
A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2009.
LAPJA május

Orbán-napi hegyünnep
Velence Város Önkormányzata,  
a Szent Benedictus Borlovagrend,

a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület, 
szeretettel várja Önt, kedves családját és barátait

a hagyományos Velence Bence-hegyi 
ORBÁN NAPI rendezvényeire

2009. május 29-én pénteken 19 órától 
Orbán napi „bemelegítés” –  Utcabál Nusival

2009. május 31-én vasárnap 19 órától 
Pünkösdi bál  – a Rulett együttessel

2009. május 30-án szombaton
26. Orbán nap

Program:
15.40 Térzene – Szigetújfalui fúvószenekar
16.20 Bandiéra-bemutató– Horváth Gábor vezetésével
16.50 Borrendek színpompás felvonulása a Panoráma úton,

zászlóforgatók, mazsorettek és fúvószenekari
felvezetéssel.

17.00 Borrendi ceremónia:
Borrendek bemutatása
Oláhné Surányi Ágnes Velence város polgármesterének
köszöntõje.
A Szent Benedictus Borlovagrend avatási ceremóniája.
Az Etyek-Budai Borvidék és a Velencei-tó Körzeti Hegyközség
borversenyének eredményhirdetése.
Ökumenikus áldás és könyörgés. Ítélethirdetés. 

18.00  „Nyáresti kavalkád”
A „Velencei mazsorett” tánccsoport mûsora – 
Heiden Hajnalka vezetésével

18.30 „Népszerû dallamok”
a világhírû Steve Taylor Szabó pánsíp mûvész koncertje

19.30 Nosztalgia est – Díszvendégek: Vincze Lilla és Poór Péter
20.50 Keleti varázslat – a Seherezádé hastánccsoport

vérpezsdítõ elõadása
21.10 A Szigetújfalui Fúvószenekar mûsora
22.00 Nosztalgia buli 

Zenél: a Gamblers együttes és a Gudi Trió
0.30 (kb. hajnal 3-ig) Nosztalgia DISCO- DJ Smash – Szalmás Gábor

A Borút Egyesület a Panoráma úton lévõ sátrainál, tájjellegû borokat,
sajtokat, pálinkát, vásárolhatnak.  

A kiváló boroknak, kiváló étkekkel „ágyazhatnak”.
A „Mûvészeti” pavilonban Márton Rozália fafaragó és

meglepetésként: velencei ifjú tehetségek kiállítása.
 Híres népmûvészek, kézmûves kirakodóvásárral és bemutatókkal várják

a kedves vendégeket! 
Bõvebb felvilágosítás:

Velence város honlapján és a „GONDOLA” rádióban a: 90.4-en!

Velence Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt 

és kedves családját 
az Orbán-napi hegyünnep napján tartandó

GYERMEKNAPI RENDEZVÉNYÉRE
2009. május 30-án (szombaton) 

a Bence-hegyre.

9.00 – 19.00 Játékos gyermeknapi programok, versenyek.
Háziállat bemutató és simogató 

(cica, kutya, liba, kacsa, tyúk, nyúl, kecske, birka, ló…)

10 órától – 12 óráig folyamatosan indul a rendezvény sátortól a
Családi „Mesehegy” túra – a Bence hegyen, a borospincék tövében!

HOZD EL AZ EGÉSZ CSALÁDOT!
Gyere velünk, a családoddal együtt a mesék birodalmába!

Újra várnak rád a mesék hõsei, a törpék és az óriások. Bebújhatsz a
sárkány barlangjába, ahol megvívhatsz a sárkánnyal és kiválthatod a

gyönyörûséges királylányt, akinek aztán teljesítheted a három kívánságát! 
Elvarázsolhatod a gonosz boszorkányt, 

megmentheted Jancsit és Juliskát, életre keltheted Csipkerózsikát. 
Találkozhatsz a szép, szõkeherceggel.

9.00 tõl – 16.00 óráig folyamatosan:
 Vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, gyöngyfûzés, ékszerkészítés,

arcfestés, Mikkamakka játszóház 
9.00 tól – 19.00 óráig: „Idõutazás” a középkori játszótéren

Hagyományõrzõ Népi Játékok: Fakörhinták, Lovagi torna, Diótörés,
Hordólovaglás, Csirkepofozó, Babzsák reptetés,
A kenyér útja a magtól az asztalunkig – bemutató

A színpadon:
10.00–11.00  A Meseliget óvoda óvodásainak mûsora
11.00–12.00 Játékos vetélkedõk. Találós kérdések.
13.00–14.30 Magyar dallamok és táncok – Táncház

Elõadják: az Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon tanulói

14.30–15.10 „X-PLOR” jazz balett együttes bemutatója 
15.10–15.40 Gitárjátékok – Horváth Márk és palántái

Zene, és színpadtechnika: DJ.Smash Produkció – Szalmás Gábor

KÜLÖNJÁRAT INDUL A HELYSZÍNRE ÉS VISSZA!

Menetrend:
Indulás a Vasútállomás megállóhelytõl: minden óra 30 perckor
Elsõ: 8.30 órakor Utolsó: 22.30 órakor

Indulás a Csongor utcai megállóhelytõl: minden egész órában
Elsõ: 9.00 órakor Utolsó: 23.00 órakor

Megállóhelyek:
1. Vasútállomás 5. Templom köz (Ország út – buszmegálló)
2. Polgármesteri Hivatal 6. Temetõi buszmegálló
3. Aranykút vendéglõ 7. Csongor utcai buszmegálló
4. Centrál ÁBC (buszmegálló) 

A rendezvény közvetlen helyszínét kérjük gyalogosan megközelíteni!
(Autóparkolás: a Panoráma út elején, az Autóstanya parkolóban, a Hegyalja

út és a Bence vendéglõ mellett csak korlátozott számban lehetséges.

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk!
Rendezõség
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.
április 14-én rendkívüli testületi ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Benkõ
Istvánné, Cserny Vilmos, Fehér Györgyné, Gránitz Gáspár
Istvánné, Juhász Gyula, Martinovszky József, Serhók György
és  Sénik István képviselõk.

A rendkívüli ülés megtartása egyetlen napirendi pont: a
Zöldliget Általános Iskola bõvítés – felújítás kivitelezõjének
kiválasztása közbeszerzési eljárás tárgyában vált szükségessé. 

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Zöldliget Általános Iskola bõvítési és felújítási munkájára
2008. novemberében kiírt nyílt közbeszerzési eljárása ered-
ménytelenül zárult a beérkezett magas árajánlatok miatt.

Ezt követõen, ismételt közbeszerzési kiírásra került sor,
amelyben az elõzõ eljárás öt résztvevõje számára került
kiküldésre az ajánlati felhívás. Ezen eljárás eredményként,
összességében és az ár tekintetében is a legjobb ajánlatot a
Bau-System Kft. nyújtotta be.

A bírálati bizottság javaslatával egybehangzóan, a Kép-
viselõ-testület a pályázat nyertesének a Bau-System Kft-t
állapította meg. Az iskola építési munkáinak elfogadott ajánlati
ára nettó: 648 millió Ft. A kiviteli munkák várhatóan május elsõ
felében elkezdõdnek a szerzõdéskötést követõen.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009.

április 20-án tartotta soron következõ ülését a Kastélyban.  
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Ga-

lambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ,
Cserny Vilmos képviselõ, Fehér Györgyné képviselõ, Füri
Mihály képviselõ, Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ, Juhász
Gyula képviselõ, Martinovszky József képviselõ, Serhók
György képviselõ, Sénik István képviselõ, és dr. Papp Gyula
Gábor címzetes fõjegyzõ. 

A napirendek elfogadását követõen a Polgármester adott
tájékoztatást a két ülés között végzett munkáról, majd a lejárt
határidejû határozatok végrehajtását tárgyalta a Képviselõ-
testület. 

A 2008-as évi gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel
kapcsolatos beszámolót a Humán Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat vezetõje, valamint az Igazgatási osztályvezetõ
terjesztette a Képviselõ-testület elé. Török Ágnes intéz-
ményvezetõ az írásos beszámolót projektoros vetítéssel tette
még szemléletesebbé, hangsúlyozva azokat a sarkalatos ada-
tokat, melyek a települést leginkább érintik. A beszámolót nagy 
érdeklõdéssel tárgyalták a képviselõk, a hozzászólások zömmel 
a munkanélküliség témáját, valamint a gyermekvédelmi
intézkedéseket érintették. A beszámolót azzal a záró véle-
ménnyel fogadta el a Képviselõ-testület, hogy a Humán
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat nagyon fontos fela-
datot lát el a településeken, tevékenysége összetett, a gyakran
változó jogszabályok miatt a szakmai felelõsség hatalmas. 

Eleget téve a törvényi elõírásoknak, a Képviselõ-testület
módosította a 2009. évi költségvetésrõl szóló 8/2009. (III. 9.)
rendeletet, majd a nyári idegenforgalmi szezonra történõ
felkészü etést tárgyalta.
Az elõterjesztés gerincét a nyáron elkezdõdõ nagy beruházások 
jelentették, hiszen ezek az egész település mûködésére
kihatással lesznek. A hamarosan induló MÁV beruházás, a
„Velencei-tó Kapuja” projekt, a Termálfürdõnél folyamatban

lévõ építkezések mind egyedi helyzeteket, konfliktusokat
jelentenek majd és egyedi megoldásokat kívánnak. Az IFI
strand üzemeltetésére például már rendhagyó megoldást kellett
kidolgozni. A strand az idén is üzemelni fog, de a parkolást a
megszokottól eltérõen kellett megoldani. Így a parkolásra a
felmenõ utcák (Tavasz utca, Viola utca, Ibolya utca) a
Széchenyi utca, a „Fehér ház” elõtti aszfaltos parkoló és a
Kastélypark egy része és környéke lesz kialakítva.  Sor kerül
forgalomkorlátozó, illetve tiltó táblák kihelyezésére is, és
gondoskodni kell havaria parkoló kialakításról is.  
A Hivatal minden olyan elõkészítést és közbensõ feladatot
elvégez, ami a településen lakó és üdülõ lakosság kelle-
metlenségeit enyhítheti, de nyilvánvaló, hogy az idei szezon
rendhagyó lesz és mindenkitõl több toleranciát, megértést
igényel.

A Képviselõ-testület a nyári idegenforgalmi szezonra
történõ felkészülésrõl szóló tájékoztatót elfogadta. 

A törvény elõírja, hogy a kiviteli tervek szakmai mûszaki
felülvizsgálata tervellenõr által kötelezõ. A tervellenõri
feladatok elvégeztetésével kapcsolatban a Képviselõ-testület
úgy határozott, hogy a „Velencei-tó Kapuja”, a Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ, valamint a Zöldliget Általános
Iskola felújítása és bõvítése projektek jogszerû folyamatának
biztosítása céljából a tervellenõri feladatok ellátására – a
fejlesztési tartalék terhére – nettó  8.000.000,– Ft szolgáltatási
díjat irányoz elõ. 

 Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy a Velencéért
Közalapítvány részére a 2009-es évre  6.160.000,– Ft támo-
gatást biztosít. 
Fenti támogatási összeget az Orvosi Ügyelet, a háziorvosi
praxis, és az Egyházak fejlesztési támogatására, valamint az
iskola tanulóinak utaztatási és egyéb alapítványi feladatainak
ellátására használhatja fel. 

A jelenlegi gazdasági helyzetben megtöbbszörözõdött azon 
fogyasztók száma, akik nehéz anyagi helyzetbe kerülve, több
tízezer forintos tartozást halmoznak fel, és helyzetükön az
egyszeri átmeneti segély már nem jelent megoldást. Ez az

Hírlevél

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

munkaterv szerint 
2009. június 15-én (hétfõn) 15.00 órai

kezdettel  kihelyezett ülést tart a 
Zöldliget Általános Iskolában 

(Bethlen G. u. 14.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

2./ Beszámoló az iskola 2008/2009-es tanévérõl
Elõadó: Czuppon István iskolaigazgató

3./ Egyebek:
– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
   aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
    feladatokról

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
     Képviselõ-testülete
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élethelyzet megkívánja, hogy az önkormányzatok az adós-
ságkezelési szolgáltatás és a szociális kölcsön nyújtásának
feltételeit megvizsgálják, és helyi szinten szabályozzák.
Fentiekre figyelemmel módosításra került a szociális
igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások
helyi szabályairól szóló 9/2006. (III. 31.) rendelet. A szociális
kölcsön kamatmentes támogatás formájában nyújtható, melyet
max. 12 hónap alatt kell a kérelmezõnek visszafizetnie. Az
adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendõ támogatás,
ennek összege az adósság 75%-át nem haladhatja meg. Az
Önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak folyósítja a támo-
gatást, az adósságból fennmaradó részt az adósnak is fizetnie
kell. (Rendelet szövege e lapszámban olvasható)

Módosításra került a zaj-és rezgésvédelemrõl szóló ren-
delet, módosítás szövege ezen lapszámban olvasható. 

Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy a 2009. évi
szezonban az IFI strand üzemeltetésével a Velencetours Bt-t
kívánja megbízni. Ezt követõen arról határoztak, hogy a
Velence-fürdõi 4413/21 hrsz-ú földterületen biztosított
magánszemély tulajdonát képezõ felépítményre az elõvásár-
lási jogával élni nem kíván.  

Beszámoló hangzott el a 2008. évben végzett belsõ ellen-
õrzésrõl, majd az elnyert pályázatokkal kapcsolatos aktuális
kérdéseket tárgyalta a Képviselõ-testület. 

A 2008. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni
helyzetének bemutatása, valamint a Gazdasági Program
áttekintése napirend lakossági fórummal egybekötve került
megtárgyalásra. A Polgármester tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az Önkormányzat 2008-ban 2,5 milliárd forinttal
gazdálkodott, vagyoncsökkenésre nem került sor, a tervezett
célkitûzéseket teljesítették. Ez utóbbiba tartozik a mûködési
hitel nélküli gazdálkodás, a tervezett beruházások megkezdése, 
illetve megvalósítása. A kötvénybõl származó bevételbõl,
illetve egyéb bevételbõl 65 millió forint kamatbevétele volt az
Önkormányzatnak. 2008-ban a vagyon nyitó állománya 6,3
milliárd forint, záró állománya 6, 4 milliárd forint volt. 

Korábbi testületi üléseken felvetõdött a volt laktanya
helyzete. A laktanya önkormányzati tulajdonban van, 2015-ig
bérbe van adva. 

A kérdések, hozzászólások után a Képviselõ-testület az
Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról szóló
rendeletet, valamint a Gazdasági Program áttekintésérõl,
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

Egyéb napirend nem lévén a Polgármester a nyílt ülést
lezárta. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

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 un. szállítói finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a
Támogató (tehát a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzõjét fizeti ki, Velence csak a vállalt önrészét utalja el a
szabályszerûen leigazolt számla alapján. Tehát, 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 Non-profit Kft. ügyvezetésével, ha lesz, akkor 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 nincsen,
hiszen az épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
folyamata zajlik. A törvényben és a szabályokban
meghatározott idõpontok (hiánypótlás, stb.) betartása alapján
továbbra is úgy látjuk, hogy júniusra várható az eljárás
befejezése. 

Ezt követi majd a szerzõdéskötés és a kivitelezési mun-
kálatok indulása.

* * *

Velencei-tó Kapuja
Szintén az elõzõ lapszámunkban leírtak szerint,

befejezéséhez közeledik a kivitelezésre kiírt közbeszerzési

eljárás. A május 18-i képviselõ-testületi ülésen válik ismertté,
hogy a törvény szerint milyen döntést hozhat a Képviselõ-
testület.

Az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is
folyamatban van továbbra is. A közbeszerzési tanácsadó
tájékoztatója szerint két pályázat érkezett, melynek bírálata a
törvényi elõírások szerint zajlik. 

* * *

Zöldliget Általános Iskola
Az elõzõ lapszámunkban leírtak szerint, a legjobb

ajánlattevõvel, a Bau-System Kft-vel nettó 648 millió Ft-tal a
kivitelezési szerzõdés megkötésre került, így május 11-én a
munkaterület átadása is megtörtént, és ezzel a kivitelezési
munkálatok megindultak.  

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Velencei-tavi Nyári Játékok
2009. június 19-20.

Díszvendégünk: Velence
 

2009. június 19.
19.00 SZANDI mûsora gyermekeknek és felnõtteknek

20.00 A IV. VELENCEI-TAVI NYÁRI JÁTÉKOK
HIVATALOS MEGNYITÓJA

A Venezia Dance Team és a Royal Brass Band mûsora

20.30 A települések zászlajának felvonulása
Közremûködik: A Venezia Dance Team 
mazsorett csoport

Polgármesteri köszöntõ

21.00  ÍRIGY HÓNALJMIRIGY

21.40 Dj SMASH: Velencei Karnevál VIDEODISCO I.

22.30 SZIKORA RÓBERT ÉS AZ R-GO GIDÁK

23.15 Dj SMASH: Velencei Karnevál VIDEODISCO II.

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK
Dr. Viszmeg Györgyi festõmûvész kiállítása 

az információs sátorban  
az „Üzleti és Mûvészvilág a Gyermekekért Alapítvány” javára

Kézmûves vásár
Mikkamakka Játszóház

Kreatív Kézmûves Mûhely 
 

2009. június 20.
TÛZRÕL PATTANT VIGASSÁG

a Magyar Grillszövetség  szabadtûzi sütõ/fõzõ  nyílt versenye
A televíziós sorozat kedvenc szereplõivel!
NYÁRI CSOBBANÁS BARÁTOKKAL:

Egész nap együtt a strandon bográcsolással,
gyermekmûsorral, zenés mûsorral és fürdõzéssel!

A versenyzõk között: R.Kárpáti Péter, Mérei Katalin 
és Gonda Kata!

10.00 – 11.00 óra között: Elfoglalják helyüket a résztvevõ
csapatok és megkezdõdik az ételek elkészítése

14.00 órától: A bográcsban illetve grillen készült ételek
zsûrizése 

15.00  „Amit grillezésrõl tudni kell és érdemes” –  kóstolással 
egybe kötött interaktív bemutató

15.30  Sütés/fõzés témakörben kvízjáték apró ajándékokért

16.00 Gyermekzsivaly Barátokkal a szabadtéri színpadon
Gonda Katával és Mérei Katalinnal – interaktív
gyermekmûsor nemcsak a sorozat rajongóinak!

17.00 Ünnepélyes eredményhirdetés a szabadtéri színpadon

18.00 órától Sportpercek a szabadtéri színpadon
18.00 Nyugodt mozgás: Bijobagim bemutató 
18.30 A Velence Resort & SPA Wellness hastáncos csapata 

19.00  Az állatok nyelvén tudó juhász – mesejáték

20.00 OPERETT, SANZON 
R.Kárpáti Péter, Mérei Katalin és Gonda Kata mûsora 

21.00 TÓTH VERA

21.40 Dj SMASH: Velencei Karnevál VIDEODISCO I.

22.30 KIRÁLY VIKTOR 

23.15 Dj SMASH: Velencei Karnevál VIDEODISCO II.

EBOLTÁS
Értesítjük a Tisztelt eb tulajdonosokat,

hogy az ebek kötelezõ védõoltása Velence városban 

a TÛZOLTÓSZERTÁR elõtt:
2009. június 2-án (kedden) 8.00-10.00 óra,

az ÚJTELEPEN a GYÓGYSZERTÁR elõtt:
2009. június 2-án (kedden) 
11.00-13.00 óra között lesz.

Pótoltás:
a Polgármesteri Hivatal udvarán:

2009. június 9-én (kedden) 16-18 óra
között lesz.

Az ebek veszettség elleni védõoltása, valamint
féregtelenítése a 81/2002.(IX.4.) FVM rendelet

alapján kötelezõ!
A féregtelenítõ tablettát otthon kell beadni, a kutya

ételébe történõ elhelyezéssel.

Az eb oltás díja a védõoltás és a féreghajtó tabletta
árát együttesen tartalmazza, ennek megfelelõen:

10 kg-ig 3.100,– Ft 
20 kg-ig 3.200,– Ft

20 kg felett 3.300,– Ft
fizetendõ ebenként.

Kérjük a Lakosságot, hogy az ebeket szájkosárral
felszerelve, az elõzõ évi eboltási papírral

együtt szíveskedjenek hozni. 

(Aki a fenti idõpontokban nem tud megjelenni és
ezért magánháznál kívánja a kutyáját beoltatni, 

dr. Berta Gyula állatorvossal  telefonon [22/472-310]
elõzetesen idõpontot egyeztethet!) 

SZEMÉSZETI 
SZÛRÉS

2009. június 13-án (szombaton)
9.00 – 11.00 óráig

a velencei Kastély házasságkötõ termében
(Tópart u. 52.)

a velencei felnõtt lakosság részére,

INGYENES SZEMÉSZETI 
(zöldhályog) 

szûrést tartunk.

Várjuk jelentkezésüket!

Dr. Fejes Gabriella
szemész szakorvos
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FELHÍVÁS  SZAVAZÓKÖRÖKBEN TÖRTÉNT
VÁLTOZÁSOKRA

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

képviselõinek választására. A választást elõkészítõ mun-
kálatok már megkezdõdtek, így a szavazókörök felülvizsgálata

is megtörtént. 
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény kimondja,

hogy a szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy egy

szavazókörre legfeljebb ezerkétszáz szavazópolgár jusson.
Fenti törvényi elõírás mindenképpen szükségessé tette, hogy 

a legmagasabb számú 2-es szavazókörben (Meseliget Óvoda,

Szent Erzsébet tér) változások kerüljenek bevezetésre.

A módosítás során a következõ utcákban lakó válasz-
tópolgárok kerülnek át a 3-as számú szavazókörbe 

(Tópart utca 26. Polgármesteri Hivatal):

III. utca páratlan oldala 

IV. utca teljes egészében 

V. utca teljes egészében

VI. utca teljes egészében

VII. utca teljes egészében

VIII. utca teljes egészében

IX. utca teljes egészében

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

Meggyfasor (folyamatos házszámozású) 9-29 házszámig

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

a választási jogát gyakorolhatja.

Fenti változásokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal

készséggel áll rendelkezésre.

2009. június 7-ére kitûzött 
Európai Parlament Tagjainak választásával

kapcsolatos határidõkrõl, 
információkról

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

Az Európai Parlamentbe 22 képviselõt választhatnak a
szavazópolgárok. 

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

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

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

úgy kérhetõ igazolás, hogy a kérelem 2009. június 2-áig
megérkezzen a lakóhely szerinti HVI-ba.

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

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

Amennyiben a választópolgár mozgásában gátolt, kérésre
– Magyarországon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna
csak írásban kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a
Helyi Választási Irodától, a szavazás napján az illetékes
szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

Tisztelt Választópolgárok!
Fenti határidõk a választás menetében a legfontosabb,

jogvesztõ határidõk. 
A választással kapcsolatos kérdések, probléma esetén

készséggel állunk rendelkezésükre. 
Szelei Andrea

Helyi Választási Iroda
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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 életvitel szerûen 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. 

Az összes helyi adó tekintetében, de kiváltképpen a
tartózkodás utáni idegenforgalmi 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-
gyoni, esetleg egészségügyi helyzetét, kiadásait, és errõl
környezettanulmányt készít, munkáltatói igazolást kér. 
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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 

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
14/2009. (V. 04.)
r e n d e l e t e

a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott
ellátások  helyi szabályairól szóló 

9/2006. (III. 31.) rendelt módosításáról
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében kapott jogkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (továbbiakban: Szt.) 2. §-ban, 26. §-ban és 55/C. §-ban
kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról, a pénzbeli 
és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló
9/2006. (III. 31.) rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosítja:

1. §
Az „R” 21/A §-al és alcímmel egészül ki:

21/A. §
Szociális kölcsön

(1) Átmeneti segély különösen indokolt esetben kamatmentes
szociális kölcsön formájában is nyújtható.
(2) A kamatmentes szociális kölcsön összege maximum
100.000,–  Ft lehet.
(3) A kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb 12 hónapra
adható.
(4) Szociális kölcsön kizárólag lakással, vagy lakhatással
kapcsolatos tartozások rendezéséhez kérhetõ.
(5) Szociális kölcsön abban az esetben nyújtható, ha 

(a) a kérelmezõ nem rendelkezik egynél több lakás
tulajdonjogával, bérleti, haszonélvezeti jogával, vagy
egyéb hasznosítható ingatlannal,
(b) a kérelmezõ, illetve családja jövedelmi viszonyait
figyelembe véve a családban az egy fõre esõ jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át.

