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IV. Velencei-tavi Nyári
Játékok

„Velence a Virágváros!”
Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand

Díszvendégünk: GÁRDONY
2009. július 24.

16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai
Helyszín: szabadtéri színpad és környéke

18.00 órától Mikkamakka Játéktár 
Kreatív Kézmûves Mûhely

18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
19.00 MESEJÁTÉK

A teknõs és a nyúl versenyfutása
20.00 Díszvendégünk: Gárdony

Közremûködik:
a Zichyújfalui Napraforgó Mazsorett csoport
Polgármesteri köszöntõ 

21.00 DOLHAI ATTILA
DJ SMASH PARTY – VIDEODISCO I.

22.30 BON-BON 
DJ SMASH PARTY – VIDEODISCO II.

2009. július 25.
16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai

Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár

Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
19.00 RICSI BOHÓC
20.00 HAGYOMÁNYÕRZÕ, KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAMOK

Díszvendégünk: Gárdony
21.00 DÉTÁR ENIKÕ és RÉKASI KÁROLY

„Vágy és Végzet” – musical-show
DJ SMASH PARTY – VIDEODISCO I.

22.30 GROOVEHOUSE
DJ SMASH PARTY – VIDEODISCO II.

Egész napos programok mindkét napon:
Viszmeg Györgyi festõmûvész kiállítása az

„Üzleti és mûvészvilág a gyermekekért Alapítvány” javára
Kézmûves vásár

HARIBO ugrálóvár

Díszvendégünk: ZICHYÚJFALU
2009. július 31.

16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai
Helyszín: szabadtéri színpad és környéke

18.00 órától Mikkamakka Játéktár
Kreatív Kézmûves Mûhely

 18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
 19.00 MESEJÁTÉK
 Popey és a tengerész
 20.00 Díszvendégünk: Zichyújfalu
 Közremûködik:

a Zichyújfalui Napraforgó Mazsorett csoport
Polgármesteri köszöntõ

21.00 KERESZTES ILDIKÓ
DJ SMASH CLASSIC PARTY I.

22.30 CHARLIE
DJ SMASH CLASSIC PARTY II.

2009. augusztus 1.
16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai

Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár

Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
19.00 BOHÓC POFIK
20.00 HAGYOMÁNYÕRZÕ, KÖZMÛVELÕDÉSI PROGRAMOK

Díszvendégünk: Zichyújfalu
21.00 ZALATNAY SAROLTA

DJ SMASH CLASSIC PARTY I.
22.30 KOVÁCS KATI

DJ SMASH CLASSIC PARTY II.
Egész napos programok mindkét napon: 

Viszmeg Györgyi festõmûvész kiállítása az
„Üzleti és mûvészvilág a gyermekekért Alapítvány” javára

Kézmûves vásár
 

Díszvendégünk: SUKORÓ
2009. augusztus 7.

16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai
Helyszín: szabadtéri színpad és környéke

18.00 órától Mikkamakka Játéktár
Kreatív Kézmûves Mûhely

18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
19.00 MESEJÁTÉK

A dzsungel könyve
20.00 Díszvendégünk: Sukoró

Közremûködnek:
Sukidance táncegyüttes
Sukorói Hagyományõrzõ Egyesület: 
„HÁROMGERERÁCIÓ – három a tánc” címû mûsora
Polgármesteri köszöntõ

21.00 LOLA                          
DJ SMASH: LOVE-PARTY minden szerelmesnek I.

22.30 DOBRÁDY ÁKOS
DJ SMASH: LOVE-PARTY minden szerelmesnek II.

 

2009. augusztus 8.
16.00 órától A MAGYAR HONVÉDSÉG programjai

Helyszín: szabadtéri színpad és környéke
18.00 órától Mikkamakka Játéktár

Kreatív Kézmûves Mûhely
18.00 Sportpercek a szabadtéri színpadon
19.00 FÁBIÁN ÉVA gyermekmûsora
20.00 A Velencei-tavi Nyári Játékok záró programja
21.00 EMILIO – ZÁMBÓ JIMMY EMLÉKEST

DJ SMASH: fesztiválzáró karnevál videodisco I.
22.30 BÓDI GUSZTI ÉS A NAGYECSEDI FEKETESZEMEK

DJ SMASH: fesztiválzáró karnevál videodisco II.
Egész napos programok mindkét napon: 

Viszmeg Györgyi festõmûvész kiállítása az
„Üzleti és mûvészvilág a gyermekekért Alapítvány” javára

Kézmûves vásár
HARIBO ugrálóvár
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.
június 15-én tartotta soron következõ testületi ülését a
Zöldliget Általános Iskola Bethlen Gábor utcai épületében. 

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

A kihelyezett testületi ülés megkezdéseként Dr. Sági János
gárdonyi Rendõrkapitány úr tájékoztatta a jelenlévõket a nyári 
felkészülés aktuális kérdéseirõl. A rendõrkapitány elmondta,
hogy a turisztikai felkészülés egyik leglényegesebb pontja a
személyi feltételek biztosítása. A gárdonyi kapitányság
létszámát 2 fõ új munkatárs gyarapítja, 7 fõ rendõr munkatárs
más rendõrkapitányságtól kerül átvezénylésre, júliustól 8 fõvel
jelen lesz a Rendõrtiszti Fõiskola, továbbá 10 fõt biztosít a
körmendi Rendõrtiszt helyettes képzõ Rendészeti Szak-
középiskola. Õk a szezonális bûnmegelõzési központ mun-
katársai lesznek, gyalogosan, kerékpáron fognak szolgálatot
teljesíteni. A szezonális bûnmegelõzési központ július, augusz- 
tus hónapokban végzi tevékenységét. 

Fentieken túl a tájékoztató fontos része volt továbbá, hogy a
rendõrök folyamatos készenlétét biztosítani kívánják, az
idegen nyelvû panasz felvételt megoldják, a vonatok éjszakai
ellenõrzését – leginkább a hétvégi idõszakban – megszervezik. 

Következõ napirendként tárgyalta a testület az iskola
2008/2009-es beszámolóját. Czuppon István iskolaigazgató
részletes beszámolóját projektoros vetítéssel egészítette ki, így
a jelenlévõk még inkább bepillantást nyerhettek az iskola
mindennapjaiba. A hozzászólások kivétel nélkül elismerõek
voltak. Az elmúlt tanév során rengeteg olyan esemény történt,
mely rendkívüli munkát, szervezést igényelt a kollektíva
részérõl. A tanév során 300 gyermek zökkenõmentes átköltöz-
tetését kellett megoldani, elõ kellett készíteni a két tanítási
nyelvû oktatás anyagát, közben pedig az oktatásnak is rendben
kellett zajlania. A Képviselõ-testület az iskola beszámolóját
egyhangúan elfogadta. 

Ezt követõen elfogadásra került a Zöldliget Általános
Iskola angol-magyar két tanítási nyelvû programjához
szükséges Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv kiegé-
szítésre került.  

Következõ napirend keretében tárgyalta a Képviselõ-
testület a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Ingatla-
nának apportálását. A Járóbeteg Szakellátó Központ
Támogatási Szerzõdésének megkötésekor vállalták – hiszen a
pályázati kiírás is ezt tartalmazta –, hogy a Nonprofit Kft. lesz
az, aki magát a beruházást lebonyolítja, késõbb pedig
üzemelteti a létesítményt. Így az önkormányzat által bevállalt
önrészt át kell adni a Nonprofit Kft-nek, a törzstõke emelést
ezért kellett már korábban megtenni. Az önkormányzat
tulajdonában lévõ földterületet is át kell adni a Nonprofit Kft.
tulajdonába. Tekintettel arra, hogy a Nonprofit Kft. majdnem
teljes egészében önkormányzati tulajdon, a szakemberek
állásfoglalása szerint az önkormányzatnak sem vagyoncsök-
kenéssel, sem vagyonvesztéssel nem kell számolnia. Hosszas
vita után a Testület döntött arra vonatkozóan, hogy a
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
megkeresésre kerül azzal, hogy a volt ÉDÁSZ területeket
illetõen vételi jogáról nyilatkozzon, valamint arról, hogy
kezdeményezik a Nonprofit Kft. taggyûlése felé a törzstõke
emelést 49 millió forint értékben, és ez természetben apportként 

kívánja teljesíteni.  A témához kapcsolódó harmadik döntés az
volt, hogy Velence Város Önkormányzata a vállalt kötelezett-
ségének megfelelõen a létesítmény építési helyéül szolgáló
földterületeket 49 millió Ft értékû törzstõke emeléssel a
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Kft. tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a
projektlétesítmény fennállásáig elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzést köt ki.   

