedvelt elektronikus partyk is.
Változás továbbá, hogy a teraszon is lesz DJ délutánonként,
így hét közben is táncra perdülhetnek a grillterasz vendégei,
ha tetszik a zene. Ha már a terasznál tartunk, a választék
továbbra is grill ételekből és pizzából áll.
Nyitva tartás:
Terasz:
Minden nap
12.00 - 15.00 és 18.00 - 02.00
péntek, szombat:
18.00 - 05.00
Diszkó: szombatonként: 22.00 - 05.00

Augusztus 21. Agárd Napsugár Strand IV. Mozdulj Velencei-tó Sporttalálkozó (meghívott csapatok részvételével)
Szervezett sportolási lehetőségek: Streetball, strandröplabda, kispályás foci, vízi sportok, tollaslabda, lábtenisz,
strandkézilabda, petanque (a strandok és játszóhelyek lehetőségeinek és a résztvevők igényeinek függvényében)
Ahol várunk Téged és a Barátaidat:
Gárdony - Park strand, Napsugár strand
Velence - Tóbíró-strand, Északi-strand
Sukoró - sportpálya (minden második héten nadapi futás)
Pázmánd - sportpálya
Ha szeretnél a nyáron a Velencei-tónál sportolni, akkor gyere
el hozzánk! Egész héten használhatod a pályákat, szombatonként pedig versenyezhetsz is a kedvenc sportágadban.
Nevezési díjat nem kell fizetned, de ha jól szerepelsz, díjat is
vihetsz haza.

Északi‑strand – rendezvénysátor

Minden hónapban visszatér az Arató DVD Disco sztárvendégekkel, augusztusban pedig egy német világsztár látoClub Wave Velence Velence, Szabolcsi u. 2. gat el Velencére egy európai turnésorozat első állomásaként.
Mivel rendezvénysátorról van szó, rossz idő esetén sem
Augusztus 20. Tequila Sunrise party (DJ's: Andreas, Motaba, W3B) maradnak el a programok.
Augusztus 27. Season Closing - szezonzáró party (DJ's: Andreas,
2011. augusztus 26. Fritz Kalkbrenner
Motaba, W3B)

A Helytörténeti Egyesület
FELHÍVÁSA
Kedves Velenceiek!
Szeretnénk felkutatni és a kapcsolatot felvenni azokkal,
akik

Velencéről elszármaztak,
vagy bármilyen más módon Velencéhez kötődnek.

Ehhez kérjük a segítséget!
Információikat az alábbi helyeken juttathatják el
Egyesületünkhöz:
Galambosné Marika Telefon: 70/629-0894
e-mail: galambosne.marika@gmail.com
Somhegyiné Jutka
Telefon: 22/472-174
e-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net
Könyvtár
Telefon: 22/472-453
e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
Találjuk meg újra régi barátainkat, ismerőseinket,
mindenkit, aki szereti Velencét!

VELENCEI FOTÓTÁR
A Velencei Helytörténeti Egyesület fotóarchívumot alapít,
amihez kéri mindenki segítségét, aki szeret fotózni és szereti
Velencét. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a FOTÓTÁR megalapításában. Kérjük, hogy jelentkezzenek a Könyvtárban a 472-453-as, vagy Somhegyiné
Jutkánál a 472-174-es telefonon.
A fotókat három témakörben várjuk:
1. Fényképek a városról.
2. Fényképek a városban lezajlott eseményekrõl,
rendezvényekrõl, ünnepekrõl.
3. Szép fotók a Velencei-tóról és környékérõl.
Azon kedves fotózni szeretők jelentkezését várjuk, akik
felvételeiket ingyen átengedik a FOTÓTÁR archívuma
részére egy esetleges késõbbi felhasználásra (újságcikk illusztrálása, reklámanyagok, képeslap, középület dekorációja
stb.). A felhasználáskor természetesen minden alkalommal
feltüntetjük a készítõ nevét és értesítjük a kedves fotóst. Az
összegyûlt anyagból egy késõbbi idõpontban kiállítást is
szeretnénk rendezni.
Köszönjük mindazoknak, akik eddigi lapszámainkban
megjelent felhívásunkra már elküldték felvételeiket!
Galambos Györgyné
Helytörténeti Egyesület elnöke

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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GYÓGYSZERTÁRI
NYITVA TARTÁS
VELENCE GYÓGYSZERTÁR (Telefon: 22/589-524)
hétfő-péntek:
08.00-20.00 óráig
szombat:
08.00-14.00 óráig
hétvégi ügyeleti rendszerben.
VELENCE, HALÁSZ UTCA (Telefon: 22/471-596)
hétfõ-péntek:
9.00–15.00 óráig
VELENCE, ISKOLA UTCA (Telefon: 22/472-074)
hétfõ-péntek:
9.00–15.00 óráig

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és víziközlekedés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízottak:
LITS RÓBERT r. zls.
Tel.: 06-20-368-0235
JUHÁSZ KRISZTIÁN r. ftörm. Tel.: 06-20-368-0565
A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart u. 52. (Kastély – házasságkötõ terem)
A fogadóórák idõpontja: Minden második héten
keddi napon 8.00 órától 9.00 óráig

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt - Szabolcsi út 1.
Telefon: 22/474-383
Gajdos András:
Gajdos Andrásné:

06-20/466-0546
06-20/557-2575

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 6.00 – 18.00 óráig
szombat-vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

FMÖ Dr. Entz Ferenc
Szakképző Iskolája
és Kollégiuma
Velence,
Ország u. 19.

