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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete soron 
következõ, munkaterv szerinti testületi ülését 2009. március
16.-án tartotta a Kastélyban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Galambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ,
Cserny Vilmos képviselõ, Fehér Györgyné képviselõ, Füri
Mihály képviselõ, Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ, Juhász
Gyula képviselõ, Martinovszky József képviselõ, Serhók
György képviselõ, Sénik István képviselõ és dr. Papp Gyula
Gábor címzetes fõjegyzõ.    

A két ülés közötti munkáról szóló polgármesteri beszámoló
és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
követõen a képviselõ-testület a gárdonyi Rendõrkapitány éves
beszámolóját hallgatta meg. Dr. Sági János rendõrkapitány a
2008-as évrõl szóló beszámolója során elmondta, hogy Velen-
ce tekintetében emelkedett az ismertté vált bûncselekmények
száma, ez a 200 rendbeli szerzõi joghoz kapcsolodó bûncselek-
mény elkövetésébõl adódik. Velencén a kiemelt bûncselek-
mények tekintetében két rablásról tud beszámolni, egyik
esetben az elkövetõ elõzetes letartóztatásban van, a másik
bûncselekmény kapcsán nem sikerült az elkövetõt megtalálni. 
A 2009-es év a közterületi biztonság éve lesz, mely a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a rendõrség kiemelten koncentrál 
arra, hogy a közterületen való jelenlétét fokozza. A rendõr-
kapitány elmondta, hogy látványos eredménnyel jár, ha több
rendõr van az utcákon. Január, február hónapokban Baracska,
Martonvásár körzetében fokozott rendõri ellenõrzéseket

tartottak, ennek egyik pozitív hatása az, hogy Velencén is csök-
kent a bûncselekmények száma. 

A Termálfürdõ megépülése újonnan jelentkezõ és más
típusú feladatokat jelent a rendõrség számára.   

A beszámolóval kapcsolatban számos képviselõi
hozzászólás hangzott el. A hozzászólások településbiztonsági,
közlekedésbiztonsági témákat érintettek, valamint pozitív
eredményként értékelték, hogy újra megjelent a körzeti
megbízott személye Velencén. A rendõrkapitány beszámolóját
a Képviselõ-testület azzal fogadta el, hogy az önkormányzat és
a rendõrség között évek óta nagyon jó partneri kapcsolat van.   

A Képviselõ-testület meghallgatta a VHG Kft. 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. A beszámolóval kapcso-
latban elhangzott vélemények azt mutatták, hogy a Kft. a szó jó
értelmében szolgáltatóként mûködik, érzékenyen reagál a
lakossági bejelentésekre. A zöld hulladék szállításával
kapcsolatban érzékelhetõ volt lakossági feszültség. A panaszok 
arra irányultak, hogy a zöld hulladék szállítása új kötelezõ
jellegû szolgáltatásként lett bevezetve. A belsõ vizsgálat során
megállapításra került, hogy a panaszok e tekintetben nem
voltak megalapozottak, jogsértés nem történt. 

A Kft. gazdálkodási beszámolóját a testület elfogadta, majd
a Könyvtár 2008. évi tevékenységérõl szóló beszámolót
tárgyalta. A képviselõi hozzászólások kivétel nélkül elismerõ
jellegûek voltak. Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ szakmai 
hozzáértéssel vezeti az intézményt, türelemmel és barátsággal
fogadja a könyvtárba látogatókat. Évek óta részt vesz a
települési rendezvények elõkészítésében, segíti a bizottsági
munkát is. A testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

A 2009. évi Közfoglalkoztatási terv megalkotását a
vonatkozó törvény kötelezõ feladatként írja elõ a települési

Hírlevél

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete munkaterv 

szerint 2009. május 18-án (hétfõn) 15.00 órai
kezdettel  ülést tart a Kastélyban (Tópart u. 52.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
    Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2009. évi I. negyedévi mérleg elfogadása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
3./ Tájékoztató a Móri Víziközmû Társulat tevékenységérõl

Elõadó: Czaczez Gábor igazgató
4./ Civilszerveztek tájékozatói tevékenységükrõl

Elõadók: civilszervezetek képviselõi 
7./  Egyebek:

–Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális
kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott feladatokról

(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegû napirendek!)
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
     Képviselõ-testülete

Felhívás a civilszervezetek felé
 A Képviselõ-testület május 18-ai testületi ülésen

napirendre tûzte a civilszervezetek tájékoztatásait.
 Lehetõséget kívánunk adni ezzel minden velencei

bejegyzésû és mûködési területû civilszervezetnek arra,
hogy bemutassa a tevékenységét. 

 Kérem, hogy mindazok a civilszervezetek, akik
tájékoztatni kívánják a Képviselõ-testületet tevékenysé-
gükrõl legkésõbb 2009. május 11-éig szíveskedjenek a
Polgármesteri Hivatal titkárságára eljuttatni az írásos tájé-
koztató anyagot. 

 Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

SÁRKÁNYHAJÓ
BÁZIS

Jön a jó idõ, közeledik a vízi szezon! Új sportolási lehetõ- 
séggel bõvül a Velencei-tó kínálata. Áprilistól Velencén a
vízügyi kikötõben kezdõknek és a sportot csak a mozgás
élményéért mûvelõknek is lehetõségük lesz kipróbálni a
sárkányhajózást.

A sárkányhajó egy spe-
ciálisan épített kenuevezésû 
vízi sporteszköz. Két mé-
retben készül, van 10
személyes és 20 szemé-
lyes. Magyarországon
2008-ig csak a húsz sze-
mélyes változatot hasz-
nálták. Ennek a hajtásához minimum 16 ember szükséges. A
Velencei bázison a tíz személyes változattal hajózhatnak az
érdeklõdõk. Így kisebb társaságok akár 8 fõtõl elindulhatnak 
felfedezni a tó szépségeit. A bázis célja elsõsorban a
szabadidõs – nem versenysport – népszerûsítése.

SÁRKÁNYHAJÓZÁS
A MAJÁLISON!

Minden 10 évnél idõsebb érdeklõdõt szeretettel várunk,
AKI SZERETNÉ KIPRÓBÁLNI A SÁRKÁNYHAJÓ-
ZÁST, 2009. május l-jén pénteken 10.00 órától 18.00 óráig
Velencén a hajókikötõnél a két „fehérház” között.

Naprakész információkat az alábbi elérhetõségeken
kaphatóak az érdeklõdõk:

sarkanyhajo.inf.hu
E-mail: sarkany@kobeka.hu Tel: 06-20-9-473-244
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
Pályázati nyertesség utáni folytatás

Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy három nagy pályázaton lett 
nyertes városunk.  Ígéretünk szerint, rendszeresen tájékoztatást adunk arról, hogy az elõkészítésnek és megvalósításnak
aktuálisan milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen.

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ

Az elõzõ lapszámunkban már jeleztük, hogy az épület
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (melynek
típusa európai uniós nyílt), megkezdõdött és a jogszabályban
elõírtak szerint jelenleg is zajlik. A törvényben és szabályokban 
meghatározott idõpontok betartása alapján, számításaink
szerint, május végére, június elejére várható az eljárás be-
fejezése. Ezt követheti majd a szerzõdéskötés és a kivitelezési
munkálatok beindulása.

Március 23-án a Szakellátóra létrehozott non-profit Kft.
szervezésében fórumra került sor, melyen meghívottként jelen
voltak az érintett települések (Martonvásár, Kápolnásnyék,
Pázmánd, Vereb, Nadap, Sukoró, Zichyújfalu) polgármesterei
és az egész- ségügyi ellátásban dolgozó orvosok és segítõik. Az
épület tervezõje bemutatta és részletesen ismertette a tervezett
épületet és környékét, a projektmenedzser tájékoztatást adott a
projekt folyamatáról, a kft. ügyvezetõ igazgatója pedig
ismertette a Szakellátó Központban megvalósuló egészségügyi
szolgáltatásokat. 

Velencei-tó Kapuja
Javában tart a projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési

eljárás (európai uniós nyílt). A pályázatok megvásárlását
követõ helyszíni bejárás  megtörtént. 

A jogszabályokban meghatározott módon, és idõpontokat
betartva folyik az eljárás. A mi elõzetes kalkulációnk szerint, itt
is nyár elejére várható pályázati eredmény, mely után
megindulhat a munka.

A kivitelezés mellett meghirdetésre került már az
üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is, mely
napjainkban is folyamatban van, és a kivitelezéshez hasonlóan,
nyár elejére várható az eljárás befejezése.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a
Képviselõ-testület a fentiek ismeretében ezért mérlegelte a

következõket. A zavartalan strandüzemeltetés és a Húsvétra
beköszöntött jó idõ is igényli az érintett terület kulturált
üzemeltetését, ezért átmenetileg a korábbi üzemeltetõvel
(Velencetours Bt.) maximum egy évre a szerzõdés
meghosszabbításra került. Ennek értelmében tehát mindaddig,
amíg a végleges üzemeltetõ személye nem ismert, õ
gondoskodik az Ifi-strand és a parkolók üzemeltetésérõl.

A beruházás kapcsán, a Képviselõ-testület végiggondolta a
nyári rendezvényeink helyszínével kapcsolatos kérdéskört is. 
Véleményünk szerint, a kivitelezés óhatatlanul nehezítené a
Velencei Nyári Zenés Esték és az augusztusi „Velence Város
Születésnapja” rendezvénysorozat szokott helyen történõ
megvalósítását, ezért az idei nyáron a nyári színház és az
augusztusi rendezvények helyszíne az Északi-strand lesz. 

Kérjük szíves megértésüket és várjuk Önöket az új
helyszínen megtartandó rendezvényeinken!

Zöldliget Általános Iskola
Nagy örömünkre, az iskola kivitelezésére kiírt köz-

beszerzési eljárás lezáródott, és a Képviselõ-testület rendkívüli
ülésén, április 14-én döntött a pályázat eredményességérõl.

A törvényben elõírt további határnapokat betartva,
áprilisban megtörténhet a szerzõdéskötés, és májusban indulhat 
a kivitelezés.

A legjobb ajánlattevõ a Bau-System Kft. nettó 648 millió
Ft-tal, valamint négy hét elõteljesítést, 10 év garanciális idõt és
az iskola átszállításának 100%-os költségét vállalta. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalt határidõ szerint, az
iskolának üzemkészen szeptember végére kell elkészülnie.

Információink szerint, az iskola felújításra benyújtott
KDOP-s pályázatunk – melyen nyertesnek hirdettek ki minket
– támogatási szerzõdése az irányító hatóság által végsõ
elõkészítésre került, bízunk benne, hogy hamarosan az aláírásra 
is sor kerül.  

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

önkormányzatok részére. Jelenleg országos probléma a
növekvõ munkanélküliség. Ennek egyfajta kezelésére az
Országgyûlés az „Út a munkához” program keretében úgy
döntött, hogy közfoglalkoztatási tervet kell készíteni, mely egy
éves idõtartamot fog át. 

A terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra
(RÁT) jogosultak képzettség szerinti összetételét, azoknak a
közfeladatoknak a megjelölését, melyeket közfoglalkoztatás
révén kívánnak ellátatni. A terv elkészítéséhez szükséges
adatokat a Munkaügyi központ adja, negyedévente szolgáltat
adatot azon személyekrõl, akik kiesnek a Munkaügyi Központ
által biztosított körbõl, és minden egyéb támogatási formát
kimerítettek. A foglalkoztatottak bérének 5%-át kell az
Önkormányzatnak viselnie, minden foglalkoztatott a vég-
zettségéhez igazodó bért kap.  A napjainkban zajló kedvezõtlen
gazdasági változások elõrevetítik, hogy az év során több
alkalommal módosítani kell majd a tervet. 

A Képviselõ-testület azzal a kitétellel fogadta el a
Közfoglalkoztatási Tervet, hogy a Hivatal december 31-éig
készítsen értékelést a Közfoglalkoztatási terv teljesítésérõl,

mely a 2010. évre szóló terv elkészítésének alapjául szolgál
majd. 

A Képviselõ-testület döntött az alpolgármester inflációt
követõ tiszteletdíjának meghatározásáról, majd az intéz-
ményvezetõk bérét határozta meg. Számukra a törvényben
meghatározott kötelezõ bérfejlesztés került beépítésre.  

A Velencei-tavi kerékpárút Kistérséggel közös fejlesztése
tárgyában benyújtott pályázat eredménnyel lezárult.  A
Kistérség összefogásában létesítendõ kerékpárút Velencét
érintõ szakaszának önrésze összességében 8.334.935,– Ft.
Ezen belül a támogatott feladatok önrésze 7. 438.403,– Ft, a
kettõ közötti különbség önrész a nem támogatott munkákra
vonatkozik. A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a projekt
megvalósítása érdekében a támogatott feladatokra 7.438.403,–
Ft önrészt, a nem támogatott munkákra 896.532,– Ft önrészt a
fejlesztési tartalék terhére biztosít. 

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatódott a munka.
  

Szelei Andrea
aljegyzõ
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FELHÍVÁS  SZAVAZÓKÖRÖKBEN TÖRTÉNT
VÁLTOZÁSOKRA

Tisztelt Választópolgárok!
2009. júniusában kerül sor az Európai Unió parlamenti

képviselõinek választására. A választást elõkészítõ munkálatok 
már megkezdõdtek, így a szavazókörök felülvizsgálata is
megtörtént. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
kimondja, hogy a szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy
egy szavazókörre legfeljebb ezerkétszáz szavazópolgár jusson.

Fenti törvényi elõírás mindenképpen szükségessé tette, hogy 
a legmagasabb számú 2-es szavazókörben (Meseliget Óvoda,
Szent Erzsébet tér) változások kerüljenek bevezetésre.