A testületi munka a „Helyi Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Szervezet kialakítása Velencén” – továbbiakban:
TDM szervezet – címû pályázattal folytatódott. A napirenddel
kapcsolatosan számos képviselõi hozzászólás elhangzott, a vita 
végén az a döntés született, hogy Velence a TDM szervezet
egyesületi formában történõ létrehozását támogatja, abban
alapító tagként részt kíván venni. Mûködésének biztosítása
érdekében a projekt megvalósítás idõtartamára és a projekt
befejezésétõl számított 5 éven keresztül az állami hozzá-
járulással megnövelt, beszedett Idegenforgalmi Adó minimum
20%-ot a TDM munkaszervezet számára biztosít. A mun-
kaszervezet a meglévõ Tourinform irodára épül.   

Következõ napirend az óvodabõvítéssel kapcsolatos
feladatok tárgyalása volt. A téma aktualitását az indokolta,
hogy a megnövekedett gyermeklétszám miatt problémássá vált
a gyermekek óvodai felvétele, mivel az óvoda nem rendelkezik
a megnövekedett létszám befogadására alkalmas tárgyi
feltételekkel. Annak érdekében, hogy ne kelljen velencei
óvodás felvételét elutasítani, a Hivatal mûszaki osztálya
megvizsgálta a lehetõségeket és a Testület elé döntésre
beterjesztette. A napirendet kiemelt képviselõi érdeklõdés
övezte, végül olyan megoldás került elfogadásra, mely lehetõvé
teszi, hogy egy – 2006. december 31-éig született – felvételre
jelentkezõ velencei gyermeket sem kell helyhiány miatt
elutasítani. A testületi döntés szerint ugyanis a Fõ utcai
tagóvoda tornatermébõl egy csoportszoba kerül kialakításra, az 
ehhez szükséges cca. 1, 3 millió Ft költséget az önkormányzat
biztosítja. Szintén vállalta az új csoporthoz szükséges két
óvodapedagógus és egy dada foglalkoztatásának biztosítását. A 
testületi határozat rögzíti, hogy óvodafejlesztés tárgyában az
elõzetes tájékozódást meg kell kezdeni.  

A vonatkozó törvény alapján elvégzett Szociális rende-
letmódosítások után a Tervellenõri ajánlatok napirendet tár-
gyalta a Testület. A „Velencei-tó Kapuja”, valamint a
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ projek-
tekhez tartozó kiviteli tervek tervellenõri feladataira a
beérkezett ajánlatok közül a Viv Bau Kft. került ki nyertesként.
A vállalkozási díj nettó 3, 5 millió forint, melynek forrásáról
korábban döntött a Képviselõ-testület. 

A Képviselõ-testület a „Velencei-tó Kapuja”, Velencei-tavi 
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, valamint az Iskola
korszerûsítési projektek marketing feladatainak ellátására
kiírt közbeszerzési eljárásban a pályázat nyerteseként a Lénia2
Reklám- és Médiaügynökség Kft-t jelölte meg. A vállalási díj
33.440.000,– Ft, melynek forrása a projekt fejlesztés elõ-
irányzatában biztosított. 

Az augusztus 20-ai ünnepség elõkészítésérõl Fehér
Györgyné Képviselõ Asszony tájékoztatta a testületet, majd a
Polgármester jutalmáról tárgyalt a Testület. 

A vitát Galambos György alpolgármester vezette, melynek
végén az a döntés született, hogy a Polgármester részére,
féléves tevékenysége elismeréseként – a költségvetésben
meghatározott forrásból – bruttó 1.449.300,– Ft jutalmat
állapít meg. 

Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdésekrõl,
valamint az átadott hatáskörben ellátott feladatokról szóló
tájékoztatót követõen a Polgármester az ülést bezárta. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Hírlevél
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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

Az elõzõ híradásunkhoz képest alapvetõ változás nincs,

hiszen az épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás

még mindig tart. Az eredményes közbeszerzést követõen elõre

láthatóan nyár elején a kivitelezési szerzõdés megkötésre

kerülhet és a beruházás megindulhat. 

Velence Város Képviselõ-testülete a támogatási szerzõ-

désnek megfelelõen, a többségi tulajdonában lévõ Velencei-

tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelõsségû Társaság-ban tõkeemelést hajtott végre.

Egyrészt a megépülõ szakellátó központ alatti földterületet

apportálta, másrészt a pályázati önrészre rendelkezésére álló

pénzbõl 30 millió Ft-ot átadott a Kft-nek, hogy a pályázati

önrészt, amikor esedékes ki tudja fizetni.

Velencei-tó Kapuja
Elõzõ lapszámunkban jeleztük, hogy a kivitelezésre

ismételt kiírásra kerül sor. Bízunk abban, hogy a közbeszerzési

eljárás sikeres lesz, és így a beruházás nyár végén elkezdõdhet.

Bár lakossági fórumokon, vállalkozói megbeszélésen,

újságban, interneten, Tó Tévé-ben mindenki megismerhette a

beruházás fõbb elemeit, azért több olyan részkérdés jogosan

felvetõdik, amit ki kívánok emelni.

Ilyen például:

– Le lesz-e zárva a tópart?

A válasz: nem.

A kialakításra kerülõ lidós, homokos strand, valamint a

park, tehát a parti rész nem lesz körbe kerítve, azután is térítés-

mentesen igénybe vehetõ bárki számára.

– Magánkézbe kerül Velence tóparti része?

A válasz: nem.

A teljes  beruházási terület továbbra is az Önkormányzat

tulajdona marad, beleértve a megvalósuló fejlesztési közmû-

veket, épületeket, a partot, játszótereket, rendezvénytereket,

szolgáltatóházat, stb.

– Helyi vállalkozóknak lesz-e lehetõségük saját

vállalkozásuk kialakítására a projektben?

A válasz: igen.

A város által beadott pályázatnak stratégiai pontjai voltak –

az idegenforgalom mellett – a helyi lakosok, vállalkozások

lehetõségeinek javítása, a hatásokkal is kalkulálva a helyben

történõ munkavégzés erõsítése, a munkahelyteremtés,

foglalkoztatás bõvítés.

A már ott mûködõ vállalkozások továbbra is fenntarthatják

szolgáltatásukat. Másrészt a megépülõ szolgáltatóházban

további helyi vállalkozók és vállalkozások nyithatnak üz-

leteket, szolgáltathatnak az üzemeltetõvel való megállapodást

követõen.

Meggyõzõdésünk, hogy a Velencei – tó Kapuja rendkívül

gyümölcsözõ lesz a helyi lakosoknak, az idegenforgalom

mennyiségi és minõségi paramétereiben kedvezõ változásokat

hoz, várható hatásai alapján jelentõsen hozzájárul városunk

fejlõdéséhez, ezért tisztelettel valamennyi velencei polgár

támogató magatartását és optimizmusát kérjük.

Zöldliget Általános Iskola
A beruházás a tervezett ütemben zajlik, befejezõdtek a

bontási munkák és elkezdõdött az építkezés. 

Az ütemterv szerint, az iskola mûszaki átadási határideje:

2009. november 14.

ÁROP pályázattal kapcsolatos
tájékoztató

Az elõzõ lapszámunkban tájékoztatást adtunk arról, hogy

Velence városa az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Államreform Operatív Program keretén belül, 19,5 millió Ft

vissza nem térítendõ támogatást nyert az Önkormányzat

szervezetfejlesztésére. 

