
A VELENCEI 17. év fo lyam 8. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2009.
LAPJA szeptember

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete
munkaterv szerint

2009. október 12-én  (hétfõn) 
15.00 órai kezdettel

 ülést tart a Kastélyban 
(Tópart u. 52.)

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû

határozatok végrehajtásáról
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

2./ Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás mûködésérõl
beszámoló
Elõadó: Kelemen Szabolcs

irodavezetõ

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

polgármester

4./ Október 23-ai ünnepség
elõkészítése
Elõadó:  Fehér Györgyné

Kulturális, Ifjúsági 
és Sport Bizottság
elnöke

5./ Egyebek:

– Tájékoztató az elnyert
pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– 2010. évi szemétszállítási díj
megállapítása (elsõ olvasat)
– Tájékoztató az átadott
hatáskörökben ellátott
feladatokról

* * * * *
(Munkaterv szerinti, tájékoztató

jellegû napirendek!)

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Velence Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

2009. október 3-án 
(szombaton)

 a „Babák Rózsakertje”
ünnepségre 

és Nyárbúcsúztató rendezvényére
Helye: Velence - Babák Rózsája park és rendezvénysátor

10.00 – 13.00 A Meseliget Óvoda óvodásainak  mûsora
RÓZSA DÍJ átadás
A 2008-2009-ben született babáknak rózsatõ ültetése
Az összes: újdonsült és régi „rózsatõ tulajdonos” 
családok közös fotózása.
Hagyományõrzõ népi játékok: a LEVENDULA játszóházzal.

13.00-15.00 Csendes pihenõ!
Délutáni program: babáknak, mamáknak és a papáknak, 
illetve az egész VÁROSNAK!

15.00 „Egy kicsi mozgás mindenkinek kell” –
Bemelegítés az SENSDANCE tánccsoporttal 

15.20 Sátori Zoltán – Beat Boksz bemutató
15.25 A ZÖLDLIGET TÁNCSZÍNHÁZ bemutatója
15.45 „Nagy slágerek – kicsiknek” FÁBIÁN ÉVA gyermekmûsora
16.30 órától RICSI BOHÓC mûsora
17.10 A „Mesekocsi” Színház bemutatja: 

„Az okos asszony” c. mesejátékot
Szereplõk: szegény ember, gazdag ember, asszonyka és a gróf…

18.00 ZSÉDA – Zsédenyi Adrienn koncertje
19.00 – 24.00 Utcabál – a RULETT együttessel

10.00 tól 18.00 óráig folyamatosan:
Virágkiállítás és –vásár, kézmûves kirakodóvásár, kézmûves foglalkozások,

arcfestés – Oriflame bemutató, Mikkamakka Játszóház, kosár-körhinták

Hagyományõrzõ népi játékok a LEVENDULA játszóházzal:
Népi babakonyha. Bigézés. Vaskarikahajtás. Gólyalábazás. Mocsárjárás. Libikókázás.

Csúzlis játékok Sárkányfejezés. Lépegetõ henger. Egyensúlydeszkázás hengerrel. Óriás
malom társasjáték. Lovagi torna. Diótörés. Hordólovaglás.

Bio üdítõk és levek, méz- és sajtvásár! 
Langalló, kürtöskalács, keleti édességek.

Háziállat simogató! Ingyenes póni lovagolás!

 Zene és színpadtechnika: DJ. Smash Produkció – Szalmás Gábor 

Minden Kedves Vendégünknek jó szórakozást kívánunk!

A rendezvény közvetlen helyszínét kérjük gyalogosan megközelíteni, ill. gépkocsival a Szabolcsi út,
vagy a Régiposta utca felõl, mert a Kis utca lezárásra kerül a 7-es úttól a Zárt utcáig!  
Parkolás: a Zárt utca, Régiposta utca., Gesztenye u, illetve a Kis u. – a Zárt utcától az Akácfa út
felöli szakaszán lehetséges.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak:
a Szervezõk
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Pályázati nyertesség utáni 
folytatás

Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy három nagy pályázaton lett 
nyertes városunk.  Ígéretünk szerint, rendszeresen tájékoztatást adunk arról, hogy az elõkészítésnek és megvalósításnak
aktuálisan milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen. Mindhárom beruházásnak a forrása a 2008. februárjában
kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak, és folyamatosan biztosítja a
pályázatokhoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk legnagyobb tétele (építés)  ún. szállítói
finanszírozású, ami azt jelenti, hogy a Támogató (a Magyar Állam) közvetlenül a munka elvégzõjét fizeti ki, Velence csak a
vállalt önrészét utalja el a szabályszerûen leigazolt számla alapján. Ezekben az esetekben, az Önkormányzat számláin
semmifajta európai uniós, vagy központi pénz nem folyik át. 

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

Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Központ

A Képviselõ-testület júliusi döntése értelmében a hét aján-
lattévõ pályázó közül a legkedvezõbb ajánlatot tett STRA-
BAG-MML Kft. Közép-Dunántúli Magasépítési Területi
Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Szekfû Gyula u. 5.) nyerte
el a megbízást a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
kivitelezési munkálataira. 

Augusztus közepén az Önkormányzat aláírta a megbízási
szerzõdést, s ennek megfelelõen a Strabag Kft. megkezdte a
bontási, tereprendezési munkálatokat. Várhatóan szeptember
közepe táján már a tényleges építési munkálatok is elkez-
dõdnek. Ekkor kerül sor az ünnepélyes alapkõletételre is,
amelyrõl következõ számunkban adunk hírt. A Kistérségi Járó-
beteg Szakellátó Központ, amely Velence mellett a kistérség
további hat települése (Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Su-
koró, Vereb, Zichyújfalú), valamint Martonvásár mintegy
20.000 lakója számára biztosítja majd a korszerû járóbeteg-
szakellátást, 15 szakrendeléssel, zöldmezõs beruházás kereté-
ben valósul meg, 1383 nm hasznos alapterületen.

Zöldliget Általános Iskola
A júliusi bokréta ünnepség óta nagyot haladt elõre a két

tannyelvû Zöldliget Általános Iskola átépítése és bõvítése!
Helyére került a tetõszerkezet és a tervezettnek megfelelõ
ütemben folynak az építõmesteri és gépészeti munkálatok.
Augusztus végére a projekt készültségi szintje meghaladta az
50%-ot, így minden remény megvan arra, hogy a terveknek
megfelelõen november végére az iskola tanárai és diákjai

birtokukba vehetik a megye egyik legkorszerûbb oktatási
intézményét. Nem kevésbé fontos jó hír, hogy a tanévkezdetre,
ugyanennek az uniós projektnek a keretében megtörtént a teljes
nyílászárócsere és akadálymentesítés a Bethlen Gábor utcai
iskolában. 

Velencei-tó Kapuja
A régiós szinten is kiemelkedõ fontosságú idegenforgalmi

projekt, amely a Termálparttal együtt Velencét a turisták fo-
gadására egész évben alkalmas, legvonzóbb turisztika célpon-
tok közép emelheti, jelenleg a kivitelezésre kiírt közbeszerzési
pályáztatás szakaszában van. 