Érettségire felkészítő, felnőtt esti
képzést indítunk,
2011. szeptember 1-től!
Érdeklődni az iskola telefonszámán (22/472-183)
vagy Mátyás Julianna tanárnőnél lehet:
Telefon: 06-30/410-0703
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N a g y c s a l á d o s K l u b H í re i
Kedvezményes vásárlói kártya:
Alapítványunk kezdeményezésére több helyi vállalkozó
a „Nagycsaládos kártya” felmutatására 5-20% kedvezményt ad klubtagjainknak.
Kártyát igényelni lehet
a 06/70-512-7628-as telefonon Fekete Zsuzsánál.
Dolgozzunk együtt program:
Programunk elindult és folyamatosan lehet csatlakozni
dolgozó tagjainkhoz. Olyan személyek jelentkezését
várjuk, akik tényleg szeretnének dolgozni.
Ebben a programban nem feltétel a nagycsaládos tagság.
Köszönet nyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani Alapítványunk és tagjaink nevében minden kedves embertársunknak szíves
adományukért amit Alapítványunknak felajánlottak.
KÖSZÖNJÜK!
Varázsfia Kézműves Klub:
Klubunkba szeptember 6-tól újra várjuk ügyes kezű játszótársainkat kedden délután a régi helyen és időben
(16.00-tól-17.30-ig a Kastély alagsorban) és szombaton
délelőtt 10.00-tól 13.00-ig Velence, József Attila utca
15/a, új technikákkal és programokkal, családi kézműves
hétvégékkel.
Olcsó kenyér és tej:
Szeptember 1-től korlátozott mennyiségben lesz olcsón
tej, kenyér (az ár még egyeztetés alatt).
Az igényléshez előre fel kell iratkozni telefonon vagy
e-mailben.
Gyűjtés:
Folyamatos gyűjtést tartunk rászoruló családjaink
számára. Az adományok átadásáról az alábbi telefonszámokon lehet egyeztetni!
Minden segítséget előre is köszönünk.
Fogadóóra:
Szeptembertől minden héten lesz a hely és időpont még
egyeztetés alatt.
Elérhetőségeink:
Fekete Zsuzsa
06/70-512-7628, 06/70-3100-042
e-mail cím: nagycsaladosklub@gmail.com
honlap: http://nagycsaladosokklubja.network.hu
További szép nyarat kívánunk mindenkinek!

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

2011. AUGUSZTUS

VELENCEI HÍRADÓ

Felhívás!

HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat rászoruló család részére keres működőképes, jó állapotú
mosógépet, centrifugát, porszívót, hűtőgépet.
Amennyiben háztartásában van feleslegessé vált, felajánlható háztartási eszköz, kérjük, jelezze felénk a
470-288 telefonszámon, vagy juttassa el irodánkba
a Velence, Zárt utca 2. szám alá!
Köszönettel:
Török Ágnes
Csincsi Éva
intézményvezető
családgondozó

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel.: 22/470-288, fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
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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:

Egészséges és Kulturált Emberekért
Egyesület

Telefon: +36-30-409-8130 Fellner Márta
A KASTÉLYKLUBBAN MŰKÖDŐ (Velence, Tópart u. 52.)
programjaink:
Callanetics torna: szerda 19-20 óra
(érdeklődni: 06-30/690-5691)
Jóga: csütörtök 17.30-19 óra
Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
Meditáció: vasárnap és hétfőn felváltva 18-20 óra
Kéthetente kedden (18-20 óra) Árkádia Fényeinek
Spirituális Egyháza tanításai
Kézműves program: kedd 15.30-17.30 a Nagycsaládos klub
keretében (érdeklődni: 06-70/512-7628)
REIKI, thai masszázs bejelentkezés alapján:
Fellner Márta 06-30/409-8130
Kínai masszázs: Sánta Gábor 06-70/776-8813
Talpreflexológia: Bak Józsefné (Böbe) 06-70/362-0259

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

Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288
Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 22/470-288 Mobil: 06/30-573-6119
Közösségi ellátás
Egységvezető: Szűcsné Boros Terézia
Elérhetőség: péntek 8.00-12.00
Velence, Zárt utca 2.
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS:
Csincsi Éva pszichológus
tanácsadása minden kedd 14.00-16.00
JOGI TANÁCSADÁS:
Dr. Várhelyi Tamás jogász
minden hónap első szerdai napján 14.00-16.00
Dr. G. Szabó Szilvia jogász
előzetes egyeztetés alapján.
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat csak
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
alapján lehet igénybe venni!
Telefon: 22/470-288 (A tanácsadások ingyenesek!)
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:

Tanácsadó: Bencsik Ferencné (22/472-384)
Elérhetőség: szerda 9.00-11.00 óráig
Velence, Tópart u. 52. (Kastély épülete)
Házasságkötő terem, telefon: 22/472-453

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

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

Dr. Szemenyei Tamás Dr. Németh Attila

08.00-12.00

08.00-12.00

Dr. Gajdán László

Dr. Kalmár József

16.00-20.00

08.00-12.00

(Hepatológia)

