
A VELENCEI 17. év fo lyam 7. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2009.
LAPJA augusztus

Velence Város Születésnapja
ünnepségsorozat

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
Helye:

Északi-strand (Fõ utca – Enyedi utca) – rendezvénysátor

augusztus 19. szerda VELENCEI NEMZETKÖZI NÉPTÁNCEST
19.30 óra Közremûködik: Alba Regia Néptáncegyüttes,

valamint egy-egy bolgár, grúz és spanyol táncegyüttes

augusztus 20. csütörtök A VELENCEI ZENE NAPJA
18.00 órától: MRB

20.00 órától: Retrock

22.30 órától: Vokálpatrióták

együttesek mûsora

augusztus 21.  péntek VELENCE VÁROS SZÜLETÉSNAPI VIGASSÁGA,

XII. Velencei Nemzetközi Fúvószenekari  és Mazsorett Nap
14.30 óra: Fúvószenekarok és mazsorett táncegyüttesek mûsora a strandon

16.00 óra: Zenés felvonulás  a Fõ utcai templomtól a rendezvénysátorig

                    kb. 17.15 óra: Fúvószenekarok és mazsorett táncegyüttesek színpadi mûsora

21.30 óra: TÛZIJÁTÉK

                    kb. 21.45 óra: SMASH RETRO PARTY

A programok helyszíne megközelíthetõ városnézõ kisvonattal is. 

Indulás minden óra harminc perckor a velencei vasútállomás elõl,  illetve minden egész órában  az Északi-strand

bejáratától: 19-én: 17.00 órától 21.00 óráig, 20-án: 17.00 órától 23.00 óráig, 21-én: 13.00 órától 23.00 óráig.

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete  szeretettel hívja és várja 

a Lakosságot és az Üdülõvendégeket

2009. augusztus 20-án (csütörtökön) 10.00 órára
a Fõ utcai katolikus templom melletti téren tartandó Szent István napi ünnepségére:

Zöldliget Általános Iskola diákjainak mûsora a  velencei Hagyományõrzõk közremûködésével

Ünnepi beszédet mond: 
Török Ágnes intézményvezetõ

Himnusz
 Velence Város Önkormányzat

   Képviselõ-testülete
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.
július 6-án kihelyezett testületi ülést tartott a Szent
Erzsébet téri Meseliget Óvodában. 

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

A napirendek elfogadását és a két ülés között végzett
munkáról szóló polgármesteri beszámolót követõen jelentés
hangzott el a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

A Meseliget Óvoda éves munkájának értékelése során
Serhókné Varjas Edit óvodavezetõ elmondta, hogy ismét
eseménydús nevelési évet zártak. A kötelezõ feladatok mellett
olyan plusz szolgáltatásokat is nyújt az óvoda, amelyek a
munka színvonalát, elismertségét növelik, és szülõi igényként
vetõdik fel. Az óvodások minden városi ünnepségen szere-
peltek, ez évek óta hagyomány, a jövõben is szeretnének részt
venni a rendezvényeken. 

A beszámoló kapcsán aktuális és a jövõt érintõ hozzá- szó-
lások is elhangzottak. A 2009. szeptemberében kezdõdõ neve-
lési évre minden velencei gyermeket fel tudott venni az óvoda,
miután döntés született arról, hogy a Fõ utcai óvoda részben új

csoportszoba kerül kialakításra. A gyorsan növekvõ gyermek-
létszám azonban mindenképpen megkívánja. A gyorsan
növekvõ gyermeklétszám azonban mindenképpen megkívánja,  
a további döntések elõkészítését, a javaslatok megfogalmazását 
a végleges megoldásra.

 A beszámolót azzal fogadta el a Képviselõ-testület, hogy a
dolgozók munkáját elismeri és megköszöni, valamint köszö-
netüket fejezik ki a szülõknek a segítségükért. 

Módosításra került a Közterületek használatáról szóló
rendelet. (A rendeletmódosítás teljes szövege e lapszámban
olvasható). A módosítás a közterületen való gépjármû elhe-
lyezés szabályait rögzíti, valamint a házszám használattal kap-
csolatos eljárási rendet tartalmazza. A rendelet tárgyalása során 
elhangzott, hogy Velencén sok helyen hiányzik a házszám
tábla, mely adott esetben rendkívüli módon megne- hezítheti
például az Orvosi Ügyelet, mentõ, rendõrség – vagy bárki más
– számára a tájékozódást. A Polgármesteri Hivatalban meg
lehet rendelni a házszám táblát, ennek költsége az állam-
polgárt terheli. 

Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekrõl
szóló tájékoztató után az átadott hatáskörben ellátott felada-
tokról történõ tájékoztatót hallgatta meg a Képviselõ-testület. 

A nyílt ülés lezárása után a Képviselõ-testület munka-
értekezleten folytatta a munkát. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Hírlevél

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete munkaterv szerint
2009. szeptember 7-én  (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./ Tájékoztató az I. félévi mérlegrõl
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

3./ 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás és keretösszeg meghatározása
Elõadó:  Heinczné Horvárth Edina osztályvezetõ

5./ Egyebek:
– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról
– Tájékozató a Tourinform Iroda mûködésérõl

Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése

* * * * *
(Munkaterv szerinti, tájékoztató jellegû napirendek!)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
     Képviselõ-testülete

A Korda-birtokról
tényszerûen

2009. augusztus 3-án egy bulvárlapban megjelent cikket
követõen, újabb cikkek és nyilatkozatok jelentek meg a fenti
tulajdonú ingatlant érintõen. 

Bár minden cikk és nyilatkozat igyekszik a kérdésbõl
velencei ügyet is kreálni, legelõször is azt kell leszögezni, hogy
a velencei Önkormányzatnak semmi köze az ingatlanhoz, a
Hivatal, azaz a Jegyzõ pedig a vele kapcsolatos hatósági enge-
délyezést szabályszerûen folytatta le.  Az üggyel kapcsolatos
tények a következõk szerint rögzítendõk:

Az érintett ingatlan, illetve a szomszédos területek ko-
rábban a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában voltak,
majd ezeket  adás-vétel útján értékesítette magánszemélyek-
nek. A sokszor meghivatkozott parti szakasz biztosítási
kötelezettsége közösségi használatra a Fejér Megyei Ön-
kormányzat tulajdona idején jogszabályi kötelezettség volt,
magánkézbe kerülést követõen, erre vonatkozó szabály
nincsen, és mint ilyen nem is kérhetõ számon. Az ingatlanon
álló épület Korda Györgyék által szabályszerû engedélyezés
után került megépítésre. Mint ahogy azt a vízügyi igazgató is az  
egyik cikkben lenyilatkozta, az Igazgatóság részérõl a partfal
szakasz lekerítése nem tiltott és nem szabályellenes. A helyi
jegyzõ hatósági jogosítványa pedig arra terjed ki, hogy az
engedély nélkül létesíthetõ kerítés megfelel-e az általános
érvényû, illetve vonatkozó szabályoknak és csak akkor
intézkedhet, ha ezek betartását nem látja biztosítottnak. 

Ami természetesen fontos kérdés, hogy joga van-e a tó vizét
bárkinek, bármilyen mértékben birtokolni, vagy a parti telek
tulajdonosának a kizárólagos használatot kieszközölni. 

Erre a kérdésre a válasz egyértelmû: nem. Ezzel kapcsolatos 
jogsértés esetén a Magyar Állam tulajdonának kezelõi
jogosítványai birtokában a Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság járhat el. Itt kell megjegyezni
azonban azt, hogy a kérdéses partszakasz strand engedéllyel
nem rendelkezik, tehát a fürdõzés hatósági védelme egyéb jog-
kérdéseket is felvet. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
2009. augusztus 29-én (szombaton) 

a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda zárva tart.
dr. Papp Gyula Gábor 

címzetes fõjegyzõ
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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. Mindhárom beruházásnak a forrása a 2008. februárjában
kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak, és folyamatosan biztosítja a
pályázatokhoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés)  ún. szállítói
finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzõjét fizeti ki, Velence csak a
vállalt önrészét utalja el a szabályszerûen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben, az Önkormányzat számláin
semmifajta európai uniós, vagy központi pénz nem folyik át. 

A közbeszerzési eljáráson nyertes projektmenedzsmenttel kialakításra kerül az a szakmai munkafolyamat, ahogyan a három
projekt megvalósításában résztvevõ összes nyertes munkája összehangolásra kerül. Értendõ alatta, hogy heti rendszerességgel a
nyertes kivitelezõvel, mûszaki ellenõrrel, könyvvizsgálóval, amikor indokolt a Nonprofit Kft. ügyvezetésével,  a PR-menedzserrel
tevékenységük összehangolása, a tevékenységekrõl való beszámolás és az általuk elõkészített elszámolások és jelentések
folyamata tisztázásra kerül.   