(6) Méltánylást érdemlõ esetben az (5) bekezdés b) pontjában
foglaltaktól el lehet térni. Ilyen körülménynek számít, ha a
családban kiskorú gyermek él, vagy nagyobb összegû, váratlan
kiadás jelentkezik, vagy elemi károsultság, vagy baleset
következik be.
(7) A kölcsönrõl és annak visszafizetésérõl szól megállapodást
a megállapító határozat alapján az Önkormányzat részérõl a
Polgármester írja alá.
(8) A Szociális és Egészségügyi Bizottság elõzetes
hozzájárulásával a visszafizetés megkezdése legfeljebb 3
hónapig halasztható.
(9) Ha a kölcsön visszafizetésének ideje alatt a kérelmezõ
családjának jövedelmi helyzetében munkanélküliség miatt

tartós romlás áll be, kérelemre a Szociális és Egészségügyi
Bizottság a törlesztõ-részletet csökkentheti a futamidõ
meghosszabbításával egyidejûleg, vagy a fennáll tartozást
elengedheti.
(10) A visszafizetés ideje alatt kérelmezõ minden hónap 20-ig
köteles bemutatni az aktuális törlesztõ-részlet befizetésérõl
szóló igazolást az Igazgatási Osztályon.

2. §
Az ’R’ 28- 28/G. §-al és alcímmel egészül ki.

Adósságkezelési szolgáltatás
28.§

(1) Az Önkormányzat lakhatást segítõ adósságkezelési szolgál- 
tatást nyújt, amely adósságcsökkentési támogatásból és
adósságkezelési tanácsadásból áll.
(2) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülhet az a család
vagy egyedül élõ személy, 
– akinek az adóssága

a.) meghaladja az 50.000,– Ft-ot és kevesebb mint
250.000,– Ft,
b.) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzõdés esetén

– az adósság meghaladja a 200.000,–  Ft-ot és kevesebb, mint
400.000,–  Ft
– a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi
értékének 50%-át, vagy
– a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
továbbá
– akinek az adósságok valamelyikénél fennálló tartozása
legalább 6 havi,
– akinek a háztartásában az 1 fõre esõ havi jövedelem nem
haladja meg 
c.) több személy együttélése esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
d.) egyedül élõ esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200%-át.
– az „R” 14. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
lakásnagyságot meg nem haladó lakásban, vagy lakás céljára
szolgáló helyiségben lakik,
– nem rendelkezik egynél több lakás tulajdonjogával, bérleti,
haszonbérleti jogával, vagy egyéb ingatlannal,
– vállalja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás körébe vont
kötelezettségei tekintetében hitelezõit a titoktartási
kötelezettség alól felmenti,
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– vállalja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás körébe vont
kötelezettségeinek havonta rendszeresen eleget tesz,
– vállalja az adósságcsökkentési támogatás rá esõ részének
megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt, együttmûködést,
– hitelintézettel fennálló lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl adódó
tartozás esetén hozzájárul az adósságkezelés idõtartamára a
támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint
elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történõ
bejegyzéséhez.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságtípusok:
a) vezetékes gázdíj tartozás,
b) áramdíjtartozás,
c) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
d) hitelintézettel fennálló lakáscélú kölcsönszerzõdésbõl adódó
tartozás
e) halmozott tartozás esetén a szemétszállítási díj is figyelembe
vehetõ.

28/B. §
(1) Az adósságcsökkentési támogatás összege legfeljebb kettõ-
százezer, hitelintézettel fennálló lakáscélú kölcsönszerzõ-
désbõl adódó tartozás esetén legfeljebb négyszázezer forint
lehet, de nem haladhatja meg az adósság 75%-át.
(2) A támogatás vissza nem térítendõ támogatás formájában
nyújtható.
(3) Az adósságkezelés idõtartama legfeljebb tizennyolc hónap,
mely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal
meghosszabbítható.
(4) A 28. § (2) bekezdés b.) pontja esetében a hitellel terhelt
ingatlan becsült értékét a helyben kialakult forgalmi értékek
figyelembevételével az önkormányzat jegyzõje állapítja meg.
(5) Ha az adós egyidejûleg többféle adósság kezelését kéri, ak-
kor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok
arányának figyelembevételével kell meghatározni. Ameny-
nyiben a kezelendõ adósságok együttes összege meghaladja az
önkormányzat rendeletében meghatározott felsõ határt, akkor
ahhoz az adósságtípushoz kell adósságcsökkentési támogatást
nyújtani, amely leginkább veszélyezteti az adós lakhatási
feltételeit.

28/C. §
(1) Az adósságkezelési szolgáltatásra irányuló kérelmet év
közben folyamatosan lehet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályához benyújtani.
(2) A támogatás – a jogosultság feltételének fennállása esetén –
a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napjától esedékes.
(3) A támogatás csak a hitelezõnek folyósítható. A hitelezõ havi 
támogatás esetén 15 napon belül köteles értesíteni az
önkormányzatot, ha az adós részérõl egy adósságtörlesztés
elmarad.

28/D. §
(1) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható,
és a kifizetett támogatást vissza kell téríteni, ha a jogosult:

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
b) az általa vállalt adósságtörlesztést 3 hónapon keresztül az 
esedékességkor nem fizeti be, illetõleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követõen
a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési köte-
lezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2) Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetését legfeljebb 
olyan összegû részletekben lehet elrendelni, mint amilyen
összegben az adós a támogatást kapta.
(3) Az adósságkezelési szolgáltatás az (1) bekezdésben
foglaltak szerinti megszüntetésétõl számított 24 hónapon belül
ismételten nem állapítható meg.
(4) A megszûnésrõl értesíteni kell az adóst, a hitelezõt, a
Családsegítõ Szolgálatot és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztályát.
(5) Az adósságkezelés idõtartama indokolt esetben – a
Családsegítõ Szolgálat javaslata alapján – egy alkalommal hat
hónappal meghosszabbítható.

28/E. §
(1) Az adós az adósságkezelési szolgáltatás határozatban
rögzített idõtartama alatt adósságkezelési tanácsadás keretében
köteles együttmûködni. Egyösszegû adósságrendezés esetében
az együttmûködés idõtartama 12 hónap.
(2) Az adósságkezelési tanácsadást a Humán Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.
(3) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó

a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról,
feltételeirõl,
b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós ház-
tartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét,
c) az adósság rendezésének feltételeirõl az adóssal írásos
megállapodást köt,
d) az adósságkezelés idõtartama alatt az adóssal kapcsolatot 
tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján
folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapodásban
foglaltak betartását,
e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési
támogatásra vonatkozó döntés módosítását,
f) életvezetési tanácsokat ad,
g) segítséget nyújt a külsõ és belsõ erõforrások feltárásában, 
a változtatás utáni igény kialakításában, a motiváltság
felkeltésében,
h) magas adósságállomány esetén segít a család anyagi
teherbíró képességének megfelelõ lakáscsere lehetõségek
felkutatásában.

(4) Az adósságkezelési szolgáltatás idõtartama alatt az adós
együttmûködik a tanácsadóval. Az együttmûködés során az
adós köteles:

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és infor-
mációk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántar-
tásához,
b) aktívan közremûködni az adósságkezelési megállapodás
kidolgozásában, az abban foglaltak betartásában,
c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval szemé-
lyesen találkozni.

28/F. §
(1) Az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat
egy példányát, a határozat jogerõre emelkedését követõ 5
munkanapon belül az igazgatási osztály megküldi a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat részére. 
(2) A támogatásban részesülõ a támogatást megállapító
határozat jogerõre emelkedését követõ 10 munkanapon belül
köteles:

a) szerzõdést kötni tartozása megfizetésérõl az adósság-
kezelési szolgáltatásba bevont adósságának hitelezõjével,
b) együttmûködési megállapodást kötni az adósságkezelési
tanácsadóval.

(3) A támogatásban részesülõ megkötött szerzõdéseket a
megállapodások megkötésre irányadó határidõ leteltét követõ 3 
munkanapon belül az igazgatási osztályon bemutatni. 

28/G. §
Ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülõ személy az
adósságkezelés idõtartama alatt meghal, vagy lakóhelye
megváltozik, a támogatás további folyósítását meg kell
szüntetni.

3. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Velence, 2009. április 20.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes fõjegyzõ

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Velence, 2009. május 4.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2009. (V.04.) számú

r e n d e l e t e
a zaj- és rezgésvédelemrõl szóló 30/2003. (XII. 08.)

rendelet módosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében foglaltak, továbbá az 1991. évi XX. Törvény 85.
§-ban foglaltak alapján a helyi zajvédelmi szabályok
megállapítására a 30/2003.(XII.08.) számú zaj- és
rezgésvédelemrõl szóló rendeletét (továbbiakban: „R”) az
alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 11. §-a a következõ rendelkezéssel egészül ki:
(3) Szombaton 12.00 órától hétfõ reggel 07.00 óráig, valamint
ünnepnapokon egész nap tilos a motoros kerti és barkácsgépek
mûködtetése.

2. §

Az „R” 14. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
Üzemi, szabadidõs, építési zaj- és rezgésforrásra, valamint a
hangosító berendezésekre vonatkozó szabályok
14. § 
(1) Az üzemi, szabadidõs és építési zaj- és rezgésforrásokra a
284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet szabályai az irányadók.
(2) Amennyiben az üzemi vagy szabadidõs zaj- és rezgésforrás
üzemeltetõje a Kormányrendelet 34. § (2) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének az ott meghatározott
határidõn belül nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság
kezdeményezi a mûködési engedélyének visszavonását.
(3) A hangosító berendezések engedélyezésére, ellenõrzésére
továbbá a határérték túllépésbõl vagy egyéb jogszabályi elõírás
megszegésébõl adódó jogkövetkezmények alkalmazására az
üzemi és szabadidõs zaj- és rezgésforrásokra vonatkozó
szabályok alkalmazandók.

3. §

Az „R” 15. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:
A közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok
15. §
(1) A közterületen tartandó rendezvények esetében a ren-
dezvény szervezõje a rendezvény megkezdését megelõzõ le-
galább 30 nappal eseti engedély iránti kérelmet köteles be-
nyújtani a jegyzõhöz, aki zajhatárérték-túllépést engedélyezhet 
a rendezvény idõtartamára, de maximum 7 napra.
(2) Az eseti engedélykérelem kötelezõ tartalmi elemei a
következõk:
– a rendezvény megnevezése
– a rendezvényt szervezõ, illetve lebonyolító megnevezése
– a rendezvény lebonyolításának ideje a kezdõ idõponttól a

záró idõpontig (év, hónap, nap, óra)
– a rendezvény helyszíne és a helyszín tulajdonosának

megnevezése
– a rendezvényi helyszín tulajdonosának hozzájáruló

nyilatkozata

– a rendezvényhez alkalmazott hangosítás jellegének
megnevezése

– a hangerõ tompítására tett intézkedések ismertetése
– rendezvényi helyszínen jelen lévõ felelõs személy

megnevezése, elérhetõsége
(3) Helyi sajátosságokat figyelembe véve a jegyzõ akusztikai
szakértõi vélemény beszerzését is elõírhatja.
(4) Alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport,
reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylõ
rendezvényrõl származó zajterhelésre a jegyzõ – az
üzemeltetõnek, illetve a rendezvény szervezõjének akusztikai
szakértõi véleménnyel alátámasztott kérelmére –
meghatározott idõtartamra az 1. számú melléklet szerinti
zajterhelési határértékekhez képest eseti túllépést
engedélyezhet, amelynek mértéke nappali és éjszakai
idõszakban is legfeljebb 10 dB lehet. 
(5) A jegyzõ a zajhatárérték túllépést meghatározott idõre
engedélyezheti, amely nem haladhatja meg éjjeli idõszakban a
3 óra idõtartamot.