Dr. Székely Iván

Gasztroenterológia

14.00-18.00

Endokrinológia, anyagcsere
és diabetológia
SEBÉSZET
Dr. Kerkuska László

Általános sebészet

08.00-12.00

Dr. Juhász Lajos

Dr. Juhász Lajos

15.00-19.00

15.00-19.00
Dr. Juhász Lajos

Proktológia

07.00-11.00
Dr. Kerkuska László

Gyermeksebészet
Érsebészet

Dr. Jachymczyk
György
17.00-20.00
Sebészet,
proktológia,
sztóma-gondozás

15.00-19.00
Dr. Keresztúri Gábor

15.00-17.00
Dr. Imre László

Kézsebészet

16.00-18.00
Dr. Nagy László

NŐGYÓGYÁSZAT
TERHESGONDOZÁS

Dr. Nagy László

08.00-13.00

Dr. Orosz Gábor

13.00-18.00

Dr. Hagymásy László

09.00-14.00

15.00-18.00
CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csecsemő- és
gyermekkardiológia

Dr. Májer Gizella

15.30-19.30
Dr. Kádár Attila

Gyermek tüdőgyógyászat

14.00-17.00

Általános csecsemő- és
gyermekgyógyászat
Fejlődésneurológia
FÜL-ORR-GÉGE
GYÓGYÁSZAT
SZEMÉSZET
BÕRGYÓGYÁSZAT ÉS
NEMIBETEG ELLÁTÁS
NEUROLÓGIA
ORTOPÉDIA

Dr. Simon Gábor

16.00-19.00
Dr. Horváth Zoltán Dr. Keresztesi Márk Dr. Jakab Gabriella

15.30-18.30

15.30-18.30

15.30-18.30

Dr. Koszti Csaba

09.30-12.30

Dr. Láng Judit

Dr. Nyirati Adrienn

14.00-20.00

14.00-20.00

Dr. Hernádi Mária

Dr. Hernádi Mária

14.00-20.00

07.30-13.30

Dr. Lencsés Tamás

Dr. Rónai László

08.30-12.30

09.00-13.00
Dr. Horváth Szabolcs Dr. Horváth Szabolcs

08.00-14.00

14.00-20.00

SZAKRENDELÉS
UROLÓGIA

HÉTFŐ

KEDD

CSÜTÖRTÖK

Dr. Rácz Lajos

Dr. Rácz Lajos

15.00-19.00

15.00-19.00

REUMATOLÓGIA
PSZICHIÁTRIA

SZERDA

PÉNTEK

Dr. Végh Dóra

Dr. Végh Dóra

Dr. Végh Dóra

13.00-19.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Dr. Varga László

Dr. Varga László

14.00-18.00

15.00-19.00

TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Kató Ernő

Tüdőgyógyászat

15.30-19.30

Pulmonológiai allergológia és immunológia

Dr. Harsányi Edit

16.00-20.00

KARDIOLÓGIA

Dr. Kovács Attila

Dr. Király Anna

14.00-20.00

08.00-14.00

FIZIOTERÁPIA ÉS GYÓGYTORNA
Gyógytorna
Fizioterápia
VÉRVÉTEL

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

Körömi Anikó

07.00-12.00

13.00-18.00

07.00-12.00

13.00-18.00

07.00-11.00

Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata Viczainé Berkei Kata

07.00-15.00

12.00-18.00

07.00-09.00

RÖNTGENDIAGNOSZTIKA
ULTRAHANG

12.00-18.00

07.00-13.00

07.00-13.00

06.30-08.30

06.30-08.30

08.00-18.00

12.00-18.00

07.00-13.00

Dr. Tura Tímea

Dr. Kövi Katalin

Dr. Tura Tímea

08.00-17.00

15.00-19.00

08.00-14.00

MAGÁNRENDELÉS
Dr. Miniska János

FOGLALKOZÁSEGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS
SPORTORVOSLÁS
SZEMÉSZET

GYÓGYMASSZÁZS

10.00-12.00

Dr. Czikajló Gyula

Dr. Miniska János

Dr. Czikajló Gyula

08.00-10.00

18.00-20.00

14.00-16.00
Dr. Csiák Gyula

09.00-11.00
Dr. Fejes Gabriella

16.00-18.00
Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

Bárándi Miklós

Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

09.00-15.00

08.00-14.00

09.00-14.00

08.00-12.00

09.00-17.00

Tunikolt Éva

Bárándi Miklós

Tunikolt Éva

15.00-19.00

17.00-19.00

13.00-18.00

BEUTALÓ KÖTELES SZAKRENDELÉSEK

NEM BEUTALÓ KÖTELES RENDELÉSEK

Belgyógyászat
Kardiológia
Diabetológia
Gasztroenterológia
Hepatológia
Csecsemő és gyermek
kardiológia
Fejlődésneurológia

Bőrgyógyászat
Nőgyógyászat
Urológia
Pszichiátria
Gyermeksebészet

Ortopédia
Neurológia
Reumatológia
Érsebészet
Kézsebészet
Tüdőgyógyászat
Ultrahang és
röntgendiagnosztika