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ

2009. július 27-én döntött a Képviselõ-testület a beérkezett
kiviteli ajánlatokról. Hét ajánlattevõ közül, a STRABAG-
MML Kft. Közép-Dunántúli Magasépítési Területi Igazga-
tóság (8000 Székesfehérvár, Szekfû Gyula u. 5.) tette a
legkedvezõbbet, nettó 366.570.830,– Ft összegben. Azonban
ez az ajánlat is magasabb kiviteli költséget tartalmazott, mint az
elõirányzott erre fordítandó összeg. Ezért a Képviselõ-
testületnek elsõsorban azt kellett mérlegelje, hogy a több-
letköltség vállalása célszerû-e, és ha igen, akkor az ehhez
szükséges forrás rendelkezésre áll-e.  Mindkét kérdésben
pozitív döntés született, melynek eredményeként a legkedve-
zõbb ajánlatot tevõ pályázat nyertessége került megállapításra.
A döntés értelmében, a kivitelezési munkák kiterjednek a
létesítmény komplex közlekedési megközelíthetõségi
munkáinak elvégzésére is, így nem marad vissza még késõbbi-
ekben megoldandó feladat. Várhatóan, augusztus közepén a
szerzõdés aláírásra kerül, és a hónap második felében a
tényleges építési munkák is megkezdõdnek.

Velencei-tó Kapuja
Mint már korábban hírt adtunk róla, a projekt kivitelezésére

kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult a magas
ajánlati összeg miatt. Jeleztük azt is, hogy új kiírásra kerül sor,
ahol az Önkormányzat az eredeti kiírási feltételeken nem kívánt 
változtatni. Idõközben a közremûködõ szervezet és a felettes
hatóság szakmai értékelése alapján ajánlást kapott az
Önkormányzat bizonyos változtatásokra, amelyek továbbra
sem érintik az eredeti kiírás lényegi elemeit, fõként nem a
mûszaki tartalmat, de beemelésük esetén még precízebbé és
egyértelmûvé válik az ajánlati felhívás. A szakértõk a
szükséges korrekciókat elvégezték, a közremûködõ szerv
jóváhagyó jelzését követõen, ismételten feladásra kerül a
pályázati felhívás. 

Zöldliget Általános Iskola
Az építés a tervezett ütemben halad, ami alatt az is értendõ,

hogy ténylegesen 2009. július 23-án „Bokréta ünnepség”
megtartására került sor. Közismert az a szokás, hogy egy
épületszerkezet legmagasabb pontjának elérése (megépítése)

az a munkafázis,
amikor az építõk
az elõrehaladást
megünneplik. Az
ünnepséget köve-
tõen, természete-
sen tovább folyta-
tódtak a munkála-
tok. Ma már látható, hogy a létesítmény tetõszerkezete is
beemelésre került, és folyamatban vannak az alapvetõ
gépészeti és építõmesteri munkálatok.

Augusztus
4-én az Oktatási 
és Kulturális
Minisztérium
részérõl Arató
Gergely állam-
titkár úr láto-
gatást tett az
építkezésen,
majd azt köve-
tõen sajtótájé-
koztatót tartott a 
Polgármesteri
Hivatalban. Az általános jellegû értékeléseket meghaladóan
elégedettségét fejezte ki a projekt elõkészítésével és hala-
dásával kapcsolatban.                  (Fotókat készítette: Lénia Kft.)

ÁROP pályázattal kapcsolatos
tájékoztató

Az elõzõ híradásunkhoz képest változás nem történt. 
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester
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Tájékoztató a helyi adókkal kapcsolatos
bevallási, bejelentési kötelezettségekrõl!

Az építményadó mentesség 2007. január 1-jén történõ
megszûnését követõen a tulajdonosok egy része nem tett eleget
az adózás rendjérõl szóló törvényben elõírt bevallási
kötelezettségének. A Hivatal a tõle telhetõ minden módon,
lakossági fórumokon, helyi újságban, közmeghallgatáson,
ügyfélfogadáson igyekezett tájékoztatni errõl a Tisztelt
Lakosságot.

Itt kell megemlíteni azt a lényeges körülményt is, hogy a
magyar szabályozás az önadózás alapelvére épül, amely a
bevallás és az adófizetési kötelezettség kettõs követel-
ményében nyilvánul meg. 

Az adócsoport a beérkezett adóbevallások feldolgozását
követõen a Körzeti Földhivatal nyilvántartása alapján 2008.
évben megkezdte az adóbevallási kötelezettséget nem
teljesítõk felderítését és felszólítását, ami várhatóan több évet is 
igénybe vesz. Aki utólag, vagy csak felszólításra tesz bevallást,
és adómentessége volt, annak 2007. január 1-jéig, akinek
nem volt adómentessége, annak az elévülési idõn belül,
(jelenleg 2004. január 1-jéig) visszamenõleg kell megfizetni
az építményadót, kedvezmények beszámítása nélkül és egy
összegben. Tapasztalataink alapján az eddig megkeresett
tulajdonosok leggyakoribb magyarázata a bevallási köte-
lezettség elmulasztására, hogy nem tudtak adófizetési
kötelezettségükrõl, illetve soha nem kaptak erre vonatkozóan
felszólítást, vagy régebben akár 10-20 évvel ezelõtt adó-
mentességi határozatot kaptak. 

Felhívjuk a figyelmüket a helyi adókról szóló 1990. évi C
tv. (a továbbiakban Htv.) 50. §-ban foglalt új lakásokra,
lakásbõvítésekre jogerõs határozattal engedélyezett házadó-
mentességet a 2002. évi XLII. tv. 309. § (3) bekezdése 2003.
január 1-jétõl hatályon kívül helyezte. A helyi adó rendelet
szerint ezt követõen 2007. január 1-jéig 100 m2 lakásnagyságig
még adómentesek maradtak a lakóházak azoknak az állandó
lakosoknak, akik 1992-ben az építményadó bevezetésekor már
rendelkeztek az ingatlanukkal.

A helyi adórendelet módosítása következtében 2007.
január 1-jétõl minden fajta adómentesség hatályát
vesztette. Az adómentességi határozatot nem kell visszavonni,
ha az alapjául szolgáló jogszabályt hatályon kívül helyezik,
mert ezáltal a határozat is hatályát veszti. 

Ma már elengedhetetlen az adózással kapcsolatok tör-
vények illetve rendeletek alapszintû ismerete, hiszen ezen
szabályok közé szorított mindennapjainkban nagyon sok
hátránnyal jár, ha nem vagyunk elég tájékozottak ezen a
területen is. A következõkben szeretnék egy-két fontos
szabályt ismertetni, ami talán segítséget nyújthat Önöknek a
jövõben.

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. (a
továbbiakban Art.) szabályozza az adózással kapcsolatos
összes általános jogunkat és kötelezettségünket. Az 1.§ (5.)
bekezdése szerint az adóhatóság az adózónak a törvények
megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adó-
bevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót
jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Az adóhatóság e
szakaszban foglalt kötelezettségét az ügyfél megkeresésére
ügyfélfogadási idõben, levélben, valamint a határozatok
tartalmában teljesíti.  

Az Art. 16. §-a szabályozza a bejelentés szabályait, amit
röviden úgy tudnánk megfogalmazni, hogy minden adófizetési
kötelezettséggel kapcsolatos változást 15 napon belül,
írásban be kell jelenteni az illetékes adóhatóságnak. Példaként
az adószám, telephely, székhelyváltozást, a levelezési cím-
változást vagy a bentlakási kedvezmény beszámítást,
csökkentést említenénk, bár a levelezési cím többnyire a nem
velencei lakosokat érinti. 

A bentlakási kedvezmény minden lakosra 15 m2/év/fõ
minden olyan személyre, aki adott év január 1. és december 1.
között állandó lakcímbejelentéssel rendelkezik Velencén a
saját, illetve egyenes ági hozzátartozója ingatlanába. 

A kedvezmény nem automatikus, tehát írásban kell kérni,
és írásba kell lemondani.

Az Art. 32.§ (2) bekezdése szerint, ha a helyi adót nem az
adózó állapítja meg, az adófizetési kötelezettség keletkezését
(változását) követõ 15 napon belül adóbevallást kell tennie.
(Például ingatlan vásárlás, értékesítés bõvítés, bontás stb.)
Építményadó esetében az adófizetési kötelezettség kezdete a
használatbavételi engedély jogerõre emelkedését követõ év
január 1. Ha az ingatlant engedély nélkül veszik használatba,
akkor a tényleges használatba vételt követõ év január 1. 

A lakóház, lakás, garázs, csónaktároló, üzlet, stb. épít-
ményadó, az üres telek telekadó, a hétvégi ház, üdülõ építmény
utáni idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alá tartozik,
ebbõl következõen minden ingatlan után valamilyen formában
helyi adót kell fizetni. 

Az ingatlan tulajdonos (haszonélvezõ),  aki ingatlannal
rendelkezik a településen és semmilyen helyi adót nem fizet, 
akkor valószínûsíthetõen elmaradt az adóbevallási köte-
lezettségével, ezért tennivalójával kapcsolatos tájékoz-
tatásért keresse fel a helyi adóhatóságot! 