Szakértõk bevonásával a közbeszerzési eljárás kiírásra

került.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velence Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet

Velence Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala

Közterület-felügyelõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû
2009. december 31-éig tartó közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2481 Velence, Tópart

utca 26.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Közterületek jogszerû használatának ellenõrzése, közterü-

let rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott
tevékenységek megszüntetése, szankcionálása, közremûködés
a közrend, közbiztonság, önkormányzati vagyon védelemben,
állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
valamint a Egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvõképesség,
• Büntetlen elõélet, 
• Középiskola/gimnázium,
• B kategóriás jogosítvány, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• Közterület-felügyelõi vizsga.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• közigazgatási gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat, 
• helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önélet-

rajz, iskolai bizonyítvány másolata, közterület-felü-
gyelõi bizonyítvány másolata, nyilatkozat vagyontételi
eljárás lefolytatásának vállalásáról.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 10. napjától

tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Szelei Andrea nyújt, a 22/589-418-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Velence Város Önkormány-

zat Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével 
(2481 Velence, Tópart utca 26.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosí-
tószámot: 1384/012009., valamint a munkakör megne-
vezését: Közterület-felügyelõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
honlap, helyi újság.

Szomszédok Egymásért
Mozgalom
(SZEM)

Megalakult Velencefürdõn a Szomszédok Egymásért
Mozgalom.

A mozgalom megalakulásának kezdeményezõjeként és a
Képviselõ-testület nevében kértem Komjáthy László urat, hogy
segítsen a mozgalom megalakulásában.

A mozgalom egy olyan társadalmi bûnmegelõzési forma,
amelynek célja a lakóközösségben elõforduló bûncselek-
mények megelõzése, a biztonságos életkörülmények meg-
õrzése. Nem feladata a bûnelkövetõk elfogása, a velük
szembeni intézkedés, de az odafigyeléssel és jelzéssel segít-
séget adnak egymásnak, a Polgárõrségnek és a Rendõrségnek.

A mozgalom alakuló ülése 2009. június 11-én volt, ahol 38
fõ velencefürdõi állampolgár úgy döntött, hogy megalakítja a
mozgalmat és a vezetésre felkérte Komjáthy László urat. A
mozgalom szervezeti struktúrájának és feladatainak kiala-
kítására a július 13-ai ülésen került sor, ahol Papp Zsigmond
gárdonyi rendõrkapitányság osztályvezetõje „Hogyan védjük
meg értékeinket” címmel, Lukács Ildikó a Humán Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgáltat munkatársa „Szociális területek a
bûnmegelõzés tükrében” címmel tartott tájékoztatót.   

A mozgalomban résztvevõk megkapták írásban a közér-
dekû telefonszámokon túl egymás elérhetõségét is.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

KÖSZÖNET
1997-tõl mûködik Velencén nyári színház. A 13 szezonban

több mint fél száz elõadást nézhettek meg vendégeink.
A jó mûsor mellett számtalan olyan, szinte láthatatlan

feladatot is el kell látni, ami nélkül nem élvezhetnénk az
elõadásokat. 

Sajkás Balázsné Évával, aki színházba járt, vagy az
augusztus 20-ai háromnapos rendezvényünkön részt vett,
mindig találkozhatott, amint szervezte és tette a dolgát
pedagógus kollégáival együtt. Az idei évtõl Máté G. Péter úr
mellett, aki eddig is a mûsorkínálatot koordinálta, Éva
feladatait Nagy Edit vette át. 

Köszönjük Sajkásné Évának, hogy ennyi évig szívvel –
lélekkel tevékenykedett a nyári színházért, és a Velence Város
Születésnapi rendezvénysorozatért!

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

Házasságot kötöttek:

2009. június 12-én:
Farkas Tibor – Jámbor Klára

2009. június 27-én:
Erõs György – László Eszter

2009. július 11-én:
Bánoczki Norbert – Koncz Ágnes

Kalmár Károly – Slott Edit

Gratulálunk!

Szabó László és Egri Andorné
anyakönyvvezetõk
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Tájékoztatás a krízishelyzetbe került
személyek támogatásáról

A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló
136/2009. (VI. 24.) Kormány rendelet értelmében az állami
szociális rendszer keretében nyújtott szociális segélyként
egyszeri 20.000 – 50.000 Ft közötti, vissza nem térítendõ
támogatást állapíthat meg a Regionális Nyugdíj-biztosítási
Igazgatóság a Magyarországon lakó, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ nagykorú személynek, ha 

– családjában a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban az
egy fõre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét
(2009-ben 57.815,– Ft-ot) nem haladta meg,

– részére nyugellátást nem folyósítanak, és
– a gazdasági válsághoz kapcsolódó, elõre nem látható ese-

mény következtében a családja fenntartását súlyosan veszé-
lyeztetõ krízishelyzetbe került.

Krízishelyzetnek minõsül, ha a kérelmezõ a munkahelyét
2008. szeptember 30-át követõen elvesztette, jövedelme a
2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérõ
mértékben csökkent, lakáscélú fizetési kötelezettsége a
törlesztõrészlet 2008. szeptember havi összegéhez képest
20%-ot elérõ mértékben emelkedett, vagy egészségi állapota
indokolja. 

Nem jogosult támogatásra, akinek 2009. évben 15 ezer
forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak
meg, akinek átmeneti segély kérelme elbírálás alatt van,
valamint aki e kérelem benyújtását megelõzõ 90 napon belül
átmeneti segély kérelmet nem nyújtott be az önkormányzathoz.

Támogatás iránti kérelmet a mellékelt formanyom-
tatványon lehet benyújtani Velence Város Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Osztályánál 2009. augusztus 1. és
november 30. között. 

A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára
állapítható meg. Ha a támogatásra való jogosultság feltételei
nem állnak fenn, a jegyzõ elutasítja a kérelmet. A feltételeknek
megfelelõ kérelmeket a jegyzõ a nyugdíj-biztosítási igazga-
tóságnak megküldi, aki dönt a támogatás mértékérõl és intéz-
kedik a kifizetésrõl. A támogatás igénylésével kapcsolatosan
bõvebb felvilágosítás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályán ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8-12,
szerda: 8-15.30, péntek: 8-12) személyesen, vagy az 589-412, -
408-as telefonszámokon. 

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ

Tájékoztató a kérelem
kitöltéséhez

A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
I. A kérelmezõ személyes adatai
Lakcím: az a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, amely szerint

illetékes jegyzõhöz a kérelmezõ a kérelmet benyújtja.
II. A kérelmezõ és a vele egy családban élõ személyek adatai és jövedelme
A táblázatban fel kell tüntetni a kérelmezõt, valamint a kérelmezõvel egy

lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
házastársat, élettársat és gyermeket.

Gyermek:
– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, vér szerinti,

örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
– a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,

nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

– a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott,
illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelõzõen is fennállt.

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni
érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített
vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Havi nettó jövedelem alatt a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban
szerzett nettó jövedelmet kell érteni.

A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a
befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert
költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minõsül a
személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói
járulék.

Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. 
Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem
több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel
csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelõ összeggel.

Jellemzõ jövedelemtípusok:
Keresõtevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan

bevétel, amely munkavégzésbõl származik, például munkabér, megbízási díj,
vállalkozásból származó jövedelem.

A gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó ellátások: terhes-
ségi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások:
öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék,
özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások,
bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, egyes mûvészeti tevékenységet
folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálati nyugdíj, elõnyugdíj, a mezõgazdasági
szövetkezeti járadék, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadék és a
mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadéka; rendszeres
szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállásért
pótlék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, hadigondozotti
pénzellátások.

A települési önkormányzat és a munkaügyi szervek által folyósított
ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az
ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély,
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

Egyéb jövedelem különösen: például a táppénz, az ösztöndíj, nevelõszülõi
díj, szociális gondozói díj, végkielégítés, tõkejövedelem, valamint ingatlan
eladásából vagy bérbeadásából származó jövedelem stb.

Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a
temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási
támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
pénzbeli támogatást, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot,
a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági
támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a
vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet
által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minõsül jövedelemnek az
alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás révén szerzett bevétel,
ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg, továbbá a
közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából származó havi
jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
III. Nyilatkozat a jogosultsági feltételekrõl
Nyugellátás: öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági

nyugdíj, rehabilitációs járadék, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülõi nyugdíj,
baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányásznyugdíj, korengedményes
nyugdíj, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, szol-
gálati nyugdíj, elõnyugdíj, mezõgazdasági szövetkezeti járadék, mezõgaz-
dasági szakszövetkezeti járadék, és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok
növelt összegû járadéka.

IV. A kérelemhez csatolandó iratok
– A jövedelem összegének igazolására alkalmas irat vagy annak másolata,
– lakáscélú kölcsön havi törlesztõrészletének emelkedése esetén az ezt

igazoló iratok.
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. június 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 9 20 26 27 1 23 3 136
Nadap 7 1 3 7 6 - 3 - 27
Sukoró 5 - 3 14 9 - 14 - 45
Pákozd 17 3 7 18 16 2 15 1 79
Pázmánd 14 2 11 6 22 - 6 1 62
Szfvár 17 2 8 21 67 - 28 - 143
Ve len ce 41 5 26 48 39 - 38 - 197
Vereb 9 2 4 1 6 - 3 - 25
Lovasberény 16 3 7 17 13 - 8 - 64
Bu da pest 3 - - 13 7 - 3 - 26
Pusztasz. 20 7 10 16 7 - 12 - 72
Gár dony 4 1 1 8 16 - 12 - 42
Szabadegyháza - - - - - - - - -
Baracska 1 - - 1 8 - - - 10
Martonvásár - - - - 9 - 1 - 10
Vértesacsa 1 - - 1 2 - 1 - 5
Seregélyes 3 - 1 8 5 - 2 - 19
Zichyújfalu 1 - - 1 3 - 3 - 8
Érd 1 - 1 - - - 2 - 4
Csákvár 4 - 2 5 6 - 2 - 19
Dunaújváros 1 - - - - - - - 1
Ercsi 1 - 3 1 - - - - 5
Össze sen: 192 35 104 211 268 3 176 5 994

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:
– ha ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel 1.500,–
– ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel 3.000,–
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 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, 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.
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 közre-
mûködnek, köszönetünket fejezzük ki.

Õsz u. 1.
Tópart u. 14.
Vihar u. 7.
Halász u. 12, 18.
Felszabadulás u. 18.
Panoráma út 12/a, 19, 23, 91, 36, 36/a., 36/c., 34/a., 54, 67., 73.
Muskotály u. 3.,5.,7.,8.,9.,11., 13., 17.,19.
Zuzmó u. 4., 16.
Sárgaföldes u. 5., 9., 11., 14., 20., 22., 34., 46, 54.
Furmint u. 18/a., 18/b.
Halastófolyás 4., 8.
Kadarka u. 12.
Csermely u. 9.
Rizling u. 7., 22., 25/c., 28., 29., 30., 34/a.
Bogrács u. 25.
I. u. 31., 33., 35.
II. u. 39., 41., 42., 43., 49., 55., 57., 59., 63., 64., 65., 68., 74., 76., 78., 84.
III. u. 22., 24., 25., 26., 28., 34., 35., 38., 48., 70., 81., 83.
IV. u. 22/a., 45., 47., 62., 79.
V. u. 6., 8., 10., 12., 13., 23., 30., 37., 52., 58., 64., 66., 69., 74., 76.
VI. u. 14., 19., 21., 31., 32., 36., 38., 40., 42., 44/a., 47., 50., 60.
VII. u. 9., 39., 51., 61., 65., 71., 84.
VIII. u. 5., 21., 32., 50., 58., 60., 64., 77., 78., 81., 82., 101.
IX. u. 5., 7., 10., 14., 33., 61., 73., 75.
X u. 2., 18., 37., 42., 43., 46., 48., 65.
XI. u. 1., 2., 19., 20., 38., 43., 68., 79., 82.
XII. u. 2., 19., 50., 52.
XIII. u. 21., 47., 51., 53., 55., 57., 76., 78., 85., 86., 87., 88., 89., 100., 102., 103.
XIV. u. 8., 13., 28.
XV. u. 8., 10., 25., 31., 70.
XVI. u. 8., 9., 11.
Meggyfasor 10., 19. 42., 43.
Petõfi u. 5., 9., 19., 20/a., 21., 22/a., 24., 25., 32., 33., 34., 57., 75., 76., 77., 79.,
83., 95. 
Jókai u. 1/a., 2., 4,5., 47.
Toldi u. 2/a., 3.
Kõ u. 1., 2., 15., 17., 40., 46., 72.
Veréb u. 4., 6/a., 8.
Vörösmarty u. 21., 22., 27., 28., 29., 34., 37., 41., 62., 63., 64., 65., 70., 73., 81., 
84., 85., 86., 87., 97.,  99., 100., 102., 109., 111.
Gárdonyi G. u. 6., 10., 16., 17., 35., 37., 39., 41., 43., 46.
Arany J. u. 10., 17., 36., 38., 56., 62., 70., 75.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA 
Kedves Velenceiek! 

Csizmadia Attila 
Velence Város Fideszes  önkormányzati képviselõjeként 

tisztelettel hívom Önöket képviselõi fogadóóráimra, melyeket
minden hónap elsõ csütörtöki napján, 18 órától 20 óráig

tartok a velencei Kastély házasságkötõ termében. 
Kérem jöjjenek el egy beszélgetésre és mondják el nekem, hogy

milyennek látják Velencét!  Mi az ami jó vagy éppen gondot
jelent, és Önök mit szeretnének?



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

8                     VELENCEI HÍRADÓ     2009. JÚLIUS



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

2009. JÚLIUS                                                                          VELENCEI HÍRADÓ 9

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 10. 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 a 9. oldalról)

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás 2009. június 23-ai, soros és

június 26-ai rendkívüli ülésérõl
A soros ülésen határozat született a 2009. évi információs

füzet pénzügyi elszámolásáról, valamint a kerékpárút aktuális
költségeinek felosztásáról.

A jelenlévõk beszámolót hallhattak a Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft-tõl a
beruházás jelenlegi állásával kapcsolatban.

A VKTKT döntött arról, hogy a projekt megvalósíthatósága 
érdekében a fennmaradó 1 évben lemond a Balatoni út 65. szám
alatti ingatlan elõvételi jogáról.

Javaslat hangzott el a VKTKT által fenntartott neve-
lési-oktatási intézmények, valamint a VEPSZ 2009/2010-es
tanév pedagógus-, tanuló-, és csoport létszámának meghatá-
rozására, a következõ tanévben indítandó 1. osztályok
számának és tanuló létszámának meghatározására.

A Tanács határozott a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Verebi
Végh János Tagiskolájánál történõ létszámcsökkentésrõl,
valamint  megszavazták a VEPSZ Fejér Megye Közoktatá-
sáért Közalapítvány pályázati kiírásán való részvételét.

Rendkívüli ülésre a kerékpárúthoz kapcsolódó közbe-
szerzési kiírásra érkezett ajánlatok eredményhirdetése kapcsán
volt szükség.

A „Kiviteli tervek elkészítése a „Velencei-tó körüli
egységes kerékpárút-hálózat befejezõ szakaszának kiépítése –
I. ütem” (KDOP-2.1.I/C-2008-0016) projekt megvalósí-
tásához, valamint tervezõi mûvezetés a kivitelezés során”

tárgyú közbeszerzési kiírás nyertesének a VKTKT a
Bokút-Terv Kft-t szavazata meg meghatározott értékelések
alapján.

A kiviteli tervek elkészítésének határideje: 2009. július 31.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ

VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTÕ EGYESÜLET
Ügyfélfogadás: 2481.Velence, Balatoni út 65.