A módosítás során a következõ utcákban lakó válasz-
tópolgárok kerülnek át a 3-as számú szavazókörbe (Tópart
utca 26. Polgármesteri Hivatal):
III. utca páratlan oldala 
IV. utca teljes egészében 
V. utca teljes egészében
VI. utca teljes egészében
VII. utca teljes egészében
VIII. utca teljes egészében
IX. utca teljes egészében

X. utca páros oldalon
Jókai utca 1-20 házszámig (kivéve: 1/A és 2/A) 
Vörösmarty utca páratlan oldala 21-69 házszámig 
Vörösmarty utca páros oldala 20-64 házszámig 
Gárdonyi Géza utca teljes egészében
Petõfi Sándor utca páratlan oldala 13-53 házszámig 
Petõfi Sándor utca páros oldala 16-60 házszámig 
Arany János utca páratlan oldala 15-59 házszámig 
Arany János utca páros oldala 12-46 házszámig
Toldi utca teljes egészében
Meggyfasor (folyamatos házszámozású) 9-29 házszámig

A választási értesítõ természetesen minden választópolgár
részére kiküldésre kerül, melyen szerepel az a szavazókör, ahol
a választási jogát gyakorolhatja.

Fenti változásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal
készséggel áll rendelkezésre.

Szelei Andrea 
Helyi Választási Iroda

2009. június 7-ére kitûzött Európai Parlament Tagjainak
választásával kapcsolatos határidõkrõl, információkról

A Köztársasági Elnök 2009. június 7-ére kitûzte az
Európai Parlament Tagjainak választását. 

Az Európai Parlamentbe 22 képviselõt választhatnak a
szavazópolgárok. 

Az értesítõt és az ajánláshoz szükséges ajánlószelvényeket
április 6. és 10. között kellett a választópolgároknak megkap-
niuk. Aki nem kapott értesítõt ill. ajánlószelvényt, az a Helyi
Választási Irodánál (Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart
utca 26. Tel: 589-418, 589-417, 589-402) – továbbiakban: HVI 
– érdeklõdhet annak okáról. 

Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartóz-
kodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzu-
látusán szavazhat. Viszont ezt csak és kizárólag akkor teheti
meg, ha a lakcíme szerinti HVI vezetõjétõl május 22-éig
személyesen vagy meghatalmazottja útján kéri a külképvise-
leti névjegyzékbe történõ felvételét. 

A törvény rendelkezése szerint a választópolgár lakóhelyén
szavazhat. Elõfordulhat azonban, hogy a szavazás napján a
választópolgár Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartóz-
kodik. Ebben az esetben a tartózkodási helyén Igazolással
szavazhat, az Igazoláson megjelölt szavazóhelyiségben.  Iga-
zolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június
5-éig lehet kérni a lakóhely szerinti HVI-tól. Ajánlott levélben
úgy kérhetõ igazolás, hogy a kérelem 2009. június 2-áig
megérkezzen a lakóhely szerinti HVI-ba.

Ha az igazolás kiadását követõen a választópolgár meg-
gondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazó-
helyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-éig kérheti a
lakcíme szerinti HVI-tól, hogy – az igazolás bevonásával
egyidejûleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

A törvény rendelkezése értelmében a HVI ill. a szavazás
napján a Szavazatszámláló Bizottság kizárólag eredeti
Igazolást fogadhat el, faxon érkezett, másolt Igazolás nem
fogadható el.  

Amennyiben a választópolgár mozgásában gátolt, kérésre
– Magyarországon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna
csak írásban kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a

Helyi Választási Irodától, a szavazás napján az illetékes
szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

Tisztelt Választópolgárok!
Fenti határidõk a választás menetében a legfontosabb,

jogvesztõ határidõk. 
A Választással kapcsolatos kérdések, probléma esetén

készséggel állunk rendelkezésükre. 
Szelei Andrea

Helyi Választási Iroda

Rövid hírek
HPV oltásról

28 fiatal lány és szülei éltek az Önkormányzat által
felajánlott lehetõséggel, miszerint a 13 éves lányok ingyen, a 
14-18 év közöttiek pedig kedvezményes áron juthattak
hozzá a HPV oltáshoz. A vírus elleni elsõ oltást 2009. április
8-án kapták meg a lányok. A 2. részoltásra június hónapban,
a 3. részoltásra pedig október hónapban kerül sor. Az
érintettek mindkét idõpontról értesítést kapnak.

Telepengedélyezési eljárás változása
2009. március 31-én lépett hatályba a telepengedélyezés

rendjérõl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.
31.) Kormány rendelet. A legfontosabb változás, hogy
április 1-jétõl a kistérség székhelye szerinti települési jegyzõ 
hatáskörébe kerül az ügyintézés. Velence vonatkozásában
Gárdony Város Jegyzõje az illetékes hatóság. A már
mûködõ és érvényes telepengedéllyel rendelkezõ vállal-
kozóknak a jogszabályváltozás miatt teendõjük nincs. 

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ
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ILLEGÁLIS 
SZEMÉT-ELHELYEZÉS
ELLEN TÉRFIGYELÕ

KAMERÁVAL!
Hosszú ideje megoldatlan probléma, hogy az M7-es

autópálya mentén lévõ felhajtóknál kialakított pihenõhelyek
egy-egy hétvége után, nyáridényben óriási szemétheggyé
alakulnak.

A két érintett velencei pihenõhelyet az Állami Autópálya
Kezelõ Zrt. üzemelteti. 2003-ban a pihenõhelyeket felújít-
tatták, nagy térfogatú szemétgyûjtõket és szelektív szemét-
gyûjtõ konténereket helyeztettek ki. Tették mindezt azért, hogy
a pihenõhely funkciót kialakítsák ill. fenntarthassák. Tehát a cél 
egyáltalán nem az volt, hogy települési hulladékgyûjtõ sziget,
vagy az autópályán áthaladók szemétlerakó helye alakuljon
ki.    

Az elmúlt évek negatív tapasztalata mégis az volt (jelenleg
is), hogy az autópályán haladó személyek kifejezetten azért
álltak meg a pihenõhelynél, hogy az ingatlanaikon össze-
gyûjtött háztartási, kerti hulladékot tartalmazó zsákokat a
hulladékgyûjtõ edényzet mellé helyezzék. Esetenként hatal-
mas mennyiségû, minden elképzelhetõ hulladékot tartalmazó
zsákok kerültek illegálisan elhelyezésre. A teljességhez hoz-
zátartozik, hogy a lefolytatott szabálysértési eljárások során
helyi lakosok is felelõsségre lettek vonva illegális szemétel-
helyezés elkövetése miatt. 

Az illegális szeméthegyek mind sûrûbb eltakarítása komoly 
anyagi terhet jelentett/jelent az üzemeltetõnek, ezért felmerült
az az elképzelés, hogy megszüntetik a pihenõhelyet, és a
felhajtót lezárják. Tekintettel arra, hogy ezen intézkedés
óhatatlanul negatív módon érintette volna Velencét, az
Önkormányzat vállalta, hogy az Autópálya Zrt. heti 2
alkalmankénti szállítása mellett, heti egy alkalommal saját
költségén elviteti a szemetet. 

A tapasztalatok szerint azonban a heti 3 alkalommal történõ
szállíttatás sem jelent biztosítékot arra, hogy a pihenõhely
rendeltetésszerûen üzemelhessen, látványa ne borzassza el a
jóérzésû embereket. 

Annak érdekében, hogy a pihenõhely a jövõben is
megmaradjon, a velencei Polgármesteri Hivatal és az
Autópálya Kezelõ Zrt. arra az elhatározásra jutott, hogy a két
érintett velencei pihenõhelyet napokon belül kamerás
megfigyelés alá vonja. A kamerák a 24 órás megfigyelés során
olyan felvételeket rögzítenek majd, amelyek alkalmasak
lesznek arra, hogy a szabálysértések elkövetõi egyértelmûen
beazonosíthatók és felelõsségre vonhatók legyenek. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy fenti intézkedés célja az
illegális szemételhelyezés megszüntetése és a pihenõhelyek
kultúrált, használható módon való fenntartása. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Tájékoztatás 2009. évi 
kátyúzásról

Településünk minden utcájának állapota felmérésre került,
mely alapján a kátyúzásra vonatkozó ajánlatokat beszereztük. 

Kátyúzási munkák elõre láthatólag 2009. április második
felében kezdõdnek el és 2009. május elejére fejezõdnek be. 

Kátyúzási munkák az alább felsorolt utcákban készülnek: 
Bárczi G. u., Hunyadi u., Solt köz, Zöld Iskola parkoló,

Bethlen G. u., Jázmin u., Rózsa u., Fõ u., Kemping u., Strand u.,
Tópart u., Béke u., Vasúti átjáró, V. u. Jókai útnál, Kis u., Zárt
u., Akácfa u., Régiposta u., Kossuth L. u., Bekötõ u., Rákóczi F.
u., Gyümölcs u., Határ u., Kertész u., Márvány u., Úttörõ u.,
Vadász u., Nimród u., Cserje u., Csokonai u., Ladik u., Orgona
u., Ady E. u., Köves u., Tóbíró köz, Fogoly u..

Javításra kerül még a Halász u. – Tópart u-i aszfalt
burkolatú járda cca. 95 m2 felületen. 

Kialakításra kerül a Zárt u-i óvoda elõtt kisebb méretû
zúzalékos parkoló. 

* * *

Kerékpárút építése
Velencén

A Magyar Közútkezelõ Kht. kezelésében lévõ 7. számú fõút 
mentén a korábbi években megtervezettek alapján ez év
márciusában megkezdõdtek településünkön a még hiányzó
kerékpárút szakasz kiviteli munkái. 

A beruházás kivitelezõje a SWIETELSKY Magyarország
Kft. aki a 7. számú fõút mellett a Vörösmarty utca és a
Meggyfasor közötti teljes szakaszon elvégzi a kerékpárút és az
ahhoz kapcsolódó mûtárgyak kivitelezési munkáit, a
közvilágítási hálózat szükség szerinti átépítésével és a
csatlakozások, keresztezõdések kialakításával. 

A munkák elõre láthatólag nyár elejére fognak elkészülni,

KÖSZÖNET
Váradi Ildikó velencei lakosnak, aki festõóriásaink

hangulatos, emberközeli remekmûveibõl 10 db gyönyörû,
egyedi minõségû repro képet (egységes üvegezéssel és
rámával) ajándékozott a Polgármesteri Hivatalnak, melyek
az igazgatási osztály anyakönyvi irodájában láthatók. 

L O M T A L A N Í T Á S 
A korábbi évek gyakorlata szerint településünkön idén is

lesz lomtalanítási akció, melynek keretében az ingat-
lantulajdonosok a nagyobb méretû berendezési tárgyaikat,
illetve egyéb szilárd hulladékaikat elszállíttathatják. A
lomtalanítás díját a hulladékszállítási díj magában foglalja,
azért külön fizetni nem kell. Velencén a 2009. évi
lomtalanítás idõpontjai a következõképpen alakulnak:
Újtelep, Ó-falu településrész: 2009. május 8. (szombat)
Velence-fürdõ: 2009. május 15. (szombat)
Bence hegyi településrész: 2009. június 5. (szombat)

Az elszállítandó lomokat az ingatlan elõtti közterületre
kell kihelyezni, a fent megjelölt szállítási napon. A
szállítást a velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. 

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét,
hogy a Szolgáltató kizárólag a kijelölt szállítási napon
szállítja el a kihelyezett hulladékot.  

Amennyiben a hulladék nem a meghatározott napon
kerül kihelyezésre, engedély nélküli közterület hasz-
nálatnak minõsül és 20.000,– Ft-ig terjedõ helyszíni
pénzbírságot ill. szabálysértési feljelentést vonhat maga
után.  A szabálysértési eljárások, valamint az esetleges kel-
lemetlenségek elkerülése érdekében nyomatékosan kérünk
minden ingatlantulajdonost, hogy csak a meghatározott
napokon tegyék ki az elszállítandó lomokat!

Szelei Andrea aljegyzõ
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Az idei évben május 23-án 9.00 órakor kezdõdik a közterületen
a virágosítás, várunk mindenkit, aki szeretné, hogy tiszta és virágos legyen
városunk! 

Utcavirágosítás: május 21-én az Ó-falusi és a Bence-hegyi, május 22-én
az Újtelepi és a velencefürdõi városrészeken lesz a virágpalánta osztás.
Nagyon sokan érdeklõdnek, hogy melyik utcában van utcabizalmi, ezért úgy
döntöttünk, hogy az alábbiakban felsoroljuk azokat az utcákat (házszámokat),  
ahol lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnének virágot ültetni a portájuk elé:

I. u. 5.
Csemete u. 39.
Ezerjó u. 4.
Szél u. 18. (Daru és Gerle utca is)
Csongor u. 2.
Ország út 38.
V. u. 43.
Ország út 17.
Liget u. 2/4.
Viola u. 12.
Solt köz 9. 
Esze T. u. 2.
Petõfi u. 28.
Régiposta u. 8.
Strand u. 9.
Kiss köz 5.
Tulipán u. 26. (Pannónia utca is)
Cserhalom u. 2. (Flóra utca is)
Bogrács u. 42.
Fõ u. 73.
Honvéd ltp. 3.fsz. (Cseresznye utca
is)
Bekötõ u. 9.
Vasút u. 18. (Akácfa utca is)
Arató u. 11.
Honvéd lakótelep 16. (Árok utca is)
Halász u. 19.
Szabolcsi u. 21.
Kertész u. 20.
Enyedi u. 3.
Gárdonyi G. u. 40. (II. utca is)
Radnóti u. 3. (Bárczi G. utca is)
Fecske utcai Családi ABC (Kinizsi,
Vajda, Kemény Zs., Zárt utca is)
Vadász u. 3.
Rákóczi u. 28.
Határ u. 53.
Halász u. 42.
XIV.13. (XIII. és Petõfi utca is)
Nimród u. 10.
Õsz u. 10. (Nap utca is)
Templom köz 4.
Pacsirta u. 26.
Bocskai u. 2/6. (Liget utca is)
I. u. 12.