Mint arról korábban hírt adtunk, az elsõ közbeszerzési
eljárás eredménytelenül zárult a túlzottan magas ajánlati árak
miatt. Önkormányzatunk nem kíván változtatni az eredeti
kiírási feltételen, vagyis továbbra is keressük azt a kivitelezõt,
aki eredeti mûszaki tartalommal és a kívánatos költséghatáron
belül vállalja a 10 különféle projektelembõl álló, nagyszabású
terv kivitelezési munkáit. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a szülõket, hogy a július 1-jétõl hatályos

Áfa kulcs növekedés az intézményi étkezési térítési díj
változást nem eredményez, mivel az önkormányzat az
emelés mértékét átvállalja.

Pénzügyi Osztály
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Velence Város Önkormányzata az elmúlt évek hagyo-

mányát követve a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló
fiatalok számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttmûködve 2010. évre ezennel is kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot, mely a
felsõoktatási hallgatók valamint  felsõoktatási tanulmányaikat
kezdeni kívánó fiatalok számára nyújt támogatást. 

„A” típusú pályázati kiírás
Velence Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális

Minisztériummal együttmûködve  ezennel kiírja a 2010. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2009/2010.tanév II.
és a 2010/2011. tanév I. félévre vonatkozóan.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõ-
fokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú

szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra.

• Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban
résztvevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ
egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsõoktatási intézmények katonai illetve
rendvédelmi képzésben résztvevõ hallgatói. 

• Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a
pályázati kiírás feltételeinek. 

• Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem 
jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében

tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. õszén már nem áll
fenn, úgy a 2010/2011. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intéz-
ményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév második
félévére már beiratkozzon a felsõfokú oktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve
2010/2011. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2010. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott

pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyeken a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõfokú ok-
tatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a
hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül –
teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési

kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ
jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselõ járandó-
ságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. Törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat
a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére –
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg az ösztöndíj
idõtartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából –
az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályá-
záskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ
kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a
támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbí-
tásához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
írásban, a hivatalban hozzáférhetõ ûrlapon, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. október 30.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti

Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási

intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel
elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási
intézmények szerzõdése alapján folyó közösen meghirdetett –
egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami
felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.

2. Igazolás a pályázó és vele egy háztartásban élõk egy
fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

3. Munkanélküli járadék, illetve szociális segélyrõl szóló
igazolás.

4. Orvosi Igazolás (tartós betegségrõl, fogyatékosság-
ról).

5. Igazolás a kollégiumi férõhely (helyhiány miatti)
elutasításáról

A pályázatok elbírálása két fordulóban történik. 
Elsõ fordulóban kiesnek azok a pályázatok, ahol a pályázó

családjában az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át ( 71.250.-Ft )
meghaladja. Ezeket a pályázatokat el kell utasítani.

Második fordulóban bennmaradt pályázatoknál az alább
felsorolt szempontok figyelembevételével pontok alapján
történik az elbírálás.

· a pályázó családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
71.250,– Ft – 61.251,– Ft
61.250,– Ft – 51.251,– Ft
51.250,– Ft – 41.251,– Ft
41.250,– Ft alatt
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• a pályázó árva ,  
• a pályázót szülõje/gondviselõje egyedül neveli, vagy félárva
• a pályázó tartós betegségben szenved, 
• családban folyamatos ellátást igénylõ beteg vagy rokkant

van,
• a pályázó szülõje/gondviselõje munkanélküli vagy  nyugdí-

jas,
• pályázónak gyermeke van,
• pályázó családjában lévõ eltartottak száma három vagy annál 

több,
• pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt

abban nem részesült.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ

mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakcíme szerinti
lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is,

– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájáru-
lásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.

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

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelem-
adó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minõsül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély,

a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támo-
gatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A.
§-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi

juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési

díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény
alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ
legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja
meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

A települési önkormányzat 2009. november 23-áig saját
maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy

formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja,
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság

alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel

nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indo-
káról 2009. december 4-éig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáske-
zelõ Igazgatósága 2010. március 16-áig írásban értesíti a
települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és
az ösztöndíj folyósításának módjáról.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 
15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest,
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása,
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási

intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma
megadásával),

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása,
– személyes adatainak (születési név, anyja neve,

állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének 
címe) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul
felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.

A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az
önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát
követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a
pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg,
támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az 
ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette. 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. Törvény, valamint a felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Velence Város Önkormányzata
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„B” típusú pályázati kiírás
Velence Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális

Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2010. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások;

vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõfokú

oktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizet-
tek;

és  a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intéz-
mény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2010-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási
intézménybe és tanulmányaikat 2010/2011. tanévben tény-
legesen megkezdik.

Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú

szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a
Bursa Hungarica ösztöndíjra,

• Az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ
egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve
rendvédelmi felsõoktatási intézmények katonai illetve
rendvédelmi képzésben részt vevõ hallhatói.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat

egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév

elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév
második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallhatói jogviszonya a 2010/2011. tanév elsõ
félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott
hallgatója a felsõfokú oktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói
jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében
szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít. (Az adóterhet nem viselõ járandóságokról
lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
Törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája ered-
ményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ  az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazga-
tóságának, illetve a támogató  önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási

és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, 
illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenõrzése céljából – átadja illetõleg az ösztöndíj idõtartama
alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebo-
nyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzés céljából – az
ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályá-
záskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azo-
nosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezelé-
séhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a
támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbí-
tásához. 

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. október 30.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és vele egy háztartásban élõk egy

fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
2. Munkanélküli járadék, illetve szociális segélyrõl szóló

igazolás.
3. Orvosi Igazolás.

A pályázatok elbírálása két fordulóban történik. 
Elsõ fordulóban kiesnek azok a pályázatok, ahol a pályázó

családjában az egy fõre jutó nettó havi jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át ( 71.250.-Ft )
meghaladja. Ezeket a pályázatokat el kell utasítani.

Második fordulóban bennmaradt pályázatoknál az alább
felsorolt szempontok figyelembevételével pontok alapján
történik az elbírálás.
· a pályázó családjában az egy fõre jutó havi jövedelem

71.250,– Ft – 61.251,– Ft
61.250,– Ft – 51.251,–Ft
51.250,– Ft – 41.25,– Ft
41.250,– Ft alatt

• a pályázó árva,  
• a pályázót szülõje/gondviselõje egyedül neveli, vagy félárva
• a pályázó tartós betegségben szenved, 
• családban folyamatos ellátást igénylõ beteg vagy rokkant

van,
• a pályázó szülõje/gondviselõje munkanélküli vagy  nyugdí-

jas,
• pályázónak gyermeke van,
• pályázó családjában lévõ eltartottak száma három vagy annál 

több.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ

mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Egy háztartásban élõk: a pályázó állandó lakcíme szerinti
lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
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Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó – megszerzett  – vagyoni érték (bevétel), ideértve a
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is,

– az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájáru-
lásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.

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

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelem-
adó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minõsül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély,

a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A.