Tel: 470-212
Mobil: 06-30-738-5234, 06-30-738-5281
e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu

www.velenceitoleader.eu
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, 

Pályázat elõkészítés, elektronikus pályázat feltöltés,
projekt generálás, pályázati elszámolás, 

monitoring, marketing, rendezvény, 
tanulmányok, pályázati információk 

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-
Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Bemutatkozik a Velencei-tó
2009.júlus 24-26 között a Hungaroring

Fest Fesztiválon a HungaroFaluban 
a Budai Várban.

A FORMULA Magyar Nagydíj idõpontjában Magyarország régiói 
termékbemutató és vásár keretében bemutathatják a térségükre
jellemzõ turisztikai nevezetességeket, szolgáltatókat, szállás- és
programkínálatukat, a népi kismesterségeket, a települések 
tánccsoportjai, elõadómûvészei pedig öregbíthetik jó hírünket.

FELHÍVÁS
A Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület várja azok

jelentkezését, akik szolgáltatásaikat, termékeiket 
szeretnék népszerûsíteni a belföldi és külföldi turisták
körében. A kiállításon gasztronómia termékek, így bor 

árusítására is van lehetõség.
Várjuk azok jelentkezését:

• termékkel, • mûvészeti csoportok, elõadók, népi
ipamûvészek bemutatkozását, • prospektussal, kiadvánnyal 

részt kívánnak venni a kiállításon.

HUNGARO FALU Budai Vár
2009 július 24-26.

Jelentkezés a részvételre:
info@velenceitoleader_Hlt234981073_Hlt234981074.BM

_1_BM_2_t-online.hu  tel: 22/470-212
Bõvebb információ: www.velenceitoleader.eu,

www.umvp.eu, www.hungaroringfest.com
Velencei-Tó Térségfejlesztõ Egyesület: 

2481 Velence, Balatoni út 65.

mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
mailto:info@velenceitoleader.t-online.hu
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Õzike járt az óvodánkban
„Kicsi õz, fuss ide...” kezdhet-

nénk e sorokkal, hiszen hétfõ dé-
lelõtt egy „gondozó” segítségével a
gyerekek körbecsodálhattak egy kis
õzikét, aki még cumisüvegbõl itta a
tejet, de óvodánkba érkezve, már
örömmel fedezte fel a zöld nö-
vényeket s vidáman nekiállt lege-
lészni.

Elõzõ napokban természetesen
megbeszéltünk mindent a gyere-
kekkel, így érkezésünkkor az
aulában csendben sorakoztak egy-
más mellé szinte szájukat tátva a
meglepetéstõl.

Mivel az õzike alacsonyabb volt náluk, rögtön meg-
kedvelték és boldogan figyelték esetlen lépteit.

A kis állat nagyon bátor volt és örömünkre mind közelebb s
közelebb merészkedett a gyerekekhez. Közben megfigyeltük
és halkan megbeszéltük a gyerekekkel az õzike külsõ s belsõ
jellemzõ jegyeit. (Testéhez képest már most nagy füleit, melyet
hátra is tud fordítani, puha szõrzetét, kis fekete „körömcipõit”, s 
orrát, s már halványuló fehér pettyeit a hátán s mélyfekete,
csillogó szemeit.)  Egy-egy kérdésre alig tudtak válaszolni

akkora volt a csodálkozás és az öröm. Mivel kint zuhogott az
esõ, így ez az örömteli esemény szebbé tette ezt a napot.

Reméljük ez a találkozás mély nyomokat hagyott óvodá-
sainkban és ezután is óvó s gondoskodó figyelemmel fordulnak
életük során a természetben fellelhetõ állatok felé.

Bencsik Éva
óvodapedagódus

Elmúlt egy év…
A diákok már javában a nyári szünidõt élvezik, hiszen véget

ért a 2008/2009-es tanév. Megkapták a bizonyítványukat, s
most már – a többség – felhõtlenül szervezkedik barátaival a
közös pecázások és fürdõzések lehetõségével, kalandokat
élnek meg együtt, illetve családjaikkal mennek üdülni, vagy
éppen rokonlátogatóba.

Gazdag évünk volt ez az idei. Programban bõvelkedett. A
leginkább a költözködés volt az, ami nagy terhet rótt az iskola
minden tagjára. Ám megoldottuk, s eredményesen zárhattuk le
júniusban ezt a tanévet.

35 végzõs, búcsúzó diákunk volt. A továbbtanulása a
többségnek azon a helyen történik majd, amit õ maga elsõ
helyen választott. Tizenegyen gimnáziumban, tizenheten szak-
középiskolában, s heten szakiskolában folytatják tanulmá-
nyaikat. 

Kívánunk nekik sikereket, s azt, hogy álmaik teljesüljenek,
bár mint tudjuk, ahhoz kell az õ munkájuk is.

A tanulmányi munka átlaga iskolánkban 3,94 volt. A
dobogós osztályok osztályátlaggal a következõk: 

I.  4. b osztály – 4,37
II. 6. b osztály – 4,36
    5. b osztály – 4,3
Az elsõ három évfolyamon 34 kitûnõen megfelelt, 51 jól

megfelelt és 37 megfelelt tanulónk van. A 4.-8. évfolyamon 12
a kitûnõ tanulók száma. Kiemelkedõ tanulmányi munkájáért
a következõ tanulók kaptak nevelõtestületi dicséretet: 

Kedves Tamara, Enyedi Enikõ, Magyar Bálint, Szabó
Anna, Ratkovics Flóra, Érsek Máté, Mákos Dániel, Müller
Kornélia, Szabó Tamara, Heiter Laura, Nagy-Ludassy
Fruzsina, Szalay Viktória, Fedor Emese, Oláh Vanda,
Molnár Ákos, Csányi Abigél, Szávai Szonja, Füredi Barbara,
Hedrich Barna, Budai Dóra, Federi Fanni, Fedor Eszter,
Rohonyi Alíz, Teplánszki Martin, Béla Boglárka, Fehér
Máté, Hajdú Ágoston, Dancsó Virág, Karácsony Janka,
Balázs Viktória, Bukor Boglárka.

Több tanulónk képviselte iskolánkat illetve településünket
az ország különbözõ versenyein nagyon szép eredménnyel:

Kedves Tamara 1. a – Kvalitás Extra Országos matematika
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verseny – Kecskemét – I. helyezés; Bendegúz
Országos Nyelvész verseny megyei döntõjén
I. helyezés, Szegeden, az országos versenyen
XIV. helyezés.

Szalay Viktória 3. a – Kvalitás Extra
Országos természetismereti verseny I.
helyezés; Kvalitás Extra Országos szöveg
feldolgozási versenyen II. helyezés; Kvalitás
Extra Országos anyanyelvi versenyen V.
helyezés.

Váczi Virág 5. b – Bendegúz Országos
Verseny természetismereti kategória VII.
helyezés.

Fedor Eszter 5. b – Zrínyi Ilona Országos
matematika verseny megyei III., országos
döntõben XVII. helyezés; Triáda matematika
versenyen, Agárdon I. helyezés.

Érsek Máté 2. b – Bendegúz Nyelvész
verseny megyei döntõ Székesfehérvár II.
helyezés.

Oláh Csenge 1. a – Kvalitás Extra
Országos matematika verseny Kecskemét
XIII. helyezés.

Lány tornász csapat (Végh Nikolett, Gáncs Barbara,
Mag Eszter, Fekete Nikolett, Nagy Anita, Bátonyi Sára)
III.-IV. korosztály megyei döntõn II. helyezés, országos
elõdöntõ Komáromban VIII. helyezés.

Mátyás Lehel 8. b – Megapixel megyei informatikai
verseny Székesfehérvár I. helyezés.

Joós Norbert 8.b – Megapixel megyei informatika verseny
Székesfehérvár II. helyezés.

Demény Jennifer 5. a – „Két keréken” megyei kerékpáros
verseny Székesfehérváron I. helyezés, területi döntõn IV.
helyezés.

Mindnyájukra nagyon büszkék vagyunk.
Köszönet nekik, felkészítõ tanáraiknak és szüleiknek!