Kemping u. 91.
Fõ utca 29.
Fõ utca 74.
Panoráma út 54.
Kiss u. 2.
Gyümölcs u. 22.
Úttörõ utca 42/A
Úttörõ utca 24/A
Iskola u. 39.
Iskola u. 12.
Vásártér u. 9.
Gesztenyesor 1.
Panoráma út – Orbán Vendéglõ
Nyár u. 11.
Kossuth u. 6/A
IX. u. 5.
Rizling u. 22.
Vásártér u. 46.
Új utca 16. (Vajda utca is)
Vörösmarty u. 64.
Halastófolyás u. 1.
Fõ utca 131.
X. u. 48.
VIII. u. 60.
Bekötõ u. 20.
Felszabadulás u. 18.
XIV. u. 72.
X. u. 34.
VI. u. 38.
VI. u. 40.
Kócsag u. 6.
Fõ u. 7/A
Sárgaföldes út 11/B
XIV. u. 53.
III. u. 34.
Õsz u. 11. (Szél utca is)
I. u. 20/A
Csokonai u. 54.
Klein köz 12.

VIRÁGOS VELENCE VÁRJA

VENDÉGEIT!

Benkõ Istvánné képviselõ
szervezõ

Nevezzen be Ön is!
A Virágos Velencéért Városszépítõ Egyesület Pályázatot

hirdet valamennyi Velence területén mûködõ intézmény,üzem,
cég, üzlet részére a május 23-ai virágünnepre!

Tegye szebbé, virágosabbá cégének portálját!
Küldje el Ön is írásos jelentkezését május 15-éig az

Önkormányzathoz. Az eredményt szakmai zsûri bírálja el!

Virágos Velencéért Városszépítõ Egyesület

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. március hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig -
le nes
szem.

ig.

Lak -
cím
kár-
tya

Ve ze -
tõi

eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le -
vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 16 3 8 26 30 2 8 2 95
Nadap 5 1 2 5 - - 2 - 15
Sukoró 6 2 6 20 5 1 1 - 41
Pákozd 12 2 10 13 12 - 1 - 50
Pázmánd 12 1 7 8 16 - 9 2 55
Szfvár 13 - 6 17 65 - 8 - 109
Ve len ce 25 4 14 53 38 1 19 5 159
Vereb 4 1 2 3 - - - - 10
Lovasberény 11 1 5 15 16 2 3 1 54
Bu da pest - - - 2 11 - 2 2 17
Pusztasz. 21 2 10 11 12 - 4 - 60
Gár dony 3 - 1 8 10 - 3 - 25
Vértesacsa 1 - 1 3 2 - - - 7
Baracska 1 1 1 - 8 - 2 - 13
Zámoly - - - 1 1 - - - 2
Érd - - - 1 1 - - - 2
Seregélyes 6 1 4 3 1 - 1 - 16
Zichyújfalu 1 - - - - 1 - - 2
Szabadegyh. - - - 1 - - - - 1
Csákvár 4 - 4 7 3 - - - 18
Pátka 1 - 1 - - - - - 2
Dabas - - - 1 1 - - - 2
Össze sen: 142 19 82 198 232 7 63 12 755

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

OKMÁNYIRODAI HÍREK
Pol gár mes te ri Hi va tal Ve len ce, Tó part u. 26.
Ok mány iro da ügy fél fo ga dá si ide je:
Hét fõ, kedd, szer da:     8.00 – 12.00 és 12.30 – 15.00
Csü tör tök, pén tek:       8.00 – 12.00
Tel: 22/589-420  (jo go sít vány, út le vél, sze mé lyi iga zol vány)
        22/589-428 (jármûigazgatás)
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a Központi Ok-
mányiroda tagjaként érkezési sorrendben fogadja ügyfeleit. A napi utolsó
okmánykészítést hétfõ-szerda napokon 15.00 órakor, csütörtök-péntek
napokon 11.30 órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk
minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. 
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.
Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek okmányt, elõzetes
egyeztetés alapján lehetõség van arra, hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30 – 8.00
óra között történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420
telefonszámon lehet.

* * * 
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa:
– ha a tárgy év ben töl ti be a 14. élet évet il le ték men tes
– ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel 1.500,–
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa 14. év fe lett: 1.500,–
Sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa le já rat elõtt: 1.500,–
Le já rat után sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa: 3.000,–
(ha nem ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel, új tí pu sú
ve ze tõi en ge déllyel)
Le já rat után sze mé lyi iga zol vány hosszab bí tá sa: 1.500,–
(ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel, új tí pu sú
ve ze tõi en ge déllyel)
Lak cím iga zol vány (lo pás, adat vál to zás ese tén) 500,–
Lak cím iga zol vány (elvesz tés ese tén) 1.000,–
Út le vél:
– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 1.500,–
– 18-70 éves ko rig, 5 évre 6.000,–
– 18-70 éves ko rig, 10 évre 10.000,–
So ron kí vü li el já rás ese tén 
(5 mun ka nap + pos tá zás) il le té kek két sze re se
Ve ze tõi en ge dély ki vál tá sa, hosszab bí tá sa:
– ki vál tás, hosszab bí tá sa 4.000,–
– 62 év fe lett hosszab bí tás, il let ve 1 éves
or vo si iga zo lás ese tén 1.500,–
For gal mi en ge dély: 6.000,–
Törzs könyv: 6.000,–
Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si il le tékbe vé te li
szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo gad ni.
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
7/2009. (III. 9.) 
r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (továb-
biakban: Képviselõ-testület) az államháztartásról szóló –
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §.
felhatalmazása alapján, a 2009. évi költségvetésrõl az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya a Képviselõ-testületre és annak Bizott-
ságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat
felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §.
/1./ Az államháztartási törvény 67. §. /3./ bekezdés alapján, a
címrendet a /2./ - /4./ bekezdés szerint állapítja meg.
/2./ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
mûködõ intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. 
/3./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet
alkot.
/4./ A Polgármesteri Hivatal önálló gazdálkodási szerv.
/5./ Részben önálló gazdálkodási szervnek minõsülnek az
Önkormányzat alábbi intézményei:

– Zöldliget Általános Iskola,
– Meseliget Óvoda,
– Városi Könyvtár,
– Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §.

/1./ A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal, intézmények
és Önkormányzat nem intézményi  együttes 2009. évi
költségvetésének bevételi és kiadási fõösszegét 

4.960.888 eFt-ban

Bevételek:
– intézményi mûködési bevétel   234.792 eFt
– Önk. sajátos mûködési bev. – helyi adók   156.600 eFt
– átengedett központi adók   205.378 eFt
– költségvetési támogatások   232.304 eFt
– egyéb sajátos folyó bevételek       1.200 eFt
– támogatás értékû bevételek   137.974 eFt
– átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (mûködési)       4.500 eFt
– pénzmaradvány     17.530 eFt
– tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése              0 eFt
– támogatás értékû bevételek            2.737.000 eFt
– átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (fejlesztési)          480 eFt
– sajátos felhalmozási bevételek          130 eFt
– kölcsönök visszatérülése              0 eFt
Költségvetési bevétel összesen:            4.960.888 eFt
– finanszírozási mûveletek  0 eFt
Finanszírozási bevétel összesen: 0 eFt
Bevétel mindösszesen:            4.960.888 eFt

Kiadás:
– személyi jellegû juttatás   351.666 eFt
– munkaadókat terhelõ járulék   103.454 eFt
– dologi és egyéb folyó kiadások  409.868 eFt
– támogatás értékû kiadások 6.672 eFt
– pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre 20.223 eFt
– szociálpolitikai ell. és egyéb jutt. 39.400 eFt
– tartalék (mûködési) 58.995 eFt

– felújítások 912.405 eFt
– beruházások, beszerzések 3.045.700 eFt
– speciális célú támogatások 1.980 eFt
– egyéb felhalmozási kiadás 10.525 eFt
– tartalék (fejlesztési) 3.970.610 eFt

Kiadások mindösszesen:           4.960.888  eFt

– a költségvetési létszámkeretet 124 fõben 
állapítja meg.

/2./ Az /1./ bekezdésben megállapított bevételi fõösszeg
forrásonként megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
/3./ A Képviselõ-testület 2009. évi költségvetés önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti,
címenkénti kiadásai – és ezen belül kiemelt – elõirányzatait,
valamint a támogatásokat a 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
/4./ A 2008. évi pénzmaradvány 17.530 eFt összegben
mûködési forrásként betervezésre került.
/5./ Az Önkormányzat intézményeinek részletes bevételeit és
kiadásait eFt-ban intézményenként az 1 – 5. sz. függelék, míg a
„nem intézményi” részletes bevételeket és kiadásokat a 6. sz.
függelék tartalmazza.

4. §.
A Képviselõ-testület a 2009. évi költségvetésében szereplõ
mûködési jellegû feladatok bevételeit és kiadásait – ezen belül a 
kötelezõ és nem kötelezõ feladatok elõirányzatait – a 2. sz.
melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül a minõségi feladatok
bevételeit a 2/a. sz. melléklet, kiadásait pedig a 2/b. sz. melléklet
tartalmazza.

5. §.
/1./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetését illetõ normatív
állami hozzájárulásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.
/2./ Az év közben engedélyezett központi pótelõirányzatok
felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Testület dönt a
Polgármester elõterjesztésében, a költségvetési rendelet
egyidejû módosításával.
/3./ Az Önkormányzat a 2009-es évben az ÁFA-körbe
bejelentkezett.

I.
Bérjellegû intézkedések

6. §.

/1./ A költségvetés bérköltségét és létszámadatait a rendelet 4/a. 
sz. melléklete tartalmazza.
/2./ Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak
bérösszesítõjét a 4. sz. melléklet tartalmazza.
/3./ A Képviselõ-testület a köztisztviselõk helyi illetmény-
alapját a 2009. évre 38.650,– Ft-ban állapítja meg.
/4/. A Képviselõ-testület biztosítja a Ktv. 44/A.§ (1) bek. c.
pontja értelmében a felsõfokú iskolai végzettségû köz-
tisztviselõnek 2009. január 1-tõl a 30%-os, a Ktv. 44/A.§ (2).
Bek. alapján a középfokú végzettségû köztisztviselõknek a
20%-os illetménykiegészítést.
/5./ Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a központi
elõirányzatnak megfelelõ minimum 4%-os bérfejlesztést és a
törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztiszt-
viselõi foglalkoztatottaknál, továbbá a 13. havi bér forrásait.
/6./ Az Önkormányzat biztosítja az egységes közszolgálati
szabályzat végrehajtásához szükséges forrásokat és alszámlát
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nyit a nyugállományban lévõ köztisztviselõk juttatásainak
forrására. 

7. §.
/1./ Az Önkormányzat intézményeinél a 4/a függelék szerinti
elõirányzatot biztosít jutalmazás céljára.
/2./ A jutalom kifizetésének végsõ határnapja: 2009. december
15.
/3./ A vezetõi jutalmak kifizetése idõarányosan  negyedéves
értékelés alapján történik meg. 
Általános és céltartalék

8. §.
A Képviselõ-testület a beruházási és felújítási elõirányzatokat
célonként (feladatonként) a 13. sz. melléklet szerint hagyja
jóvá.

9. §.
/1./ A Képviselõ-testület az Önkormányzat általános mûködési
tartalékát 17.530 eFt összegben hagyja jóvá.
/2./ Fejlesztési céltartalékát   1.233.000 eFt-ban állapítja meg.

10. §.
Az általános és fejlesztési céltartalék felhasználásáról a
Polgármester elõterjesztése alapján a Képviselõ-testület dönt.

Bankmûveletek és pénzellátás
11. §.

/1./ Mûködési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása
érdekében 30 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz
átmeneti lekötésérõl, illetve a lekötött pénzek kivételérõl.
/2./ Az /1./ bekezdésében foglalt bankmûveletek elrendelése 30
millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogosult.
/3./ A folyamatos fizetõképesség biztosítása érdekében, az
Önkormányzat 80 millió Ft folyószámlahitel szerzõdést köt.

12. §.
/1./ Az intézménynél keletkezett megtakarítást az in-
tézményvezetõ csak külön felhatalmazás alapján használhatja
fel.
/2./ Az intézményvezetõk jogosultak a mûködés dologi
elõirányzatainak felhasználása területén a sorok között
átcsoportosítást végezni abban az esetben, ha a feladatellátás
teljes körben és megfelelõ minõségben megvalósul és a
megtakarítás nem feladatelmaradásból adódik. 
/3./ A dologi megtakarítás bérjellegû felhasználására
vonatkozó költségvetés módosítási tervezetét a Polgármester
terjeszti elõ az Intézményvezetõ javaslata alapján.
/4./ A Képviselõ-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját
költségvetésük terhére 100.000,– Ft értékhatár alatt elõzetes
bejelentési és a forrás biztosítását szolgáló egyeztetési
kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplõ beruházási
és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok
megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a késõbbi
években sem fejlesztési, felújítási, sem mûködési
többlettámogatási igénnyel nem járhat.

13. §.
/1./ Az Önkormányzat 2009. évi szociális feladatait e rendelet
5. sz. melléklete tartalmazza.
/2./ Az Önkormányzat 2009. évi idegenforgalmi feladatait e
rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
/3./ E rendelet 7. sz. melléklete az egészségügyi feladatokat
tartalmazza.
/4./  Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. sz. melléklet
tartalmazza.
/5./ Az év várható bevételi és kiadási elõirányzatainak
teljesülésérõl az elõirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú 
melléklet  szerint fogadja el a Képviselõ-testület. 
/6./ Velence Város Önkormányzata a költségvetési évet követõ
év várható elõirányzatait, valamint a költségvetési év
folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági elõrejelzéseket
figyelembe véve – a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

/7./ Bevétel és kiadás fõbb jogcímek szerint 11. sz. melléklet.
/8./ Közvetett támogatások bemutatása 14. sz. melléklet.

14. §. 
/1./ A költségvetésben foglalt felhalmozásokra (fejlesztésekre)
csak a forrásként megjelölt bevételek önkormányzati számlára
történõ beérkezését követõen lehet kötelezettségvállalást
kibocsátani. (13. sz. melléklet) 
A fejlesztések rangsor szerinti megvalósítására a Polgármester
jogosult.
/2./ A Képviselõ-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás
bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanértékesítést,
vagyonhasznosítást.
/3./ A többlet adóbevételek terhére az adóhatóság felderítési
munkát végez.