§-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5)
bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi

juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési

díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény
alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti
kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2009. november 23-áig saját

maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy

formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja,
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság

alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül
történik.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak

indokáról 2009. december 4-éig írásban értesíti a pá-
lyázókat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ

Igazgatósága 2010. március 16-áig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj
folyósításának módjáról.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével
köteles írásban 2010. szeptember 1-jéig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága ré-
szére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik felsõ-
oktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a
pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es
felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének
nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíj-
rendszer következõ évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban
részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen
pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját auto-
matikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj
folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását
érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) 
írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és az
OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles 
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása,
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási

intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma
megadásával),

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása,
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állam-

polgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének
címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul

felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az
önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizs-
gálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem
bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten meg-
tagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorult-
ságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A
határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható
hatállyal hozható meg. 

A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt
támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben
is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról.
A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl
ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a
pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg,
támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az 
ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette. 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény, valamint  felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

Velence Város Önkormányzata
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Tájékoztató a helyi adókkal kapcsolatos
bevallási, bejelentési kötelezettségekrõl!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felhívjuk a gépjármûtulajdonosok figyelmét arra, hogy a
gépjármû értékesítést az eladónak az Okmányirodában kell
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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. 

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 

69 MINÕSÍTETT
SZOLGÁLTATÓ

2002-ben 14 szolgáltató nevezett be elsõ ízben a Helyi
Minõsítési Rendszerbe. 

2009-ben már 69 pályázó és annak szolgáltatása került
minõsítésre. 

A helyi minõsítés célja kiemelni és díjazni azokat a
szolgáltatásokat, akik önként vállalják a megmérettetést, és
magukénak vallják azt az elvet, hogy vendéget fogadni,
megtartani és kiszolgálni csak minõségi szolgáltatással lehet. 

A minõsítés legmagasabb fokozata az 5 rózsa, amelyet idén
18 pályázó ért el. A minõsítést az Idegenforgalmi Bizottság
koordinálásával végezték el társadalmi segítõk. A díjazottak
teljes névsorát internetes oldalunkon megtekinthetik
(www.velence.hu). 

Köszönöm Gránitz Gáspár Istvánné és Kissné Gyura
Ibolya koordináló tevékenységét, a díjazottaknak pedig
gratulálok.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA 
Kedves Velenceiek! 

Csizmadia Attila 
Velence Város Fideszes  

önkormányzati képviselõjeként 
tisztelettel hívom Önöket képviselõi fogadóóráimra, 
melyeket minden hónap elsõ csütörtöki napján, 

18 órától 20 óráig tartok 
a velencei Kastély házasságkötõ termében. 

Kérem jöjjenek el egy beszélgetésre és mondják el nekem, hogy
milyennek látják Velencét!  

Mi az ami jó vagy éppen gondot jelent, 
és Önök mit szeretnének?

http://www.velence.hu
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. augusztus 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 22 2 8 18 18 4 10 - 82
Nadap 4 - 4 4 - - 1 - 13
Sukoró 7 1 5 4 4 1 3 2 27
Pákozd 13 3 4 10 9 2 3 - 44
Pázmánd 13 2 3 6 6 3 7 5 45
Szfvár 8 - 2 15 36 - 3 2 66
Ve len ce 39 2 20 31 44 17 17 - 170
Vereb 6 4 1 3 4 3 1 - 22
Lovasberény 19 1 13 12 9 6 4 1 65
Bu da pest 5 - - 6 5 - 13 1 30
Pusztasz. 11 3 5 13 10 1 8 - 51
Gár dony 12 3 4 4 14 1 5 - 43
Baracska - - - 2 6 - 6 - 14
Seregélyes 3 1 - 3 3 - - - 10
Zichyújfalu - - - 1 5 - - - 6
Besnyõ - - - 1 - - - - 1
Martonvásár 1 - 1 1 6 - - - 9
Mór 1 1 1 1 - - - - 4
Csákvár 3 1 1 6 3 - - - 14
Tapolca 1 1 1 - - - - - 3
Pátka - - - 2 4 - - - 6
Össze sen: 168 25 73 143 186 38 81 11 725

Heinczné Horváth Edina
Okmányirodavezetõ 

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

* * * 
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása il le ték men tes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott 1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és
   a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, 
   adatváltozás történt 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
   és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges 3.000,–
70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye 1.500–
Lak cím iga zol vány 
– lo pás, adat vál to zás ese tén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesz tés ese tén 1.000,–
Út le vél:
– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 2.500,–
– 18-70 éves ko rig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves ko rig, 10 évre 14.000,–
So ron kí vü li el já rás ese tén 
(5 mun ka nap + pos tá zás) il le té kek két sze re se
Ve ze tõi en ge dély ki vál tá sa, hosszab bí tá sa:
– ki vál tás, hosszab bí tá sa 4.000,–
– 62 év fe lett hosszab bí tás 1.500,–
– 1 éves or vo si iga zo lás ese tén 1.500,–
For gal mi en ge dély: 6.000,–
Törzs könyv: 6.000,–

Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si il le tékbe vé te li
szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo gad ni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.

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

Zöldség-Gyümölcs Tópart u.
Aranykút Vendéglõ Fõ u.
Gólya Villapark Kemping u.
Braun Cukrászda
Kukacka Horgászbolt Enyedi u.
István Étterem és Panzió Templom köz 
Solt köz  17., 18., 22. 26., 30.
Viola u. 10/F.
Ország út 37.
Bethlen G. u. 5.
Ibolya u. 1., 9., 11., 13.
Hunyadi u. 6.
Radnóti u. 2., 3., 5., 
Dobó u. 2., 3., 5.
Gábor Á. u. 1., 2.
Bocskai u. 1/1., 1/2., 1/3., 2/3., 2/4., 2/5., 2/6.. 4/1., 4/2., 4/3.
Klein köz   7., 8., 10., 11., 12.
Strand u. 9., 13.
Kemping u. 1., 3., 5., 11., 17., 19., 21., 21/a., 45., 51., 53., 57., 59., 61.,
77., 79., 85., 87., 89., 91., 93.
Fõ u.  38., 40.,  72., 73., 74., 90., 92., 94., 96., 122., 144., 144/b., 146.
Enyedi u. 2., 7., 9., 17., 21.
Ország út 27/b.
Jázmin u. 2., 3.,
Pannónia u. 2., 6., 8., 10., 12.
Tulipán u. 3., 5., 6., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 25., 26., 28., 33., 35/ab.
Templom köz  4.
Esze T. u. 2., 7., 8.
Halász u.  30., 34.
Tópart u. 23., 27.,  38., 44/a.