Az üdülõ és hétvégi ház tulajdonosok körébõl gyakorta
hivatkoznak arra, hogy életvitelszerûen nem a településen
élnek, nem ismerik a helyi jogszabályokat, ezért nem
teljesítették az adóbevallási kötelezettségüket. A fenti indok
adóztatási szempontból nem méltányolható, hiszen az Art.
szerint az ingatlan tulajdonjogot szerzõ személytõl elvárható a
jogszerû magatartás, hogy érdeklõdjék az adófizetéssel,
adóbevallással kapcsolatos helyi szabályokról. Itt kell egy-két a 
köztudatban elterjedt téves információt tisztázni, mégpedig,
azt, hogy a Földhivatal nem küld értesítést a Polgármesteri
Hivatalnak a tulajdonos változásról, és mivel nem értesülünk 
a változásokról, ezért nem tudunk tájékoztatást nyújtani
automatikusan a vevõ jogairól, kötelezettségeirõl. Az ingatlan
értékesítéssel kapcsolatban az eladót és a vevõt is bevallási,
bejelentési kötelezettség terheli, hiszen az adásvételt követõ
év január 1-jétõl az eladónak megszûnik, egyidejûleg a
vevõnek keletkezik adófizetési kötelezettsége. 

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, iparûzési adó
és a talajterhelési díj fizetésre kötelezettek esetében fontos,
hogy a kötelezettség teljesítéséhez nem elég az adót
megfizetni, az adóbevallást is be kell nyújtani. Az adó
megfizetése bevallás nélkül, nem tekinthetõ kötelezettség
teljesítésnek. 

Felhívjuk a gépjármûtulajdonosok figyelmét arra, hogy a
gépjármû értékesítést az eladónak az Okmányirodában kell
bejelenteni az értékesítést követõ 15 napon belül.   Az adó
kivetése kizárólag a közlekedési hatósági nyilvántartás alapján
történik. Ha a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti az eladó,
és a vevõ nem íratja át a gépjármûvet az eladást követõ év január 
1-jéig, akkor az eladónak nem szûnik meg az adófizetési
kötelezettsége, továbbra is neki kell a gépjármûadót
megfizetni. 

Az Art. 134. §-a alapján a helyi adók, a gépjármûadó és a
késedelmi pótlék megfizetése alól csak akkor mentesíthetõ a
magánszemély adóalany, ha az adó megfizetése az adózó és a
vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti. Az adóalany kérelemben, megfelelõ
indokolással a jegyzõhöz terjesztheti be ezen jellegû igényét,
ami 2.200,– Ft eljárási illeték köteles. Az elbíráláshoz az
adóhatóság megvizsgálja az adóalany anyagi, szociális, va-

(Folytatás a 6. oldalon)
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gyoni, esetleg egészségügyi helyzetét, kiadásait, és errõl
környezettanulmányt készít, munkáltatói igazolást kér. 

Nem magánszemély adóalany adóját az adóhatóság
nem engedheti el, és nem mérsékelheti. 

Az Art. 133. §-a néhány kivételtõl eltekintve lehetõséget ad
fizetési halasztás, illetve részletfizetés kérésére, ami abban az
esetben engedélyezhetõ, ha a fizetési nehézség a kérelmezõnek
nem róható fel, ha annak elkerülése érdekében úgy járt el,
ahogyan az az adott helyzetben tõle elvárható, továbbá
valószínûsíthetõ az adó késõbbiekben történõ megfizetése. A
fizetési könnyítés szintén 2.200,– Ft illeték köteles. Indokolt
esetben, ha az illeték megfizetésére az adóalany nem képes,
illetékmentességet kérhet. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adózással kapcsolatos
nyomtatványokat, bevallásokat pontosan és hiánytalan adat-
tartalommal ellátva nyújtsák be. A hiányos, vagy valótlan

adattartalommal ellátott adóbevallás érvénytelen.
Ha hiánypótlást kell kérni, az hosszabbítja az ügyintézés idejét,
és plusz költséggel jár. A nyomtatványok adattartalmát a
35/2008. PM. rendelet szabályozza, ezért ezt egyszerûsíteni
nem lehet. A bevallásokat csak eredeti aláírással ellátva
fogadhatjuk el, tehát faxon, vagy elektronikus úton küldött
bevallások érvénytelenek. A 26/2005.(X.24.) helyi rendelet a
megfelelõ technikai feltételek hiányában kizárta az
elektronikus ügyintézést a helyi adókkal kapcsolatban.
Természetesen a www.velence.hu honlapról továbbra is
letölthetõk, kinyomtathatók a bevallási nyomtatványok és
ugyanezen honlapon a helyi adórendelet is megtalálható.  

Kérjük Önöket, hogy lehetõség szerint ügyfélfogadási
idõben intézzék ügyeiket, ami hétfõn és pénteken 8-12
óráig, szerdán 8-16 óráig van. 

 Adócsoport 

(Folytatás az 5. oldalról)

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 
20/2009. (VII.20.) 

rendelete
a közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX. 22.) rendelet

módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, valamint az Ötv. 1. §. (3) bekezdésében
és 79. §.-ban biztosított jogok érvényesítése érdekében,
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
közterületek használatáról szóló 18/2008. (IX. 22.) rendeletét
(továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §. 
Az „R” 17. §. az alábbi rendelkezéssel kiegészül:
17/A. §: (1.) Haszonjármû önkormányzati tulajdonú közúton
vagy más közterületen – továbbiakban Közúton – nem tárol-
ható. E rendelet tekintetében tárolásnak minõsül a munkaidõn
kívüli – munkaszüneti napokat is beleértve – közterületi, közúti
parkolás.
(2) Haszonjármûvek elhelyezésére, tárolására alkalmas helyre
a Képviselõ-testület javaslatot tesz.
(3.)  A (2.)bekezdésben megjelölt tárolási helyekkel rendelkezõ 
tulajdonos a polgári egyezség szabályai szerint bocsátja
rendelkezésre a tároló helyeket.
(4.) Közterületen üzemképtelen jármû területhasználati enge-
dély nélkül nem tárolható. Az üzembentartó vagy tulajdonos az
üzemképtelenné vált jármûvet saját költségén köteles a köz-
útról 3 napon belül eltávolítani.

(5.) a. E rendelet alkalmazása szempontjából jármûnek minõsül 
az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelettel közzétett
KRESZ szabályokban meghatározott jármû. Kivételt képez a
mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló kerekes szék.
(5.) b. E rendelet alkalmazása szempontjából haszonjármûnek
minõsül az a jármû, mellyel a tulajdonosa, üzembentartója,
használója kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet végez. 
(6.) Az (1) és (4) bekezdésben foglalt tilalom megszegéséért, a
kötelezettség betartásáért a haszonjármû tulajdonosa felel. 

17/B.§. (1.)  A település közterületeink (utca, tér) elnevezését
mutató táblák elhelyezésérõl a jegyzõ gondoskodik. 
(2.) A lakóház, üdülõ, lakótelek, üdülõtelek tulajdonosa köteles 
a közigazgatási területen lévõ ingatlanát házszámtáblával jól
látható helyen ellátni.
(3.) A házszámtáblák formai elõírását a Képviselõ-testület a
Hivatalában közszemlére bocsátott minta szerint határozza
meg.

(4.) A házszámtábla beszerzési költsége az ingatlan tulajdonost  
terheli. A Polgármesteri Hivatal köteles megtéríteni a fölös-
legessé váló házszámtábla árát, amennyiben azon a felírás
megfelel az általa 1 éven belül kibocsátott értesítésben
foglaltaknak és piktogramja a /3./ bekezdés szerinti.
(5) Az (1) bekezdésben szereplõ utcanév táblák és az
önkormányzat által kihelyezett egyéb információs, irányító és
hirdetõ táblák megrongálása, eltávolítása tilos.
(6) A közigazgatás területén lévõ  ingatlanok házszámozásáról
a jegyzõ (térképen) nyilvántartást vezet.
(7.) A tulajdonos (ügyfél) kérelmére vagy hivatalból a
nyilvántartás alapján értesítést bocsát ki.
Amennyiben az értesítés kézhezvételétõl számított 60 napon
belül a szükséges házszámtábla csere, illetve kihelyezés nem
valósul meg, a jegyzõ az érintett ingatlan tulajdonost határidõ
megállapításával a tábla kihelyezésére kötelezi.
(8) Az indokolt házszámváltozás, amennyiben nem a /4./
bekezdésben foglalt eljárási hiba következménye az ingatlan
tulajdonost terheli az okmányokon való átvezettetést,
bejegyzés módosítást és adatváltozást is beleértve.

2. §.
Az „R” 19. §. az alábbi rendelkezéssel kiegészül:   

Szabálysértést követ el és 30. 000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal
sújtható, aki e rendelet 17/A. §: (1.), (4) bekezdés, valamint a
17/B.§. (2.) bekezdésben foglalt elõírásokat megszegi. 

3. §.
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.  

Velence, 2009. július 06.