15. §.
1./ Képviselõ-testület a forrás hiányában nem teljesíthetõ
igények listáját a 7. számú függelék II., III. üteme tartalmazza.
2./ Az éves tervhez viszonyított fejlesztési és mûködési
többletbevételek esetére, amennyiben a szükséges forrás
biztosított, a Polgármester jogosult a 7. számú függelékben a II.
ütem alatt szereplõ munkálatok elvégeztetésére.
3./ A 7. számú függelékben szereplõ további munkák (III.
ütem) megvalósítására a Polgármester javaslatot tesz,
amennyiben a /2./ bekezdésben foglalt fejlesztéseket
meghaladó többletbevétel erre megfelelõ forrást biztosít. 

16. §.
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatinak,
elõirányzatainak éves bontását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

17. §.
/1./ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetõ
elemi csapás, illetõleg következményeinek az elhárítása
érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi
Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést
hozhat, amelyrõl a Képviselõ-testület legközelebbi ülésén be
kell számolnia.
/2./ Az /1./ bekezdésben meghatározott jogkörben a
Polgármester az elõirányzatok között átcsoportosítást hajthat
végre, egyes kiadási elõirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplõ kiadásokat is
teljesíthet. 
/3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális kiadások
sorai között átcsoportosítást végezhet a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság egyeztetésével. 

18. §.
/1./ A velencei V1 és V2-es kutak termálvíz hasznosításának
optimalizálása érdekében szükséges hidrogeológus és jogi
képviselõ megbízása. Felhatalmazza a Polgármestert az
elõkészítésre, továbbá a termálvízkészlet megállapításához,
illetve a termálvízkészlet lekötéshez szükséges intézkedések
megtételére. 
/2./ Velence város belterületén lakossági  önerõbõl
megvalósuló korszerû és energiatakarékos  közvilágítási
lámpahelyek üzemben tartási és mûködési kiadásainak
fedezetét a költségvetés biztosítja.

19. §.
Az Orvos Ügyeleti Társulás mûködési feltételeinek
biztosításához szükséges arányos többletterhét a velencei
Önkormányzat vállalja, amennyiben a Társulás tagtelepülései
szintén és elõzetesen vállalják a rájuk esõ finanszírozási
többletet.

20. §.

/1./ Azon nagy értékû földterületekre, amelyek nem
szerepelnek az értékesítésre kijelölt ingatlanok között, a
Képviselõ-testület biztosítani kívánja a hosszú távú hasznosítás 
lehetõségét. 
/2./ Képviselõ-testület felhatalmazza a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottságot, hogy megfelelõ ajánlat esetén
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az /1./ bekezdésben szerepeltetett ingatlankört érintõen is
készítsen elõterjesztést, tegyen javaslatot az értékesítésre vagy
hasznosításra. Felhatalmazza a Polgármestert és a Hivatalt ezen 
bekezdésben foglaltakat kielégítõ elõzetes egyeztetések,
megbeszélések lefolytatására.
/3./ Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
Velence területén lévõ állami tulajdonú ingatlanok
tulajdonmegszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat
folytasson.
/4./ A Képviselõ-testület rendezni kívánja tulajdonviszonyát a
Dr. Entz Ferenc Szakmunkásképzõ Intézetet érintõen, és
birtokba kívánja venni a Fõ utca 64. sz. alatti – volt Községháza
– épületét. 
/5./ Az Iskola utcai kisiskola épületét „Közösségi Ház”
funkcióra biztosítja.
/6./ Az Árok u. 11. sz. alatti épület tulajdonát óvodai
tevékenység céljára kívánja biztosítani. A cél elérését szolgáló
megállapodás 2009. május 30-ig nem kerül megkötésre, az
ingatlan szabadforgalomban értékesítendõ.

21. §.

/1./ A Képviselõ-testület támogatja a termál- és gyógyvíz
fejlesztéssel összefüggõ fejlesztéseknek (mint például:
Kastély-épület, Északi-strand, Velencefürdõi Strand és
Kemping, Ifi-strand, Polgármesteri Hivatal, Városközpont,
parkolóház, stb.), valamint a volt Honvédségi laktanya
hasznosítás vállalkozói tõkével történõ megvalósítását.
/2./ A Kastély hasznosítása során jellegalakító változások
megvalósítása szükséges a tényleges használat és fenntartási
mód tekintetében. A terület érintett a Wellness Centrum,
valamint a Déli-kanyar Üdülõközpont fejlesztései által.

22. §.

/1./ A Fejér Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
tulajdonában lévõ Zöldliget Általános Iskolához kapcsolódó
területek tulajdonjogának megszerzését szolgáló elõké-
születekre felhatalmazza a Polgármester.
/2./ Pályázni kíván mûfüves szabadtéri sportpálya létesítésének
támogatására. A tervezett megvalósítás 2010. év szeptember.
Felhatalmazza a Polgármestert a megvalósítás elõkészítésére. 
/3./ A Képviselõ-testület pályázati támogatások elnyerése
érdekében támogatja a szükséges elõkészítõ munkákat az
önkormányzati kötelezõ feladatok ellátásához, továbbá a
település kiemelten támogatott fejlesztési céljainak
megvalósításához. A 2009. és 2010-es év nagy projektjei a
Velencei-tó Kapuja, Zöldliget Általános Iskola és a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ.
/4./ Saját feladatainak ellátását biztosító, illetve javító, a város
fejlõdési célkitûzéseibe illeszkedõ fejlesztések megvalósítását
segítõ pályázati eljárásokban részt kíván venni, amennyiben
ennek önrészének forrása biztosítható.

23. §.

/1./ A Képviselõ-testület pályázati támogatással tervezi
megvalósítani a település rehabilitációt az Iskola utca torkolati
szakaszánál, kerékpár- és útépítést a TIOP-1.1.1./07/1.
informatikai fejlesztést, MÁV-vonalat keresztezõ közúti
aluljáróhoz kapcsolódó önkormányzati közútépítési fejlesztést, 
valamint minden fejlesztést és beszerzést, ami a gazdaságosabb 
mûködést és a település hosszú távú céljait szolgálja. 
/2./ A Képviselõ-testület biztosítani kívánja a pályázati kiírás
szerinti lakossági útépítési kezdeményezések önkormányzati
forrásoldalait. 

24. §.

A Velencei Híradó újság kiadványban, illetve az Önkormány-
zat honlapján a közérdekû információk megjelenítését bizto-

sítja. Keretet biztosít a többlet nyomdaköltségre (különszám és
kiadvány, mellékletek, stb.) és a honlap szerkesztésére, fenn-
tartásra, folyamatos karbantartására.  

25. §.
A Képviselõ-testület elkötelezett szándéka a velencei fiatalok
letelepedésének segítése. Ennek érdekében fenntartja eddigi
intézkedéseit, illetve azok hatékonyságának javítása érdekében 
további lépéseket tesz. Lakásépítési beruházásra, értékesítésre
a Hivatal készítse elõ a Szabályozási Terv szerint Velence
Rózsája parkot érintõ Zárt utcai tömbtelkek kialakítását. 

26.§.
/1./ A Képviselõ-testület részt kíván venni a tárgyévi
közmunkaprogramban. 
/2./ Fejlesztésre kijelöli a volt ÉDÁSZ-épületben lévõ
tulajdonrészét közösségi szolgáltatásra.

27. §.
/1./ Velence Város Önkormányzata jó kapcsolatot kíván
fenntartani a szomszédos településekkel. Ennek keretében
törekszik a fokozott együttmûködésre, illetve együttmûködési
megállapodásokat köt, amelyben költségmegosztást is vállal
konkrét feladatok elvégzéséhez. 
/2./ A Képviselõ-testület a történelmi egyházak
együttmûködését feltételezve támogatást biztosít fejlesztési
feladatokra. Az éves támogatáson túl, további támogatást nyújt
a Római Katolikus Egyház részére a temetõi út kialakítása,
illetve a temetõben létesítendõ vizesblokk (WC) létesítmény
kialakítására külön megállapodás alapján.

28. §.
A Képviselõ-testület aktívan részt kíván venni a Velencei-tó
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás munkájában, melynek
kapcsán felhatalmazza a Polgármestert:
A Kistérség érdekébe illeszkedõ és Velence számára fontos
fejlesztések és mûködés elõsegítését szolgáló tevékenységek
támogatására,
Velencére telepítendõ szolgáltatások befogadásának,
létesítésük megvalósításának elõsegítésére, támogatására,
Az elõnyös mûködési együttmûködések, így a társulások,
mikrotársulások létrehozásának elõkészítésére.

Átmeneti intézkedések 
29. §.

A Képviselõ-testület (kivéve ha eltérõ rendelkezés vagy
megállapodás van érvényben) bérleti – haszonbérleti
szerzõdéseit 6,1%-os inflációval indexálja.

30. §.
Amennyiben a költségvetésben a dolgozók számára biztosított
lakásépítés támogatási keret felhasználásra nem kerül, úgy az a
lakossági támogatásoknál felhasználható.

Záró rendelkezések
31. §.

/1./ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell
alkalmazni.
/2./ E rendelet a 2009. évi költségvetés zárszámadó
rendeletének hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszíti a 6
§. (4) bek. kivételével, továbbá hatályát veszíti az
1/2006.(II.20.) Ök. rendelet.
/5./ A rendelet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik. 

Velence, 2009. február 23.nap/GI

Oláhné Surányi Ágnes s.k. dr. Papp Gyula Gábor s.k..
polgármester címzetes fõjegyzõ

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 
Velence, 2009. március 9.

dr. Papp Gyula Gábor s.k.
 címzetes fõjegyzõ
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AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK …

Horváth Zoltán gyé-
mántdiplomás nyugdíjas
igazgató Pápay Ágoston dí-
jat vehetett át március 15-én.
1956. május 1-jén áthelye-
zéssel került Velencére a
Gyógypedagógiai Intézetbe,
mint tanító és igazga-
tóhelyettes, majd 1964.
szeptember 1-jével igaz-
gatónak nevezték ki. Ebben
az intézetben eltöltött közel

30 esztendõ életének gazdag, eseményekkel teli, szorgalmas
évei voltak. Nevéhez fûzõdik a gyógypedagógiai nevelés
meghonosodása Velencén. További szép, egészségben gazdag
nyugdíjas éveket kívánunk!

                                                          Gratulálunk!

* * *
Idén Ausztriában Pöch-

larnban rendezték meg az
asztalos tanulók nemzetközi
versenyét, ahol immár má-
sodik alkalommal ért el elsõ
helyezést a velencei ifjú
Szücs Attila a székesfehér-
vári Vörösmarty Ipari Szak-
képzõ Iskola 5. éves végzõs
tanulója. A versenyben isko-
lájukból minden kor- cso-
portból egy-egy tanuló vett
részt. Attila a korcsoport-
jában induló 60 fõs nemzetközi mezõnyt utasította maga mögé.

Gratulálunk a szép eredményhez, és további sikereket
kívánunk a pályájához!

Szerkesztõbizottság

Házasságot kötöttek:

2009. március 7-én:

   Pintér Attila – Molnár Orsolya

2009. április 4-én:

Lakatos József Attila – Radácsi Zita

2009. április 18-án: 

Vásárhelyi Attila Zsolt  – Müller Marianna Ilona 

Bóna Norbert Attila – Takács Anna 

Kudich András – Aggházy Edina

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné
anyakönyvvezetõ

Április közepétõl 
már a kültéri medencék 

is mûködnek
A kültéri medencék már április 17-tõl üzemelnek, így az

élményfürdõ kínálata három újabb medencével bõvül: egy
sodrófolyosós élménymedencével, mely a belsõ élményme-
dencébõl kiúszón át megközelíthetõ, egy nyak- és övzuhannyal
felszerelt termálvizes gyógymedencével, valamint egy spor-
tolásra alkalmas hideg vizes (24 °C) tanmedencével. 

A strand nyitása május közepére várható. Jelenleg a
komplexumot körülölelõ terület parkosítása folyik, hogy a
nyári forróság közeledtével zöld füves strand várja kedves
látogatóinkat.

Utolsó simítások a szálloda új szárnyában
Utolsó simításokat végzik az új épület-szárnyban. A 2008

novemberében 60 szobával megnyílt Velence Resort&Spa
szálloda és élményfürdõ komplexum építésének második
üteme a napokban, április 27-én befejezõdik, és a szálloda így
további 123 szobával bõvül. Az új szárnyban 64 összenyitható
szoba, úgynevezett családi szobák, valamint két moz-
gáskorlátozottak számára kialakított szoba is átadásra kerül. Az 
épületet zárt, fûtött folyosó köti össze a komplexum többi
épületével. 

Nemestóthy Andrea
Marketing és PR vezetõ

Velence Resort&Spa

Kistérségi hírek
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás 2009.

március 30-i, soros ülésérõl
A VKTKT napirendjei között szerepelt többek között a

2009. évi információs füzet megjelentetése.
Sajnos az idei évben a VKTKT 9 településébõl csak 5

(Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb) vesz részt a
kiadvány elkészítésében. Az ülésen a Tanács – a beérkezett
árajánlatok alapján – kiválasztotta a kivitelezõ nyomdát és
összesítette a kiadvány darabszámát.

A VKTKT 69/2008 (VI. 27.) sz. határozatával korábban
már módosította a VKTKT Közbeszerzési Szabályzatát. A
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX törvény módosítása
kapcsán szükségessé vált a VKTKT Közbeszerzési Szabály-
zatának újbóli módosítása, melyet a Tanács elfogadott.

A VKTKT által fenntartott nevelési-oktatási intézmények
gazdálkodásának változása miatt szükségessé vált több okirat
módosítása is. Így elfogadták a VKTKT Társulási Megálla-
podásának módosítását, az iskolák, valamint a Gárdonyi
Kistérségi Iroda Alapító Okiratának módosításait.