Házasságot kötöttek:

2009. augusztus 15-én:

Farkas Kornél Gábor – Lovistyek Szilvia
Novotny László József – Kiss Kinga

Écsi József Ernõ – Pálfalvi Beáta Katalin
Nagy Péter – Barabás Emõke Éva
Horváth Attila – Bérces Zsuzsanna

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné és Egri Andorné
anyakönyvvezetõk



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

2009. SZEPTEMBER                                                                     VELENCEI HÍRADÓ 11

K U L T U R Á L I S  R O V A T
A Kápolna Galéria bezárta

kapuit
Ebben az évben „állandó kiállítás” részesei – látogatói –

lehettek az érdeklõdõk a Bod László Kápolna Galériában. 
Három nemzedék alkotásaiból láthattunk mûveket:  „Széles 

palettán”, avagy „Családi mûtárgyleltár” címmel. 
Hát igen. Csodálom az ilyen családot, ahol nemzedékeken

át képzõmûvészeti tehetségek alkotnak, ki-ki a maga esz-
közeivel meg tudja mutatni, láttatni tudja velünk a szemlélõvel,
milyen az érzésvilága. Bod László képein kívül felesége
munkái is láthatók voltak,  Kósa Dániel a fiatal apa Luca
lányáról „vallott” sokat. A Bod család nem lenne teljes
Veronika bábui nélkül, amit különösen a gyerekek értékeltek
nagyon. 

Mi, vagy vesszük a kódot, vagy nem. Ebben az össze-
állításban – amellett, hogy becsülöm, és nagyra értékelem Bod
László képeit – a grafikák, gyermekarcok, a lépegetõ kislányról
szóló, leheletkönnyû alkotások fogtak meg. A kislányt is
élõben látva, megkapó volt. Tisztelem Bod Veronika szándékát 
a Galéria megnyitásával, mûködtetésével. Ránk fér a nevelés,
megállás, megtorpanás, egy-egy pillanatra. 

Fehér Györgyné
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

Nem a tömeg volt kicsi, 
a sátor nagy

– Valahogy idén mintha kevesebben lennénk, mint tavaly
voltunk – mondta kicsit sajnálkozva az egyik velencei nézõ.

  Pedig nemigen voltak kevesebben az idei Velencei Nyári
Zenés Estéken, és Velence város háromnapos születésnapi
vigasságán, mint 2008-ban, csak a körülmények lettek mások.

A Velencei-tó Kapuja elnevezésû nagyberuházás tervezett
építkezései miatt új helyet kellett keresni és találni az idei ren-
dezvény helyszíneként. Miután ebben az évben a Velencei-tavi
Nyári Játékok mind a nyolc hetét a Velencei Vízi Várban,
vagyis az Északi strandon rendezték meg, mégpedig egy
hatalmas, kilencszáz négyzetméteres sátorban, kézenfekvõ volt 
a megoldás: oda kell vinni a velencei eseményeket is. Így hát
egy olyan sátorba került a velencei mûsorfolyam, ami jóval
nagyobb, mint volt valamennyi korábbi területe, vagy sátra.

  A Kastélypark Színpad elõadásai sokkal jobb körülmények 
közé kerültek és az esõ sem volt ezúttal akadály. Sokan féltek
attól, hogy a közönség nem megy majd el a strandra költözött
színházba, de az elõadások végül is hasonló nézõsereg elõtt
zajlottak, mint az elõzõ két évadban a Kastélypark Színpadon. 

   Sokakat vonzott a Sziget Színház József elõadása és még
többeket a Fogi Színháza bemutatója, az Elvámolt nászéjszaka.
Némiképp csalódást jelentett a Hernádi Judit estje iránti
érdeklõdés, pedig a népszerû színmûvész parádés volt ezúttal
is. A záró Gerner-Várfi kabaré a mûfajtól elvárható produkciót
nyújtott.

   Sajnálatos tény, lehet a válság, lehet az érdeklõdés hiánya
okozza, de országszerte drasztikusan esett a színházlátogatások 
száma. Ebbõl nézõszám-csökkenésbõl egyetlen magyarországi 
állandó, vagy idõszakos teátrum sem maradt ki. Lehetséges,
hogy az emberek még mindig nehezen fizetnek egy-egy
elõadásért és inkább az ingyenes programokat keresik, de
tudnivaló, az ingyenes mûsorokat is ki kell valakinek fizetni.

Ezúttal is remek produkciókat láthatott a nagyérdemû
közönség a hagyományos Velencei Nemzetközi Néptáncest
alkalmával. Az Alba Regia Táncegyüttes fergeteges volt,
mûsorunk minden alkalommal meglepetés és öröm, a
szemlélõknek. Nem volt kevésbé érdekes a bolgár, spanyol
együttes sem, a mongolok pedig egészen különleges világot
varázsoltak táncaikkal a velencei nézõk elé. A Velencei Zene
Napja elnevezésû programban három rock együttes
szórakoztatta a mûfaj kedvelõit. A mûkedvelõ MRB cseppet
sem amatõr zenéje, a sokak által kedvelt Retrock és
Vokálpatrióták mûsora – néhány a zajra panaszkodó polgártól
eltekintve – jó estét kínált a rock barátainak.

Ezúttal is csúcspontja, ahogy a cirkuszi szóhasználatban
mondják, slusszpoénja volt a három napnak a XII. Velencei
Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap. Egy dobos, négy 
fúvós és öt mazsorett táncegyüttes biztosította a látványt, a
hangulatot. Velence város ötödik születésnapját méltó módon
ünnepelhették résztvevõk, nézõk egyaránt.

A mintegy tizenhárom perces tûzijáték hatalmas tömeget
vonzott. Ennyien vélhetõen még sohasem nézték a velencei
tüzes látványosságot.

 S, bár ebben a programkörben nem szerepelt, egy önálló
kezdeményezésrõl is érdemes szót említeni. A Velencén élõ Dj
Smash, vagyis Szalmás Gábor kitalált egy retro bulit, ahol
1995-ig bezárólag a korábbi harminc év legnagyobb slágereivel 
szórakoztatta a videodiszkó nem csak tinédzser, de szüleikbõl,
nagyszüleibõl is álló közönségét. Korabeli tárgyakból álló
tárlat fogadta a résztvevõket a Retro Kuckóban, míg a
nagysátorban közel másfélezer ember táncolt a régi zenékre.

Ki kell emelni, hogy a rendezvény semmiképpen nem
lehetett volna sikeres, ha Bruck József, Ható János és polgárõr
csapata, Nagy Edit, Sári Kálmán és még nagyon sokan, a
maguk területen kiválóan dolgozó szakemberek nem teszik
teljes odaadással a dolgukat.

De tették.
Máté G. Péter

(Folytatás a 13. oldalon)
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IV. Velencei-tavi Nyári
Játékok

Negyedik alkalommal került megrendezésre a Velen-
cei-tavi Nyári Játékok programsorozat 2009-ben. A
rendezvény – ha szabad így fogalmazni – egy beszámoló a
Velencei-tóról, idegenforgalmi értékeirõl, az itt élõ kö-
zösségekrõl, melyet évrõl évre a turisták számára kívánunk
átnyújtani, hogy lássák a térség vonzó adottságait, a benne rejlõ
lehetõségeket, az itt élõk erényeit, vagy, ha szimplán arra
vágynak, egyszerûen csak szórakozhassanak egy jót.