4. §

Az „R” 16-17-18-19-20 §-ok hatályukat vesztik.

5. §

Az „R” 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az (1) bekezdésben leírt szabálysértés elkövetõjével
szemben a helyi önkormányzat közterület-felügyelõje,
valamint a rendõrség helyszíni bírságot szabhat ki.

6. §

Az „R” 24. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
24. §
A jegyzõ a közterületi rendezvényeket azonnali hatállyal fel-
függesztheti, és a további tevékenységet megtilthatja, ameny-
nyiben a zajhatárérték-túllépést engedélyezõ határozatban
foglaltak nem kerülnek betartásra.  

7. §

A rendelet szövegezésében a „nagyközség” megnevezés
helyébe a „város” megnevezés kerül.

8. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Velence, 2009. április 20.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester  címzetes fõjegyzõ

A rendelet mai napon kihirdetésre került.
Velence, 2009. május 4.

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. április 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 17 2 11 12 23 - 12 1 78
Nadap 3 - 2 2 1 - 2 - 10
Sukoró 5 - 1 10 5 - 5 - 26
Pákozd 13 2 10 6 13 - 6 - 50
Pázmánd 8 - 7 5 4 - 2 - 26
Szfvár 5 1 4 3 59 - 6 1 79
Ve len ce 22 1 14 33 45 - 13 1 129
Vereb 2 - 1 5 5 - 2 1 16
Lovasberény 8 2 3 12 4 1 4 2 36
Bu da pest 2 - 2 2 5 - 6 - 17
Pusztasz. 15 1 7 8 8 - - - 39
Gár dony 2 - 1 3 8 - 4 - 18
Vértesacsa 1 1 - 1 9 - - - 12
Baracska 3 1 1 3 3 - - - 11
Martonvásár - - - - 12 - - - 12
Tordas - - - 1 4 - 2 - 7
Seregélyes 5 - 3 1 6 - - - 15
Zichyújfalu - - - 2 7 - - - 9
Vál 1 - 1 3 2 - - - 7
Csákvár 1 - 1 4 3 - 1 - 10
Pátka - - - 1 1 - - - 2
Jenõ 2 - 2 2 - - - - 6
Össze sen: 115 11 71 119 227 1 65 6 615

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

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

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

Vasútvonal felújítás
A Tárnok – Székesfehérvár vasúti vonalszakasz felújítása

városunkat is érinti. Az illetékes tájékoztatása szerint,
hamarosan várható lakossági fórum, hiszen június 6. és június
9. között lesz elõször Velencén vágányzár.

A Polgármesteri Hivatal mûszaki osztálya jelenleg
egyezteti a velencei vasútállomás épületének tervét a
beruházóval, mivel Velence a hozzájárulását ahhoz kötötte,
hogy továbbra is legyen fedett és fûtött megállóhely Velencén.

Ennek a beruházó eleget is tesz.
Az alábbiakban közreadjuk a vasútvonal korszerûsítéssel

kapcsolatos tájékoztatót.
Mûszaki osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Tárnok – Székesfehérvár vasúti vonalszakasz kivitelezési

munkálatairól

A mellékvonalon a korszerûsítés során az alábbi fõbb
munkákat végezzük:
– felépítménycserét, valamint biztosítóberendezési munkákat

a fõvonali munkák megkezdése elõtt Pusztaszabolcs – Bör-
gönd vasútvonalon.

– Börgönd – Szabadbattyán vonalszakasz forgalomba he-
lyezéséhez szükséges pályás és biztosítóberendezési mun-
kákat.

– Székesfehérvár – Börgönd között pályafelújítási munkákat.
A fõvonalon a korszerûsítés során az alábbi fõbb munkákat

végezzük:
– Martonvásár, Kápolnásnyék, Gárdony vasútállomások teljes 

vágányhálózatának átépítését emelt peronok és peron-
aluljárók építésével.

– a jelenlegi Dinnyés állomás, mint állomás megszûnik,
helyette forgalmi kitérõt alakítunk ki.

– Baracska, Pettend, Velence, Velencefürdõ és Agárd
megállóhelyek korszerûsítését peronaluljárók építésével.

– új megállóhelyek kialakítását Dinnyésnél és Börgönd-
pusztánál emelt peronokkal, peronaluljáróval.

– Kápolnásnyék és Gárdony állomásokra a pályaépítési
fázisok követését lehetõvé tevõ ideiglenes biztosító-
berendezést telepítünk.

– a vonalon levõ mûtárgyakat felújítjuk, néhány helyett újat
építünk.

– Kápolnásnyék állomáson és Velence megállóhelynél egy új
közúti-gyalogos aluljáró építésével és a hozzá csatlakozó új
úthálózat kialakításával kell biztosítanunk a 7-es fõút és a
település külön szintû kapcsolatát.

– Kápolnásnyék és Dinnyés között 7 db új gyalogos aluljárót
építünk.

– Kápolnásnyék állomáson új felvételi épületet és állomási
elõteret alakítunk ki.

– Martonvásár állomáson új üzemi épületet építünk.
– az állomásokon és a megállóhelyeken perontetõket, az

aluljárók kivezetéseinél lépcsõ- és rámpalefedéseket
építünk.

– a környezet védelme érdekében zajvédõ falakat létesítünk
egyes belterületi szakaszokon.

– az állomások átépítése során a szükséges pálya, fel-
sõvezeték, biztosítóberendezési és távközlési átalakításokat
elvégezzük.

EZÚTON KÉRJÜK A LAKOSSÁG ÉS AZ
UTAZÓKÖZÖNSÉG SZÍVES TÜRELMÉT ÉS

MEGÉRTÉSÉT AZ ÉPÍTÉS SORÁN JELENTKEZÕ
KELLEMETLENSÉGEKÉRT!

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi
elérhetõségek bármelyikén:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 
Kommunikációs és PR osztály

1134 Budapest, Váci út 45. Tel.: 36-1/4368-100, 
Fax: 36-1/4368-110  e-mail: info@nif.hu; www.nif.hu
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Virágos Velencéért Egyesület hírei
Volt oka ünnepelni Egyesü-

letünknek. Az Európa Tanács és
a TÖOSZ által meghirdetett
„Példaátadó gyakorlatok” pályá-
zaton elsõ helyezést értünk el, és
a vele járó 1.000.000,– Ft-os elsõ
díjat. 

Az izgalmas döntõben frap-
páns prezentációnk és a jó elõ-
adás gyõzött! Ünnepélyes kere-
tek között Budapesten Varga
Ferenc államtitkár adta át Oláh-
né Surányi Ágnes polgármester
asszonynak a díjat. A lakóhely-
hez kötõdés kategóriában Velen-
céé volt a legjobb önkormányzati 
gyakorlat. Az errõl készült videofelvételt, és személyes
jókívánságait Sebján Katalin TÖOSZ projektmenedzser hozta

Velencére, hogy együtt ünnepelhessük a sikert. Pezsgõvel
koccintottunk a nagy örömre. Az összeg szabadon fel-
használható, az Egyesület döntése szerint a parkok is-
meretterjesztõ tábláit, a virágágyások tábláit szeretnénk
elkészíttetni és elhelyezni a nyereménybõl. Köszönjük a
pályázatban részt vett segítõk munkáját: Benkõ Istvánné
képviselõ asszony oroszlánrészt vállalt az elõkésztésben,
Elbert Tamás tanár úr készítette a nívós prezetációt, Kovács
Istvánné és Horváth Lászlóné a döntõben segédkezett. Velence
jó hírét mi más is öregbíthette volna jobban, mint velencei
virág, amelyet a kertészek ajánlottak fel: Martinovszky Károly,
Zólyomi Csaba, Huszti Mihály és Huszti Zoltán. Köszönjük!

Ezen a nyáron több önkormányzat is vendégünk lesz az
ország minden részébõl, hogy személyesen nézze meg a
környezeti ápoltság eredményeit, a 700 polgárt megmozgató
virágültetést, valamint a parkokban és a házaink elõtt pompázó
virágjainkat. Örüljön Ön is velünk, tegyük még szebbé
parkjainkat, utcáinkat, házunk utcafrontját!

Galambos Györgyné
egyesületi tag

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 köz-
remûködnek, köszönetünket fejezzük ki.

Szél u. 16., 18., 20., 22., 26.
Felszabadulás u. 1.
Bárczi u. 1., 3., 5., 7., 17.
Radnóti u. 1., 6., 7., 8., 9., 14.
Hunyadi u. 8., 10., 20.
Ország út 18., 30., 31., 33., 36., 38., 46., 50., 54., 74., 78.
Enyedi u. 4., 6., 19.
Fõ u. 17., 22., 29., 39., 68., 78., 80., 86., 88., 100., 101., 106/a., 108., 109.,
110., 119., 123., 129., 134., 138., 148., 150.
Sukorói u. 4.
Csongor u. 2., 4., 6., 20.
Tünde köz 1.
Panoráma u. 9., 34., 36., 67., 73.
Rizling u. 7.
Csemete u. 2.
Solt köz 8.

Tópart u. 7/a., 13., 24., 25., 29., 31.,
Nyár u. 1.
Tekergõ vendéglõ
Emese drogéria, Brúnó állateledel
Boszorkánypince
Olasz fagyizó
IKER ABC
Szabolcsi u. 4., 6., 6/a., 6/F., 12., 16.,28., 34., 35., 57., 61., 65., 69., 71., 73.,
75., 77.
Bekötõ u. 7., 9., 10., 14/a, 19., 20., 21., 23., 32., 33.
Fazekas u. 2., 6., 10., 14., 15., 20., 22., 24., 39.
Kis u. 12., 31.
Kemény Zs. u. 1., 3.
Vajda János u. 6.
Fecske u. 11.
Akácfa u. 14., 14/a.
Kertész u.  9/c., 12., 16., 18., 20., 22., 28., 30.,
Cseresznye u. 2., 7., 9., 13., 17., 26., 30.,39., 45., 47.
Vadász u. 1., 5., 9.
Vásártér u. 6., 7., 9., 11., 15., 16., 17., 20.
Határ u. 5., 7., 12.,26., 31., 44., 55., 57., 59.   

Visszacsempésztük a Majális hangulatát!?
Május elsején a Kastélyparkban 11 

csapat részvételével nagysikerû fõzõ-
versenyt rendeztünk. A jó hangulatú
nap nagyszerû lehetõséget adott a régi
és új kapcsolatok ápolásának, a tavalyi 
borocskák, pálinkák és a többféle
pogácsa amatõr zsûrizésének.

(Nem) Mellesleg fõztünk is! Re-
mek ételek rotyogtak a bográcsokban,
üstökben és sültek a tárcsán. Készült:
„Csodagulyás”-Meseliget módra, „Û-
zött vaddisznó”-ragu Shiitake és
Rókagombával rozscipóban tálalva

Várbarátnõk módra, Marhapörkölt „Jázmintarhonyával”,
Csili-csalamádéval Virágos módra, Takarékos slambuc-is-
kolát(át)építõ módra, „Hivatalos” csülökpörkölt, de volt egy-
szerû és nagyszerû marhalábszár pörkölt, pacal, „vadász”
káposzta, Brassói és „Királyi” pácolt pulyka „titkos” receptû
salátával. 

A résztvevõ csapatok nemcsak az ételeikkel, de a
megjelenésükkel is különleges élményt nyújtottak. Mindenki
igyekezett öltözékében is kifejezni csapata jellemzõit. A
tûzoltók, a mentõszolgálat képviselõi, a Zöldliget Általános
Iskola tantestülete és a focicsapat szakácsai „egyen” mezben
fõztek, a többiek erre az alkalomra készítettek egyedi jel-
mezeket. Nagyon aranyosak voltak a Meseligeti Óvoda dol-
gozói és a velük együtt sürgõ-forgó rengeteg szülõ a velencei
színekben készült kuktasapkáikban, õk a legtöbb résztvevõt
megmozgató csapat címet is kiérdemelték. A Virágos Ve-
lencéért Egyesület tagjai a mozgalmukat jelképezõ virágos
fejfedõikben sürgölõdtek. A Gurgyalvölgyi Vadásztársaságot
képviselõ vadászok alkalmi tölténytára mini pálinkás-likõrös
üvegekbõl állt. A „legötletesebb öltözék” cím a Polgármesteri
Hivatal „Csipet-csülök” csapatának járt, akik zöldséges kö-
tényt varrtak és a fejükre zöldségekkel díszített kalapot készítettek.