Fül-orr-gégegyógyászat
Szemészet
Sebészet
Velencei-tavi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó
Közhasznú Nonprofit Kft.
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Aktuális helyi információk
Tájékoztatás

a Tárnok — Székesfehérvár vonalszakasz
átépítésének állásáról
Kápolnásnyék - Gárdony állomásköz:
Az állomásközben végéhez érkezett a zajvédő falak
építése. A vonatok esetleges siklása esetén a felborulást
megakadályozó, és a közúti forgalom védelmét szolgáló
ragasztott padkák építése befejeződött.
A gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdőn épülő
aluljárók lépcső- és rámpalefedéseinek szerelési munkái
vannak folyamatban. Az aluljárók előre láthatólag 2011.
harmadik negyedévben átadhatók a gyalogos forgalom
részére.
Velence és Velencefürdő megállóhelyeken fák és bokrok
telepítésére került sor május elején.
A megállóhelyi épületek eredeti állapotuknak megfelelően
épültek újjá. Velencefürdőn a váróterem, pénztár és mosdók július 17-én nyíltak meg az utazóközönség előtt. Velencén folyamatban van a műszaki átadás-átvétel, és a
hatósági használatba vételi eljárás. Folyamatos Velence
megállóhely új gyalogos aluljárójának továbbépítése mind
a tó, mind a 7. számú főút felőli oldalon. A Rózsák parkja

A közvilágítási lámpatestek
felszereltetésének lehetõsége
A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen, ha az
állampolgárok megfizetik a közvilágítási lámpatest árát, amely
61.000,-Ft + 25% Áfa, az energiadíjat az Önkormányzat felvállalja. Azok az ingatlantulajdonosok lehetnek érintettek, ahol a
közvilágítási hálózat jelenleg is mûködik, de sûrûbben, az ingatlanok elé is szeretnék, ha a lámpatest felkerülne. Megrendelni a VHG Kft. irodájában lehet:

Polgármesteri Hivatal
2481 Velence, Tópart utca 26. Telefon: 22/472-111
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

felőli lépcső és liftakna szerkezetépítése, a folyosó födém
építése zajlik.
Folyamatban van Velence közúti aluljáró építése. A közművek kiváltása után a tópart felőli oldal szerkezetépítése
kezdődött meg.
Elkészült az új, Tábor utcára vezető gyalogos híd, valamint
a 7. számú főút hídja. Zajlik az aluljáróhoz csatlakozó
úthálózat, az új körforgalom építése. Áprilisban a Szabolcsi út mentén is elkezdődött a résfal és a szerkezet
építése. Elkészült a Kertész utca torkolatánál 12 új
parkolóhely. A 7. számú főút terelésére a Pusztaszabolcsi
út elágazásánál július 31-ig lesz szükség.
A Kápolnásnyék – Dinnyés állomásközben a decemberi
menetrend váltást követően a vonatok 120 km/h sebességgel
közlekednek, ezért a vágányokon át az állomásra bejárni
tilos és életveszélyes!
Loppert Dániel
kommunikációs vezető
Titkárság és Kommunikációs Iroda Vezérigazgatóság
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Velence története
könyv alakban
Még kapható Kupi László feldolgozásában Velence története könyv
alakban „Város volt, város lett” címmel. A könyv méltóan mutatja be
településünk múltját, és szinte napjainkig a jelenét.
A könyv megvásárolható a
Könyvtárban (Kastély, Tópart u. 52.)
Polgármesteri Hivatalban (Tópart u. 26.)
A könyv ára
kemény táblás kötés esetén bruttó 1900,- Ft,
puha kötés esetén
bruttó 1200,- Ft.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.
Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás
Elõjegyzés
Fénymásolás
Internet használat
Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Victoria Hislop : Hazatérés
Tóth Krisztina : Pixel
Evelyn Marsh : Suttogó sziklák
Bächer Iván : Kószáló
Steve Berry : A velencei árulás
John Grisham : Vallomás
L. Simon László : Személyes történelem
Széchenyi Zsigmond : Ahogy elkezdődött
Izing Róbert : Támadás az űrből !
Híres történetek a barátságról : a világirodalom remekei
Emily Giffin : Szerelem kölcsönbe
Jennifer Lee Carrell : A Macbeth-rejtély
Salamon Pál : Az utazás
Fejős Éva : Helló, London
Jiří Menzel : Trabanttal a Hiltonig
Szegő András : Bombasiker : a 10 legsikeresebb
magyar szerző
Balogh Béla : A tudatalatti tízparancsolata
Erich von Däniken : Az elveszett tudás nyomában
Beatrice Bottet : A baglyok titka
Wass Albert : Isten ostora
Lackfi János : Átváltozós mesék
Titania Woods : Éjféli tündérzsúr
N. Kiss Melinda :Elfelejtett magyar mesterségek
Berg Judit : Rumini Datolyaparton
Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában
álló pedagógusok és köztisztviselõk a Könyvtár szolgáltatásait,
illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2011. január 5-étõl december 31-éig érvényes. A tárgyév
július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk:
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók
(16 év feletti), nyugdíjas:
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj:
Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj:
Diákoknak (16 év feletti):

Velencei
Könyvklub
Továbbra is várjuk szeretettel a Könyvtárba mindazokat,
akik szívesen beszélgetnek irodalmi élményekről, zenéről, színházról, saját könyvélményekről vagy olyan témákról, érdeklődési körről, amit szeretnének másokkal is
megosztani.
Összejöveteleinket a Könyvtárban tartjuk minden hónap második hétfőjén 14 órától. Nem feltétel a könyvtári tagság.
Terveink: zenehallgatás, filmvetítés, meghívott vendégek előadása egy adott témában, felolvasás, író-olvasó
találkozó stb.

Szerkesztõségi közlemény
A Velencei Híradó szerkesztõsége, valamint az újságba
cikket írók munkájukért anyagi juttatásban nem részesülnek, valamennyien ellenszolgáltatás nélkül végzik e
tevékenységüket.