Oláhné Surányi Ágnes  dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes fõjegyzõ

* * *
A rendelet kihirdetésre került 2009. július 20-án.

dr. Papp Gyula Gábor
   címzetes fõjegyzõ
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. július 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 27 1 15 18 25 1 17 2 106
Nadap 3 - 1 3 5 - 2 - 14
Sukoró 11 - 5 9 6 1 6 - 38
Pákozd 13 4 7 13 11 2 10 1 61
Pázmánd 16 2 6 14 10 1 11 - 60
Szfvár 10 3 3 22 25 - 17 - 80
Ve len ce 38 2 18 48 47 3 32 2 190
Vereb 7 1 2 5 4 - 1 - 20
Lovasberény 17 1 11 14 15 3 7 - 68
Bu da pest 1 - 1 8 6 - 7 - 23
Pusztasz. 14 2 6 9 9 1 4 - 45
Gár dony 5 1 3 5 8 - 2 - 24
Szabadegyháza - - - - - - - - -
Baracska 5 - 4 1 1 - 1 - 12
Seregélyes 1 1 1 7 6 - 3 - 19
Zichyújfalu 1 1 - 1 7 - - - 10
Csákvár 3 - 1 8 6 - 1 - 19
Martonvásár 1 - - - 6 - - - 7
Pátka 1 - 1 2 2 - - - 6
Szár 4 - - - - - - - 4
Debrecen 1 - - - - - 1 - 2
Össze sen: 179 19 85 187 199 12 122 5 808

Heinczné Horváth Edina
Okmányirodavezetõ 

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 (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása il le ték men tes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott 1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és
   a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, 
   adatváltozás történt 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
   és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges 3.000,–
70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye 1.500–
Lak cím iga zol vány 
– lo pás, adat vál to zás ese tén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesz tés ese tén 1.000,–
Út le vél:
– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 2.500,–
– 18-70 éves ko rig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves ko rig, 10 évre 14.000,–
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 1.500,–
– 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.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.

Szépek, virágosak az ingatlanok elõtti közterületek. Ez
látható az alábbi felsorolásból is. Bízunk abban, hogy minden
évben még többen kapcsolódnak be a „Virágos Velencéért”
mozgalomba az ingatlanuk elõtti közterület virágosításával, hogy 
még szebb és kulturáltabb legyen lakóhelyük! Mindazoknak, akik
a környezet szépítésében közremûködnek, köszönetünket
fejezzük ki.

Diófa u. 4/c., 4/d.

Balatoni u. 6., 44., 50.

Orgona u. 4., 5., 9., 12., 14., 15., 16., 17., 30., 37.

Cserje u. 40., 51/b., 51/c., 51/d., 51/h., 2/1., II/4. 

Ady E. u. 16., 23., 29., 30., 35., 45/b.
Csokonai u. 32., 35., 37., 39., 41., 43., 51., 54., 60., 69., 76., 80., 81.,

83., 84., 87/b., 88., 89.

Régiposta u. 2/a., 12., 14., 15., 21., 24., 26., 30.

Kócsag u. 1., 2., 6.

Szárcsa u. 7.

Dévér u. 7., 16., 17., 19.,

Gesztenyesor 1., 4/b., 9., 13., 24.

Sirály u. 5/a.

Nefelejcs u. 4., 7., 8.

Honvéd ltp. 3., 4., 5., 7., 8., 16., 20.
Kossuth u. 3., 5., 12., 16., 29., 33., 35., 37., 43., 

Fazekas M. u. 1.

Gyümölcs u. 6., 8., 9., 11., 18., 22., 23., 24., 27., 29., 33., 34., 35.

Köves u. 1/a., 7.

Bercsényi u. 9., 13., 20.
Rákóczi u. 3.,5., 7/a., 8/a., 9., 12., 12/a., 14., 16., 21., 22., 24., 25., 27.,

28., 31., 33., 36.

Akácfa u. 20., 26.

Bekötõ u. 12., 36.

Cseresznye u. 5/b., 20., 23., 25., 34., 38., 43., 49., 51.

Iskola u. 6., 8., 16., 21.

Szabolcsi u. 13., 21., 23., 41., 55., 59., 79.

Ifi étterem – Tópart u. 51.
Hélios kávézó  - Tópart u. 34.   

Házasságot kötöttek:

2009. július 25-én:
Máthé Márton – Joósz Katalin

Kalocsai Ferenc Péter – Lakatos Lívia
Bruck Zsolt – Zsédely Anita

augusztus 1-jén:
Szegedi Miklós – Stettler Krisztina

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné és Egri Andorné
anyakönyvvezetõk
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Velencei Polgárõr
Egyesület

A Velencei Polgárõr Egyesület 1996. május 6-án alakult,
azóta hullámzó, de töretlen lendülettel mûködik, a tagjai által
végzett munka színvonala az elmúlt évben javult. 

Taglétszámunk 2008-ban minõségileg változott, átlagos
létszámunk 22 fõ volt. Jelenleg 19 fõ rendes, 6 pártoló tagunk és 
2 fõ tiszteletbeli tagunk van. Az elmúlt idõszakban stabilizálni
tudtuk a polgárõr egyesületünk létszámát. Etikai és fegyelmi
helyzetünk szilárd. 

Az elmúlt évben megerõsödött ifjúsági csoportunk, 12 fõs
létszámmal. Mindig felnõtt polgárõr tagtársunkkal közösen és
elõzetes szülõi engedéllyel vesznek részt a polgárõr tevé-
kenység végzésében. 

Összesen dokumentáltan 4812 szolgálati órát teljesítettünk,
egy polgárõrre éves szinten 218 óra jutott, ez 26 órával haladja
meg a 2007. évit. Havi szinten 18 órát teljesített egy polgárõr.
Óriási feladat volt számunkra, hogy már nem csak az esti
órákban vagy éjjel, hanem nappal is rendszeresen igényelték
jelenlétünket a városban, amelyet jól segített a rendelke-
zésünkre álló szolgálati személygépkocsi. A szolgálat teljesí-
tése mellett részt vettünk a Velencei-tó környék szemétgyûjtõ
akciójában is, ahol egy-egy alkalommal 26 polgárõr egyesület
15-200 fõvel vett részt. 

Egyesületünk a meglévõ források biztosította pénzeszkö-
zökkel gazdálkodik, takarékosan és mértéktartóan. Hitel nem
került felvételre, adósságunk nincs. Eszközeinket, felszere-
léseinket összességében megóvtuk és karbantartottuk. Erõ-
szakos vagy gondatlan megrongálás nem történt. Vagyon-
vesztés az egyes eszközök értékcsökkenésén kívül nem volt.
Egyesületünk mûködése folyamatos volt, vezetõségünk
szükség szerint az üléseit, megbeszéléseit megtartotta.

A fentiekbõl is kitûnik, hogy takarékosan mûködtünk.
Stabil mûködésünket elsõsorban Velence Város Önkor-
mányzata biztosította és jelenleg is biztosítja, amely segítséget
nagy tisztelettel, hálásan – a magam és a vezetõség nevében –
megköszönök. Pályázati és egyéb forrásból is sikerült pénzügyi 
támogatást szerezni. 

Munkánk eredményessége nagymértékben függ a külön-
bözõ testületekkel és szervekkel kialakított kapcsolatoktól.
Kapcsolataink kiemelt példaértékûek a Velence Város Ön-
kormányzatával, Fejér Megyei Polgárõr Szövetséggel, a
Rendõrkapitánysággal. 

Eredményeink összegzése során megállapítható, hogy ez
csak úgy valósulhatott meg, hogy Városunk Önkormányzata, a
Rendõrkapitányság, Fejér megyei Polgárõr Szövetség és a
munkánkat támogatásokkal elismerõ vállalkozások segítették,
amelyet minden polgárõr társam, a vezetõség nevében, és
személy szerint a magam nevében ismételten, tisztelettel meg-
köszönök. 

Végezetül tisztelettel megköszönöm minden polgárõr
társam odaadó, lelkiismeretes munkáját. Meggyõzõdésem,
hogy városunk közrendje, közbiztonsága tovább javulhat, az itt
élõ lakosság és az idelátogató személyek szubjektív bizton-
ságérzete javulhat, ha közös összefogással ezért mindannyian
teszünk is. 

Ható János
elnök

Termálfürdõ
hírei

Tájékoztatjuk a Tisztelt velencei lakosokat, hogy fitnesz

termünk nyitva tartása megváltozott.  Az új nyitvatartási rend

szerint 8 órától 21 óráig várjuk kedves vendégeinket. Ennek

megfelelõen a squash termek fõ- és mellékideje is módosult. Fõ

idõ: 17-21 óráig, mellékidõ 8-tól 17 óráig.

Változatos fitnesz órarendünkben szerepel a pilates, a jóga, 

a hastánc, spinning, step aerobic és alakformáló torna. Kérjük

kedves vendégeinket, hogy a spinning, step aerobic és az

alakformáló tornákra az eszközök korlátozott száma miatt

szíveskedjenek elõre bejelentkezni a 30-377-5839 telefon-

számon.

Aktuális fitnesz órarendünk  a www.velencespa.com olda-

lunkról letölthetõ.

Strandunk egész nap nyitva tart, vendégeink úszhatnak  a

tóban, vagy fürödhetnek a kül- és beltéri élmény, és gyógy-

medencéinkben. 

Belépõk a spa recepción vásárolhatók. Kényelmesen pihen- 

hetnek  napozóágyainkon, igénybe vehetik wellness és a Chef’s  

Bistro szolgáltatásait.