Külön dicséret illeti a Helytörténeti Egyesület és a
Várbarátok (barátnõk) csapatát, akik kiállítási tablókon
mutatták be a tevékenységüket.
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Nekem, mint szervezõnek a
legnagyobb örömet az okozta,
hogy a csapatok nem csak a
kötelezõen kiírt 3-5 fõvel kép-
viseltették magukat, hanem mind-
egyik csapat nagyszámú „szur-
kológárdát”, barátokat, család-
tagokat is vonzott.

A nagyszerûen eltöltött nap után így váltunk el: 
Jövõre találkozunk! Veletek újra, és remélhetõleg még

másokkal is bõvülve, ugyan itt! Addig pedig találkozunk
Velence érdekében a munkás hétköznapokon! 

Gránitz Gáspár Istvánné
képviselõ

A fõzõverseny támogatták, ill. a díjakat felajánlották:
Aranykút étterem, István étterem, Szt. Orbán vendéglõ, Hotel
Juventus, Tekergõ étterem Velence Resort &Spa, Walzer
étterem, VVV Északi strand, Martinovszky Károly kertészete,
Zólyomi Csaba kertészete, Bió Süti Kft. 
                                            Köszönjük szépen a segítségüket!

Házasságot kötöttek:

2009. május 9-én:

Pajor Tamás Viktor –Barabás Brigitta

Horváth Ferenc – Kálmán Beáta

Losoncz Péter – Horváth Andrea

Mészáros Tamás Gábor – Lukács Katalin

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné és Egri Andorné
anyakönyvvezetõk

Termálfürdõ hírei
Magával sodor az élmények sora

Napfényes idõben
egyre többen veszik
igénybe a kültéri me-
dencéket. A megszé-
pült, kizöldült park és
a Velencei-tó le-
nyûgözõ látványát
élvezhetik a vendégek
a medencék partján
elhelyezett kényelmes
nyugágyakból. Az élményelemek sorából a sodrófolyosó
bizonyul a legnépszerûbbnek. Az aktív mozgásra vágyók pedig 
a 24 °C-os hõmérsékletû 20m-es úszómedencénket veszik
igénybe. A parkban elkészült a homokozó és a gyer-
mekjátszótér, így a gyerekek lubickolás után sem unatkoznak.
Megnyitott a Chef’S Bistro terasza. Frissítõ limonádé, hideg
sörök és ínycsiklandó fagylaltkelyhek állnak a vendégek
kedvenc-listája élén.

Születés Hete a Velence Resort & Spa
Fitness központjában

2009-ben immá-
ron hetedik alka-
lommal megren-
dezésre kerülõ
Születés Hete or-
szágos rendez-
vénysorozathoz
idén – nagyon
nagy örömünkre – 
szállodánk is csat- 
lakozott. Fitnesz

termünkben ezen a héten az anyukák ingyenesen vehettek részt
a Baba-Mama és a Kismama tornán, valamint babahordozás a
mindennapokban címmel egy hordozókendõ bemutató
helyszínéül is szolgált a létesítmény. 

 

Csökkentek a Fitness jegyek árai májustól

1 200 Ft helyett csupán 950 Ft egy-egy fitnesz foglalkozás
ára, mely tartalmazza a kardioterem használatát is. 

Törperõsítõ torna
„Itt a tavasz várunk Rád, Gyere Törpi

tornázzál!
Szól a zene, jó a kedv, csakis köztünk a

helyed!”
Törperõsök figyelem! Gyermek-aerobic

4-12 éves gyermekek számára, akik egy kis
mozgásra, aktív kikapcsolódásra vágynak! Könnyû, zenés, sok
játékkal átszõtt torna, melynek célja az egészséges életmód
szellemének, életvitelének kialakítása a kisgyermekekben, a
mozgás megszerettetése, illetve életformává tétele.

A gyermek-aerobic ára csupán 800 Ft/óra. Ha a kísérõ
anyuka, vagy apuka is egy kis mozgásra vágyik, akkor igénybe
veheti a kardiotermet. A páros jegy (gyermek+felnõtt) ára
csupán 1 500 Ft/óra. 

Babaúszás – péntekenként – a fürdõben
A kisbaba nagyon sok

reflexszel születik a világra.
Ezek közül az egyik a búvár-
reflex. Ösztönös veleszületett,
ugyanakkor leépülõ reflex. A
vízben való foglalkozások során
a búvárreflex gondoskodik arról, 
hogy ne nyeljenek, illetve léle-
gezzenek be vizet. Minden kis-
baba a saját tempójában sa-
játíthatja el, tanulja meg játékos

formában az anyagot! Vannak babák, akik óvatosabbak,
tartózkodóbbak, ez nem jelent semmiféle hátrányt! A
foglalkozás  elsõdleges célja, hogy a kisbabák megszeressék a
vizet és  a gyermekekkel végzett, közös mozgás varázsa!

Ajánlott kor: 3 hónapos-10
hónapos kor.

Idõpontok: 
minden pénteken 08.00-08.30,

8.30-09.00, 09.00-09.30,
09.30-10.00

Nemestóthy Andrea
marketing és PR vezetõ

Velence Resort&Spa
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KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki

Többcélú Kistérségi Társulás 
2009. április 29-ei, soros ülésérõl

A VKTKT 1. napirendi pontjában dr. Sági János Gárdonyi
rendõrkapitány úr tartott tájékoztatást a közbiztonsággal
kapcsolatban. 

A települések polgármesterei részérõl felmerült az a kérés,
hogy a tó körül jelenleg zajló lomtalanítási akciók miatt fontos
lenne a fokozott rendõri jelenlét, mellyel a Rendõrkapitány úr is 
egyet értett és segítséget ígért.

 A „területfejlesztésrõl és területrendezésrõl” szóló 1996.
évi XXI. tv. 10/A 9-10/G §-ban foglalt szabályok szerint
Kistérségi Fejlesztési Tanácsként a következõ napirendeket
tárgyalta a Tanács:

A VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetésének
módosítása, a VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetési
beszámolójának elfogadása, az önkormányzatokkal való 2008.
évi költségelszámolás, valamint a VKTKT és intézményei
2009. évi létszámadatainak módosítása.

Megtárgyalták a 2009. évi szúnyoggyérítés szakmai kö-

vetelményrendszerét, a gyérítendõ terület nagyságát és a
résztvevõ települések igényeit.

A folyamatban levõ projektek pénzügyi elszámolása is a
napirendek között szerepelt, úgy, mint a kerékpárút I-es és II-es
ütemére vonatkozó tervezési és engedélyezési eljárási díjainak
pénzügyi elszámolása, a „Mozdulj, Velencei-tó 2009!”
programsorozat, a „Székesfehérvár és a Velencei-tó” útikönyv
pénzügyi elszámolása és a „Velencei-tó és térsége” marketing
kiadvány végelszámolása.

A Társulási ülés második részében a „települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004.
évi CVII. tv. alapján a VEPSZ alapító okiratának módosítását
tárgyalták, elfogadták a VKTKT 2008. évi belsõ ellenõrzési
jelentését, valamint a 2009. évi Közbeszerzési Tervét.

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ

Anyák napja 
a Meseliget Óvodában
Ez a nap az év egyik legszebb ünnepe, hiszen mindannyiunk 

édesanyját, életünk egyik legfontosabb szereplõjét ünnepeljük.

A Meseliget Óvoda Pillangó kiscsoportosai is nagy
izgalommal és lelkesedéssel készültek erre a napra, melyet
április 30-án délután tartottak meg az óvodában.

A csoport óvónénijei és dadus nénije a gyerekekkel már
hetekkel a nagy nap elõtt készülõdött, és arról beszélgettek,
hogy milyen fontos  az édesanya egy gyermek életében, hiszen
õk azok, akik a világra hozták, járni, beszélni tanították õket és
minden figyelmüket nekik szentelték. Ezt a sok szeretetet és
törõdést köszönték meg az apróságok az Anyák napi ünnepség
keretében: dallal, verssel, tánccal, saját kezû ajándékkal és
virággal. A készülõdés nagy izgalomban telt, hiszen
igyekeztünk titokban tartani, hogy milyen meglepetésmûsorral
készülünk az édesanyák, nagymamák számára. Minden nap
csinosítottuk a csoportunkat, hogy minél szebb környezetben

várjuk vendégeinket. A köszöntés mellett a gyermekeket nagy
izgalommal töltötte el az is, hogy ez lesz az elsõ alkalom,
amikor õk lesznek a szereplõi egy „elõadásnak”, és nekik kell
bátran kiállni, minden pici könnycseppet eltörölni a szemükbõl
és megmutatni, hogy mit tanultak.

Ugyanúgy nagy esemény volt ez a szülõk, nagyszülõk
számára is, hiszen számukra is ez volt az elsõ olyan alkalom,
mikor a gyermekek egy családias hangulatú mûsor keretein
belül mondhatták el édesanyjuknak, nagymamájuknak, hogy
mennyire szeretik õket. A mûsor végén, az édesanyák és
nagymamák meghatódva ölelhették magukhoz gyermekeiket,
unokáikat, miközben egy-két könnycseppet is láthattunk
legördülni az arcokon.

Mikodi Adrienn és Cselkó Béláné
Pillangó csoport

Kirándulni, jaj de jó!
Május 5-én minden nagycsoportos a szokásostól eltérõen

már 7 órakor óvodában volt. A Süni és a Napsugár
nagycsoportosok már napok óta készültek az év végi
kirándulásra.
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Az év folyamán többször beszélgettünk a közlekedésrõl,
közlekedési eszközökrõl. Néhány gyermeknek már az elõzõ
évrõl volt tapasztalata a repülõtéri látogatásról, de õk is
izgatottan várták az indulást.

Kicsit szeles-borús idõ fogadta a Meseliget ovisokat a
skanzenben, de a gyerekek lelkesedését ez nem törte meg. A
tízórai elfogyasztása után a reptéri busz bevitt bennünket a
leszálló pálya területére. Nagyon kedves idegenvezetõ
kalauzolt végig minket – mindenrõl az óvodások szintjének
megfelelõen mesélt, válaszolt a gyerekek kérdéseire. 

Csak néhány a legemlékezetesebb élmények közül: rikító
zöld repülõ, az irányító radar, a kicsi magánrepülõk, a
vontatógépek. A legek-lege az volt a gyermekek számára,
amikor a fejük felett pár 10 méterre a leszálló gépet láthatták,

földet éréskor a kereke nyomán felszálló füstöt is meg-
figyelhették. Ebéd után a kiállított gépekbe beszállhattak, a
pilótafülkében mindenki kipróbálhatta, milyen lehet pilótának
lenni.

A nagy élmény záró akkordja az érdi cukrászdában
elfogyasztott fagylalt volt.

Jókedvûen, sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. A
szülõket többen azzal fogadták, hogy jó lenne újra elmenni.
Erre lehetõség van családosan is. (Repülõtéri skanzen címe,
információ az interneten megtalálható.)

Bartos Zoltánné
Süni csoport

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit 

óvodavezetõ

Kerékpáros ügyességi
verseny

2009. május 4-én Pákozdon Területi kerékpáros ügyességi
versenyen vettek részt iskolánk tanulói! Szép eredmények
születtek! 

I. csapat: I. helyezést ért el. Demény Jennifer, Galyas
Krisztina, Urschler Máté, Pataki Máté 

Továbbjutottak a megyei döntõre május 12-én Székes-
fehérvárra, Õk képviselik iskolánkat csapat versenyben és
Kszelman Ádám egyéni versenyben.

Egyéniben : II. helyezés Kszelman Ádám 
IV. Hamary Dávid, III. Hamary Vivien , IV. Gyõrffy Petra 
Köszönjük a felkészítést Baglyasné Szécsi Annamária

tanítónõnek, a segítséget Ursler Énoknak és Patakiné Kertész
Anikónak!