Nem mindenkinek sikerült ennyire jól ez az idei tanév.
Sajnos hat tanuló egy-egy tantárgyból, illetve egy tanuló két
tantárgyból kell, hogy javítóvizsgát tegyen, melynek idõpontja:

2009. augusztus 25. 900 óra – Zöld iskolarész

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.

Nyári Kalandtáborunk az idén Har-
kányban lesz július 25-étõl 30-áig. Érdek-
lõdni: július 20-ától lehet újra Baglyasné
Szécsi Annamária tanítónõnél! Az indulás
július 25-én 9 órakor a Lidótól Velencérõl. A
tajkártyát, diákigazolványt. vagy ezeknek a
másolatait, valamint az orvosi igazolást ott és
akkor kell majd leadni.

Június 29. és július 3. között a Baptista
Imaházban is lesz nyári tábor, Kirkner
Valériával és Papp Sándornéval.

A nyárra kívánunk mindenkinek
kellemes idõtöltést és feltöltõdést!

Tanévzáró után…
Gyorsan elrepült ez a

négy év!   2004. szeptem-
ber elsején még csak is-
merkedtünk Varga Mik-
lósnéval, Gabi nénivel,
most pedig már búcsúzunk 
tõle,  hiszen véget értek az
alsótagozatos diákévek,
õsztõl már nem Gabi néni

köszönti az akkor már 5.a osztályos tanulókat…
Köszönjük a türelmet, a segítõkézséget, a betûk és számok

ismeretét, az olvasás örömét, a kis közösség összekovácsolását. 
Búcsúzunk szomorú szívvel, de nem végérvényesen, hiszen
még találkozunk – ha nem is az osztálytermünkben – de az
iskola falai között biztosan!

A 4.a osztályos tanulók és szüleik nevében:  
Herczeg Anna Mária

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus
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Kedves Kismamák, Anyukák, 
Babák, és Totyogók!

Nyár elejei programjaink között szerepelt
vonatozás, játszóterezés, alkonyati sétahajózás.
Júliusban és augusztusban is hetente szerdánként
találkozunk javarészt szabadtéri program-
jainkon. Augusztusban tervezünk lovardai
látogatást, hajókázást, strandolást és játszó-
terezést. Programjainkról részletesen webolda-
lunkon olvashattok melyek folyamatos frissítés alatt állnak,
hisz próbálunk a idõjáráshoz és a program lehetõségekhez
igazodni. Szeretettel várunk minden gyermeket és anyukát, aki
Klubunk társaságában szeretne eltölteni pár órát.

Velence Újtelep védõnõje július 1-jétõl Mészáros
Renáta, elérhetõsége: 06/20/394-0827. A tanácsadások ideje
egyenlõre nem változik.

Kismama Klub legközelebb augusztus 6-án csütörtökön
lesz és ezt követõen is minden hónap elsõ csütörtökjén tartjuk a
Kismama találkozókat, ahol a Kismamák ismerkedhetnek és
beszélgethetnek egymással illetve feltehetik kérdéseiket,
melyekre igyekszünk megoldást találni.

Heti hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az aktuális
eseményekre, programokra.

Bármikor kereshettek e-mailen és telefonon is szívesen
segítünk!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Elérhetõségeink:

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

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu

� 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!

 



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

14                     VELENCEI HÍRADÓ     2009. JÚLIUS

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.

* * *
július 25-én (szombaton) 19.00 órakor
Daendy Breaxtone free underground 

zenei estje 
a Kápolna Galériában

* * *

Velence Város Születésnapja
ünnepségsorozat
HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

augusztus 19. 19.30 óra
VELENCEI NEMZETKÖZI
NÉPTÁNCEST
Közremûködik:
Alba Regia Néptáncegyüttes,
valamint egy-egy bolgár, grúz
és spanyol táncegyüttes

Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.)  
– rendezvénysátor

augusztus 20. csütörtök
A VELENCEI ZENE NAPJA

18.00 órától: a MRB
20.00 órától: Retrock
22.30 órától: Vokálpatrióták

együttesek mûsora
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.)  
– rendezvénysátor

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

Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor 

A programok helyszíne megközelíthetõ városnézõ 
kisvonattal is. 

Indulás minden óra harminc perckor a velencei
vasútállomás elõl, illetve minden egész órában 

az Északi Strand bejáratától.

* * *

augusztus 20. 10.00 óra  Augusztus 20-ai ünnepség
római katolikus
templom melletti parkban 

* * *

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

LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelt Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy augusztus 13-án
(csüt.) 18 órakor lakossági fórumot tartunk az alábbi
témában:

TÁRNOK – SZÉKESFEHÉRVÁR
vasúti vonalszakasz kivitelezési munkálatai 

Helyszín:  Velence
Cím: Velence, Kastély, Házasságkötõ terem 

(2481 Velence, Tópart út 52.)

Tárnok-Székesfehérvár vasúti vonalszakasz fel-
újításával megkezdõdött a Bp. Kelenföld-Székes-
fehérvár fõvonal teljes körû korszerûsítése, átépítése.
Felújításra kerül a beruházás során a vasúti pálya, a
mûtárgyak, illetve azt követõen a felsõvezetékek, a
távközlés és a biztosítóberendezés is. A munkálatok
tervezett befejezési idõpontja 2012. december. A
forgalom fennakadásának csökkentése érdekében
megerõsítésre kerül 2009. évben a Pusztaszabolcs-
Börgönd mellékvonali szakasz is.

A fórumon tájékoztatást tart:
Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt
Projektvezetõ: Nagy István
Kivitelezõ: SZCKM-2008 Konzorcium
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II. Velencei – tavi
Mûvészeti Fesztivál 

– Nyári
Zeneakadémia

2009. július 25. – augusztus 1.

2009. július 26. vasárnap 20 óra 
Nyitó hangverseny
Gárdony, Római Katolikus templom
A Nyári Zeneakadémia mûvésztanárainak
hangversenye
Belépõjegy: 2000 Ft. Diák, nyugdíjas: 1000 Ft.

2009. július 27. hétfõ 20 óra
Velence Resort&Spa
Gárdony Mûvészei
Monday Jazz a Munkácsy duo-val
Munkácsy András – gitár
Munkácsy Eszter – ének
Belépõjegy: 1200 Ft. Diák, nyugdíjas: 600 Ft.

2009. július 28. kedd 20 óra 
Vereb, Mûvelõdési Ház
Gárdony Mûvészei
Kelemen István színmûvész
„Nekem szülõhazám” címû zenés irodalmi elõadása
Radnóti Miklós születése 100. évfordulójának
tiszteletére
Közremûködik Fekete-Bernáth Orsolya hegedûmûvész
Belépõjegy: 1200 Ft. Diák, nyugdíjas: 600 Ft.

2009. július 29. szerda 20 óra 
Pázmánd, Római Katolikus templom
Velence Mûvészei
Lehr Edit, Palócz Réka – szoprán
Széplaki Zoltán – blockflöte
Dinyés Soma – orgona
Belépõjegy: 1200 Ft. Diák, nyugdíjas: 600 Ft.

2009. július 30. csütörtök 20 óra
Nadap, Római Katolikus templom
Monteverdi és a velencei iskola követõi
Solamente Naturali Kamarazenekar (Szlovákia) korhû
hangszereken
Vezényel: Dinyés Soma
Belépõjegy: 2000 Ft. Diák, nyugdíjas: 1000 Ft.

2009. július 31. péntek 20 óra
Sukoró Református templom
Mozart‘s Bach  
Musica Florea Együttes (Csehország)
Belépõjegy: 2000 Ft. Diák, nyugdíjas: 1000 Ft.

2009. augusztus 1. 
Záró hangversenyek
A nyári Zeneakadémia növendékeinek záró
hangversenyei
18 óra Gárdony, Római Katolikus templom
20 óra Gárdony Mûvelõdési Ház
Belépõjegy: 1200 Ft. Diák, nyugdíjas: 600 Ft.