Reméljük, hogy önt is hamarosan vendégeink között

üdvözölhetjük!
Salczgruber Mariann

marketing és PR vezetõ
Velence Resort&Spa
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. július 13-ai,

rendkívüli ülésérõl
A rendkívüli ülésre a VKTKT fenntartásában lévõ közok-

tatási intézmények pályázataival kapcsolatosan volt szükség.
A TÁMOP 3.1.4 „a Velencei-tó Környéki Többcélú

Kistérségi Társulás innovatív intézményeinek tartalmi
fejlesztése” címû projekt keretében megvalósítandó akkreditált 
pedagógusképzés és szakértõi munkák ellátására közbeszerzési 
eljárást kell lefolytatni, melyhez a VKTKT 2009. évi
közbeszerzési tervét is módosítani kellett.

A Tanács elfogadta az ügyvéd által elõkészített ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentációt, majd ennek
megfelelõen módosította közbeszerzési tervét.

A Társulási Tanács – a beérkezett árajánlatok alapján –
kiválasztotta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Kempelen
Farkas Tagiskolájának felújításával megbízni kívánt kivi-

telezõt, majd döntött a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény teljes-
körû akadálymentesítésének megoldására benyújtandó pályá-
zattal kapcsolatosan.

Végül tájékoztatás hangzott el a Budapesti Corvinus
Egyetem hallgatóinak õszi gyakorlatával kapcsolatosan,
melyre 2009. szeptemberében kerül sor. A gyakornokok foly-
tatják a tavasszal elkezdett munkát: a települések zöldfelületeit
mérik fel.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ

Velencei-tó bemutatása a Hungarofest 
2009. július 23–26. programokon

A Velencei-tó Térségfejlesztõ  Egyesület az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program által támogatott Hungaro-
ring – Hungarofalu rendezvényeinek elõkészületében aktívan 
részt vett és a térségünkre jellemzõ kulturális, és széles
szolgáltatói kínálatot bemutatva belföldi és külföldi turisták
körében népszerûsítette a Velencei-tó ismertségét. Emellett a
LICS pincészet, és a Fekete Borászat termékeivel kiegészítve a
velencei bor népszerûsítéséhez is hozzájárulhatott. A négy nap
alatt kérdõíves megkérdezésekre is volt módunk amelyben a
velencei-borok ismertségét térképeztük fel.

VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG
Óriási lehetõség volt számunkra, hogy térítésmentesen

jelenhettünk meg egy százezres nagyságrendû résztvevõt
megcélzó, nemzetközi hírû rendezvényen.

A Hungaroring világszintû érdeklõdés mellett zajló,
sportrendezvény, amelyhez az idei évben a Budai vár is hely-
színként kapcsolódott, mely közkedvelt látogatóhely minden
kül- és belföldi turistának. A fõvárosiakat és a nemzetközi
közönséget is megcélzó rendezvényeken elsõ alkalommal
színesíthettük a programot a vidék ízeinek és életének szer-
vezett bemutatásával.

A rendezvény keretén belül az ország régiói, megyéi,
települései, lakói bemutatkoztak helyi termékeken, színes
programokon, kiadványokon keresztül.  

A Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület örömmel vette a
lehetõséget, miszerint népszerûsítheti a Velencei tavat és a
helyi szolgáltatókat egy rendkívülinek igérkezõ rendezvényen.

A továbbiakban is célunk, hogy minden lehetõséget
megragadjunk ahol a Velencei-tavat, a szolgáltatásokat, vállal-
kozókat, egyedülálló kivételes természeti, táji, kulturális
értékeinket bemutathatjuk.

Legközelebb augusztusban a SZIGET fesztiválon mutatko-
zunk be, majd szeptemberben a Magyar Vidék Napján ahol
helyi termékek árusítására is lesz lehetõség, emellett a nagy
színpadon kistérségünk hagyományõrzõ csoportjai mûsorral is
szerepelhetnek.

RÖVIDEN A PROGRAMOKRÓL
Ismét hatalmas közönségsikert aratott az utcai Formula-1,

azaz a Red Bull Racing parádéja. Lenyûgözõ környezetben, a
budai Várban száguldottak a „Vörös bikák” versenyautói: a
kormány mögött többek között a magyar terepralibajnok, Palik

László és az F1 egyik legnagyobb sztárja, a tavaly visszavonult
David Coulthard ült.

Besenyei Péter világbajnok mûrepülõ lélegzetelállító
bemutatóját követõen elõbb a száguldó cirkusz futamain a
biztonsági autót vezetõ Bernd Mayländer, majd Palik László és
a Formula-1-ben korábban három esztendõt is eltöltõ Christian
Danner tett meg néhány kört a 2,4 kilométer hosszú pályán.
Turán Frigyes a ralikocsijával kápráztatta el a tízezer nézõt,
aztán a Palik Racing Team és a Honvéd Dream Team
tereprali-showja alatt tapsolt a publikum, zárásként pedig
David Coulthard füstöltette a gumikat.

A Boxutcában 20, ingyenesen használható szimulátort
állítottak  fel, ezeken kicsik és nagyok is próbára tehették
ügyességüket. Lazításképpen pedig el lehetett merülni a
Hungaricumok között: a kiállított magyar találmányok és
kézmûves remekmûvek mellett igazi hazai ízeket élvezhettünk: 
a jól kitalált magyaros fogások mellé zamatos borokat és
pálinkákat kóstolhattak! 

Több színpad mûsorai közül lehetett válogatni: csütörtökön
például a Presidance társulat elõadását nézhették meg az
érdeklõdõk, szombaton este pedig a 100 Tagú Cigányzenekar
szórakoztatta a nagyérdemût, vasárnap a Pink Floyd Tribute
varázsolta el az érdeklõdõket.

Képek a galériában: www.velenceitoleader.eu 
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TANKÖNYVÁRUSÍTÁS: 
a Zöld iskolarészben: 

augusztus 28. (péntek) 900-1700;

augusztus 31. (hétfõ) 900-1200 lesz.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY: 
Zöld iskolarész:

augusztus 31. (hétfõ) 1700 óra.

Elsõ tanítási nap: 

szeptember 1. (kedd) 800 óra

A nyár folyamán a Fehér Házban minden hétfõn 800 –

1200 óra között ügyeletet tartunk.
Czuppon István
iskola igazgató

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 
tájékoztatója

A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményüknél: JOGI ÉS
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT CSAK
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI:
Pszichológiai tanácsadás:
Bakos Zsuzsa pszichológus, minden péntek 16.00 órától
18.00 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.
A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a
Szolgálatnál.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefon-
számon!
Ügyfélfogadási idõ: 
Velence Tópart u. 52.

hétfõ,                                    8.00–16.00
kedd:                                    nincs ügyfélfogadás
szerda:                                  8.00–16.00
csütörtök:                              8.00–16.00
péntek:                                  8.00–13.00

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: 8.00–12.00-ig. 
Velence, Tópart u. 52. Kastély.

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 16-18 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!

INGYENES HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Velence 2009. augusztus 15-étõl
A településen a szociális gondozást és ápolást a helyi szak-

képzett gondozónõ végzi: Horváthné Papp Erika, Kovácsné
Zsolnai Mónika

Információ és jelentkezés: Tel.: 22/ 470-288, Barkó
Zsoltné Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Velence Tópart u. 26 (Kastély).

A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénylõk saját
lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történõ segítése, élet-
vitelük megkönnyítése. Gondoskodunk idõskorú személyek-
rõl, pszichiátriai betegekrõl, fogyatékos személyekrõl,
valamint szenvedélybetegekrõl,  akik állapotukból adódóan
az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segít-
séget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekrõl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A házi gondozó feladata során segítséget nyújt ahhoz,
hogy az ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, szociális
szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének
és egészségi állapotának megfelelõen, meglévõ képességeinek
fenntartásával és felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.

Alapvetõ gondozási, ápolási feladatok a háziorvosi elõírás
szerint segítségnyújtás a higiénia megtartásában (mosdatás,
fürdetés stb.) közremûködés az ellátást igénybe vevõ
háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás stb.)  az 
ellátást igénybe vevõ segítése a számára szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban.

Érdekképviselet: szociális és egyéb hivatali ügyintézés
segítése. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe
történõ beköltözés segítése.

Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
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CSÕRIKE CSALÁDI NAPKÖZI HÍREI
Lassan egy éve lesz, hogy megnyitotta kapuit a Csõrike

Családi Napközi. Ez alatt az idõ alatt sok kisgyermek
megfordult már meg nálunk. Volt olyan, aki egy pillanat alatt
megszerette a kis napközinket, de olyan is volt, akit hosszas
gyõzködés után sem lehetett marasztalni.

Akik mégis úgy döntöttek, hogy maradnak, igazi kis
csapattá alakultak. Van már nálunk kis szerelmes párocska,
igaz kis barátok, akik egymás nélkül nem is tudnak igazán jót
játszani. Vannak, akik beszélni sem tudtak még, mára már
verseket mondanak, és kiabálva vitatkoznak egymással, ha
egy-egy játék kell nekik. Ez alatt az egy év alatt megtanultunk
sok verset és éneket, mondókát, megpróbáltunk szabályjátékot
játszani, kisebb nagyobb sikerrel, ami mindenkinek nagyon
tetszett.