A TÓ TÉVÉ adásnapjai:
ÚJ ADÁS: SZERDA 18 ÓRÁTÓL
Ismétlések:
csütörtök kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)
valamint 16 órától a Fehérvár TV-n
péntek: kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)
szombat: 17 órától (A Fehérvár TV-n is)
vasárnap: kb. 21.45 órától (a Fehérvár TV műsora után)
hétfő:
18 órától
kedd:
kb. 22 órától (a Fehérvár TV műsora után)

600 Ft
300 Ft
200 Ft
1.700 Ft
850 Ft

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
kedd: 10–17, szerda: 13–17, csütörtök: 10–17, szombat: 10–15

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezető

A Tó Tévé műsora interneten
elérhető a
www.velence.hu
oldalon található Tó Tévés logóra (kamerára)
kattintva,
vagy a www.to-teve.info oldalon, ahol a napi műsor
és a fontosabb információk is olvashatóak.

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Velence Város Polgármesteri Hivatalának telefonszámai

ADÓ OSZTÁLY
Kovács Jánosné
Szikora Melinda

589-413 gépjármûadó, építményadó
589-409 iparûzési adó, talajterhelési
díj, beszedett napidíj
telekadó, idegenforgalmi adó

IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Horváth Edina 589-412 osztályvezetõ,
szálláshelyszolgáltatói
engedélyek
Török Tiborné
589-400/124 egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, védendõ
fogyasztókkal kapcsolatos
ügyintézés, szociális segélyek,
mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei,
állattartás,
lakásépítési kedvezmények.
lakásfenntartási támogatás
Szabó Lászlóné
589-417 anyakönyvezés, lakcímbejelentés, hagyatéki ügyintézés,
ügyintézés, gyámügyek,
Kerékgyártó Zoltánné
589-408 aktívkorúak ellátása, közgyógyellátás, ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, időskorúak
járadéka, szabálysértés,
óvodáztatási támogatás
ALJEGYZÕ
Szelei Andrea
589-418 birtokháborítás, oktatási ügyek
MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs
589-406 építési és használatbavételi
engedélyek, rendezési terv
Tóth Anita
589-401 építési és használatbavételi
engedélyek
Törjék Zoltán
589-405 utak, járdák, közterületek
használata, felbontása,
vízelvezetés, vízjogi,
tûzgyújtási engedélyezés
Mohai Beáta
589-407 mûszaki adminisztrátor
társulati ügyintézõ
KÖZTERÜLETFELÜGYELET
László Józsefné
mobil: 06-30-291-7079
Ablonczi Ernõ
mobil: 06-30-588-6416
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Erna
589-414 pénzügyi osztályvezetõ
Molnár Ferencné
589-410 költségvetéssel kapcsolatos
ügyek
Karaniczné Fodor Éva
589-415 könyvelés
Csikmérõ Enricóné
589-411 könyvelés
Egri Andorné
589-411 könyvelés
Mészárosné Molnár Krisztina 589-423 pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegyzõ elérhetõsége)
Géjó Irén
589-402
Balogh Erika
589-425
Kusnyérné Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT
Kõváriné Zsovák Nóra
589-400 mûködési engedélyek, iktató
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 munka idõben, sürgõs esetben, félfogadási idõn
kívül is felkereshetõ. A Hivatal gyámügyi igazgatás kivételével, minden önkormányzati elsõfokú hatáskörrel rendelkezik.
E-mail: hivatal@velence.hu

Fax.: 472-747
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Közérdekű telefonszámok
Szakorvosi rendelőintézet (Balatoni u. 65.)
központi telefonszáma:
22/589-515
Velencei Gyógyszertár (Balatoni u. 65.)
22/589-524
Orvosi ügyelet:
22/472-242
Hívható hétfõtõl-csütörtökig: 17.00–7.00 óráig,
péntek 17.00 órától hétfõ 7.00 óráig folyamatosan.
Sinkovics Szolgáltató Bt. Velence Balatoni u. 65.
háziorvos
22/471-231
Rendelési idő:
hétfő: 8.00-12.00, kedd: 8.00-12.00,
szerda:13.00-17.00, csütörtök: 8.00-12.00, péntek 8.00-12.00
Velence I. sz. fogorvosi körz.
Feketéné dr Demeter Szilvia
Csak rendelési időben hívható
20/970-4826
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
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
E-mail:human01@freemail.hu
Magán állatorvos:
Dr. Berta Gyula jogosult állatorvos
22/472-310
MOHOSZ Velence Tavi Kirendeltsége
22/370-339
Vezetõje: Sebestyén András
06-30-9540-731
MOHOSZ Velence Tavi Halõr
Csoportvezetõ: Schwaller Mihály
06-30-748-8355
Falugazdász:
Dózsa Márta mezõgazdasági tanácsadás 06-70-247-0746
Ügyfélfogadás:
minden kedden 10-11-ig Kastély házasságkötõterem
Hulladék szállítással
és közvilágítással kapcsolatban
22/472-111
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhetõ:
HERKE Bt.
06/20-939-1955
DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás:
hétfő és szerdán 8.00-15.00, pénteken: 8.00-13.00
június-augusztusban kedden és csütörtökön is
8.00-15.00
Fax:
06/84-501-299
Ügyintézés:
06/40-240-240
E-on Áramszolgáltató (ingyen hívható):
06/80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó u. 20.)
Ügyfélfogadás:
kedden 16.00 – 20.00 óráig,
csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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A Közösségi Ház órarendje
4. TEREM