További információ:
www.vmf.hu, info@vmf.hu, +36304666170

Jegyek vásárolhatók a gárdonyi Tourinform
Irodában

2483 Gárdony, Szabadság út 16.
Tel.: 22/570-078 Tel./Fax: 22/570-077

E-mail: gardony@tourinform.hu
és a koncertek elõtt 1 órával a helyszínen.

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.

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

KULTURÁLIS ROVAT
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Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Az idõjárással kezdem. Az esõ, aranyat ér. A növények ki
voltak tikkadva, száradva. Most kezdenek életre kelni és
virágozni.

Mint az elõzõ cikkben írtam, kirándulásra készültünk
Esztergomba, a Bazilikát megtekinteni. Ez megtörtént, az idõ is
kedvezett a kiránduláshoz. Útközben megtekintettük Zsám-
békon a Lámpamúzeumot, ahol kb. 600-800 db régi idõkbõl
származó lámpa, csodálatos festmények, nagyon régi 3-4
méteres szõlõprés, sok-sok kézi szövõ – melyek a rég múltat
idézik – látható. Nagyon szépek, érdemes megtekinteni. Az
udvaron volt ott két élõ páva, a nyitott farktollukban
gyönyörködtünk és hoztunk is belõle egy – kettõt. Innen tovább
indultunk Esztergomba, ott megtekintettük a Bazilikát, ami
szintén nagyon szép volt. Hazafelé útközben bementünk
Szentendrére a Skanzent megtekinteni. Akinek nehéz volt a
gyaloglás, az felülhetett a kisvonatra, arról nézelõdhetett.
Megnéztük közelebbrõl a szélmalmot, a falusi házakat, ahol a
kemencékben sütötték a házikenyeret. 

Este értünk haza élményekkel gazdagodva és kellemesen
elfáradva. 

Szerdánként 17.00 órakor találkozunk a klubunkban. 
Minden Kedves Velencei Nyugdíjasnak erõt, egészséget

kívánok!
Bicskei Józsefné

klubvezetõ

* * *

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága továbbra is minden

második pénteken tartja összejövetelét a Halász u. 14. sz. alatti
klubhelyiségben, ahol minden pénteken délután 15.00 – 17.00
óráig ruhabörzét is tartunk. Sok ruha közül lehet válogatni
ingyen, de várunk olyan ruhákat is, amelyek még használhatók,
ezek másik településre lesznek elszállítva, ahol biztosan
örülnek neki.

A péntek esték nekünk fontosak, egy kis kikapcsolódás,
beszélgetés a finom „zsíros  kenyér” evés kitölti az esténket,
szeretünk együtt lenni. A kirándulások is programjaink része,
természetesen egyeztetve a helyi programok idõpontjával,
mivel érdekel bennünket a város kulturális élet is, így
szeretnénk minden elõadáson, bemutatón jelen lenni. 

Ráckeve lesz a legközelebbi kirándulásunk helyszíne, ahol
sok szép látnivaló és fürdési lehetõség is van.

Július 29-én Csenger községbõl a Nyugdíjas Klub tagjai
lesznek a vendégeink egy délutáni beszélgetésre, szeretettel
várjuk õket.

Megköszönöm nyugdíjas társaimnak, elsõsorban Házi
Józsefnek – aki kisebb, javítható mûszaki dolgokat elvégez a
klubban – és azoknak, akik segítenek nekem mindenben, akár
vendégvárásban, vagy ha kérem, bármikor és bármiben.
Köszönöm!

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget kívá-
nok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei Eredményes karitatív nap 
a táborban, június 20-án

A PRO Rekreatione  Alapítvány Ifjúsági  Táborában nagy
volt a nyüzsgés, már korán  reggeltõl.

 Rengeteg faanyagot, festéket, létrát, szerszámot helyeztek
el a füvön és felállítottak két színpadfedést, most kezdenek
valami építkezésbe, mikor délután jön a csoport majd holnap
megtelik a tábor kárpátaljai gyerekekkel? Kérdezhetnénk.

 Igen, építkezés lesz, felépítik a „szaletlit” ami az új faházak
építése után nem készült el, hiába volt része a tervnek. Ennek
csupán pénzhiány volt az oka. De mi történt most?

A Juventus Hotelt megtalálta a KELER Zrt Budapestrõl és
közölték, hogy karitatív napot szeretnének rendezni,tudunk-e
támogatható szervezetet.

Tudunk, hangzott a válasz, a saját ifjúsági táborunk. Egy két 
egyeztetés után kialakult a terv. A terepszemle során az áhított
szaletli építés mellé programba kerültek még: tûzrakó hely
felújítás, padok készítése, fõépület homlokzatának festése,
fûnyírás.

Na térjünk vissza június 20-ára. A fent említett elõkészület
után megérkezett 80 fõ, KELER Zrt-s dolgozó, Dudás György
vezérigazgató vezetésével.

A regisztrálással együtt felvették a „munkaruhát” fehér
egyenpólót, majd a mûsorvezetõ munkacsoportokat alakított
ki. Megkezdõdött a munka, de most számítógép billentyûzet és
toll helyett ecset, fûrész, kalapács, fúrógép került a kezükbe.

Szemet gyönyörködtetõ látvány volt, amikor a csapatok
elfoglalták a helyüket.

A lányok ugyanúgy fúrtak, kalapáltak, fûrészeltek, mint a
férfiak. Néhány óra alatt az új tûzrakó hely mellé a padok is
elkészültek, megújult a faház homlokzata is.

A szaletli „nagyobb falat” volt, közben többször eleredt az
esõ is, de este 7 körül a hullámpala is a helyére került.
Kezdõdött az átadási ceremónia. A mûsorvezetõ egyik oldalra a 
gyerekeket, másik oldalra a KELER csapatát állította. Dudás
György vezérigazgató megköszönte a lehetõséget, hogy
biztosítottuk a helyszint és így megvalósíthatták karitatív
szándékukat, örömet szerezhettek sok gyereknek, akik az
általuk készített szaletlit tûzrakót és padokat majd használják.

Az Alapítvány részérõl Varga Ferenc a kuratórium tagja
méltatta, köszönte meg az „ajándékokat” melyeket a KELER
Zrt. vezetése és dolgozói jóvoltából kapott az alapítvány tábora.

Ezek után elhelyezték az emléktáblát, majd közös fotózás
következett az építõk és a gyerekek részvételével.

Gratulálunk a KELER Zrt. kollektívájának, kívánjuk, hogy
hasonló sikereket érjenek el gazdasági munkájuk során, mint
június 20-án a táborban. Ezúton is köszönjük.

Varga Ferenc
Pro Rekreatione Alapítvány Kuratóriuma
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Júniusi ünnepeink
Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe
Velencén a körmeneten a hívek szép számmal vettek részt.

Az Úr Jézus kivonult az utcára és a hívek nagy száma követte.
Köszönetet mondunk azoknak a testvéreknek, akik ablakaikat
kivilágították az Úrnapi körmenet alatt.

„Uram Tenéked hála, hála
Hogy Te Tihanyt teremtesz mindenütt 
S ha akarod: zeng riadó leánya.

Hogy a szirt fokán nem kell némán állni,
Sírásóként hangot hantolva el –
Hogy lehet még, hogy érdemes kiáltani!

S mi lenne, ha eltûnne mindenünnen
Tihany tündére, felül és alul,
És az utolsó S.O.S. kiáltás
Lábunkhoz hullana – visszhangtalanul?”
                                         (Reményik Sándor)

A közöttünk élõ eucharisztikus Jézus garancia arra, hogy
Isten utáni kiáltásunk sohasem visszhangtalan. A Mester itt van
és vár téged!

Szent László király (június 27.)

1046 körül született Lengyelországban. Édesapja I. Béla
királytól a lovagi erényeket és az ország kormányzás elveit
tanulta. Anyjától Richeza lengyel hercegnõtõl a szilárd ka-
tolikus hitet és a mély vallásosságot  örökölte. 1077-ben került a 
magyar trónra. Az ország kereszténnyé tételét, amelyet Szent
István király és a többi apostoli lelkületû hithirdetõ útnak indí-
tott, eredményesen befejezte. Szent László Nagyváradon és
Zágrábban püspökségeket alapított. 1092-ben Szabolcs
városában zsinatot tartott. Ennek intézkedései hathatósan
emelték a papság és a nép vallási színvonalát.