Emellett a hely adottságait kihasználva figyelünk arra is
hogy minél több idõt töltsünk a friss levegõn. Nálunk a forró
délutáni órákban is találunk olyan hûs helyet a kerten, ahol
kellõképpen ki tudjuk fárasztani õket a szülõk legnagyobb
örömére. 

Már két kisgyereket felkészítettünk az óvodára, és a
madarak azt csiripelték könnyen be is illeszkedtek új társaik
közé. Szeptemberben újabb két kis lurkónk hagy el minket és
lép egy új közösségbe, az õ helyükre szeretettel várjuk azokat,

akik készen állnak megismerni a Csõrike Családi Napközi
mesés hétköznapjait…

Érdeklõdni: 
Varjas Dittánál

Tel.: 06-70/771-3599, 06-70/947-3463
www.csorikecsana.fw.hu

Kedves Anyukák, Babák, és Totyogók!
Lassan vége a nyárnak, ami nagyon gyorsan

elrepült, s bár eddig is  minden héten talál-
koztunk, a nyári pihenés után kicsit válto-
zatosabb és gazdagabb programokkal kezdünk
neki az új „évadnak”. Szeptembertõl újra a
Kastélyban (Tópart út 52.) található Mikka-
makkában várjuk az Anyukákat és a Babákat
játszani és beszélgetni. A szeptemberi programok között
szerepel termékbemutató és egymás közötti beszélgetés is és
bemutatkozik Velence Újtelep új védõnõje is. 

Szeptemberi programjaink részletesen:

2009. 
szeptember 3.

Ismerkedés az új
Klubtagokkal

Egymás között           
Mikkamakka

2009. 
szeptember 9.

Velence Újtelep
védõnõjének

bemutatkozása

 Mészáros Renáta      
Mikkamakka

2009. 
szeptember 16.

Sudocream
Termékbemutató

Kigyósi Nóra           
Mikkamakka

2009. 
szeptember 23.

Nyári élmény-
beszámolók

Egymás között              
Mikkamakka

2009. 
szeptember 30.

Környezetbarát
háztartás

Egymás között                  
Mikkamakka

Weboldalunkon (www.velencebmk.eoldal.hu) régebbi
cikkeink, beszámolóink is megtalálhatók, de lehetõség van
feliratkozni a hírlevelünkre is, ami mindenkit figyelmeztet az
aktuális eseményekre, programokra.

A képek a július 15-ei sétahajózáson készültek, ahol gyerek
és szülõ egyaránt jól érezte magát.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt szerdánként
9.00–11.00-ig a Mikkamakkában!

Kedves Kismamák!
Rátok is gondoltunk, szeretnénk Nektek lehetõséget adni

egymás közötti beszélgetésekre, tapasztalat cserére, ismer-
kedésre. Kismama Klubunk minden hónap második
csütörtökjén, legközelebb szeptember 10-én lesz 17.00-kor

(kb. 19.00-ig) a Kastélyban található Házasságkötõ teremben.
Lesznek filmvetítések és a felmerülõ kérdések megválaszo-
lására igyekszünk szakértõket hívni.

Bármikor kereshettek e-mailen és telefonon is szívesen
segítünk!

Elérhetõségeink:

Málics-Talabér Veronika Martinovszkyné Tóth Veronika
Tel.: 20/570-5876 Tel.: 30/543-1905

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu

AZ ANYATEJ ÉS A SZOPTATÁS
VILÁGNAPJÁRA

Augusztus elsõ hete a Szoptatási Világhét. Augusztus 1-je
pedig az anyatejes világnap, azaz a szoptatás világnapja.
Augusztus 3-án mi is az Anyatejes Világnapot ünnepeltük.
Délután 15.00-tól elõadásokat hallgathattak meg, tanácsokat
kérhettek a szoptatásra vonatkozóan az édesanyák és leendõ
édesanyák Torma Csabáné Szilvia és Mészáros Renáta
védõnõktõl.  

 

(Folytatás a 12. oldalon)
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Magyarországon 1992. óta ünneplik meg ezt a napot,
nagyon jó érzés látni, hogy egyre több édesanya az anyatejes
táplálást, a szoptatást választja, mert tudja, minden cseppje
értékes fejlõdõ kisbabája számára. Szüléssel életet ad
gyermekének, szoptatással táplálékot és biztonságot nyújt neki

Az anyatej nemcsak csecsemõkorban elõnyös, hanem
hosszú távon is jó hatással van a gyermekek egészségére,
másrészt egy láthatatlan szálat szõ anya és gyermeke között,
mely egy egész életen át összekötõ kapocs lehet! 

Szeretnénk köszönteni a Velencei édesanyákat és leendõ
édesanyákat:

azokat, akik szerettek volna, de nem sikerült,
azokat, akiknek sikerült, de csak rövid ideig tartott, és 
azokat, akiknek sikerült és 6 hónapos vagy esetleg 1 éves

kor után is szoptatják gyermeküket. 
Külön szeretnénk köszönetet mondani a tejadó édes-

anyáknak a segítségnyújtásért. 
„Magasztalni kell az anyát 
akinek szeretete nem ismer határt, 
s akinek emlõin nevelkedett 
az egész világ” 
                                         (Gorkij)

Málicsné Talabér Veronika
Baba-Mama Klub Velence

(Folytatás a 11. oldalról)

Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Itt a nyár, mint a „pancsoló” nóta mondja, de ez már nagyon- 
nagyon forró és próbára teszi az idõsebb korosztályt, betegeket
és mindenkit. 

Velence  városunk nagyon sok változatos programmal
mutatkozik be minden hétvégén, aki  részt tud ezeken venni,
válogathat. Lehetõség van a színház elõadást megtekinteni
szabadtéren. Ezt szeretnénk mi is pár nyugdíjas tagunkkal, pl.:
hétvégén megtekintettük páran Hernádi Judit önálló estjét,
nagy élmény volt látni élõben az elõadását. Nagy-nagy sikerük
volt, nem bántuk meg, hogy elmentünk és megnéztük.

Több klubtagunk beteg, kórházban volt, akiket meg-
látogatunk, hogy érezzék, nem felejtjük el õket. Kis „vitamin-
csomag” átadásával kívánunk nekik jobbulást.

Ezúton is közlöm a klubtagokkal, hogy augusztus 5-étõl
szünetet tartunk, legközelebb szeptember 2-án délután 17.00
órakor találkozunk!

Minden Kedves Velencei Nyugdíjasnak további jó egész-
séget kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
Klubunk tagságának július hónapban elég szoros programja 

volt. Természetesek, a péntek esti találkozások, ahol a klub
mûködésérõl beszélgetünk, majd vendégvárással foglalkoz-
tunk. Ugyanis telefonon megkeresett az esztergomi „Vidám
társaság” Nyugdíjas Klub tagjainak az elnöke, hogy
szeretnének Velencére jönni, gyönyörködni Velence város régi
és új létesítményeiben, mivel sok szépet hallottak róla. Éppen
ezért engem kértek fel arra, hogy július 19-én vasárnap
fogadjam õket, és segítsem tájékozódásukat. Harminc fõ
nyugdíjast fogadtunk Kantár Ferencné Olgával, akiket
süteménnyel és üdítõvel kínáltunk meg, majd ajándékként a
„Város volt Város lett” címû, Velence története könyvet
ajándékoztuk, hogy még többet tudjanak meg Velencérõl. 
Kantárné Olga a kilátótól végig, a Babák Rózsakertjéig
megmutatott minden nevezetességet, amit külön köszönök
Olgának. Cserébe Esztergomba visszavárnak bennünket,
természetesen eleget teszünk a meghívásuknak!

Július 29-én Csenger városból jöttek nyugdíjasok, itt is a
telefonbeszélgetés alapján történt a találkozásunk. Azzal
kerestek meg, hogy szeretnének megismerni bennünket, de itt
már mi, velencei nyugdíjasok mindannyian jelen voltunk, és
fogadtuk õket, összesen  harmincnyolcan jöttek el. Köszön-
tésem után, egy kis mûsorral kedveskedtünk. Horváth Dánielné 

Marika elénekelte a „Millió-millió rózsaszál” címû dalt, amely
hatalmas tapsot kapott. Fekete Tamás úr tangóharmonikájának
zenéje mellett még táncra is perdültünk. Vendégül láttuk õket,
majd szeretetünk jeléül, szintén a Velence város történetértõl
szóló könyvet ajándékoztuk. Õk sem jöttek üres kézzel – mivel
„almaváros” – így almalevet és sok aszalt almát kaptunk,
amelyet majd a klub összejöveteleken közösen elfogyasztunk.

Tapasztalatunk és most már az azóta folytatott telefon-
beszélgetések alapján elmondhatom, nagyon jól érezték
magukat Velencén, a meghívásukat mi is elfogadtuk, de
egyenlõre az anyagi helyzetünktõl tesszük függõvé, mivel
nagyon messze van Csenger.

Egyúttal a II. negyedéves névnapokat is megtartottuk, így a
csengeri csoportban is voltak, akiket egy szál virággal köszön-
töttünk.