„Alkotás megapixelen” vetélkedõ
A Kodolányi János Fõiskola Informatika Tanszéki

Csoportja és a Fejér Megyei Pedagógiai Intézet „Alkotás
megapixelen” címmel hirdetett számítógépes grafika versenyt
5-12. évfolyamos tanulók számára. Iskolánk négy tanulóval
képviseltette magát a Kodolányi Fõiskolán április 26-án
megrendezett döntõn.

A résztvevõk elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával
adtak számot tudásukról, melynek során  elsõként egy 40
kérdésbõl álló – a digitális képalkotással kapcsolatos,  számító-
gépen megjelenített – tesztet kellett kitölteniük.  A gyakorlati
feladatok során környezetvédelemmel kapcsolatos prezen-
tációt, és honlapot kellett készíteni. Az 5 diakockából álló
bemutatóban  a szemét környezetkárosító hatását kellet bemu-
tatni, a honlapon pedig ötleteket adni arra, hogy milyen módon
védekezhetünk  a szemét, és a szemetelõk ellen. A második
feladatot nehezítette, hogy egy forgó mobiltelefont megje-
lenítõ, rövid animációt is kellett készíteni, és azt a  honlap
fejlécébe illeszteni. A versenyen iskolánkat négy, 8. év-
folyamos tanuló képviselte, szép sikerrel. Az általános
iskolások csoportjában Segesdi Gergõ  5., Bárány Lajos  4.,
Joós Norbert 2., Mátyás Lehel pedig 1. helyezést ért el.

Polgári védelmi ifjúsági
verseny

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság április
23-án rendezett ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt Szé-
kesfehérváron, a sóstói természetvédelmi területen.

A versenyen 32 általános iskolás csapat vett részt, akiknek

(Folytatás a 16. oldalon)
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10 állomáson kellett elméleti és
gyakorlati feladatokat végre-
hajtani az alábbi témakörökben:
egészségügy,  tûzvédelem, polgári 
védelem, környezetvédelem és
természetvédelem,  vízirendészet,
bûnmegelõzés.

A verseny célja, hogy a fiatalok 
minél szélesebb köre ismerkedjen
meg a katasztrófavédelmi szem-
lélettel. Gyõzõdjék meg a pol-
gári-, és tûzvédelem, környezet-
biztonság és bûnmegelõzés jelen-
tõségérõl, társadalmi szükséges-
ségérõl, szerezzenek alapvetõ

ismereteket a veszély-, és katasztrófahelyzetben történõ meg-
elõzési, védekezési és helyreállítási magatartási szabályokról.

A kitûnõen megszervezett és lebonyolított versenyen
iskolánkat 3 csapat (14 tanuló) képviselte. A nagyon erõs
mezõnyben egy 24., egy 12., és egy 9. helyet sikerült
megszereznünk. A versenyre jellemzõ, hogy a 9. helyezéshez is 
a  megszerezhetõ 160 pontból 144 pontot (90%-os telje-
sítmény) kellett begyûjteni legjobbjainknak. A legjobb
helyezés elért csapatunk tagjai: Csizmadi Zsombor, Kovács
Balázs, Kozicska Zsolt, Silhány Tamás, Takács Kristóf.

Elbert Tamás
pedagógus

Anyuka – Apuka Kupa a Velencei Zöldliget Általános Iskolában
 2009. április 25.

Az idei Apuka – Anyuka kupát az elsõsök kíváncsisággal és
izgalommal várták. Nem is kellett csalódniuk. Nagyszerû,
színvonalas szervezéssel vezényelték végig a Zöldliget
Általános Iskola tanárai ezt a kellemes napot. A gyerekek már
az elején, majd késõbb is, véges-végig élvezték minden
pillanatát. Az erdei ösvényeken – akár meredek, akár enyhén
felfelé ívelõ is volt –, jókedvûen szaladgáltak, idõnként elõre
rohanva fedezték fel a ránk váró utat és feladatokat. Minden
érkezési pontnál vidám ügyességi
feladatokkal várták õket, és minket,
kísérõket is a jókedvû tanári testület
tagjai. Az út végén számunkra nagyon
jól esett a figyelmesség a hideg
üdítõvel és vízzel, valamint a nagyon
finomra sikerült gulyásleves, és persze 
a gyereknek szóló elismerések és
ajándékok.

A már tapasztalt szülõkkel be-
szélgetve, az elmúlt évek kupáit össze-
hasonlítva, mikor is fõleg csapat-
játékok voltak e jeles napon, az az érzésünk támadt, hogy az idei 
az eddigi talán legjobban sikerült kupanap volt.

Ezúton is köszönjük az iskola tanárainak és a nap
szervezõinek, ezt a jól szervezett és kivitelezett kellemes napot.

Szellõcske csapat (Habánék)

* * *
Május 25-én a velencei iskola anyukái, apukái, diákjai a

Nadap körüli dombok között mérték össze erejüket egy
ügyességi feladatokkal tarkított kiránduláson. A szép idõ, a
csodás környezet és az állomásokon elért sikerek vidám és
kellemes idõtöltést nyújtottak a vállalkozó kedvûek számára.
Külön élményt jelentett a biztató és útjelzõ funkciókkal bíró
állomáshelyekre érkezés. Csapatunk – tekintettel az elsõs és
óvodás korú tagokra – lassan, de biztosan haladt a cél felé,
ahová utolsóként sikerült is beérkeznünk. Igen jól esett a
kedves fogadtatás: bográcsossal, itallal, kávéval. A finom

lakoma után állóképek elõadásaival szórakoztattuk egymást,
majd az eredményhirdetés következett. Meglepetésünkre - a
feladatok kiemelkedõ teljesítése révén – más kiváló
csapatokkal együtt gyõztesként kerültünk ki a küzdelembõl.

Köszönjük az iskola tanárainak, hogy áldozatos munkájuk
eredményeként ilyen szép napot tölthettünk együtt!

A gyõztes Tigrisek

* * *
Félve  vágtunk neki a túrának

(gondolván az elõttünk álló 12 km-re)
magunk de elsõsorban az 5 éves
kisfiúnk miatt.

Ez az érzés azonban szinte azonnal
szertefoszlott mikor nekivágtunk az
elsõ dombnak.

A csapatunk kiváló emberekbõl
tevõdött össze. Ez az eredményünkön
is látható volt. Utolsóként indultunk a
rajttól és utolsóként is érkeztünk a
célba de ez a kupa nem a gyorsaságról

szolt. Elsõs gyerekek szüleiként szerintem egy borzasztóan
vidám és szinte összeszokottnak tûnõ egységet alkottunk.

A kirándulás helyszíne csodálatos volt, különösen a forrás
mentén. A túra során egy találkozási pontot figyelmen kívül
hagytunk, melyet két hölgy csapattársunk bevállalva kb. 3
km-es futással korrigál. Itt jegyezném meg hogy külön
köszönet illeti õket és a Tigrisek nevû csapattagokat is  mert a
feladat végrehajtásához segítséget nyújtottak.

A célba érve kitûnõ ebéd várt minket és rendkívül köszönjük
a gyors és szívélyes kiszolgálást is.

Szeretném még megköszönni az iskola tanárainak hogy
szabadidejüket feláldozva lehetõséget adtak eme nemes
idõtöltéshez. Remélem sok ehhez hasonló eseményen vehetünk 
még részt.

Dobos Balázs és családja

Összeállította:  Nagy Edit pedagógus

Kalandtábor
2009. július 25–31-éig

Ebben az évben újra Harkányban táboro-
zunk!

Jelentkezni lehet az elõleggel, mely 10.000 Ft. 
A tábor költsége elõreláthatólag kb: 30 ezer Ft. +
utazás (attól függõen, mennyien leszünk a
buszban!) 

Aki elõleget fizetett csak betegség esetén vagy
újabb gyerek jelentkezésével kaphatja vissza a
pénzét! 

A táborban maximum 50 gyerek elhelyezését
tudják biztosítani! Megértésüket köszönjük! 

További részletek nemsokára az iskola hon-
lapján és az újságban valamint szórólapokon.

Baglyasné Szécsi Annamária – Sárdi István
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Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A településeken a szociális gondozást és ápolást a helyi
gondozónõk végzik.

A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénylõk saját
lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történõ segítése, életvi-
telük megkönnyítése. Gondoskodunk idõskorú személyekrõl,
pszichiátriai betegekrõl, fogyatékos személyekrõl, valamint 
szenvedélybetegekrõl.

A házi gondozó feladata során segítséget nyújt ahhoz,
hogy az ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, szociális szük-
séglete 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 ház-
tartásának 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 bentlakásos szociális intézménybe
történõ beköltözés segítése.

A gondozás térítési díja 500,– Ft/óra, ami szükség szerint
a helyi települések önkormányzatához benyújtott kérelemmel
mérsékelhetõ az igénylõ jövedelme, valamint szociális helyzete 
alapján.

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban 
élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rá-
szoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes
idõskorú, valamint fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel
feltételei, krízishelyzetben lehetõséget nyújt az ellátást
igénybevevõ személynél történõ gyors megjelenésre és
segítségnyújtásra.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
szempontjából szociálisan rászorult:

a) az egyedül élõ 65 év feletti személy,
b) az egyedül élõ súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai

beteg személy, vagy
c) a kétszemélyes háztartásban élõ 65 év feletti idõskorú, 

illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg sze-
mély, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget,
valamint az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni
kell (házi orvos által, a szolgáltató által kiadott nyom-
tatványon).

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, ha szociálisan
rászorult, térítésmentesen veheti igénybe.

Mindkét szolgáltatással kapcsolatos további információ
és jelentkezés személyesen, vagy telefonon a Humán
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat címén:

 Velence Tópart u. 26 (Kastély) Tel.: 22/ 470-288

Barkó Zsoltné

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 
tájékoztatója

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 
Velence Tópart u. 52.

hétfõ,                                     8.00–16.00
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.

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

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

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

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

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

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

Az idõpontok változhatnak,  kérem telefonon
érdeklõdni!
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K U L T U R Á L I S  R O V A T

2009. évi velencei programok
Koncert:
július 17. 19.30 óra MUSICA SACRA – Lehr Edit 

és barátai hangversenye
          Fõ utcai katolikus templom

* * *

IV. Velencei – tavi Nyári Játékok

„Velence a Virágváros!”

HELYSZÍNVÁLTOZÁS !
2009. június 26-27.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok  

Velencei Vízi Vár, Északi Strand 
(Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

2009. július 3-4.             IV. Velencei-tavi Nyári Játékok       
Velencei Vízi Vár, Északi Strand
(Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

2009. július 10-11.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok    
Velencei Vízi Vár, Északi Strand
(Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

2009. július 17-18.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok
Bemutatkozik: Pázmánd község   
Velencei Vízi Vár, Északi Strand
(Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

2009. július 24-25.         IV. Velencei-tavi Nyári Játékok
Velencei Vízi Vár, Északi Strand
(Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

2009. július 31- aug. 1. IV.Velencei-tavi Nyári Játékok                   
Velencei Vízi Vár, Északi Strand
(Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

2009. augusztus 7-8.       IV. Velencei-tavi Nyári Játékok
Velencei Vízi Vár, Északi Strand
(Velence, Fõ u. – Enyedi u.)