Szerda
Óvodás dance
15.45 - 16.45

Csütörtök

Péntek

Fitt Ball Relax
18.15 - 19.00

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00

Zumba fittnes
(Bakti Patrícia)
17.00 - 18.00

Alakformáló torna
18.45 - 20.15

Zumba fittnes
(Barna Anikó)
19.00 - 20.00

Alakformáló torna
18.45 - 20.15

Kedd

Szerda

Csütörtök

Hétfő

Kedd

Mozgásfejlesztő torna
17.00 - 18.00
Hagyományőrzők
18.00 - 20.00
5. TEREM

Hétfő

Péntek
Zumba fittnes
18.00 - 19.00
(Barna Anikó)

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Női gerinc torna
19.15 - 20.15

Hastánc
19.15 - 20.15

A változások a honlapon megtekinthetők.

KLUB SZOBA

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

16.00 órától
Velencei-tavi Rózsa
I. Számú Nyugdíjas Klub

A Közösségi Ház elérhetősége: Nagy Szilvia 30/537-4865

Velence Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. évben
az alábbi ingatlanait kívánja értékesíteni:
Sorsz. Hrsz. szám m2

Összközműves:
1.
1623/22
2.
26/9
3.
1202
4.
1610

1.983
1.471
817
954

cím

bruttó Ft/m2 Összesen Ft

Zárt u.
30.254,Csemete u. 15.000,Szél u.
13.700,Árok u.
25.158,-

59.933.682,22.000.000,11.200.000,24.000.000,-

Vásártér utcai lakótelkek (összközműves):
Sorsz. Hrsz. szám m2

1.
2.
3.
4.

1578/8
1578/9
1578/11
1578/12

630
630
630
630

bruttó Ft/m2

9.206,9.206,9.523.9.523,-

Összesen Ft

5.800.000,5.800.000,6.000.000,6.000.000,-

Azonos árajánlat esetén a licitszabályzat szerint történik
az értékesítési eljárás!
Érdeklődni: Géjó Irén – titkárság 22/589-402

Köszönet
Megköszönjük Végh Károlyné Piroskának
10 éven keresztül végzett lelkiismeretes munkáját.
A női kondicionáló torna tagjai

Római Katolikus Egyházközség miserendje:
Templom (Ó-falu – Fõ u.)
hétfõtõl – péntekig:
18.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 óra
vasárnap:
11.00 óra
Templom (Újtelep – Szent Erzsébet tér)
vasárnap:
8.00 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)
kedd:
18.00 óra Bibliaiskola
szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Velence Város Lakosságát és minden
érdekeltet, hogy a településen lévõ temetõk kapukulcsai
esetenként elkérhetõk az alábbi helyeken:
Római Katolikus Egyházközség
Plébánia Hivatalában: Fõ u. 70. Tel.: 22/472-149
Református Egyházközség Parókiáján
(templom udvarában): Templom köz 1. Tel.: 22/472-372

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Képíró József
kerékpárjavító
2475 Kápolnásnyék, Ady Endre utca 8.
Telefon: (22)369-002, 06 30/85 54 200

Kétszemélyes ház
privát eladó.

Két lakás külön
bejárattal.

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS
Szennyvízvezetékek zsírtalanítása, tisztítása,
kamerás vizsgálata 32-300 mm-ig.
Magasnyomású tisztítás (WOMA) garanciával.

Telefon: 30-956-0504 Bánor Bt.

ELADÓ PRIVÁT

Szuper arany
Kilátás Ház
Velence
Bence-hegy

Ár:
23.000.000 forint

Ár:
65.000.000 forint

Telefon:
06/25 233-413

Telefon:
06/25 233-413

19.00 óra után

19.00 óra után

Braun Ulrike

Braun Ulrike

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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Műanyag ajtó, ablak
Bejárati ajtók, ablakok,
redőnyök, párkányok,
szúnyoghálók, reluxák
szalagfüggönyök, napellenzők
gyártása és forgalmazása!
Szakszerű beépítés
és igény szerinti visszajavítás.
Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás!
Bogár István

Telefon: 06 30 456 25 16, 06 30 456 41 86

Konyhabútorok, beépített szekrények,
szekrénysorok, iroda és
üzletberendezések készítését vállaljuk.

OLCSÓTÓL A LUXUSKIVITELIG,
SZÉLES SZÍN- ÉS FORMAVÁLASZTÉKBAN.
FAGOR gépek forgalmazása
www.tamfa2000bt.5mp.eu
E-mail: tamfa@t-online.hu
Tamásfalvi Krisztián: Tel.: 06-20-9217-818
Tamásfalvi László: Tel.: 06-20-9778-846

Ez az Ön hirdetésének helye!
Hirdetési ívet minden lapszámban talál,
vagy érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi osztályán
az 589-415-ös telefonszámon.

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

Kéménycsúcs átrakás PALATETŐN is!
Kémény építés-átrakás
Kéményleázás, kátrányosodás javítása
Grillezők - kerti sütők építése
Búbos kemencék építése
Kúpcserép kenés!
Zsadányi Tamás

Hajdú Zoltán
szobafestő, mázoló,
tapétázó
Külső hőszigetelés,
gipszkartonozás
KEDVEZŐ ÁRON
garanciával
INGYENES FELMÉRÉS

Telefon: 06-30/9816-415
Ács, tetőfedő, bádogos, kőműves munkák
minőségi kivitelezése kedvező áron,
GARANCIÁVAL!