Köszönöm az elõkészületekben segítségemre sietõ és a
közelben lakó nyugdíjas társaimnak a segítõ munkáját:
Kantárné Olgának, Andrásiné Marikának, Bakosné Évának,
Lakatosné Jucikának, a Poósz házaspárnak, Lutor Lászlónak,
Házi Józsefnek és feleségének Marikának.

Köszönöm azoknak a nyugdíjas társaimnak, akik akkor ott
velünk voltak a klubban, hogy jó hangulatot csináltak,
természetesen Fekete Tamás úrnak a hangulatos zenét.

Ráckevén voltunk kirándulni, fürödni, ismerkedni, ahol
nagyon jól éreztük magunkat, jó hangulatban tértünk haza.

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget kívá-
nok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei

KULTURÁLIS
ROVAT

2009. évi velencei programok

KÁPOLNA GALÉRIA 
Bod László Kápolna Galéria (Fõ u. 160/a) 

2009. július 3-ától - augusztus 30-áig
SZÉLES PALETTÁN, avagy:

Családi mûtárgyleltár kiállítás
A Kápolna Galéria nyitva tartása a kiállítások 

idõtartama alatt:  
péntek, szombat, vasárnap  15.00 órától 18.00 óráig.

* * *
október 3. 10.00 óra Babák Rózsakertje ünnepség

Velence – Babák Rózsája park
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Augusztus havi ünnepeink
Augusztus 15.  – Nagyboldogasszony ünnepe

„Földünknek égbe szállt csodája
dicsõ kegyes Nagyasszonyunk,
neved szívünk ezerszer áldja,
ha vigadunk, ha zokogunk.

Te vagy akit nem ér a vád,
Te vagy kit minden ember áld;
Te vagy a jó, a szent, a szép,
Örökre fényes példakép.”

Goethe, a német költõfejedelem azt mondta egyszer: „Min-
den embernek naponta meg kellene nézni egy mûvészi szobrot,
vagy képet és el kellene olvasni egy szép költeményt, hogy
ízlése tisztuljon, vágyai és gondolatai nemesebbek legyenek.”

Sajnos, napjainkban nehéz ezt a kívánságot teljesíteni, mert
ritka a szép kép és szobor, és még ritkább a szép költemény.

Goethének ezt a kívánságát a Katolikus Egyház mégis
teljesítette. Az évnek szinte minden hónapjában oda állít elénk
egy gyönyörû képet, amely nemessé, magasztossá teszi
szívünket, lelkünket: a Szûzanya képét.

A Szûzanya életének útja szenvedéssel volt tele. Hétfáj-
dalmú Szûznek, Mater Dolorosa-nak is hívjuk. De a golgotás út
után az Isten megdicsõítette õt és fölvette az égbe. Így lett a
„Mater Dolorosa”-ból Mater Gloriosa”, Dicsõséges Anya!

Augusztus 20. – Szent István ünnepe
„Ím eljött az áldott új nap 
zengõ üdvös ünnepe 
szent királyunk – Istvánunknak! 
Míg tart e világ heve, 
örvendjen, ki õáltala 
lõn Urunk örököse 
s érdemébõl nyeri vala, 
hogy a mennynek részese ...”

A tatárjárást követõ reménységesebb idõkben keletkezett,
latin nyelvû himnusz-krónikás ének magasztalta így Szent
Istvánt. István királyunk sírját 1038. augusztus 20-án – szentté
avatásakor – nyitották fel a székesfehérvári Bazilikában, s az
egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként. Ezen az
ünnepnapon az ünnepi asztal ékessége volt az új lisztbõl készült 
kenyér, s az aratók mulatságát még inkább színesítette a nyáron
névnapjukat tartó Istvánok ünnepe is! István király tör-
vényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alatt-
valójára kötelezõvé tette.  Államalapító Szent István ünnepe,
amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja   Nemzeti
Ünnep. Az Országgyûlés döntése értelmében 1991-tõl au-
gusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe is.
A velencei Római Katolikus Templom védõszentje is Szent
István, tehát templomunk búcsúját is ekkor ünnepeljük.

Segítsen a Szent Király életének példája, tanítása és imád-
sága mindnyájunkat, hogy a ránk váró feladatokat – amint Õ a
magáét hitelesen, áldozatosan, a jóért, a nemzetért és a hazáért
való felelõsség tudatában megtette – mi is meg tudjuk oldani, és
a  történelem, a késõbbi nemzedék elõtt bátran vállalhassuk
felelõsségünket!

„Szent István király, imádkozz értünk, magyarokért!” 

Augusztus 27. –  Kalazanci Szent József ünnepe
Kalazanci Szent József Spanyolországban

születet 1557-ben. 1583-ban szentelték pappá,
egy ideig hazájában maradt, majd Rómába
ment.1617-ben alapította meg a piaristák rendjét
és társaival együtt tanított. XII. Piusz pápa a ka-
tolikus iskolák patrónusának rendelte. 350 évvel
ezelõtt, az akkori Magyarország területén, Podo-

linban nyílt meg az elsõ magyar piarista iskola. Az újtelepen
1992. és 1994. között épült fel az Újtemplom (felszentelés
idõpontja: 1994. augusztus 27.), melynek védõszentje Kala-
zanci szent József áldozópap.                                     Imre atya

Emlékezés Kálvin Jánosról a reformátor
születésének 500 éves évfordulója alkalmából

Kálvin János (Jean Caulvin) francia reformátor.
Szül.: Noyonban, 1509. július 10., megh.: 1564. május 27.
Atyja városi jegyzõ és ügyvéd, anyja egy

noyoni polgár lánya volt.
Atyja kezdetben egyházi pályára szánta és

Párizsban taníttatta jogi, majd humanisztikai
tanulmányokat folytatott.

Teológiai kérdésekkel is foglalkozott és
megismerkedve a reformáció tanaival, egyre
nagyobb mértékben a reformáció szelle-
mében.

A hangoztatott evangéliumi tanok miatt
menekülnie kellett Párizsból, I. Ferenc király a 
reformáció hívei ellen a legszigorúbb üldözést 
rendelte el. Kálvin Bázelbe menekült és 1535.
augusztus 20-án itt fejezte be a református
teológia legmesteribb dogmatikai mûvét
„Institutió religionis Christianae” címen.
Magyar nyelvre ezt elõször Szenci Molnár
Albert fordította le 1624-ben. Ez a munka a
keresztény vallás teljes rendszerét tartalmazza 
világos elõadásban, arra az elvre alapítva, hogy a keresztény
ember hitének és vallásos életének egyedüli zsinórmértéke a
szentírás. Az  istentiszteletben az igehirdetésen, a keresztség és
úrvacsora szakramentumainak kiszolgáltatásán kívül minden

szertartást elvetendõnek állít. Bázelbõl Genfbe ment, ahol
vallástanítói, majd lelkészi állást nyert. Itt írta kátéját franciául

(1537.), majd latinul (1538.), mely a
világirodalom legelterjedtebb mûvei közé
tartozik, és mely magyarul 1695-ben jelent
meg.

Kálvin János Genfben 1559-ben teológiai
akadémiát alapított, ahova a legkülönbözõbb
országokból sereglettek az ifjak, ezek révén
Kálvin hatása egyre nagyobb volt Anglia,
Skócia, Hollandia, Észak-Amerika, Cseh-,
Morva-, Lengyel- és Magyarország református
egyházai mind a Kalvini elvek szerint alakultak 
meg. A magyar reformáció kiemelkedõ alakjai: 
Dévai Bíró Mátyás (1500-1545.), Méliusz
Juhász Péter (1532-1572.), Károli Gáspár
(1530-1691.), Sztárai Mihály (1500-1575.)

Munkássága szinte hihetetlen volt, majd-
nem naponta prédikált, teológiai elõadásokat
tartott, jogi és teológiai javaslatokat készített,
politikai tárgyalásokat vezetett, bibliai kom-

mentárokat készített, óriási levelezést folytatott híveivel, kb.:
3000 prédikációja és értekezése van kéziratban.

Juhász Gyula
velencei Református Egyház gondnoka
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VELENCEI-TAVI SZUPERMARATON
 2009. augusztus 29.

Ezennel felkínáljuk Önöknek a lehetõségeket a nemzetközi
rendezvényünkön!

A rendezvény célja: eszközvásárlás a kutató-mentõcsoport
részére!

Start/Cél: A Velence Resort & Spa parkolója
Elsõsegélynyújtó és frissítõ állomások száma: 8 db. A

tókörüli települések polgármestereivel történt egyeztetés
alapján, minden frissítõ állomás egyben kulturális, sport és
szórakoztató helyszín is lesz: vetélkedõk, koncertek, kara-
oke-partyk, autó-bemutatók, kirakodóvásárok, fõzõversenyek,
nõi és férfi focimérkõzések…, a programok folyamatosan
bõvülnek…

A verseny iránya: Sukoró, Pákozd, Dinnyés, Agárd,
Gárdony, Velence. Táv: 27 vagy 54 km SzuperMaraton,
érdeklõdés esetén csoportos váltófutást is szervezünk.

Korhatár (a tókörüli futáshoz):17 év felett.
Újdonság: HUNRUN.COM idõmérés Champion Chipes

technológiával! 
Közkívánatra: korhatár nélküli 1 km-es vagy 3 km-es

örömfutás 300,– Ft-os nevezési díjjal – ezt a bevételt teljes
mértékben a kutató-mentõcsoport kapja.