* * *
KÁPOLNA GALÉRIA 

Bod László Kápolna Galéria (Fõ u. 161.) 
2009. július 3-tól – augusztus 30-ig

SZÉLES PALETTÁN, avagy: Családi mûtárgyleltár kiállítás
A Kápolna Galéria nyitva tartása a kiállítások 

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

* * *
július 4-én 18.00 órakor 

az esztergomi 
ZSOLT NÁNDOR ZENE ÉS MÛVÉSZETI ISKOLA

VONÓS TANSZAKÁNAK HANGVERSENYE

* * *

Velencei Nyári Zenés Esték

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
július 19.   20.30 óra József és a színes, szélesvásznú 

álomkabát - musical
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor
július 26. 20.30 óra Több mint koncert … – 

Hernádi Judit mûsora
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor
augusztus 2. 20.30 óra Elvámolt nászéjszaka – vígjáték
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor

augusztus 9.  20.30 óra Gerner – Várfi kabaré 
Velencei Vízi Vár (Északi-strand Fõ u. – Enyedi u.)
– rendezvénysátor

* * *

Velence Város Születésnapja ünnepségsorozat

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!
augusztus 19. 20.00 óra Nemzetközi Néptáncest
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor 

augusztus 20. 20.00 óra A velencei Zene és Tánc Napja
           17.30 órától MKB
           20.00 órától RETROCK
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor
augusztus 21.  Velence város születésnapi

vigassága,
XII. Velencei Nemzetközi
Fúvószenekari és Mazsorett Nap

14.00 órától Színpadi látványosság
16.00 órától Fúvósok és mazsorettek

felvonulása
kb. 17.15-tõl Színpadi programok, 

fúvós együttesek
és mazsorett táncegyüttesek
mûsora

kb. 21.30 órától Tûzijáték
kb. 22.00 órától SMASH disco
Velencei Vízi Vár Északi-strand (Fõ u. – Enyedi u.) 
– rendezvénysátor 

* * *
augusztus 20. 10.00 óra  Augusztus 20-i ünnepség

Római Katolikus templom 
melletti parkban 

* * *
október 3. 10.00 óra Babák Rózsakertje ünnepség

Velence – Babák Rózsája park

Gratulálunk 
a Hagyományõrzõ Egyesület által meghirdetett

pályázat nyerteseinek!
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Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók!
Az idõjárás miatt sajnos nem tudtuk a májust

szabadtéri programmal kezdeni, de sebaj, lesz
még rá alkalmunk. A Híradó megjelenésekor már 
pihenjük a Születés Hete fáradalmait, szívbõl
reméljük, hogy mindenki megtalálta az Õt
érdeklõ programot, amin jól érezte magát és
ezáltal, erõt ad Nekünk a jövõ évi szervezéshez.

Májusban vendégünk volt Dr. Sirák András, aki az
elsõsegélyrõl és a kullancsveszélyrõl tartott nekünk elõadást.
Május 27-én a székesfehérvári mozgásstúdióba látogatunk el,
ahol Prédli Erika tart nekünk mókás, babatornát. A
tornáriumról bõvebben a következõ linken olvashattok:
http://www.csupamoka.atw.hu/

A Kismama Klub következõ idõpontja május 28.
csütörtök a Kastély Házasságkötõ termében lesz. Várunk
szeretettel minden Kismamát.

A Baba-Mama Klub nyáron sem pihen, júniusban még
hetente biztos találkozunk illetve júliusban és augusztusban is
legalább kéthetente.

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

Heti hírlevelünk pedig mindenkit figyelmeztet az aktuális
eseményekre, programokra.

Bármikor kereshettek E-mailen és telefonon is szívesen
segítünk!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új tagunkat 
összejöveteleinken szerdánként 9-11-ig a 

Mikkamakka Játéktárban, 
Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Elérhetõségeink:

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

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu

Velencei-tavi Rózsa I. számú Nyugdíjas Klub
Azzal kezdem  cikkemet, hogy az elmúlt hetekben felfris-

sítették klubhelyiségünket: megtörtént a meszelés – szép lett –, 
majd a klubtagok segítségével az ablakok pucolása, karnis és
függöny felrakása. 

Az elmúlt hónap végén termékbemutatót tartottak a
klubban, ahol egy bizonyos termék vásárlása esetén, ajándékot
is adtak.

Megtartottuk az Anyák-napi megemlékezésünket. Az
Édesanya a legszebb szó, mert Édesanya csak egy van. Nagy
örömmel írom le, férfi klubtagjaink köszöntötték a
nagymamákat és a hölgyeket Ady Endre: Anyámhoz címû, és
más szép verssel is. Jó volt hallani, nagyon köszönjük a szép
verseket. Boldogan írom le, hogy egyik velencei kertészünk,
Martinovszky Károly és felesége megajándékoztak Anyák-
napjára bennünket egy-egy cserép muskátlival. 

Klubunk nagy örömmel és szeretettel fogadta, pedig nem
volt kevés, több mint 30 db. Ezúton is köszönjük ezt a nagyon
szép gesztust!

Ezzel fejezném be, az elsõ emlék mindent elmond talán:
„Patyolat pólyába Te takartál Anyám!”

A velencei Hagyományõrzõ Egyesülettõl kapott a Klubunk
egy emlékplakettet, idõsebb tagjaink  visszaemlékezéseiért az

utókor számára, mert emlékezni jó a gyermekkorra. Köszönjük
a megemlékezést!

Klubunk vendégeskedni fog a szomszéd faluban a
civilszervezetek többi tagjaival. Beszélgetés, versmondás,
mókázás, viccmesélés, éneklés lesz, kis zene mellett. Minderrõl 
bõvebben a következõ számban fogok írni.

Klubunk szeretettel várja a belépni szándékozókat!
Érdemes, mert nagyon jó buszos kirándulásokat szervezünk!

Minden Kedves Velencei Nyugdíjasnak erõt, egészséget
kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

* * *

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága megtartotta az I.

negyedéves névnapokat, és egyben a húsvéti locsolkodást is.
Megérkezett a jó idõ és vidámabbak lettünk, jó hangulatban
ünnepeltünk. 

Sajnos, a klubhelyiség nagyon kicsi 62 fõ számára. Nagyon
várjuk, hogy nekünk is legyen már nagyobb klubhelyiségünk,
hisz azt szeretnénk, ha minden ünnepségünkön mindnyájan
együtt vehetnénk részt. Jelenleg a Szakmunkásképzõ
Intézetben, vagy valahol máshol (vendéglõben) kell kérnünk
nagyobb helyiséget. Évek óta csak nagyobb helyiségre várunk,
anyagiakat az Önkormányzat biztosít számunkra, melyet

Nyug dí jas Klu bok hí rei

 

(Folytatás a 20. oldalon)
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nagyon köszönünk. Kérjük a Polgármester asszonyt és a
Képviselõ-testület tagjait, hogy a nagyobb klubhelyiség
biztosítása érdekében próbáljanak meg segítségünkre lenni. 

Az Anyák napját is úgy ünnepeltük, hogy csak nagymamák
vettünk részt, a nagypapák már nem fértek be a mostani klub-
helyiségbe. 

Hálás köszönetünket fejezzük ki Martinovszky Károly
úrnak, aki anyák-napi ajándékként minden nagymamát (48 fõ)
egy cserép fehér muskátlival köszöntött. Boldogok voltunk,
hogy gondolt ránk és eljött hozzánk egy kis beszélgetésre. 

Május 8-án a kápolnásnyéki Nyugdíjas Klub tagságának a

meghívására részt vettünk egy emlékezetes délutánon.
Május 17-én Budapesten a Stefánia palotában voltunk
szórakoztató mûsoron, ahol neves elõadók szórakoztattak
bennünket. 
Május 20-án a Sportcsarnokban szintén egy szórakoztató
mûsoron voltunk, amely ingyenes volt, és ahol összesen 12 ezer 
nyugdíjas emberrel töltöttük együtt a délutánt, igen jó han-
gulatban. 

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget
kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

(Folytatás a 19. oldalról)

ISTEN  KEDVENCE
A gyermekvárás kilenchónapos adventjében minden

édesanya gyakran gondol a szíve alatt növekvõ magzatára.
Találgatja, fiú lesz, avagy lány és milyen nevet adjanak majd
neki? 

Az ízlések különbözõk és bõ választék van a hagyományos
és divatos keresztnevekben. Olykor az újságok is beszámolnak, 
hogy egy-egy névnapon mennyi virágot vásároltak és hány
dísztáviratot küldtek az ünnepelteknek. Nem kétséges, hogy a
keresztény népek családjában évszázadokon át a Mária név volt 
a leggyakoribb. Ennek a népszerûségnek kézenfekvõ a
magyarázata. Ezt a nevet viselte Jézus édesanyja. Mivel pedig
mi, az Õ gyermekei nem érjük be egynapos köszöntéssel, az
esztendõ két hónapját, s így a virágfakasztó májust is neki
szenteljük. Máriát dicsérni hívek jöjjetek!

Nem tudjuk pontosan meghatározni a Mária név jelentését.
Az Ószövetségben igen gyakori és egyesek szerint egyiptomi
eredetû, amely annyit jelent, hogy Isten kedvence. Valóban
találó név az Istenanya számára! A bûnbe sötétedett emberiség
életében Õ jelentette a hajnalt, az üdvösség kezdetét. Isten
benne és általa fordult felénk, hogy szinte kézzelfoghatóvá
tegye, megtestesítse szeretetét. Jézus Krisztus Máriában
találkozott az emberiséggel, úgy illõ tehát, hogy minden
találkozásnak Õ legyen a pártfogója. Méltán nevezzük
frigyszekrénynek, aki legdrágább kincsünket, Jézust hordozta
szívében. 

Kiránduló társaság járja az erdõt, de ott, ahol az utak
szétágaznak, megállnak, tanakodnak, merre menjenek?
Hamarosan fölfedeznek egy útjelzõ táblát az egyik fa törzsén.
Nemcsak az irányt mutatja, hanem azt is, hogy hány percig tart
az út. Vidáman indulnak tovább, de a jelzett idõ alatt sem érnek
oda. Egy arra járó turista fölvilágosítja õket, hogy rossz
irányban gyalogoltak. Bizonyára valaki megfordította a
jelzõtáblát és ezért tévedtek el…

Isten a mi életutunk mellé is jelzõtáblákat állított. Élõ,
eleven jelzõtáblákat, szentéletû embereket. Ezek között a
legelsõ Jézusunk édesanyja, Mária. Aki helyesen tiszteli és
követi Máriát, az nem fog eltévedni. Igaz, hogy korunkban
sokan megpróbálják eltüntetni Isten jelzõtábláit és
valamiképpen aláásni a Szûzanya iránti tiszteletünket. Nem
csoda, ha sikerül egyeseket megtéveszteni és ezek eltévednek
az üdvösség útján. Ezt elkerülendõ, hallgassunk egyházunk
szavára, aki nem szûnik meg gyermekeit Máriához vezetni.
Mária azonban nemcsak vezetõnk a Krisztus-követés útján,
hanem közbenjárónk is. Isten azzal akarja kitüntetni Máriát,
hogy komoly szerepet szán neki az emberek üdvözítésében. Az

Õ anyai kezét használja föl kegyelmei
kiosztására. Egy igazán jó édesanya
kimeríthetetlen kincsekkel rendelkezik,
mindig van adnivalója gyermekei számára.
Talán éppen Mária lenne ebben kivétel?

Vianney Szent Jánosról olvasom, amikor
szokása szerint déli harangszóra a plébániára
indult, tisztelõi sorfalat álltak és áldását kérték.
A plébános végigment az udvaron, majd
egészen váratlanul megállt egy gyászfátyolos
asszony elõtt. Lehajolt hozzá és csak ennyit
mondott: miközben öngyilkos férje a hídról a

folyóba zuhant, megbánta bûneit! Ugye emlékszik a májusi
imaórákra? Igen, az asszony jól emlékezett. Bár a férje nem volt 
vallásos, feleségével együtt gyakran imádkozott Máriához.
Ezzel érdemelte ki a megtérés kegyelmét. Az özvegy arca
fölragyogott. Sohasem találkozott még a plébánossal és egész
véletlenül került Arsba. Bizonyára a Szûzanya vezette ide,
hogy ezzel a jó hírrel megvigasztalja.

Nekünk, embereknek mindig bõven van kérnivalónk
Istentõl. Az ember éhezõ, táplálékra szoruló lény testi és lelki
értelemben. A sok-sok emléktábla Mária kegyhelyein arról
tanúskodik, hogy anyai bõkezûséggel osztogatja ajándékait,
teljesíti kéréseinket. Ha néha nem így történik, akkor sem
kételkedjünk anyai jóságában. Édesanyánk sem teljesítette
gyermekkorunkban minden kérésünket, mert tudta, hogy ez
nem válna javunkra. Kérjünk elsõsorban lelki javakat,
kegyelmi ajándékokat, hogy Boldogságos Anyánknak boldog
gyermekei lehessünk! 