Herák Tamás
06 70/310-8063 22/336-879
Vakmerő Vadócok!
Vízi dodzsemek
varázsolnak vagány
versenyeket egy
vidám vízi világba.
3 éves kortól
várunk Téged is a Velencei Vízi Várba.
Cím: 2481 Velence, Enyedi utca

ANDY Kozmetika

Velence, Pusztaszabolcsi út Pavilonsor
Mobil: (20) 230-8125
Nyitva tartás:

Az alábbi címen is:
2484 Agárd, Óvoda u. 10. Tel.: (22) 579-128, 579-129
E-mail cím: besemisi@freemail.hu

CIPŐJAVÍTÓ ÉS KULCSMÁSOLÓ
Véghelyi György Velence, Fő út 101.
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 9.00–16.00 óráig
szombaton: 9.00–12.00 óráig

20-499-3974

Oros Andrea
kozmetikus

hétfő és csütörtök: délután
kedd, szerda, péntek: délelőtt
Szeretettel várom minden kedves Vendégem bejelentkezését!
Arckezelések természetes alapanyagokkal
Mélyhidratálás és regenerálás
Ultrahangos kezelés
Parafinos kézápolás
Peel Off phitoaromás kezelés
Borterápia
Botox hatású szemkörnyékápolás
Új, intenzív, hidratáló, ránctalanító, feszesítő hatású
Hyaluronic kezelés rózsa szirmokkal!
Anti-allergén innovatív szépségápolás

AKCIÓ - KEDVEZMÉNY: nagykezelés 5%
Építkezés alatt a nyitva tartás változatlan.

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

Karanicz Kornél Velux beépítő mester,
tetőtéri ablakok beépítése, ács, állványozó,
épület-asztalos, tetőfedő, gipszkarton szerelő

Te l e f o n : ( 0 6 - 2 0 ) 4 6 4 - 3 2 8 6
karaniczkornel@freemail.hu

CSERÉPKÁLYHA ÉPÍTÉS
ÁTRAKÁS •TISZTÍTÁS • JAVÍTÁS
Zsadányi Gábor
Telefon: 30-971-7081
8095 Pákozd, Honvéd u. 108.

SZÜCS MÁRIA

Szeretettel várom régi és új vendégeim
Dermabráziós kezeléssel, bőrmegújítás
Kápolnásnyék, Dózsa u. 27/d. Bejelentkezés: (30) 9977-020

Álló szolárium

Kulcsrakész lakásfelújítás
s

ká
a
L
–
hon
t
t
O
–
Ház

Családi házak tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése
Gipszkarton falak, álmennyezetek – belsőépítészet
HOLinfo Kft. Telefon: 06-30-5151-997 • 22-470-318
e-mail: kulcsrakesz99@gmail.com

MŰ AN YAG N YÍLÁSZÁRÓK

06 20 95 28 778

Ajtók, ablakok, gyártása, forgalmazása, beépítése
INGYENES: helyszíni felmérés, árajánlat
készítés, szaktanácsadás!

06 30 4744 977

KONTÉNERES
SZÁLLÍTÁS

REDŐNYÖK, RELUXÁK
SZÚNYOGHÁLÓK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!

SZALAGFÜGGÖNYÖK
EGYEDI MEGRENDELÉSRE!
Szerkezetre teljes körű garancia!
TAVA S Z I

AKCIÓK

Kiss és Tsa Kft.

06-30/456-40-42, 06-20/9-241-267

Egész évben szép környezet

ANTENNASZERELÉS, VILLANYSZERELÉS,
RIASZTÓK, KAMERA ÉS VIDEORENDSZEREK

Kertépítés • Kertrendezés
Automata öntözőrendszerek telepítése • Füvesítés
Gyepszellőztetés • Kaszálás • Fűnyírás • Metszés
Rotálás • Favágás • Kerítésépítés

Gyepszőnyegezés
AKÁR 1 nap alatt is!
Telefon:

06-30-2638-147
06-30-9013-092

Oravecz Csaba

• FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK
„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
„T-SAT” internet, telefon, tévé, akár együtt
„HELLO HD” A nagyfelbontású, csúcsminőségű televíziózás élménye
„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás
„Olcsó TV” Feltöltő kártyás műholdas TV szolgáltatás

• VILLANYSZERELÉS és javítás
• VAGYONVÉDELMI RENDSZEREK telepítése, szerelése

Egra
2003 Bt.

(lakásriasztók, videokamerás megfigyelőrendszerek. stb.)

Tisztelettel:

Gergely Gábor
GERGELY SAT BT.

www.gergelysat.hu

(30)981-63-63

Víz-, központifűtés és egyéb
épületgépészeti szerelést
vállalok!

Hor váth Gyula

Telefon: (30) 975-9724
A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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HARMATA-94 Kft.

FEJÉRVÉD

Biztonsági Szolgálat
Riasztórendszeres távfelügyelete
GARANTÁLT BIZTONSÁG
– Riasztórendszerek tervezése, kivitelezése
– Riasztók vezetékes és rádiós távfelügyelete
– Fegyveres objektumőrzés, vagyonvédelem
– Kivonuló szolgálat
BÍZZA RÁNK

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 hullámlemezek, zárak, lakatok, festékáruk KEDVEZŐ ÁRON.