A rendezvény programja: érkeztetés és helyszíni nevezés
augusztus 28-án 15.00–21.00 óra között és 29-én reggel
6.00–7.30 óráig a Velence Resort & Spa Szálloda parkoló-
jában: www.velencespa.com

Egész napos programok a parkolóban!
Megnyitó: 2009. augusztus 29-én, szombaton, 7.50 órakor.

Start: 2009. augusztus 29-én 8.00 órakor
Várható befejezés idõpontja: 16.00 óra. Az úton lévõ

versenyzõk befejezhetik a futást!
Ünnepélyes díjátadás: 17.00 órakor a parkolóban. 
A felajánlások függvényében sokféle díj lesz. 
Kupák: a 27 km és az 54 km-es táv elsõ 3 férfi és nõi befutói

kupákat vehetnek át.
Várható résztvevõk száma kb.: 400–500 futó (már több

ismert közéleti személy és médiasztár is jelezte részvételi
szándékát) és 1–3000 érdeklõdõ. A verseny helyszínén több
mint 160 útszakaszt fognak ideiglenesen lezárni Több orvos,
számos elsõsegélynyújtó és 2 db mentõautó lesz.

Nevezési díj futóknak: elõnevezés esetén 2009. augusztus
15-éig: 2.500,– Ft (augusztus 15. után, vagy a helyszínen
nevezõk 4.500,– Ft-ot fizetnek), mely tartalmaz: étkezést,
üdítõt és ásványvizet, pólót, érmet. Az összeg mérséklése a
szociálisan rászorulók részére megoldható. Augusztus 15. után
nevezõk részére nem tudjuk garantálni sem a pólót, sem az
érmét – esetleg utólag postaköltség ellenében. 

Minden futó a saját felelõsségére vesz részt a versenyen és a
programokon.

Információk a támogatók részére – részletesen a
www.velenceitomaraton.hu – honlapon.

Támogatóink 15% kedvezménnyel vásárolhatnak a
Varga-Márfy Kft-nél. (www.varga-marfy.hu)

Fõszervezõ: Balogh Lajos (06-30-359-2600,
balog@velenceitomaraton.hu

A K I K R E  B Ü S Z K É K  V A G Y U N K
Európa legjobbjai a velencei-tavi sárkányosok 

(Éremesõ a 13. Sárkányhajó Klubcsapat
Európa-bajnokságon)

Az Európai Sárkányhajó Szövetség 13. Klubcsapat Euró-
pa-bajnokságának keretében, július 10–12. között Budapesten
a Lágymányosi-öbölben találkoztak Európa legjobb sárkány-
hajó  csapatai, hogy eldöntsék ki a leggyorsabb 2000, 500 és
200 méteres távon.   A háromnapos bajnokságon, ahol 86 csa-
patban 1800 résztvevõ versenyzett,  8 arany, 8  ezüst és 4  bronz- 
érmet gyûjtöttek a magyar klubok.

A velencei-tavi csapat a  Dragon Aqua SE   nyerte az
indulók közül a legtöbb érmet, összesen hetet, 2 aranyat, 3
ezüstöt és 2 bronzot.  A senior legénység a  2000 méteres távon
open és mix kategóriában lett Európa-bajnok. A lányok három
ezüst éremmel lettek gazdagabbak 2000, 500 és 200 méteres
távon. A mix csapat (8 lány és 10 fiú) 500 és 200 méteren lett
bronzérmes. Open egységünk  egy 5. és egy 6. helyezést ért el  a
rövid távokon.

A Rába Sárkányhajó Egyesület Ifjúsági vegyes csapata
mindhárom távon aranyérmes lett. Az ifjak sikerét a
Dunaföldvár Open csapat további két arany és egy ezüst
éremmel fényesítette. A váci Dunai Sárkányok egy senior
bronz éremmel gazdagították a tabellát.

A Dragonász premier legénységei 4 ezüst és egy bronzérem
mellé a verseny utolsó számában 500 méteres Premier Open
versenyszámban nyertek aranyérmet.

A velencei-tavi csapat összeállítása, a csapat tagjai: nõk:
Havasi Renáta, Viniczai Valéria, Madar Katalin, Uzsaly
Beatrix, Gregor Judit, Vincze Klára, Gyõr Andrea, Szeltner
Ágnes, Kovács Klára, Sebestyén Magdolna, Lángi Rózsa,
Lapsényi Éva, Korponai Zsófia, Sipka Ágnes, Pock Mariann,
Katona Ágnes, Házi Zsuzsanna, Barsi Ildikó, Menyhárt Edit,
Horváth Annamária, Máté Margit, Szloboda Csilla és Tamás

Tímea. Fiúk: Fülöp Ferenc, Pongrácz Csaba, Tóth Attila,
Viandt Fülöp, Ozsváth Zoltán, Németh Attila, Sallai Csaba,
Kolosa Ervin, Szeltner Tibor, Szabó László, Kovács Zoltán,
Mészáros József, Tubel Zoltán, Kovács Miklós, Fehéri Péter,
Kaltenecker Árpád, Czövek Attila, Simon tibor Haralyi László,
Kaiser János, Virág Endre, Varga Zoltán, Kovács Antal, Braun 
Péter és Kiss Gábor.

Alig pihenik ki az EB fáradalmait újabb megmérettetés vár a 
csapattagok legtöbbjére, hiszen augusztus végén Prágában
rendezik a Nemzetközi Sárkányhajó Szövetség 9. Világbaj-
nokságát ahol  Magyarországot fogják képviselni a korosztá-
lyos válogatottban.

2009 tavaszától azok is kipróbálhatják helyben a sárkány-
hajózást, akik csak szabadidejükben, kedvtelésbõl szeretnének
evezni. A Vitorlás Kemping kikötõjében („vízügyi kikötõ”)
lévõ 10 fõs sárkányhajóval, családok, baráti társaságok,
gyermekcsoportok indulnak a nádszigetek közé felfedezni a tó
természeti szépségeit. Elõzetes bejelentkezéssel, bármely
idõpontban csoportokat,  minden kedden és csütörtökön  18–20
óráig  az egyéni érdeklõdõket várjuk szeretettel.

Részletes információt a sarkanyhajo.inf.hu honlapon vagy a 
06 (20) 9-473-244-es telefonszámon kaphatnak.

 Braun Péter
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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.

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

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!

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.

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

 hétfõtõl – péntekig: 19.00 óra
szombat (elõvételezett szentmise): 18.00 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: 18.00 óra Bibliaiskola

szerda: 18.00 óra Imaóra
péntek: 17.00 óra Ifjúsági alkalom
vasárnap: 10.00 óra Istentisztelet

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
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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               589-400/124 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
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
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:  06-30-291-7079

Hu mán Csa lád se gí tõ Szolgálat

E-mail:human01@freemail.hu      470-288

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

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.) 

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)

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és

víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ

Velencei körzeti megbízottak:
LITS RÓBERT r. zls. 
Tel.: 06-20-368-0235

JUHÁSZ KRISZTIÁN r. tõrm. 
Tel.: 06-20-368-0565

A körzeti megbízotti fogadóórák helyszíne:
Velence, Tópart u. 52. 

(Kastély – házasságkötõ terem) 

A fogadóórák idõpontja: 
Minden második héten keddi napon

 8.00 órától 9.00 óráig
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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

Könyvújdonságok:

Márai Sándor: San Gennaro vére

Boris Vian: A kék liba

Kate Furnivall: Az orosz szeretõ
Polcz Alaine: Befejezhetetlen

Nora Roberts: Rémes otthon
Debbie Macomber: Ketyeg az óra

P. G. Wodehouse: Bertie Wooster állja a sarat
Szergej Lukjanyenko: Ugrás az ûrbe

Leo Kessler: Nyugati Tûz Hadmûvelet

Lesley Pearse: Titkok

Pearl S. Buck: Liang asszony három lánya

Susan Fraser King: Lady Macbeth

Alyson Noel: Evermore-mindörökké
Tormay Cécile: A régi ház

Elizabeth Adler: Varázslatos Malibu
John Grisham: Csapdában

Sarah Dessen: Tökéletes
Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa

 ( Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese)
Békési Gabriella: Papírhajtogatás – geometrikus formák

Kurt Tepperwein: Betegségünk tükrei
Rosalie Quinlan: Ajándékok textilbõl

Csorba Csaba: Falusi templomok
Christian Jacq: Mozart

Naomi Novik: Puskapor és sárkányvér

Shirley Barber: Kirándulás Tündérországba
Benedek Elek: A pelikánmadár

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. 
Július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
• önálló keresettel rendelkezõk: 300,– Ft
• diák, velencei oktatási intézményben tanulók                   
   (16 év feletti ), nyugdíjas: 150,– Ft
• gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 100,– Ft
Egyéb településrõl:
   Beiratkozási díj: 850,– Ft
   Diákoknak (16 év feletti): 425,– 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

Augusztus 22-én (szombaton) a könyvtár zárva lesz.

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
61.000,– Ft + 25% 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.
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