Magunknak a helyieknek is fontos, hogy ünnepelhessük a
Velencei-tavat, településünk, a szomszédos települések prog-
ramjait, sikereit, és mi is szórakozhassunk egy jót, mivel a jó
hangulat láthatatlanul terjed a levegõben, és megfertõzi
vendégeinket.

Vannak problémák a Velencei-tó idegenforgalmával, me-
lyek az elmúlt évtizedekben felgyülemlettek. De talán most van
itt a pont, hogy elindulhat egy minõségi fejlõdés, ehhez
azonban a helyiek akaratára, józanságára, összefogására és
optimizmusára van szükség.

A Velencei – tavi Nyári Játékok produkció – ellentétben az
elõzõ három év hagyományával – egy helyszínen, a Velencei
Vízi Várban került megrendezésre, melyet a programmal való
továbbfejlesztési tervek, a biztonságos lebonyolítás, és nem
utolsó sorban a rendszer költség igényessége és nehéz
gazdasági helyzet is indokolt. 

Szintén változás volt, hogy a nyári játékok család
gyarapodott egy új taggal, Vereb településsel, akik lelkesedése
felfrissítette a programot.

Ami viszont nem változott az elmúlt esztendõkhöz viszo-
nyítva, az a települések önkormányzatainak, helyi közössé-
geinek, mûvészeti csoportjainak azon szándéka, hogy támo-

gassák közös kezdeményezésünket, valamint színvonalas
programokat mutassanak be a színpadon. Bízunk benne, hogy a 
helyi települések programjai, a Mikka Makka Játszóház, a
Kreatív Mûvészeti Mûhely, a koncertek sokasága között
mindenki megtalálta az ízlésének megfelelõ programot, és jól
szórakozott. Azt a levegõben terjedõ láthatatlan jó hangulatot
mi átéreztük a helyszínen vendégeink részérõl, és az is fontos
visszaigazolás volt számunkra, hogy a produkciót a nyolc hét
alatt mintegy ötvenezer érdeklõdõ látogatta.

Ezúton mondunk köszönetet a Velencei-tó körül élõknek,
hogy eljöttek a rendezvényre, a településeknek, hogy mun-
kájukkal, programjaikkal támogatták közös kezdeménye-
zésünket, a sok látható közremûködõnek és még több
láthatatlan kéznek, akik segítették a IV. Velencei-tavi Nyári
Játékokat.

éAntal Sándor
Velencei – tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft.

(Folytatás a 12. oldalról)

Lakossági tájékoztató
Amint azt Önök is tapasztalták augusztus 24-ével

elkezdõdött Kápolnásnyék-Gárdony vasútvonal rész felújí-
tása. A munkák 3 fõ idõszakot ölelnek fel.

A munkák során a vasúti személy és áruszállítás módosított
menetrend szerint üzemel ezért tervezett utazásaik elõtt,
gyõzõdjenek meg az aktuális menetrendrõl!

Velence Város területét az alábbi építési munkák érintik:
– augusztus 24. – szeptember 2. között a vasútvonal 7. sz

fõút felõli oldalán elõkészítõ vágányzári munkák történnek.
Ezek kábelki- váltási és aluljáró építés elõkészítõ munkák. Ezt
követõen a vasúti forgalom ezen a vágányon fog lebonyolódni.

– szeptember 2-ától 60 napon keresztül lezárásra kerül a
Velencei tó felõli vágány. Ebben az idõszakban idõszakosan le
lesz zárva a Velencefürdõ megállóhelynél lévõ útátjáró, a
közúti közlekedés ettõl kb. 6-800 m-re lévõ vasúti átjárón
történhet. Elkezdjük a vasúti pálya alatt 3 db gyalogos aluljáró
és egy különszintû közúti aluljáró – Velencefürdõ megállóhely, 
a gitáros emlékmû és Velence megállóhely Gárdony felõli
végébe esõ gyalogos aluljárók és a pusztaszabolcsi út
meghosszabbításában egy közúti aluljáró – szerkezetének
megépítését a lezárt vasúti pálya alatt. 

Átépítjük a vasúti pályát a tó felõli oldalon és Velence, Ve-
lencefürdõ megállóhelyeken a jelenlegi peronoknál 25 cm-rel
magasabb peronokat építünk. Ennek következtében a
megállóhelyi épületeket is lezárjuk. Ezeket az eredeti tervektõl
eltérõen nem bontjuk el, hanem megtörténik a felújításuk. Az
épületeknek meg kell emelni a padlószintjét, a bejárati ajtajait,
lecseréljük a tetõfedését, felújítjuk a vizesblokkokat és fûthetõ

várótermet alakítunk ki Ezeket a munkákat a tervezett 60 napos
vágányzárat követõen is folytatjuk, tekintettel arra, hogy a 7.
fõút melletti pályarész építési munkái csak a munkába vett
vágány (tó felõli) forgalomnak való átadását követõen
kezdhetõ meg tehát az épület másik oldalán ekkor építhetõ ki a
peronok megemelése.

– november 4-étõl a pálya és aluljáró építés átfordul a 7.
számú fõút felõli oldalra és 40 napon keresztül itt folytatódik a
további építés a vasúti pálya alatt. 

Az aluljárók építésének befejezése szoros összefüggésben
van az ott elhelyezkedõ közmûvek kiváltásával és a fõút
forgalomkorlátozásának közútkezelõi engedélyeivel. 

Ezeknek az engedélyeknek a megszerzése a vállalkozó
feladata, korábbi tapasztalataink alapján ezeknek a munkáknak
a várható építési ideje a kezdést követõen két év.

Mivel a vállalkozói szerzõdés fõ célja a Tárnok – Szé-
kesfehérvári vonalrész építése a szerzõdésben szereplõ hat
részhatáridõ a vasútépítéshez kapcsolódik, tehát a vállalko-
zónak csak a szerzõdés végsõ határideje jelent kötöttséget a
mûtárgyépítésben.

Tájékoztatásként azt tudjuk elmondani, arra való te-
kintettel, hogy ezen munkák is zavarják a tisztelt Polgárok és
üdülõvendégek pihenését, hogy a vasútvonal többi részén
elvégzendõ feladat a részhatáridõs megkötés nélkül sem teszi
lehetõvé a kivitelezés hosszúra nyújtását.

Elõre is megköszönjük a Tisztelt Polgárok megértését,
állunk a szíves érdeklõdõk rendelkezésére. 

www.nif.hu   info@nif.hu
Fazakas Orsolya

kommunikációs vezetõ
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Termálfürdõ hírei
Kedves Velencei Lakosok!

Beköszöntött az õsz, ennek ellenére nem kell lemondani a
fürdõzés örömeirõl és a víz nyújtotta kényeztetésrõl. A Velence 
Resort & Spa wellness részlegében változatlanul magas
színvonalú szolgáltatásokkal állunk a vendégek rendelkezé-
sére. Szeptembertõl  hétköznap még kedvezõbb árakon  vehetik 
igénybe a fürdõ szolgáltatásait. 

A fürdõbelépõk árairól pontos információt honlapunkon
találhatnak, illetve az 589-971 telefonszámon nyújtunk
felvilágosítást.