Várjuk Kedves Vásárlóinkat!

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:

Velence, Tó u. 3.
Tel./fax: 22/470-243, Mobil: +36-70-337-1947
www.fejerved.hu E-mail: fejerved@freemail.hu

FOTOGRÁFIA
Fotó-Videó Stúdió
Hajducsek Miklós

www.fotovelence.hu
Tel./fax: 22/470-200, Mobil: 30/3000-710
ÚJ HELYEN:
SUKORÓ, LANKÁS U. 19.

ESKÜVŐI FOTÓ-VIDEÓ
MOBIL MŰTEREM
Profi reklám
katalógusok
Tablóképek
csoportképek
Modellfotózás
exkluzív
RÉGI FOTÓK FELÚJÍTÁSA!
Régi videófelvételeit:
VHS, SVHS, 8 mm, DV
Régi mozifilmjeit
N8; S8; átírjuk DVD-re!

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

Tel.: (20) 808-5362

Gazsó Ferenc

Tel.: (30) 994-9651

Zöldség - Gyümölcs - Virág
Kínálatunkból:
barack, dinnye, szilva
tök, sárgarépa, paprika, paradicsom
szombat-vasárnap akciókkal
vágottvirág
cserepes virág
évelők széles választéka
alkalmi csokrok, ajándéktárgyak
koszorúk, sírcsokrok

Tündi virág
Velence, Árok utca 1.
(a régi gázcsere-telep utcája)
Telefon: 470-304
Nyitva tartás:
H - zárva
K-P: 8.00-tól 17.00-ig
Sz: 8.00-tól 13.00-ig
V: 8.00-tól 12.00-ig

A velencei internetes honlap megtalálható a www.velence.hu címen
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS!
VELENCEI-TAVI KÉZI GŐZÖS

AUTÓMOSÓ
Otthonában, munkahelyén,
a kért helyszínen
a gőz erejével

megtisztítjuk autóját
kívül, belül!

Mobil egységünk autója teljesen felszerelt.
A gőz fejlesztéséhez szükséges vizet
és energiát mi biztosítjuk!
XXI. századi környezetbarát technológia!
Kérésre házhoz megyünk.
Kiszállási díjat nem számítunk fel!

Fiatal, munkahellyel rendelkező pár szabadidejében, hétvégeken
Velencén és vonzáskörzetében házak, nyaralók gondozását,
karbantartását egész évben vállalja (takarítás, bevásárlás,
kertrendezés, kisebb szerelések, javítások stb.).
Gerencsér József Telefon: 06 30/956-5728

Teljes körű víz-,
szennyvíz szerelés
Külső-belső, víz-szennyvíz
vezetékek kiépítése, javítása,
cseréje

Csőtörés javítás,
hibaelhárítás
Vizesblokk felújítás, átalakítás
tervezéssel,
anyagbeszerzéssel

Kócsag

Csapok, szifonok, wc tartályok,
mosdók, mosogatók, bojlerek
stb. javítása, cseréje
Ivóvíz és csatornabekötések
kivitelezése
Locsolómérőhely kialakítása

ÉLELMISZER ÜZLET

Kovács Tamás
06-20-426-0261

Bejelentkezés:
+3620/924-86-38

Velence, Kócsag u. 4.
Kisbolt az új – Balatoni úti – Szakrendelő mögött,
a mentős bejárattal szemben

Friss, finom, olcsó pékáru:
Kenyér 1 kg (házi jellegű és paraszt) 235 Ft; Zsemle, kifli,
panníni 20 Ft; Kakaós csiga, búrkifli, lekváros táska 130 Ft.

Kávé, szendvics, üdítő, jégkrém, dohányáru,
tejtermékek, felvágottak, alap élelmiszerek
mérsékelt árakon:
Kr. cukor 1 kg: 320 Ft; Finomliszt 1 kg: 175 Ft;
Napr. olaj: 440 Ft; Kávé 0,5 kg-os Jacobs Merido:795 Ft;
Tchibo Family 0,25 kg-os: 450 Ft; Vodka Prince 1 l-es: 2200 Ft;
Vodka 0.04 l-es: 95 Ft; Bitter, keserű likőr 0,04 l-es: 120 Ft;
Oximix 1 l-es szifonfejes: 170 Ft + cserélhető palack betétdíj.

Tóra néző árnyas terasz
Homokozó a gyer ekeknek

Gyógyszertárba, orvoshoz kell mennie?
Nálunk bevásárolhat előtte, utána, vagy
akár a várakozás közben is.

Festés-mázolás
Tapétázás
Elérhető áron,
garanciával

Szabó Zoltán
Telefon: (30) 8259-201
VELENCEI HÍRADÓ
Kiadja: Velence Város Polgármesteri Hivatala
Felelős kiadó: Velence Város Polgármesteri Hivatala
A szerkesztőség címe: 2481 Velence, Tópart u. 26.
Telefon: (22) 589-402 • E-mail: hivatal@velence.hu
Felelős szerkesztő: Szávai Jánosné
Nyomdai generálkivitelezés:Somhegyi Kiadó és Nyomda Kft.
2481 Velence, Gárdonyi utca 40. Telefon: (22) 472-174
E-mail: somhegyi@somhegyikft.axelero.net
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