Az ülés utolsó napirendi pontjaként Balogh Zoltánné, a
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Gárdonyi
kirendeltségének vezetõje számolt be a 2009. évi munka-
helyteremtõ és munkahelymegõrzõ programokról.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

Tel: 22/589-572, 589-573
office@velencei-to.hu

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ
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Iskola hírek
Komáromban 2009. február 21-én rendezték meg a torna

diákolimpia országos elõdöntõjét. Iskolánk lánycsapata javítva
a tavalyi eredményén és pontszámán a 8. helyet szerezte meg.
Az elért helyezés mindenképp dicsérendõ, mert öt tornászunk
tudott részt venni a csapatversenyben (az elõírt létszám: 6fõ).

A csapat tagjai voltak: Végh Nikolett, Gáncs Barbara,
Fekete Nikolett, Nagy Anita, Bátonyi Sára.

Felkészítõ tanár: Varga Attila.

Bendegúz
Nyelvész
verseny
megyei

fordulója
A Bendegúz Nyelvész

verseny megyei fordulóját
2009. március 27-én, Székesfehérváron rendezték. Iskolánkat
hét tanuló képviselte.  

Az eredmények:
Kedves Tamara 1.a  1. helyezés
Érsek Máté 2.b  2. helyezés
Balázs Viktória 7.c 4. helyezés
Veliczky Péter 1.a 4. helyezés
Müller Kornélia 2.b 5. helyezés
Ratkovics Flóra 2.a 6. helyezés
Magyar Bálint 1.b 8. helyezés
Kedves Tamara 1.a osztályos tanuló hibapont nélkül oldotta

meg a feladatokat, ezért külön
dicséretet kapott. Õ részt vehet
az országos fordulón Szege-
den. Szurkolunk neki!

Zrínyi Ilona
Matematika

Verseny
Fedor Eszter, iskolánk 5. b osztályos tanulója a leg-

rangosabb matematikai megmérettetés, a Zrínyi Ilona
Matematika Verseny megyei fordulóján 3. helyezést ért el, és
így részt vehetett az országos döntõn, ahol a 18. helyen végzett.
Gratulálunk Eszter!

* * *

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

Ó v o d a i  h í r e k

Oklevelet kaptak 
a kis korisok

Véget ért a 12 alkalomból álló korcsolya tanfolyam. Az
utolsó foglalkozáson a szülõk is megtekinthették gyermekeik
korcsolyatudását, melyet a gyerekek a 3 hónap alatt sajátítottak
el. 

A gyerekek hamar megszokták a jeget, a többség izgatottan
várta a csütörtöki napokat, amikor mehettünk korizni.
Néhányan eleinte félénken mentek rá a jégre, idõnként egy kis
sírás is elõfordult, amikor elestek, vagy véletlenül meglökte
õket valaki. Késõbb már mindenki egyre biztosabban mozgott a 
jégen, és mire vége lett a tanfolyamnak, már mindenki meg
tudott állni a jégen. A bátrabbak lelkesen figyelték az edzõket,
és nagy örömmel végezték el a feladatokat: járás gólya módra,
medvejárás, pingvinjárás, átbújás a léc alatt, szlalomozás a
bóják között, fékezés, stb. Az órák végén mindig volt játék is,
abban is szívesen vettek részt. A tanfolyam végeztével az edzõk 
oklevelet adtak át minden részt vevõnek, ezzel is elismerve a
gyerekek ügyességét, bátorságát. 

Köszönjük az edzõk – Judit néni, és Csaba bácsi – munkáját,
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mellyel megszerettették a gyerekekkel a korcsolyázást.
Reméljük, hogy a megszerzett tudást sokszor lesz alkalmuk
hasznosítani és jövõre is sokan követik majd példájukat, és
jelentkeznek a korcsolya tanfolyamra.

Krepsz Mónika
Katica csoport

Nálunk járt az ovi-rendõr
A környékbeli intézményekkel együtt a mi óvodánk is

csatlakozott a Fejér Megyei Rendõr-Fõkapitányság bûn-
megelõzési szakemberei által kidolgozott Ovi–zsaru prog-
ramjához. 

A Gárdonyi Rendõrkapitányság két munkatársa játékos
foglalkozást tartott a nagycsoportos gyerekeknek.

A program célja, hogy gyermekeink játékos formában (pl.
mesék, történetek, szerepjáték) hallják azokat az intõ
figyelmeztetéseket, melyek a mindennapokat igyekeznek
veszélytelenebbé tenni, és kapjanak olyan információkat,
segítséget, melyek a helyes viselkedésüket alakítják. 

Izgatottan várták a vendégeket, a bemutatkozás után
oldottabb és vidámabb lett a hangulat. Nagy élményt jelentett a
rendõrjelvény, rendõrigazolvány, a szirénázó járõrautó is. 

A program kabalája „Rendõr Robi” ezen túl nálunk is
vigyázza a rendet. 

Köszönjük a lehetõséget és legközelebb is várjuk a segítõ
„Rendõr bácsit”!

Banka  Mária óvodapedagógus
Napsugár csoport

Ovizsaru-program
Óvodánkban ovizsaru-program indult, melynek célja, hogy

az óvodás  gyermekekeink felkészítést kapjanak – különbözõ
játékos szituációkon keresztül – miként kerülhetõ el a
sérelmükre elkövetett bûnözés. A program úgynevezett 6
modulból áll. Az elsõ foglalkozáson vendégünk volt két rendõr
és az ismerkedés szabályairól beszélgettünk. A rendõrök
bemutatták az igazolványukat és a ruhájukon lévõ eligazító
jelzéseket (rendfokozat stb.) valamint a különbözõ
„kényszerítõ” eszközöket. A bilincs nagy érdeklõdést váltott ki, 
s áhítattal szemlélték ugyanúgy, mint a rendõrök arcképes
igazolványát, amit kézrõl kézbe adtak. Szó volt még a
közlekedésben résztvevõ rendõr irányító szerepérõl. Ezen a
délelõttön minden gyermek fokozott figyelemmel kísérte az
elõadó rendõr szavait. Az ovisok két bábot kaptak, rendõr Robit 
és rosszcsont Ricsit. Legközelebb õk jönnek el hozzánk a
rendõrök helyett. Búcsúzóul képes kifestõt kaptak a gyermekek 
és az udvaron megtekinthették a rendõrautót a kiegészítõivel
együtt (sziréna, villogó lámpa). Nagy örömükre beleszólhattak
a mikrofonba is. Mindkét óvodarészben énekkel, körjátékkal
köszönték meg a rendõrök elõadását óvodásaink. 

Kovácsné Bencsik Éva
Süni csoport

Lubickolás a velencei
termálfürdõben

Nagy örömünkre szolgált, hogy gyermekeink meghívást
kaptak a velencei wellness fürdõbe egy frissítõ pancsolásra. Az
aktív testedzés nagyon fontos enne a korosztálynak is, ezért
szívesen éltünk ezzel a lehetõséggel. A gyerekek már napokkal
elõtte izgatottan várták az indulást. Nagyon szép környezet
fogadott bennünket, így már a megérkezés is érdekes volt
mindenki számára. A legfontosabb azonban csak ezután várt
ránk, a gyermekmedence kipróbálása. 

A sok érdekes vízi-játék csak még vonzóbbá tette a meleg
vizes lubickolást. Kicsit elfáradva, de mégis élményekkel telve
értünk vissza a csoportunkba. Köszönjük a meghívást, és
reméljük ezután is élhetünk hasonló lehetõséggel. 

Banka Mária 
óvodapedagógus

Napsugár csoport
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Húsvét az óvodában
Napsütéssel, madárdallal végre megérkezett a várva-várt

tavasz.  Óvodánk udvarát vidám gyerekzsivaj népesíti be azóta,
nap, mint nap.

Az évszak egyik
legszebb, a gyere-
kek legkedvesebb
ünnepe is megér-
kezett végre: a 
HÚSVÉT.

Feladatunk volt
már hetekkel elõtte
a húsvéti ünnepkör
érzelmi, hangulati
elõkészítése. Ennek
elsõ lépéseként csoportszobáinkat díszítettük, „átöltöztettük
tavaszi ruhába”.

Közben csalogattuk, hívogattuk a húsvéti nyuszit. Sok dalt,
verset, mondókát tanultunk meg a „tiszteletére”. 

Április 7-én megtartottuk családi játékdélutánunkat. 
Elsõként – az óvoda alapítványának jóvoltából – Rosta

Géza elõadómûvész, verses-zenés elõadását hallhatták a
gyerekek. Ezután a csoportokban folytatódott a program, fõtt
tojásokat díszítettünk, nyomdáztunk, ragasztottunk, alkottunk
a gyermekek örömére. 

Amíg mi dolgoztunk „besettenkedett a nyuszika, és

teleszórta” meglepetéstojásokkal az udvart. Izgatottan kerestük 
az ajándékokat a már elõre elkészített nyuszi fészkekben. 

Vidám, jó hangulatú nap volt. 

Kövesdiné Benedek Csilla  és Fujtás Józsefné
óvodapedagógusok

Nyuszi csoport

Köszönjük: 
Kupi Lászlónénak az húsvéti készülõdésben nyújtott
segítségét.
Kónyáné Zsuzsika néninek a húsvéti édességet.
Horváth Attilának az ovinak ajándékozott filc babát.

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 
tájékoztatója

A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményünk:
Pszichológiai tanácsadása új idõpontban!
Bakos Zsuzsa pszichológus, minden péntek 15.00 órától
17.00 óráig.

Jogi tanácsadás: 
Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap elsõ szerdai
napján 14.00-16.00 óráig;
Dr. G. Szabó Szilvia jogász minden hónap harmadik
hétfõjén 9.00-tõl 10.00 óráig.
Helyszín: 
Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as
telefonszámon!

Ügyfélfogadási idõ: 
Velence Tópart u. 52.

Hétfõ,                                     8-16
Kedd:                                     nincs ügyfélfogadás
Szerda:                                   8-16
Csütörtök:                              8-16
Péntek:                                   8-13

A nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás,
ügyintézés: 
Bencsik Ferencné  
szerda 9.00-11.00 óráig. 
Velence, Tópart u. 52. Kastély házasságkötõterem. 
Elérhetõség: 472-384.

Közösségi koordinátor fogadóideje: 
Szûcsné Boros Terézia. 
Péntek: 8-12-ig. 
Velence, Tópart u. 52. Kastély.

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

LUBICKOLÁS A TERMÁLFÜRDÕBEN 
Karácsony Tamara rajza
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Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók!
Az áprilist egy szabadtéri programmal kezdtük

és nem hagytuk, hogy az idõjárás megtréfáljon
minket. A kezdeti borongós idõ ellenére szép
számmal gyûltünk össze a Babák Rózsa Parkjában
található játszótéren, ahol örömmel töltöttük el a
friss a levegõn az idõt és csak ámultunk azon, ahogy
a nemrég még mászó babáink felfedezik a
játszóteret. Ha az idõ is engedi, akkor legközelebb

május 6-án klub
idõben látogatunk ki
a rózsáinkhoz. 

Április 8-án
elbúcsúztunk az új-
telepi védõnõtõl Si-
posné Papp Ju-
dittól, aki most már
hozzánk hasonlóan
készül az anyasze-
repre. Átmenetileg,
azaz június 30-áig

Bédné Hajnalka sukorói védõnõ helyettesíti õt. Elérhetõsége
megtalálható a weboldalunkon. A terhes tanácsadás változott! Kedd
helyett hétfõnként van 11.00-12.00-ig. 

Programjaink között szerepelt még a babával való utazás az
IBUSZ elõadásában, illetve hordozókendõ bemutató Somossy Eszter
segítségével.

A Kismama Klub az érdeklõdésre való tekintettel nem havonta
hanem kéthetente lesz. A következõ április 30-án, csütörtökön
17.00-kor a Kastély Házasságkötõ termében.

Programjainkról www.velencebmk.eoldal.hu címen olvashattok,
ahová folyamatosan friss információkat rakunk fel, illetve a szakértõk
által kapott és az egymás között cserélt sok hasznos információt a
honlapunk oldalain is megosztjuk mindenkivel 

Heti hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az aktuális
eseményekre, programokra.

Bármikor kereshettek,  e-mailen és telefonon is szívesen segítünk!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új tagunkat

összejöveteleinken szerdánként 9-11-ig a Mikkamakka Játéktárban, 
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Elérhetõségeink:

Martinovszkyné Tóth Veronika Málics-Talabér Veronika
Tel.: 70/382-1048 Tel.: 20/570-5876

tot_vera@freemail.hu vtalaber@vipmail.hu

IWIW: Baba - Mama Klub Velence

 

Születés Hete 2009 Fesztivál
Velencén

Idén májusban hetedik alkalommal kerül megrendezésre a
Születés Hete Fesztivál országos rendezvény-sorozata, melyhez idén
– nagyon nagy örömünkre – városunk is csatlakozik. A 2003-ban
útjára indult rendezvény-sorozat keretében az érdeklõdõk az ország
számos városában, településén találkozhatnak egymással, illetve a
várandóssággal, szüléssel, születéssel kapcsolatos hasznos infor-
mációkkal. A rendezvény idei jelmondata: „Nõbõl anyává, anyából
nõvé”. A május 16-24. között megrendezésre kerülõ programokat a
velencei Baba Mama Klub szervezõi, tagjai készítik elõ önkéntes
munkájukkal. A velencei programsorozat helyszínei a Zöldliget
Általános Iskola, a Kastély és könyvtár, valamint a velencei Ter-
málfürdõ. 

A Születés Hete Fesztivál programjainak összeállításánál töre-
kedtünk arra, hogy azok között megtalálja mindenki a számára
megfelelõt, legyen szó akár várandós kismamáról, vagy akár
többgyermekes családról. A programok természetesen teljesen nyi-
tottak és ingyenesek lesznek minden érdeklõdõ számára. 

A Fesztivál ideje alatt programjaink között szerepel majd számos
elõadás, mely a születéssel, a szüléssel és a gyermeknevelés nehéz-
ségeivel foglalkozik. Hallhatunk elõadást a kötõdésrõl, a szoptatásról,
az éjszakai gondoskodásról és vendégünk lesz egy dúla és egy
szülésznõ is. A programsorozatot rögtön egy gyermekes családokat
hívogató vidám kikapcsolódással kezdjük a Zöldliget Általános iskola
tornatermében, ahol a nemsokára induló általános iskolai és óvodai
rajzpályázat eredmény-hirdetésére és díjátadására is sor kerül (a
rajzpályázat részletei megtalálhatók a helyi iskolákban, óvodákban).