Tájékoztatunk továbbá minden kedves érdeklõdõt, hogy a
fürdõ szeptember 21-étõl 24-éig idõszakos karbantartási
munkák miatt zárva tart! A külsõ élménymedence elõrelát-
hatólag  október  11-éig  nem üzemel. 

A karbantartás a fitness órák és a kardioterem nyitva tartását 
nem befolyásolja.

Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az esetleges
változások miatt a wellness bejáratnál kifüggesztett  információ 
lesz az irányadó!

Szeretettel várjuk, látogasson el hozzánk!

www.velencespa.com
Spa telefon: 22 589 971

Szalczgruber Mariann
marketing és PR vezetõ Velence Resort&Spa

AZ ELSÕ HAT KÖZÖTT!
Végsõ szakaszhoz érkezett a 2009. január 12-én beadott Új

Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati bírálata.
A Velencei-Tó Térségfejlesztõ Egyesület pályázói a 96

LEADER Akciócsoport közül az elsõ hat között kapták meg a
pályázati ponthatárokat, ezzel egy-két hét múlva a nyerteseknél 
megkezdõdhet a beruházás is.

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztésére három,
turisztikai tevékenységek ösztönzésére két, továbbá falu-
megújításra 5 támogatási kérelem felelt meg a  kiírásoknak. A
vidéki örökség jogcím ponthatárai még nem kerültek megha-
tározásra. 

A mikrovállalkozások mûszaki-technológiai fejlesztésétõl
komplex autószerviz-szolgáltatás megvalósításáig egy kápol-
násnyéki, sukorói, és egy pákozdi vállalkozás, kezdheti meg a
beruházást.

 A falumegújítási projektek keretében pihenõhelyek,
közösségi terek, parkok, templomkertek és zöldterületek
újulhatnak meg (Gárdony Csirib puszta, Pákozd, Pázmánd,
Sukoró, Vereb  településeken.) A környék egyik fõ vonzerejét
jelentõ turisztikai pályázatok vendégházak, szálláshelyek
minõségi színvonalának emelésére, új turisztikai szolgál-
tatások megvalósítására irányulnak. Ebben a pályázati sza-
kaszban Pázmándon, és Pákozdon újulhat meg a falusi
vendéglátás.

Jó hír, hogy hasonló pályázatokat 2009. november 1. –
november 30. között újból be lehet adni.

A Velencei-Tó Térségfejlesztõ Egyesület mint a kilenc
település LEADER akciócsoportja szeptembertõl több
idõpontban tart Fórumokat, a kifizetések benyújtásával, az új
pályázatok beadásával kapcsolatban. 

A LEADER forrásokon belül, közösségi célú fejlesz-
tésekre, vállalkozás alapú fejlesztésekre, eszközbeszerzésre,
rendezvények szervezésére, térségen belüli együttmûködé-
sekre, elkészítésére pályázhatnak a kistérség önkormányzatai,
civil szervezeti, és vállalkozói. A beadott pályázatoknak
illeszkedniük kell a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia célki-
tûzéseihez.

A Velencei-Tó Térségfejlesztõ Egyesület munkaszervezete 
folyamatos speciális pályázat felkészítõi szolgáltatást
üzemeltet, ahol a pályázni kívánók megismerhetik a jogo-
sultsági kritériumok, formai követelmények, elektronikus
feltöltés, elszámolás, monitoring stb. alkalmazását a minél több
sikeres pályázat beadása érdekében.

Várjuk az érdeklõdõk jelentkezését!
2481 Balatoni út 65. Tel: 470-212

Email: info@velenceitoleader.t-online.hu

Stadler Klára 
Velencei-Tó Térségfejlesztõ Egyesület

Munkaszervezet vezetõ

Bõvebben a LEADER programról és a pályázatokról
www.velenceitoleader.eu honlapon tájékozódhatnak 

Az Egyesület a Szigeten is népszerûsítette 
a Velencei tavat

http://www.velencespa.com
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EGYESÜLET A VELENCEI-TÓ
TURIZMUSÁÉRT

2009. szeptember 2-án új egyesület alakult Velencén azzal a 
szándékkal, hogy összefogja az északi parton mindazokat az
önkormányzatokat, vállalkozásokat és magánszemélyeket,
akik cselekedni szeretnének a turizmus fejlesztése érdekében.
Az új egyesület neve: VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT

EGYESÜLET
Az alakuló ülésen 28 fõ vett részt, õk valamennyien az

Egyesület alapító tagjainak számítanak. Közöttük van Velence, 
Sukoró, Pázmánd és Vereb önkormányzata, a nagyobb
szállásadók mint pl. a Velence Resort and Spa és a Juventus
Hotel, de beléptek olyan szolgáltatók is akik vendéglátással
vagy más személyes szolgáltatással állnak rendelkezésre a
turisták számára. Az Egyesület nyitott minden jelentkezõ felé.
Ezt mutatja az is, hogy az alapítók között civil szervezetek és

magánszemélyek is megtalálhatók.
Az alakuló ülésen az Egyesület elnökséget és felügyelõ

bizottságot választott. Az elnökség tagjai: elnök: Szabó Gábor
(a Velencei-tó-Vértes Fejlesztési Tanács), tagok: Oláhné
Surányi Ágnes (Velence Város Önkormányzata), Rábaközi
Réka (a Velence Termál Kft.), Antal Sándor (a Velencei-tavi
Nyári Játékok Produkciós Iroda), Lics Balázs (a Lics
Pincészet). A felügyelõ bizottság tagjai: Kupi Lászlóné
(vállalkozó), Kutai Gábor (Pázmánd nevében), Mészárosné

Hegyi Gyöngyi (Sukoró nevében).

Az alakuló ülés döntött arról is, hogy az Egyesület pályázik
a Közép-dunántúli Régió TDM pályázatán. 

A pályázat lényege:
„Turisztikai desztináció (célterület vagy fogadóterület):

önálló turisztikai vonzerõvel bíró földrajzilag lehatárol-
ható egység, amely a turista számára – vonzerõi és az azokra
épített turisztikai termékek alapján – komplex élményt nyújt,
egységes területet alkotnak, és ahol az ehhez kapcsolódó
vágyait kielégítheti. 

Turisztikai desztináció menedzsment (TDM): a térség
turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait egységben,
komplex módon kezelõ partnerek (önkormányzatok,
vállalkozások, szakmai és civil szervezetek stb.) hosszú távú,
szervezett együttmûködésen alapuló tevékenysége.

A TDM célja a fenntartható és versenyképes turizmus
rendszerének kialakítása és mûködtetése egy turistákat
fogadó térségben.”

A pályázat sorsa jelentõsen befolyásolja majd a most
megalakult egyesület jövõjét és mûködési kondícióit. Reméljük 
eredményes pályázattal indulhat majd az egész tó érdekét
segíteni szándékozó munka.