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

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

vasárnap: 11.00 óra

Templom (Újtelep – Zárt utca):
vasárnap: 8.30 óra

* * *
Református Egyházközség istentiszteleteinek

idõpontjai:
Templom (Ó-falu – Templom köz): 

vasárnap 10.30 óra

Imaház (Újtelep – Kossuth L. u.1.): 
vasárnap 9.00 óra 

* * *
Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek idõpontjai:

Baptista templom (Újtelep, Haraszti park)
kedd: 18.00 óra Bibliaiskola

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

Áttörés és ihlet
„Az ellenség arcvonalának, egy pontja ellen intézett

támadással történõ kettészakítása.” – Az értelmezõ kéziszótár
így írja körül az „áttörés” szót, amely így harcászati
kifejezésnek tûnhet.

 Dávid és Góliát csatája egy ilyen áttörésrõl szól, hiszen egy
harmatos tizenéves gyõzi le az ellenség ünnepelt bajnokát. A
Biblia egyik legismertebb története egyébként nagyon hasonlít
a „Trója” címû film elején látható jelenetre, amikor a két
hadsereg szemben áll, de elõször csak a két legjobb harcos küzd 
egymással. A végkifejlet persze drámaibb: egy egyszerû
pásztorgyerek gyõz, csúzlival a kezében, pedig csak a harcba
ment testvérei után küldték egy kis elemózsiával.

Áttörésekre nekünk is szükségünk van. Gyakran óriásként
tornyosulnak elõttünk legyõzhetetlennek tûnõ akadályok:
családunkban, munkahelyünkön, kapcsolatainkban. Szellemi,
lelki, érzelmi és anyagi terhek képeznek áthatolhatatlan falat
elõttünk és sötét depresszióba zárnak: úgy érezhetjük, innen
már soha nem menekülünk ki.

Egy reménységünk van: „Mert csak én tudom, mi a tervem
veletek – így szól az ÚR: békességet és nem romlást tervezek,
és reményteljes jövõt adok nektek.” Jeremiás könyvében
olvassuk Isten programját, így a mi ellenségünk – a gonoszság,
a depresszió, a félelem, a nélkülözés – már Isten ellensége is. Ez 
volt Dávid titka: Nem a saját, hanem az Isten ellenségét látta az
óriásban.

Lehet, hogy a Kedves Olvasó sem fogja legyõzni az egész
hadsereget. De tudom, hogy a saját óriását igen! Mert miénk a
reményteljes jövõ, a mindenható Istennel miénk a gyõzelem, a
csata és az ellenség pedig csak az Övé. 

És gyõzni fogunk még valamiért. 
Az ihletés, az inspiráció joga is a miénk. „Belehelés,

becsepegtetés” ha magyarra fordítjuk a latin szót. Az másik
gyõzelme és a másik áttörése nem kell, hogy irigységet szüljön.
Hiszen inspirálhat, és teremhet hitet, bátorságot, életet lehelhet
a másik emberbe, aki mellettem küzd a csatasorban, talán a saját 
óriásával. Magyar nemzetünkre ez kevéssé jellemzõ, de meg
kell tanulnunk örülni a másik gyõzelmének. Ha hagyom, engem 
is felbátorít. Ha figyelek, megismerem a közös ellenség gyenge
pontjait.

A bibliai történet csattanója: néhány lappal odébb a
Krónikák elsõ könyve huszadik fejezetében már mindenki
óriásokat gyõz le. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz ez
máshogyan Önnel sem, Kedves Olvasó! Vegyen hitet,
bátorságot és gyõzze le az óriásokat már ebben a hónapban is! 

Gál Dávid a velencei
Hajnalpír Baptista 
Gyülekezet egyik
vezetõje és a Baptista
Szeretetszolgálat
Alapítvány munkatársa.
Zenész, énekes,
rendezvényszervezõ.
Feleségével, 
Andreával két fiút
nevelnek. 
Email: 
davidgal@mail.
datanet.hu

SPORTHÍREK
Tisztelt Szurkolóink! Tisztelt Olvasók!
Sok szeretettel üdvözlöm az Újság Olvasóit! A

Bajnokság lassan a vége felé közeledik, most jön a hajrá.
Csapatunk az elõkelõ II. helyen tanyázik, jelentõs

pontelõnnyel az üldözõkkel szemben. Ha a hazai
mérkõzéseinket tudjuk hozni, akkor biztosan meg lesz a
dobogós helyezés.  A jelenlegi gazdasági helyzet nem
„rózsás”, sõt egyenesen kritikus, ha valami segítség nem
jön, akkor valószínû, hogy csak a Megyei I. osztályban
indul a város csapata. Jelenleg azon fáradozunk, hogy
megfelelõ szponzort találjunk, jelenleg Görgicze Zoltán
úr és az Önkormányzat van a csapat mellett. Igyekszünk
eredményesen szerepelni a bajnokságban. 

Ifi csapataink is becsületesen készülnek minden
mérkõzésre, és a település nagyságához viszonyítva jó
középesnek számít valamennyi. Most három hazai
mérkõzés következik és reméljük, hogy nem fognak
szurkolóink csalódni bennük.

HAJRÁ VELENCE!
Kiss Tibor
SE elnök
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Szer kesz tõ sé gi köz le mény
A Ve len cei Hír adó szer kesz tõ sé ge, va la mint az új ság ba

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

Szer kesz tõ bi zott ság

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

 (irány ár mi ni mum)

                                                                                                       2009. évben

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

Összközmûves:

1.              1623/22 1.983    Zárt u. 88

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

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

Köz mû ves:

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

Er dõ te rü let:

5.                  118/4                3.127/10.927 42

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

S.szám: Hely raj zi szám m2                                                             

1. 1578/8 630 38

2. 1578/9 630 38

3. 1578/11 630 40

4. 1578/12 630 40

A vételár forintban kerül meghatározásra ezen határozatban foglalt euró/m2

egységár alapján, az aktuális forint – euró árfolyamnak megfelelõen.

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

já rás!

A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. a

szolgáltatási területén az idei évben
az alábbi kedvezményes
lehetõségeket biztosítja:

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

3 m3 7 m3 8 m3

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

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

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

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

Várjuk megtisztelõ érdeklõdését, árajánlat kérését és
megrendelését!

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

Rendõrségi
tájékoztató

A Gárdonyi Rendõrkapitányság vezetõje 2009. április
29-én tájékoztatást adott a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás polgármesterei részére a tó környékének 
közbiztonsági helyzetérõl, az év eleje óta eltelt idõszakra
vonatkozóan.

2008. év elejét összehasonlítva az elmúlt hónapokkal
241-rõl 162-re csökkent az ismertté vált bûncselekmények
száma. A bûncselekmények számának csökkenésében
minden bizonnyal jelentõs segítséget nyújtott az a
közbiztonsági fokozott ellenõrzés, amely január hónap
közepétõl február hónap közepéig került elrendelésre és
végrehajtásra. 

Részleteiben: Gárdonyban 79-rõl 42-re, Velencén 71-rõl 
51-re, Kápolnásnyéken 31-rõl 19-re, Pákozdon 31-rõl 28-ra, 
Sukorón 19-rõl 13-ra csökkent a bûncselekmények száma,
stagnált Nadapon (2) és Pázmánd-Vereb (6) térségében.
Zichyújfaluban 1 bûncselekményt regisztráltak.

A bûncselekmények 75,5%-át a vagyon elleni
bûncselekmények tették ki, ezek közül is ki kell emelni a
besurranásos lopásokat, amelyek során nem egyszer a
gépjármû indítókulcsát magukhoz véve az elkövetõk a
gépkocsit is magukkal vitték. 

A Rendõrkapitányság vezetõje tájékoztatást adott arról,
hogy Martonvásár és Baracska térségére május hónapban
ismételten fokozottan figyelni kívánnak, mely várhatóan
hatással lesz az átutazó bûnözés csökkenése révén a
Velencei-tó Kapuja, valamint az északi térség
közbiztonságára. Több rendõr jut Kápolnásnyék, Velence,
valamint Sukoró térségébe is.

Szorgalmazta, hogy az egymás mellett lakók fordítsanak
sokkal nagyobb figyelmet egymás értékeinek védelmére,
bármilyen gyanús körülmény esetén értesítsék egymást,
vagy tegyenek bejelentést a Gárdonyi Rendõrkapitányság
ügyeletére. A települések polgármestereinek kérésével
egyetértve, fokozottan kívánják ellenõrizni a lomtalanítások 
alatti és utáni mozgásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
lomtalanítások mindig kiemelt bûnügyi kockázatot
hordoznak magukban, ugyanis jó alkalmat nyújtanak a
terület felmérésére és a besurranások érdekében bûnözõi
legendák kialakítására. 

Dr. Sági János r. alezredes ezt követõen tájékoztatást
adott a nyári idegenforgalmi szezonra történõ rendõri
felkészülés helyzetérõl. E szerint július-augusztus
hónapokban ismételten mûködtetni kívánják a Szezonális
Bûnmegelõzési Központot, amely áldozatvédelmi irodaként 
is funkcionál majd. A technikai feltételek adottak a
feladatok ellátásához, továbbá várható, hogy a
rendõrkapitányság létszámát a tó környékére történõ
vezénylésekkel és rendészeti tagozatos iskolásokkal
egészítik ki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FiberNet hibabejelentés 06-40-200-530

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

E-on Áram szol gál ta tó  (in gyen hív ha tó): 06-80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: 
kedden 16.00 – 20.00 óráig; csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig
TÓ-VILL BT Székházában
(Kápolnásnyék, Tó  u. 20.) 

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

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

VELENCE TÖRTÉNETE
KÖNYV ALAKBAN

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

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

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

puha kö tés ese tén 1200,– Ft.
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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:
Vámos Miklós: Félnóta

Wilbur Smith:  A vadász végzete
Leo Kessler: Acélkarmok

Nora Roberts: A múlt titkai
Charles Dickens: Két város regénye

Max Gallo: Mathilde
Fern Michaels: Vegas Saga

Pilinszky János: Húsvét
C. J. Sansom: Sötét tûz

Anna Gavalda: Szerettem õt
Agatha Christie: A ferde ház

Javier Sierra: A titokzatos vacsora
Csurka Gergely: A nemzet aranyai

Kurt Tepperwein: Nyílj meg és szeress!
Allen Paul: Katyn

Nick Middleton: Extrém kalandok a Selyemúton
Heinrich Beltz: Formára nyírt növények, alakfák

J R. R. Tolkien: Bombadil Toma kalandjai
Christopher Paolini: Brisingr

Stephenie Meyer: New Moon – Újhold
Monika Felten: Ascalon –A mágikus paripa
Thomas Brezina: Oroszlánszívû barátnõk

Ifj. Fekete István: Vuk újra otthon

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
Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztisztviselõk a könyvtár
szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A beirat-
kozási díj 2009. január 5-étõl december 31-éig érvényes. A tárgyév július 1-je
után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
• önálló keresettel rendelkezõk: 600,– Ft
• diák, velencei oktatási intézményben tanulók                   
   (16 év feletti ), nyugdíjas: 300,– Ft
• gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 200,– Ft
Egyéb településrõl:
   Beiratkozási díj: 1.700,– Ft
   Diákoknak (16 év feletti): 850,– Ft
A kölcsönzés szabályai: A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv
kölcsönözhetõ egy olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket
nem keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség.
Határidõ után visszahozott könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,–
Ft/hetente/könyvenként. 
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár használata. 
Térítéses szolgáltatások: 
Internet használata:   200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
fénymásolás:    A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,–Ft/oldal
nyomtatás:              15,– Ft/oldal

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

Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15

Felhívom a kedves olvasók figyelmét, hogy a könyvtár
június 25 –tõl július 17-ig szabadság miatt zárva lesz.

Utolsó kölcsönzési nap : június 24. (szerda)
    Nyitás napja :                  július 18. (szombat)

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 

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

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

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

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

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

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

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

OKMÁNYIRODA
ÜGYFÉLFOGADÁSA

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

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

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

Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek

okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra,

hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30–8.00 óra között

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

telefonszámon lehet.