A fesztivál hete számos programmal kedveskedik a mozogni
vágyó érdeklõdõknek is. Lesz nyitott kismama torna, baba-mama
torna, mondókázás a gyerekekkel, és elsajátíthatjuk a kendõs hordozás 
alapjait is egy hozzáértõ oktató segítségével. A programsorozat
zárásaként virágpompába borítjuk városunkat egy jókedvû, közös
virágültetés keretében. 

A programokról részletesen olvashatnak a Baba Mama Klub
(www.velencebmk.eoldal.hu) valamint városunk (www.velence.hu)
web-oldalán, illetve a (www.szuleteshete.hu/velence) oldalon
melyekre nagyon nagy szeretettel várunk Mindenkit! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani eddigi támogatóinknak!
Velence Város Önkormányzata, Zöldliget Általános Iskola, Mik-
kamakka Játéktár, Velence Resort &Spa, VVV Északi Strand, V-max
Pizzéria, Tó-Vill Bt., Álmokból Valóság Esküvõ- és rendezvényszalon,
Lidó Divat, Mandarin Szolárium és Szépségszalon, Lottózó Velence,
Martinovszky Zsolt Kertészete, Krio Sejtbank, Orisek László
Papírbolt, Margit Virágház, Gajdos ABC, Emese Drogéria, Fapuma
Büfé és Fagyizó,Korona Cukor Zrt., HIPP. 

Találkozunk májusban a Születés Hete Fesztiválon!

Baba - Mama Klub
Elérhetõségeink: 06/20-570-5876 Málics-Talabér Veronika

május 16.  Szombat
15.00-17.00 Hordozókendõ bemutató és oktatás – Szabó
Veronikával a Velence Spa Fittnesstermében,
május 17.  Vasárnap
10.00 Bohóc és bûvészelõadás A Zöldliget Általános Iskola
tornatermében. Közben arcfestés és fotózás utána pedig az óvodai és
iskolai rajzpályázat eredményhirdetése
10.00 Krio Sejtbank elõadás a Zöldliget Általános Iskola
elõadótermében
május 18.  Hétfõ
9.30 Író-olvasó találkozó Dr. William Sears: Éjszakai gondoskodás
Bálits Éva bemutatásával a Könyvtárvan
11.00 A szoptatás kezdeti nehézségei – Makai Kinga IBCLC
szoptatási szaktanácsadó elõadásában a Kastélyban.
május 19. Kedd
10.00 Baba-Mama torna a Velence Spa, Fittnes termében. A
részvétel ingyenes.
16.00 Anya-Gyermek kötõdés – beszélgetés Csóka Szilviával a
Kastélyban
17.00 A Székesfehérvári szülészetrõl – Kelemenné Márta
szülésznõvel
május 20. Szerda
18.00 Kismama torna a Velence Spa, Fittnesstermében. A részvétel
ingyenes.
május 21.  Csütörtök
16.00 Anyává válni – beszélgetés Csóka Szilviával a Kastélyban  
17.00 Miben segíthet egy dúla? – beszélgetés Borda Zsófiával a
kastélyban
május 22.  Péntek
9.30 Mondókázás, dalolás – Bertáné Kiss Mónika zenetanárrala
Mikkamakkában.
10.30 Beszélgetés a játszóházról, az együtt-játszásról – Kecskés
Márta a Mikkamakka játéktár alapítójával
május 23. Szombat
Virágosítás – Közös ültetés a városi virágosításon. 

A Kastélyban tartott rendezvények ideje alatt a Mikkamakka
Játéktár díjmentesen várja a gyerekeket és szüleiket, 

nagyszüleiket közös játékra!
A Kismama-Totó és a Látogatói kérdõív kitöltõi között ajándékot

sorsolunk ki.
A programváltozás jogát fenntartjuk.
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K U L T U R Á L I S  R O V A T
2009. évi velencei programok

május 30. Orbán-nap, Gyermek-nap
Egész napos mûsor, kirakodóvásár, utcabál
Bence-hegy Szt. Orbán tér 
(Panoráma úti parkoló)

* * *
Koncert:
július 17. 19.30 óra MUSICA SACRA – Lehr Edit és barátai

hangversenye
          Fõ utcai katolikus templom

* * *
IV. Velencei – tavi Nyári Játékok

„Velence a Virágváros!”
HELYSZÍNVÁLTOZÁS !

2009. június 19-20.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok        
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
2009. június 26-27.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok        
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
2009. július 3-4.             IV. Velencei-tavi Nyári Játékok        
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
2009. július 10-11.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok        
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
2009. július 17-18.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok        
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
2009. július 24-25.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok        
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
2009. július 31-augusztus 1.     IV.Velencei-tavi Nyári Játékok                    
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)
2009. augusztus 7-8.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok        
Velencei Vízi Vár, Északi Strand (Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

* * *
KÁPOLNA GALÉRIA 
Bod László Kápolna Galéria (Fõ u. 161.) 
2009. július 3-tól – augusztus 30-ig
Széles palettán, avagy: Családi mûtárgyleltár kiállítás
A Kápolna Galéria nyitva tartása a kiállítások idõtartama alatt:
péntek, szombat, vasárnap 15.00 órától 18.00 óráig.

* * *
július 4-én 18.00 órakor az esztergomi Zsolt Nándor Zene és
Mûvészeti Iskola vonós tanszakának hangversenye

* * *

Velencei Nyári Zenés Esték
HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

július 19.   20.30 óra Több mint koncert … – Hernádi Judit mûsora
 Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
rendezvénysátor
július 26. 20.30 óra József és a színes, szélesvásznú álomkabát -
musical
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
rendezvénysátor
augusztus 2. 20.30 óra Elvámolt nászéjszaka – vígjáték
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
rendezvénysátor
augusztus 9.  20.30 óra Gerner – Várfi kabaré 
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
rendezvénysátor

* * *
Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
augusztus 19. 20.00 óra Velencei Nemzetközi Néptáncest
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) –
rendezvénysátor 
augusztus 20. 20.00 óra Velencei Zene és Tánc Napja
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) –
rendezvénysátor
augusztus 21.  Velence város születésnapi vigassága,
XII. Velencei Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap
15.00 órától mazsorettek mûsora a színpadon, majd 
17.00 órától az Enyedi utcán felvonulás a rendezvénysátorig
22.00 órakor Tûzijáték, utána bál 
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) –
rendezvénysátor 

* * *
augusztus 20. 10.00 óra  Római Katolikus templom 

melletti parkban 
Augusztus 20-i ünnepség

* * *
október 3. 10.00 óra Babák Rózsakertje ünnepség
Velence – Babák Rózsája park

* * *
november 7. 10.00 óra  IV. Liberália Újborünnep, a borászok 

és Szent Benedictus ünnepe
Velence, Bence-hegy  – Pincesor

Egészséges
és Kulturált Emberekért
Egyesület 
Velence, Árok u. 2. tel: 06-70/313-6198 •

http://egyesulet.extra.hu
Rendszeres foglalkozásaink:

– Önvédelmi oktatás: hétfõ, csütörtök 18-20 ó.
– Tai-chi: kedd 17-20 ó. (Helyszín: Zöldliget Ált. Isk.)
– Gerinctorna (Pilates, intim és gyógytorna): 

kedd, szerda 167-18 ó.
– Jóga: szerda 18.30-20 ó.
– Callanetics torna: kedd 18-19 ó, péntek 19-20 ó.
– Gitárklub: szombat 14-16 ó.
– Meditáció: vasárnap 17-19 ó
– Társastánc (jive, cha-cha-cha, keringõk, salsa, rumba): 

szeptembertõl újra! Addig várjuk felnõtt kezdõ és
gyerekek jelentkezését is!

Az idõpontok változhatnak,  kérem telefonon
érdeklõdni!

Varázsfia Kézmûves Klub
Új szakkört indítottunk:

Hobbi szabás-varrás, témája:
blúz, szoknya, nadrág szabásminta elkészítése, 

ruha kiszabása, valamint megvarrása
(Rugalmas idõbeosztással, elõre egyeztetett idõpontban.)

Kézmûves technikáink is bõvültek:
Kötés, horgolás, keresztszemezés, textilfestés,

textildekopázs, fonás, csomózás és még sok minden más!
Rajzoló és festõ szakkör:

Jelentkezni lehet: a helyszínen, vagy telefonon.
Nyitva tartás: hétfõtõl – péntekig  9 – 17-ig

szombaton 8 – 13-ig

Ismét indítjuk nyári kézmûves táborunkat
 július 15-étõl!

Elérhetõségünk: Velence, Zárt u. 16. 
(Babák Rózsája park mögött.) Tel.: 06-70-512-7628

Mindenkit szeretettel várunk!

Fekete Zsuzsa
klubvezetõ
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H Ú S V É T
A húsvéti események sokak számára távolinak tûnnek.

Közel kétezer évvel korábbi tényekre emlékezünk. Mintha a
történeteknek nem is lenne közük a hétköznapjainkhoz, mintha
életünket alig érintenék. Ám ez csak a látszat.

Húsvét titka minden megkeresztelt embert érint. A
keresztség szentsége életünket egyszer, s mindenkorra
összeköti a Feltámadott életével. Általa mindnyájan
meghaltunk Krisztussal és vele együtt új életre támadtunk.
Általa mindnyájan részesültünk abban a Lélekben, aki
Krisztust föltámasztotta a halálból. Ezért sem lehetünk
közömbös, rideg szemlélõi a húsvéti történéseknek. 

A gazdasági és a politikai válság egyre mélyül.
Lehetõségeink mind jobban behatárolódnak. Tele vagyunk
keserûséggel, aggódással, panasszal. Változtathatunk ezzel
helyzetünkön?

Húsvét megláttatja velünk: az élet nem a halállal végzõdik,
hanem az Életbe torkollik, az emberi lét így végtelen. Épp ezért

nem akarunk erõnek erejével mindent belezsúfolni rövid földi
életünkbe. A betegség, a fájdalom, a szenvedés, a halál
valósága minket is megrendít, ahogy Krisztus Urunkat is, mégis 
szeretjük, szépnek találjuk az életet, amelyet Isten ajándékozott
nekünk. Ugyanakkor várakozással tekintünk az eljövendõ élet
felé, milyen meglepetéseket szán nekünk az Úr, az élet barátja.
Jézus számtalan példabeszéddel, különösen a mennyegzõs
lakoma képével érzékelteti, hogy az elkövetkezõ élet felülmúl
minden emberi fantáziát. 

Szent Pál mély meggyõzõdéssel hirdeti:
„Ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem

mérhetõk az eljövendõ dicsõséghez, amely majd megnyilvánul
rajtunk.” (Róm. 8,18)

Húsvét önátadó szeretetre bátorít. XVI. Benedek pápa
2008. húsvétján az Urbi et Orbi áldás elõtt többek között arról
szólt, hogy Jézus feltámadásának meglepõ eseménye lényege
szerint a Szeretet eseménye, az Atya szeretetének tette, aki
odaadja Fiát a világ üdvösségéért, a Fiú szeretetének tette, aki
mindnyájunkért ráhagyatkozik az Atya akaratára és a Lélek
szeretetének tette, aki feltámasztotta a halálból Jézust.

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Elõzõ cikkem óta megérkezett nem csak a tavasz, hanem

már a nyárnak is mondható meleg, 20 – 25 fokkal.
A Klub elõtti téren ingyenes csontritkulás, hallásvizsgálat

és szívritmus – vérnyomás mérést végeztek – nem csak
klubtagoknak – , amire sajnos kevesen jelentkeztek.

Nagyon köszönöm azoknak a Kedves Klubtagoknak a
segítségét, akik részt vettek az ablaktisztításban. 

Részt vettünk a Magyar Termékek Vásárán, ahol azt
hiányoltuk, hogy nem volt krumpli, alma, hagyma és egyéb
olyan termék, amit még szívesen láttunk volna. Nagy
várakozással voltunk, sok volt az érdeklõdõ, reméljük a
következõ alkalommal több áruféleség lesz.

Áprilistól szeptember végéig minden szerdán 17.00 órakor
találkozunk a klubhelyiségünkben!

Minden Kedves Velencei Nyugdíjasnak erõt, egészséget
kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

* * *

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub szervezésében a klubtagok

részére ingyenes orvosi vizsgálatokat végeztek Székesfe-

hérvárról a BEMAX munkatársai, legfõképpen hallásvizs-
gálatot április 4-én a klubhelyiségben. Az ingyenes szol-
gáltatásukat sokan vették igénybe, nem csak klubtagok jöttek,
mindenkit tisztelettel és szeretettel fogadtak a vizsgálatokat
végzõk. Köszönjük a tiszteletet és a segítõkészséget, amit
nyújtottak nekünk, köszönjük az Igazgató/Asszonynak/Úrnak,
aki engedélyt adott arra, hogy minden vizsgálat ingyenes
legyen.

Április 18-án a Szakmunkásképzõ Intézetben tartottuk
meg az I. negyedéves névnapokat és kissé megkésve a húsvéti
locsolkodást, mivel ez a nap volt alkalmas arra, hogy nagyobb
helyiségben ünnepelhettünk. (Sajnos a klubhelyiségünk még
mindig kicsi, nem férünk el benne.)

A kápolnásnyéki Nyugdíjas Klub vezetõje és tagjai
meghívtak bennünket egy szórakoztató délutánra, meghí-
vásukat elfogadtuk, ott leszünk!

Április 25-én nagytakarítást rendezünk a klubhelyiségben
és annak udvarában, természetesen nem maradhat el a finom
körömpörkölt sem.

Továbbra is kérjük a Polgármester asszonyt és a
Képviselõ-testület tagjait, segítsenek bennünket azzal, hogy
nagyobb helyiségben tölthessük a találkozásainkat, klub-
napjainkat. 

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget
kívánok!

  Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei

VELENCEI HELYTÖRTÉNETI KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET HÍREI

Tisztelettel kérjük a város Lakosságát, hogy aki tud olyan
kiemelkedõ személyrõl (gondolunk itt ismert közéleti
személyekre, írókra, költõkre, mûvészekre, valamennyi mûvészeti
ágban, tudomány képviselõire, stb.), aki Velencén született, élt,
vagy bármilyen módon szorosan kötõdik városunkhoz, avagy ma
is itt él, szíveskedjen nevét, esetleg elérhetõségét eljuttatni az
Egyesületünkhöz:

Könyvtár (tel.: 06-22-472-453, vagy 06-70-629-0894)
Kérjük, hogy aki városunkról írta a szakdolgozatát, vagy

disszertációját, jelezze felénk.
A   Helytörténeti  Egyesület a  beérkezett pályázatok  közül, 

három pályamûvet  emelt  ki,  akiket jutalomban  részesít.
– Malomvári  Tiborné: Tükrös  Tükre

– Szilágyiné  Csákvári  Katalin: Velence  tárgyi  néprajza, jeles
napjai  és népszokásai
– Radácsi  Lászlóné: Óvoda, Általános Iskola,  Speciális 
Szakiskola  és Gyermekotthon  55 éves  története.

Külön  dicséretben  részesíti  a Velencei-tavi Rózsa I.  sz .
Nyugdíjas Klub közösségét  a klub  történetének  megírásáért.

Köszönjük  lelkes  és  precíz, fáradságos  munkájukat,
GRATULÁLUNK!

 A  pályamûveket minden  érdeklõdõ  megismerheti  a  Városi
könyvtár olvasótermében

Segítségüket elõre is köszönjük:
Galambos Györgyné

elnök
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Noé Bárkája 2009-ben
(Gazdasági világválság Bibliai szemmel)

A gazdasági világválság egyre jobban megmutatja azt, hogy 
sem a politikusok, sem az országok vezetõi, sem a legnagyobb
cégek vezetõi, sem a bankok tulajdonosai, sem akik a „világot
uralják” nem tudnak igazából mit kezdeni a helyzettel. Nem
tudnak kimászni belõle, holott ez nekik sem jó, hiszen
elmaradnak a bevételek, elmaradnak a várt eredmények,
nyereségek és ezáltal mindenki kevesebb pénzhez fog jutni. A
döntéshozók nem foglalkoztak eddig sem a szegényebbekkel,
de most, amikor már a gazdagok is elszegényednek – vagy
jobbik esetben nem lesznek annyira gazdagok, mint amennyire
voltak, vagy amennyire szeretnének lenni –, elkezdtem keresni
a Bibliában, hogy van-e ott valami olyan megoldás, amelyikhez 
nyúlni lehetne, mint jó példa. Mivel Isten teremtette a földet,
csak tud valami receptet erre a helyzetre is. Valamiért mindig az 
utolsó idõk jelei jöttek elém, de nem az konkrétan, hogy itt a
vége, hanem az, hogy miért történhetett mindez. Olyan ez mint
az orvostudomány. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogyan tud
minket egy gyógyszer meggyógyítani, ahhoz elõször meg kell
találnunk a betegség forrását, a probléma gyökerét.
A Bibliát olvasva arra jutottam, hogy az elsõ megoldást Noé
bárkájánál találjuk meg. Természetesen több megoldást lehet
találni mind az Ó-, mind az Újszövetségben egyaránt, érdemes
hát ilyen szemszögbõl is olvasni a Bibliát, az élõ Isten könyvét.
I. Mózes 6:5-6. „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság
mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének
minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz,
megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és meg-
szomorodott a szívében.”

Azonban, hogy ne legyen ennyire szomorú a történet, van
egy rövid, de reményteljes mondat az I. Mózes 6:8-ban: „De
Noé kegyelmet talált az Úr elõtt.” Ez nagyon fontos. Van egy
másik út is, van megoldás!

Ezután a történet után nem sokkal késõbb (II. Mózes
20.részben) olvashatunk arról, hogy Isten ad törvényt „a
Tízparancsolatot” –, melyet ha betartunk, olyan életet tudunk
élni, amellyel mind mi, mind a körülöttünk levõknek jó lesz.
Ha olyan a kapcsolatod Istennel, ami kedves elõtte, akkor
egyenes következménye az, hogy nem lopsz, nem csalsz, nem
hazudsz..., vagyis betartod a parancsolatokat! A baj csak az,
hogy nem tartjuk be.

Mi érvényes ránk Noé történetébõl, a Tízparancsolatból, az
egész Bibliából? Tudunk-e egyáltalán mi tenni ezért valamit,
amikor mi csak porszemek vagyunk a nagy világ-
mindenségben? A jó hírem az, hogy igen! Éljünk a Biblia
szerint!

Elsõ dolog, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Ki a mi
Istenünk? Nem vallásokra gondoltam, hogy egyik katolikus,
másik református, adventista, baptista vagy izraelita. Nem. Ma
ki az Istenünk? Kit istenítünk? Mi a legfontosabb nekünk?
A pénz. Mert pénzen mindent meg lehet venni, mert minden
pénzbe kerül. Mert az egész világ a pénz körül forog. Pénzbe
kerül az élet, az élelem, a ház, az autó, a jólét, még a szegénység

is. A baj az, hogy a pénz lett az istenünk, mert úgy gondoljuk,
hogyha pénz van és amit azon meg lehet venni, akkor boldogok
leszünk. Pedig ha bevalljuk õszintén, ez nem igaz. A pénz
szeretete, szerelme és amit ezen lehet megvenni, rabságba köt
bennünket. A legnagyobb ilyen rabság a Hitel! Ma a világ a
hitelek bedõlésén, a bankok követelésén, az emelkedõ kamatok
miatt van megrogyva. El van adósodva az ember a banknak,
mert a háza hitelre van, mert az autó hitelre van, az állam el van
adósodva, mert autópályát épít, mert országot épít, mert jólétet
épít, mert jót akar az embereknek, csak azt nem úgy teszi, ahogy 
az igazán neki jó.

Nagyon egyszerû történetet hallottam a boltban: Január
végére már annyira elszegényedtek egyesek, hogy a boltban is
kevesebbet költenek. 1 kg kenyér helyett már csak 0,75 kg-osat, 
kiflit egyáltalán, 30 dkg párizsi helyett csak 20 dkg-ot vesznek.
A szokásos szombati csokit a gyereknek nem veszi meg az apa
vagy az anya, de a cigit igen. Majd többet ülhet a tv elõtt... ezzel
kárpótolja. Ez szeretet? És itt nem a csokiról van szó!
Igen, minden a pénz szeretete miatt jutott ide.

Az ország vezetõi (mindegy, hogy elvtársak vagy
polgártársak, jobb vagy bal, északi vagy déli, zöld vagy kék
párti) úgy alakítják, hogy megoldják majd õk. Senki nem
beszélt arról, hogy ne vegyél fel (akkora) hitelt vagy fogd vissza 
a vágyaidat vagy ne építs akkora házat vagy gondold végig,
biztosan szükséged van neked erre? Nem, mert minél többet
költesz, akár van pénzed, akár hitelt veszel fel, az a tied, többed
van, jó neked. Igazából abból adót fizetsz (a kereskedõ az áfát
az államkasszába fizeti), ezért ne várd az államtól, hogy errõl
lebeszéljen.

Olyan furcsa, hogy szinte senkitõl sem hallom azt, hogy
lemondom a kábel-tv-t, lemondom az újságelõfizetést,
leszokok a cigirõl, lemondom a vezetékes telefont, lemondom
az Internet elõfizetésem, kevesebbet megyek az autóval, csak,
hogy ne elégedetlenkedjek és alkalmazkodjak ahhoz, amibe
belevittem magam és a családom és amiben benne van most az
ország, az egész világ.

Ma nem hallunk arról, hogy egymásnak segítünk házat
építeni. Kevesebb munkadíj, kevesebb kiadás. Kialudt a
szeretet, helyette jött az Én, az enyém és a jogom van hozzá,
továbbá a dögöljön meg a szomszéd tehene is. Inkább a tv-t
nézzük (kb. 45 magyar nyelvû csatorna létezik) minthogy egy
jót beszélgetnénk a körülöttünk levõkkel, közben pedig
segítünk egymásnak építeni az életünket. Internet elé ülünk
vagy újságot olvasunk, minthogy apa a fiát, anya a lányát
megtanítaná az életre, segítene a tanulásban, megmutatná neki
azt, amit a szüleitõl, az élettõl tanult. Nem magyarázzuk el neki,
hogy ezt a gazdasági válságot úgy lehetett volna elkerülni, ha
nem vágynak annyi felesleges „jóra” és nem költenek annyi
butaságra, inkább kötik magukat a hitel rabságába. Lakni kell
valahol, autó is szükséges, de nem mindegy, hogy, mekkora és

Húsvét ünnepe, amikor újra átéljük Jézus feltámadásának
tapasztalatát, arra hív, és bátorít bennünket, hogy utasítsunk
vissza minden önzést és gyûlöletet, és így kövessük a Bárányt,
akit megöltek és mégis él.

A Feltámadottal való találkozás küldetéssé változik. Önzés
megtartani magunknak Húsvét örömét. A Családok 6.
Világkongresszusának egyik elõadója mondta: „Amikor élet és
családellenes lobbikkal állunk szembe, nem elég jónak lennünk 
otthonaink falai között, keresnünk kell egymást és együttesen
értékeink tudatában az élet tanúivá kell lennünk.”

Klaus Hemmerle, az elhunyt aacheni püspök sorait idézem:

„Legyen húsvéti tekintetünk,
amely felismeri

a halálban az életet
a bûnben a megbocsátást

a szakadásban az egységet
a sebekben a dicsõséget
az emberben az Istent

Istenben az embert
az „én”-en túl a másikat.”

Imre atya

(Folytatás a 20. oldalon)
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Szer kesz tõ sé gi köz le mény
A Ve len cei Hír adó szer kesz tõ sé ge, va la mint az új ság ba

cik ket írók, mun ká ju kért anya gi jut ta tás ban nem ré sze sül -
nek, va la mennyi en el len szol gál ta tás nél kül vég zik e te vé -
keny sé gü ket.

Szer kesz tõ bi zott ság

Ve len ce Vá ros Ön kor mány za tá nak 
2009. év ben ér té ke sí tés re  ki je lölt in gat la nai:

 (irány ár mi ni mum)

                                                                                                       2009. évben

Sor szám:  Hely raj zi szám         m2         Cím                          nettó euro/m2

Összközmûves:

1.              1623/22 1.983    Zárt u. 88

2.     26/9 1.471    Cse me te u. 53

3.             19, 20, 23 1.592    Cse me te u. 53

Köz mû ves:

4. 585/28, 585/29, 585/30 (3 db)  Eve zõs út mel lett    68

Er dõ te rü let:

5.                  118/4                3.127/10.927 42

Vá sár tér ut cai la kó tel kek (összközmûves):

S.szám: Hely raj zi szám m2                                                             

1. 1578/8 630 38

2. 1578/9 630 38

3. 1578/11 630 40

4. 1578/12 630 40

A vételár forintban kerül meghatározásra ezen határozatban foglalt euró/m2

egységár alapján, az aktuális forint – euró árfolyamnak megfelelõen.

Azo nos ár aján lat ese tén a li cit sza bály zat sze rint tör té nik az ér té ke sí té si el -

já rás!

A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. a

szolgáltatási területén az idei évben
az alábbi kedvezményes

lehetõségeket biztosítja:
ã hulladékszállítás,
ã konténter szállítás szolgálati területünkön belül 5% kedvezmény.

3 m3 7 m3 8 m3

Kedvezményes ár 13.200 Ft + ÁFA 24.060 Ft + ÁFA 25.170 Ft + ÁFA

Folyamatos szállítás esetén a második konténernél további 2%, több konténer esetén max.
5% kedvezmény!

Vállaljuk:
ã hulladék elszállítását felrakással (gépi, kézi),
ã terület teljes takarítása,
ã tereprendezés,
ã parkosítás,
ã öntözõberendezés építése,
ã kerti tó építése.

A fenti munkákra igény esetén helyszíni felmérés után tételes ajánlatot
adunk. 

Várjuk megtisztelõ érdeklõdését, árajánlat kérését és
megrendelését!

2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 2481 Velence, Tópart u. 26.
Tel.: (22) 579-185 Tel.: (22) 472-111
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8-12 Ügyfélfogadás: 
szerda: 8-12, 13-15; péntek: 8-12 hétfõtõl péntekig: 8-12.

Római Katolikus Egyházközség miserendje
Templom (Ó-falu – Fõ u.):

 hétfõtõl – péntekig: 17.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 17.00 óra

vasárnap: 11.00 óra

Templom (Újtelep – Zárt utca):
vasárnap: 8.30 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: este 6-tól Bibliaiskola

Szerda: este 6-tól Imaóra
Péntek: délután 5-óra Ifjúsági alkalom

Vasárnap: délelõtt 10-óra Istentiszteleti alkalom

TÁJÉKOZTATÁS!
Tá jé koz tat juk Ve len ce Vá ros La kos sá gát és min den ér de kel tet,

hogy a te le pü lé sen lé võ te me tõk ka pu kul csai, ese ten ként el kér he tõk
az aláb bi he lye ken:

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 
Plé bá nia Hi va ta lá ban: Fõ u. 70.  Tel.: 22/472-149

vagy:   Szán tó Sán dor – Fõ u. 87. 
Tel.: 22/474-495  (ka to li kus temp lom kö ze lé ben)

Re for má tus Egy ház köz ség  Pa ró ki á ján (temp lom ud va rá ban):  
Temp lom köz 1.  Tel.: 22/472-372  vagy:  

Szórády And rás – Fõ u. 62.   
(Ó-fa lu si óvo dá val szem ben)  Tel.: 22/472-081

milyen áron! És ami ezen kívül van, arról nem is érdemes
szólni.