Szabó Gábor
Egyesület elnöke

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki

Többcélú Kistérségi Társulás
2009. augusztus 28-ai ülésérõl

A VKTKT soros ülésén elfogadták a „Velencei-tó körüli

egységes kerékpárút-hálózat befejezõ szakaszának kiépítése –

I. ütem” (KDOP-2.1.1/C-2008-0016) projekt kivitelezése

elnevezésû közbeszerzési kiírás tervezetét, melyhez

kapcsolódóan szükség volt a  VKTKT 2009. évi közbeszerzési

tervének módosítására is.

Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulástól megkeresés

érkezett a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálathoz a 

logopédiai ellátás és gyógy-testnevelés közoktatási szak-

szolgálati feladatok ellátására vonatkozóan. A Társulás a

megállapodásra vonatkozó javaslatot jóváhagyta azzal a

kiegészítéssel, hogy a szerzõdés munkajogi kérdései további

szabályozásra szorulnak.

Módosították a Chernel István Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény Nemeskócsag Tagiskolája „Egyenlõ esélyû

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” címû

KDOP-2009-5.3.2. pályázati konstrukción benyújtott pályázat

önrészének összegét azzal a feltétellel, hogy a pályázattal

kapcsolatban felmerülõ minden költség Pákozd Község

Önkormányzatát terheli. 

A munkáltatók kötelezettsége biztosítani a képernyõs

munkahelyen történõ munkavégzés egészségi és biztonsági

feltételeinek rendszeres ellenõrzését, valamint a képernyõ elõtti 

munkavégzés kockázatainak csökkentését. A rendelt bizto-

sítása érdekében a Tanács  elfogadta a „Képernyõ elõtti

munkavégzés szabályzatát” a VKTKT a Munkaszervezete,

valamint a VEPSZ fõállású közalkalmazottai részére.

A III. Kistérségi Szüreti Mulatság 2009. szeptember 12-én

kerül megrendezésre a sukorói focipályán. A rendezvény

részleteirõl Molnár Gábor, Sukoró Község polgármestere

egyeztetett a kistérség településeinek vezetõivel.

Az egyebek napirendi pontban kiválasztották a

„Velencei-tó körüli egységes kerékpárút-hálózat befejezõ

szakaszának kiépítése – I. ütem” (KDOP-2.1.1/C-2008-0016)

projekthez kapcsolódó projekttáblák kivitelezõit a beérkezett

árajánlatok alapján, majd Oláhné Surányi Ágnes, Velence

polgármestere tájékoztatta a Tanács tagjait a Kistérségi

Járóbeteg Szakellátó Központ folyamatban lévõ kivitelezé-

sével kapcsolatban, majd körbevezette a polgármestereket az

építési területen.

Gárdonyi Kistérségi Iroda

Velence, Balatoni út 65.

Tel: 22/589-572, 589-573

office@velencei-to.hu

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ
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Új tanév
Újra itt van a nagy csapat!  Ezt énekeltük a Liget iskola

alapkõletételénél még májusban és júniusban Verõcén a
Csattogó-völgyi tábor tábortûzénél. Ugye milyen messzinek
tûnik, mert azóta, sok minden történt veletek és velünk is! 

Jó volt veletek találkozni a nyári szünetben a strandon, vagy
a boltban, együtt kerékpározni a Fertõ-tó körül, többekkel
megmászni a Tenkes hegyet, együtt csúszdázni Harkányban,
vagy, ahogy a Velencei tavi maratonin szurkoltatok futás
közben. A nyár emlékei még egy pár napig elevenen élnek
bennünk, de ezeket az élményeket újak veszik át, amelyek
bízom benne, hogy az iskolához, a tanuláshoz kapcsolódnak.

Ebben a tanévben 333 tanuló kezdi meg a tanévet az
iskolában. A Zöld iskolarészben a két elsõ osztály és a 2. 3. 4.b
osztályok. Reméljük, hogy már csak decemberig, a Fehér
házban a 2. 3. és 4.a osztályok valamint az összes felsõ
tagozatos tanuló.

Új tanulókon kívül új pedagógusok is érkeztek. Csoknyai
Bognár Melinda, aki  a két tannyelvû osztályban fogja az angol
nyelven oktatott tantárgyakat tanítani, és Borz Attila,  õ
biológiát fog tanítani. Visszatért Tóthné Benkõ Mónika
kolléganõ is.

Tisztelt Szülõk!
– Az étkezések díját továbbra is elõre fogja kérni a

szolgáltató, a befizetés idõpontja minden hónap 5. és 10. között
lesz az iskolában. Azok a tanulók, akik rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezményben részesülnek, az elsõtõl a 6. osz-
tályig ingyenesen, a 7-8. évfolyamban 50%-os térítési díjért
étkezhetnek.

– Szakkörök szeptember 14-étõl lesznek összesen 41
órában;

– Az úszás szeptember 7-étõl kezdõdik, továbbra is a ve-
lencei Fürdõben, amelyre a fenntartó Velence Város Ön-
kormányzat Képviselõ-testületének anyagi támogatásával van
lehetõségünk.

– Korcsolya-oktatás az 1. és 4. osztályok számára szep-
tember közepétõl csütörtöki napokon lesz.

– Továbbra is biztosítunk logopédiai és gyógytestnevelés
foglalkozásokat.

– A mûvészeti oktatást a Hang-Szín-Tér Mûvészeti Iskola
végzi: zongora, furulya, fuvola, dob, képzõmûvészet, grafika,
néptánc és dráma tanszakon. Bertáné Kiss Mónika tanárnõt
keressék a mûvészeti képzéssel kapcsolatban. 

Ez a tanév más lesz, mint a többi. 
Elõször indul két tannyelvû osztály iskolánkban, elõször

lesz iskolaotthonos osztály, elõször lesz egy helyen a felsõ
tagozat, elõször készülünk tanévközben iskola átadásra. 

Reméljük, hogy minden terveinknek megfelelõen alakul és
december hónapban birtokba tudjuk venni újra a Liget
iskolarészt!

A 2009/2010-es tanévre kívánok mindenkinek jó egészséget,
sok türelmet és örömöt!

Czuppon István

Vakáció együtt
A Baptista Szeretet Szolgálat vendégei voltunk egy tábor

keretében. „Vízre Magyar” volt a tábor neve. Jézus tanításait
olvastuk, tanulhattuk sok érdekes történetben. 30-40 gyerek
gyûlt össze. 5 csapatot alakítottunk és hajókat építettünk,
amiknek elég furcsa neveket adtunk. Zsóka néni (Papp
Sándorné) és Vali néni (Kirkner Valéria) különbözõ csapat és
sorversenyeket találtak ki nekünk, például: csatakiáltás, induló.

Természetesen mindenre kaptunk pontszámot, ami még
érdekesebbé és izgalmasabbá tette a versenyt. A negyedik
napon meghívtuk szüleinket és egy kis mûsor keretében
eljátszottuk a hallott és tanult történeteket. Sajnos hamar eltelt
ez a párnap.

Szeretnénk megköszönni Zsóka néni és Vali néni áldásos
munkáját, a Szeretet Szolgálat vendéglátását, a gyülekezet nõ
tagjainak a finom süteményeit, amivel kényeztettek minket, az
Ifiknek az odafigyelést.

Ugye jövõre is találkozunk?
Köszönjük!!!!