Prohászka Ottokár, Székesfehérvár nagy püspöke írta: „A
magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott 
ki jellemzõ típussá a magyar kereszténység: benne forrt össze a
keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a keresz-
ténység idegen földbe ültetett fa volt: öntözte azt István
könnyeivel, a hithirdetõk keresztvízzel, a vértanúk vérükkel.
Meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy, hogy
magába tudta volna szívni a föld sajátos elemeit. A
kereszténység még nem volt magyar. Szent István irály a nép
apostola volt. Hozzá emelte föl a nép tétovázó tekintetét. A
magyar életet, a magyar eszményt kellett tehát kereszténnyé
tenni. Hogy ez kereszténnyé lett, Lászlónak volt az érdeme. 

Szent László nem tanít, Õ nem apostol, de õ küzd, harcol és
gyõz a kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait,
bátorságát, vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tûrõ,
szenvedõ, csöndes megadású kereszténységbe és ezzel vezeti
be Egyházát a magyar népéletbe. A népnek ugyanis a hõs, a
dalia, a vitéz harcos tetszik. Az õsi dicsõség pogány egén ott
ragyogtak a hõsök, a magyar kar, a bátor szív, amelytõl egy
világ reszketett, nem szûnt meg lelkesíteni a népet, s eddig ez
mind hiányzott a kereszténységben. Az emberek meg voltak
ugyan keresztelve, de a nép még nem, mert a nemzet akkor válik 
kereszténnyé, amikor eszményeit megkeresztelik. 

A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán: e

jellemvonás által szívén ragadta meg a nemzetet, amelynek
öröme és eszménye László lett: dicshimnuszt zeng a legenda
róla, alakjába beleszövõdik a nemzeti lelkesedés minden nagy
gondolata. László király vallásos, buzgó, szent, de ugyanakkor
Árpádra és Bulcsura emlékeztet. Életét harc töltötte ki. Küzd a
német, görög, besenyõ, kun ellen és küzd úgy, ahogy a magyar
szerette. Vállal magasabb mindenkinél, és ahol a bárdja lecsap,
megdõl az ellenség. Szent László dicsõséges alakja rámutat a
nemzeti életben érvényesülõ vallásosságra. A vallás élet
nemzeti élet is legyen. 

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe (június 29.)
Péter az elsõ pápa – Jézus nevezte ki: Te fogod megerõsíteni 

testvéreidet. A vatikáni dombon fejjel lefelé feszítették
keresztre. Hamvai a Szent Péter bazilika altemplomában
nyugszanak.

Szent Pál apostol 2000 évvel ezelõtt született. Bejárta az
akkor ismert egész világot. Jézusért sokat szenvedett. A
városon kívül – mivel római polgár volt – lefejezték. Sírja felett
áll a Szent Pál bazilika.

„Apostolok vére volt,
mely megszentelt egy szép napot:
Péter gyõzelme oly nemes,
és Pál babérra érdemes.

Eggyé fûz két nagy férfiút,
hogy égi példa volt az út:
Krisztussal nyertek földi bért,
gyilkos bosszút a jó hírért.

Bár Péter volt a fõ követ,
méltán kap Pál is nagy nevet:
hitével szerzett hõs erényt
az Úrtól választott edény.”
     (Himnusz a Római Breviáriumból)

Imre atya

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
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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

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!

IN MEMORIAM
SZABÓ GYÖRGY

(1939. április 6. – 2009. június 7.)

Kedves Gyuri! Tisztelt Szabó Sporttárs!
Te – a velencei fociháló egykori éber õre – tudtad,

sajnos – többnyire a mi hibáinkból eredõen – meg is
tapasztaltad, hogy vannak védhetetlen lövések, az emberi
életnek pedig elkerülhetetlen eseményei.

Te – a velencei labdarúgás legsikeresebb edzõje,
labdarúgó generációk nevelõje – azt is tudtad, hogy a
mérkõzések végén – akár várjuk, akár nem – mindig
elhangzik a játék végét jelzõ hármas sípszó! Mindannyiunk 
fájdalmára 2009. június  7-én ez személyesen Neked szólt.

Játékostársak, tanítványok, sportbarátok, szurkolók,
miközben megrendülten búcsúzunk Tõled, köszönjük
mindazt, amit játékosként, sportvezetõként a velencei
labdarúgásért tettél. 

Köszönjük, hogy e csodálatos játék iránti szeretetbõl,
tiszteletbõl, elkötelezettségbõl – egész életed során –
példát mutattál nekünk, s amikor arra szükség volt, mindig,
minden poszton becsülettel – tiszta szívvel, teljes erõvel –
szolgáltad a velencei labdarúgást.

Emléked – az 1-es számú mez visszavonultatásával –
tisztelettel megõrizzük!

Velence labdarúgó-társadalma nevében, az egykori
játékostárs:

Cserny Vilmos
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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:                                        06-30-588-6416;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

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.) 

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: 
2009. 07.21. 8.00 órától 9.00 óráig
2009. 08.11. 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:
Spiró György: Feleségverseny

Eliot Pattison: A tibeti csonthegy
Barbara Delinsky: Amíg a nõvérem alszik

Bodrogi Gyula: Irka firka
Jack Higgins: Hadszíntér

Lõrincz L. László: Kilenc csontfarkas
Martin Howard: Egy rosszcsont kutya naplója

Szabó Magda: Örömhozó, bánatrontó
Matthew Pearl: A Dante-kör
Csányi Vilmos: A bábosok

James Webster: Haydn élete és mûvei
Bob Schaller: Michael Phelps, az úszócsoda
Norma Gleason: A világ 1001 közmondása

Julie Savill: 101 fortély lakótereink növeléséhez
Mark Cotta Vaz: Twilight-kulisszatitkok

Neil Gaiman: Csillagpor
Carmen Guerra: A széttáncolt cipellõk

Thomas Brezina: A nagy hisztibûbáj
Vincze Eszter: Gyöngyfûzés gyerekeknek

Berg Judit: Rumini és a négy jogar

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, Bravo, 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
Önkor- mányzat 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

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
59.000,– 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.
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11,5 hektár belterületi fejlesztési terület
23.000 négyzetméter ipari felépítménnyel

eladó Velencén!
Megosztás lehetséges.

Vegyen vagy béreljen olcsón telephelyet, irodát, üzemcsarnokot, raktárt!
Négyzetméter árak már 15.000,– Ft-tól.

30% önerõvel 15 éves tulajdonosi finanszírozás EUR alapon THM: 8%.
Bérleti díjak már 280,– Ft/m2-tõl.

Megvalósításra váró üzleti lehetõségek:
• Raktáráruház
• Rendezvényterem és sport

csarnok
• Építõanyag és lakásfelszerelési

áruház
• Bútor és lakástextil áruház
• Outlet Store
• Kertészeti áruház
• Vitorlás és vízisport

bemutatóterem-áruház
• Irodaközpont
• Jogi szolgáltató centrum
• Könyvelési, adótanácsadói

centrum 
• Ingatlanforgalmazói iroda
• Szállásközvetítõ és utazási Iroda

• Magánóvoda és bölcsõde
• Fedett lovarda
• Fedett gokart pálya
• Autókereskedés és árverési

központ
• Autóbontó, karosszéria és

fényezõ üzem 
• Autószervíz
• Gyártó és összeszerelõ üzem
• Logisztikai és raktár központ
• Kamion parkoló
• Panzió, Youth Hostel
• Munkásszállás
• 4.000 adagos konyha- és

cukrász üzem
• Pék üzem és üzlet

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.

Tekintse meg az ingatlanokat honlapunkon: 
http://velenceiparipark.oldal.biz

Telefon: 06 70 702 4848,   06 70 702 48 00,   06 70 702 4984,  
E-mail: velenceip@gmail.com

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