Mi a megoldás? Noé Bárkája. Az özönvíz már esik, csak
most nem esõ formájában, hanem a gonosz minden egyéb
támadásával, hogy téged tönkretegyen. Bejött neki, mert nem a
Teremtõ, hanem a pénz az isten ma a világban. Gyere be Noé
bárkájába és keresd az igazi Istent! Kerülj az õ védõszárnya alá.
Van egy ilyen igevers a Bibliában: „Keressétek elõször az Úr
országát és igazságát és ráadásul minden megadatik nektek”.
Itt ne a jó autóra, a hitelmentes házra gondolj, hanem arra a
belsõ békességre, amelyet NEM tud megadni a pénz, és a
pénzen megvehetõ világi kívánságok. Kérd Isten bölcsességét,
hogy adjon értelmet és engedelmes szívet túlélni ezt az
idõszakot. Jézus azt mondta, hogy nem azért jött a világba,
hogy az övéit kimentse, hanem hogy megtartsa õket. Isten azért
engedte meg ezt a gazdasági válságot, mert a pénz lett az
Istenünk. Szólni akar nekünk, hogy ne hazudjunk magunknak,
nem a pénz boldogít! 

Ha nem fékez le most, még nagyobb káosz lenne és még
szörnyûbb lenne ebbõl kimászni. Kijönni pedig csak úgy
fogunk, ha helyretesszük az értékeket és Isten vezetését kérjük,
hogy az õ akarata szerint éljük meg életünket.

Zárszónak pedig egy ötlet: Ha vége lesz a válságnak, ne
hagyd, hogy késõbb újra beleess a pénz rabságába. Légy bölcs
és járj Istennel. Ha Istennel jó kapcsolatban leszel, esélyed lesz
egy jobb életre. Ott belül.

viktorio
Baptista Szolgálat

(Folytatás a 19. oldalról)
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI

HIVATALÁNAK TELEFONSZÁMAI

ADÓ OSZTÁLY 
Ko vács Jánosné 589-413 gép jár mû adó, építményadó
Szikora Melinda 589-409 iparûzési adó, talajterhelési

díj, beszedett napidíj
Farkasné 
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Hor váth Edi na 589-412 osz tály ve ze tõ
Tö rök Tiborné 589-408 gyer mek vé de lem, 

mun ka nél kü li ek se gé lye,
szo ci á lis se gé lyek, közgyógy- 
el lá tás, la kás fenn tar tói támo-
gatás, ha di gon do zás sal
kap cso la tos ügy in té zés

Sza bó Lászlóné 589-417 anya köny ve zés, 
lak cím be je len tés, ha gya té ki
ügy in té zés, gyám ügyek,
moz gás kor lá to zot tak
köz le ke dé si tá mo ga tá sa

Kallós Éva               589-4441/24 fizetõ vendéglátó
engedélyek, egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés

ALJEGYZÕ
Sze lei And rea 589-418 bir tok há bo rí tás, sza bály-

sér tés, ok ta tá si ügyek,
la kás épí té si ked vez mény

MÛSZAKI OSZTÁLY
Csiszár Balázs 589-406 épí té si és hasz ná lat-

bavételi en ge dé lyek, 
te lek ala kí tá si en ge dé lyek, 
ren de zé si terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

Tör jék Zol tán 589-405 utak, jár dák, köz te rü le tek
hasz ná la ta,  fel bon tá sa, 
víz el ve ze tés, víz jo gi,
tûz gyúj tá si
en ge dé lye zés

Mo hai Beáta 589-407 mû sza ki ad mi niszt rá tor
tár su la ti ügyintézõ

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
Ablonczi Er nõ  mo bil: 06-30-588-6416
Lász ló Józsefné mo bil: 06-30-291-7079
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Filler Er na 589-414 pénz ügyi osz tály ve ze tõ
Mol nár Ferencné 589-410 költ ség ve tés sel 

kap cso la tos ügyek
Karaniczné Fo dor Éva 589-415 köny ve lés
Csikmérõ Enricóné 589-411 köny ve lés
Egri Andorné 589-411 köny ve lés
Mészárosné 
Molnár Krisztina 589-423 pénztár
TITKÁRSÁG (polgármester és jegy zõ el ér he tõ sé ge)
Géjó Irén 589-402
Ba logh Eri ka 589-425; 589-416
Kusnyérné 
Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT 
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400 mûködési engedélyek, iktató

ÜGYFÉLFOGADÁSI NAPOK
Pol gár mes ter: hét fõ:           8.00–12.00-ig

szer da: 12.00–15.30-ig
Jegy zõ: szer da:   8.00–15.30-ig
Ügy in té zõk: hét fõ, pén tek:  8.00–12.00-ig

szer da:        8.00–15.30-ig
Pénz tá ri órák nyit va tar tá sa:

                       hét fõ:        10.00–12.00 -ig
szer da: 9.00–12.00 -ig

13.00–15.00 -ig
                      pén tek: 9.00–12.00 -ig

...de ter mé szet sze rû leg mun ka idõ ben, sür gõs eset ben, fél fo ga dá si
idõn kí vül is fel ke res he tõ.  A hi va tal gyám ügyi igaz ga tás ki vé te lé vel,
min den ön kor mány za ti el sõ fo kú ha tás kör rel ren del ke zik.  

E-mail: hi va tal@velence.hu                   Fax.:472-747

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Or vo si ügye let: 472-242
Hív ha tó hét fõ tõl-csü tör tö kig: 17.00–7.00 órá ig,
              pén tek 17.00 órá tól hét fõ 7.00 órá ig fo lya ma to san.

Pol gár õr ség: Hív ha tó szom bat-va sár nap 06-30-9270-422
                      és ün nep nap 12.00–20.00 órá ig.

Köz te rü let-fel ügye lõk:                                        06-30-588-6416;06-30-291-7079

Hu mán Csa lád se gí tõ Szolgálat
E-mail:human01@freemail.hu      470-288

A ha tó sá gi ál lat or vos: Dr. Kovacsik Ödön, 570-180, 570-181

Ma gán ál lat or vos: Dr. Ber ta Gyu la, 472-310

MOHOSZ Ve len ce Tavi Ki ren delt sé ge  370-339
Ve ze tõ je: Se bes tyén And rás 06-30-9540-731
MOHOSZ Ve len ce Tavi Hal õr cso port ve ze tõ
Schwaller Mihály 06-30-748-8355

Fa lu gaz dász: 
Dó zsa Már ta me zõ gaz da sá gi ta nács adás 06-70-247-0746
Ügy fél fo ga dás: min den ked den 10-11-ig Kas tély – házasságkötõterem

Hul la dék szál lí tás sal 
és  köz vi lá gí tás sal kap cso lat ban 472-111

Fo lyé kony hul la dék el szál lí tá sa meg ren del he tõ:
HERKE Bt. 06-20-939-1955

FiberNet hibabejelentés 06-40-200-530

DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
(ügyfélfogadás: hétfõn és szerdán 8.00–13.00)
Hibabejelentés: 584-200
Egyéb ügyintézés: 06-40-240-240

E-on Áram szol gál ta tó  (in gyen hív ha tó): 06-80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: 
kedden 16.00 – 20.00 óráig; csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig

TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó  u. 20.) 589-597

TÓ TÉVÉ adás nap jai
Hét fõ: 18-19 órá ig (szer dai adás is mét lé se)
Szer da: 18-19 órá ig (élõ adás)
Szom bat: a Fe hér vár TV adá sán be lül

(a Fm-i Hír lap ban meg je len te tett idõ pont ban)

VELENCE TÖRTÉNETE
KÖNYV ALAKBAN

Vá ros ava tó ün nep sé günk re el ké szült Kupi
Lász ló fel dol go zá sá ban „Ve len ce vá ros volt és
vá ros lett” cím mel Ve len ce tör té ne te könyv alak -
ban. 

A könyv mél tó an mu tat ja be te le pü lé sünk múlt -
ját, szin te nap ja in kig a je le nét. A könyv meg vá sá -
rol ha tó a Könyv tár ban (Kas tély, Tó part u. 52.), a
Pol gár mes te ri Hi va tal ban és a Papírboltban
(Kápolnásnyék, Fõ u. 37.).

 A könyv ára ke ménytáb lás kö tés ese tén 
brut tó  1900,– Ft,  

puha kö tés ese tén 1200,– Ft.



A ve len cei internetes hon lap meg ta lál ha tó a www.velence.hu cí men
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

Tel.: 06-30-223-1686
* * *

Erika Élelmiszerbolt – Szabolcsi u. 1.
Tel.: 22/474-383

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

Nyitva tartás: hétfõtõl – péntekig:  6.00 – 18.00 óráig
szombat – vasárnap: 6.00 – 12.00 óráig

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyv újdonságok:
David Baldacci: Agytröszt

Julie Garwood: Árnyékzene
Fekete István: Vadászok

Christoper Mason: A milliárdos csalás
Georges Simenon: Maigret és a varázslatos sziget

Sarah Dessen: Figyelj rám!
Meg Cabot: Locsifecsi királynõ New Yorkban

Bán Mór: Hunyadi – A Hajnalcsillag fénye
 Bapsy Sidhwa: Víz

Douglas Preston: Égi jelek
Jodi Picoult: Szívtõl szívig

Agatha Christie: Függöny. Poirot utolsó esete
Sherry Jones: Aisha, a Próféta szerelme

Szergej Lukjanyenko: Éjszakai õrség
Janette Rainwater: Az öngyógyítás mûvészete 

Marie-Luise Kreuter: Kis biokert-kalauz
Maria Treben: Stressz a mindennapokban

Rüdiger Dahlke: Belsõ utazás
Rick Riordan: A villámtolvaj

Prunella Bat: Egy tündér a millióból
Bartos Erika: Anna, Peti – Játsszunk együtt!

Zdenek Miler: A kíváncsi kutyus

2009-ben elõfizetett folyóiratok, napilapok: Fejér Megyei Hírlap, Magyar
Nemzet, Népszabadság, HVG, 168 óra, National Geographic, Családi Ház,
Kertbarát Magazin,  Szép Házak-Kész Házak, Autó Motor, IPM, Magyar
Múzeumok, Természetgyógyász Magazin, Wellness, Herbáció, Nõk Lapja, Story,
Éva Magazin, Kismama, Praktika, Ötlet Mozaik, Príma Konyha, Fakanál, A Kutya,
Cicc..Macska Magazin,  Süni, Buci Maci.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az alábbi folyóiratok találhatóak
meg az idén még könyvtárunkban:
Fórum, Kalligram, Kassai Figyelõ, Korunk, Látó, Moldvai Magyarság, Mûvelõdés,
Prágai Tükör, Székelyföld, Tábortûz, Tücsök, 2000, Alföld, Bárka, Életünk, Forrás,
Hitel, Holmi, Jelenkor, Kortárs, Magyar Napló, Mozgó Világ, Mûhely, Nagyvilág,
Prae, Szépirodalmi Figyelõ, Tiszatáj, Új Forrás, Vigilia, Beszélõ, Csodaceruza, Édes 
anyanyelvünk, Élet és Tudomány, Esély, Eszmélet, Földgömb, História,
Irodalomtörténet, Korall,  Magyar nyelvõr,  Regio, Rubicon, Természet világa,
Természetbúvár, Thalassa, Valóság, Várak-kastélyok-templomok. (A régebbi
számok kölcsönözhetõek).

Beiratkozási díjak: 
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes. Velence Város
Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztisztviselõk a könyvtár
szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beirat-
kozási díj 2009. 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: 600,– Ft
• diák, velencei oktatási intézményben tanulók                   
   (16 év feletti ), nyugdíjas: 300,– Ft
• gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 200,– Ft
Egyéb településrõl:
   Beiratkozási díj: 1.700,– Ft
   Diákoknak (16 év feletti): 850,– Ft

A kölcsönzés szabályai: A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv
kölcsönözhetõ egy olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket
nem keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség.
Határidõ után visszahozott könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,–
Ft/hetente/könyvenként. 
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár használata. 
Térítéses szolgáltatások: 
Internet használata:   200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
fénymásolás:    A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,–Ft/oldal
nyomtatás:              15,– Ft/oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:
Kedd:   10–17
Szerda: 13–17

Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15  

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 

A köz vi lá gí tá si lám pa tes tek 
fel sze rel te té sé nek le he tõ sé ge

A Kép vi se lõ-tes tü let dön té sé nek meg fe le lõ en, ha az
állampolgárok meg fi ze tik a köz vi lá gí tá si lám pa test árát, amely
50.000,– Ft + Áfa, az ener gia dí jat az Ön kor mány zat fel vál lal ja.
Azok az in gat lan tu laj do no sok le het nek érin tet tek, ahol a köz vi lá -
gí tá si há ló zat je len leg is mû kö dik, de sû rûb ben, az in gat la nok elé
is sze ret nék, ha a lám pa test fel ke rül ne.  

Meg ren del ni a VHG Kft. iro dá já ban le het:
Pol gár mes te ri Hi va tal

2481 Ve len ce, Tó part u. 26.  Te le fon: 22/472-111

G Y Ó G Y S Z E R T Á R I  
N Y I T V A  T A R T Á S

Velence, Halász utca:
Hétfõ-péntek: 9.00–15.00 óráig

Velence, Iskola utca:
hétfõ, kedd:   9.00–15.00 óráig
szerda: 12.00–16.00 óráig
csütörtök:   9.00–14.00 óráig
péntek: 10.00–16.00 óráig

OKMÁNYIRODA
ÜGYFÉLFOGADÁSA

POLGÁRMESTERI HIVATAL Ve len ce, Tó part u. 26.
Hét fõ-szer da:         8.00–12.00 és 12.30–15.00
Csü tör tök-pén tek: 8.00–12.00

Te le fon:  589-420 (sze mé lyi iga zol vány, út le vél, 
jo go sít vány), 589-428 (jár mû igaz ga tás)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a
Központi Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben
fogadja ügyfeleit. Az utolsó okmánykészítést hétfõ-szerda 
napokon 15.00 órakor, csütörtök-péntek napokon 11.30
órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk
minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. 
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.

Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek

okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra,

hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30–8.00 óra között

történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 

telefonszámon lehet.