Veres Kata és a kis táborozók

Ismét költöztünk
2009. szeptember 1-jén zökkenõmentesen kezdtük a

2009/2010. tanévet a Zöldliget Általános Iskolában. E rövid
mondat hátterében azonban megint rengeteg munka, sok
izgalom és két költözés húzódik.

Az eseményeket talán az elõzõ tanév vége felé, májusban
kezdeném, amikor a tanévet kicsit elõbb be kellett fejeznünk,
mert a Fehér Házban lévõ tantermeket a nyári szezonra
szállodává kellett alakítani. Május 27-e – az országos
kompetenciamérés napja – volt nálunk az utolsó, a 181. tanítási
nap. A mérést már a Zöld iskolarészben bonyolítottuk le, mert a
Fehér Házból ki kellett költöznünk. Eddigre már természetesen
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megint minden taneszköz, könyv a dobozokban volt, s ez az egy 
nap állt rendelkezésünkre a 12 tanterem és a tanári kiürítéséhez,
az iskolabútorok elraktározásához. Ennek a hatalmas mun-
kának a lebonyolításában köszönetünket fejezzük ki Devecseri
Gábornak, Horváth Attilának, Hajgató Zoltánnak és a köz-
hasznú munkásoknak.

Másnap már meszelték a volt tantermeket és május 30-án az
Ifi Szálló fogadhatta elsõ nyári vendégeit. Az iskolából csak az
igazgatói iroda és az informatika terem maradt a Fehér Házban. 

A nyári szünet alatt rendszeresen figyelemmel kísértük a
Liget iskola újjáépítési munkáit. Örültünk a „bokréta
ünnepnek”, megtisztelõ volt Arató Gergely államtitkár úr
látogatása. Augusztus végén mi pedagógusok többször is
bejártuk az épületet, bizakodva tervezgettük a jövõt. Augusztus 
20-a után pedig úgy mint máskor, megkezdtük az új tanév
elõkészítését, szervezését.

És a Fehér Házban mi ismét költözködtünk, megint helyet
cseréltek a szállodai és a tantermi berendezések. Augusztus
24-én kiköltöztek az ágyak, meszelés, takarítás, 27-én
beköltöztek a padok.  A költöztetõ brigád rutinosan tette a
dolgát, és szeptember 1-jére a Fehér Ház ismét iskolává
változott. Közben falbontással még egy új tantermet is
kialakítottunk. Ennek köszönhetõen az összes felsõ tagozatos
osztály egy helyen, a Fehér Házban tanul, s végre nekünk
pedagógusoknak nem kell ingáznunk a két iskolarész között.

Tehát megkezdõdött a tanítás, beindult a két tanítási nyelvû
1. osztály, tartjuk az órákat, de tudatunk mélyén ott a nagy, a
végleges KÖLTÖZÉS gondolata. Ha ilyen ütemben halad a
Liget iskolarész építése, ha minden reményeink szerint alakul,
decemberben ismét költözünk egy gyönyörû, új, modern XXI.
századi iskolába. 

S akkor karácsonykor az otthon féltve õrzött díszei
felkerülhetnek az új iskola elsõ karcsonyfájára!

Szávai Jánosné
igazgató-helyettes

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT 
tájékoztatója

A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményüknél: JOGI ÉS
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT CSAK
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI:
Pszichológiai tanácsadás:
Bakos Zsuzsa pszichológus, minden péntek 16.00 órától
18.00 óráig.
Jogi tanácsadás: 
Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap elsõ szerdai
napján 14.00-16.00 óráig;
Dr. G. Szabó Szilvia jogász minden hónap harmadik
hétfõjén 9.00-tõl 10.00 óráig.
A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a
Szolgálatnál.
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete.
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefon-
számon!
Ügyfélfogadási idõ: 
Velence Tópart u. 52.

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

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

Közösségi koordinátor fogadóideje: 
Szûcsné Boros Terézia. 
péntek: 8.00–12.00-ig. 
Velence, Tópart u. 52. Kastély.

BESURRANÓK
A besurranó tolvajok számára valódi aranykor a nyár: a

hõségben nyitva hagyott ajtók, ablakok tálcán kínálják
számukra a lehetõségeket, amivel természetesen élnek is. Az
elmúlt idõszakban egyre sûrûbben fordult elõ, hogy különbözõ
indokkal ismeretlenek bejutottak a lakásba.

Miközben a lakás idõs tulajdonosa odabent aludt vagy
pihent, a besurranó a kulcsra zárt kapuban hagyott kulccsal
bejutott az udvarra, majd a lakásba. Miután a házban tartózkodó 
észrevette a betolakodót és kérdõre vonta, az vagy kiadó szobát, 
vagy valakit keresett esetleg közüzemi szolgáltató munkatár-
saként mutatkozott be. Szerencsére a tulajdonos felszólítására
távozott. Mi történhetne akkor, ha a besurranó nem talál senkit a 
lakásban, vagy ha a felszólítás ellenére nem távozik?

 A bûnözõk számára a nyitott ablakok, ajtók, zárt ajtókba
hagyott kulcsok szinte kockázatmentessé teszik a besurranást.
A tettesek minden fellelhetõ és mozdítható értéket, pénzt,
táskákat, telefonokat, ékszereket visznek magukkal.

A legjobb védekezés ebben az esetben is a megelõzés lehet,

hiszen, ha ren-
dõrkézre is kerül-
nek a tettesek, a kár
megtérülése bizony- 
talan. 

A legegysze-
rûbb, ha éjszaká-
ra bezárjuk a nyí-
lászárókat, a ka
pukban napköz-
ben sem hagyjuk
benne a kulcsot,
de ma már viszony- 
lag olcsón beszerezhetõk mozgásérzékelõs riasztók is, amelyek 
azonnal jeleznek, ha behatoló lépte át a küszöböt, vagy a
párkányt.

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó
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Kedves Anyukák, Nagymamák, Gyerekek!
Jártatok már a

Baba-Mama Klubban
Velencén, a Kastélyban?

Hát akkor itt az ideje,
hogy kicsit kimozduljatok a 

babákkal!

Meglátjátok itt nem csak a gyerekek
érzik jól magukat, 

hanem Ti, Anyukák, Nagymamák is!

Szeptembertõl újra indul a Baba Mama Klub
Velencén! Minden hét szerda délelõttjén összeülünk a
vidáman játszó gyermekeink mellett, és jót beszélgetünk,
megosztjuk egymással tapasztalatainkat vagy éppen
meghívott szakértõktõl kapunk választ a gyerek-
neveléssel kapcsolatos kérdéseinkre.

Gyertek és látogassatok meg minket, amikor csak
kedvetek tartja, hisz a gyermekeknek gyermek a társ, és
nekünk, Anyukáknak is szükségünk van más Anyukák
társaságára!
A Baba-Mama Klubról és programjainkról részletesen

olvashattok a következõ webcímen: 
www.velencebmk.eoldal.hu

Kedvcsinálónak nézzetek bele a programjainkon készült 
fotókba, melyeket szintén megtaláltok a fenti

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

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

KEDVES KISMAMÁK!
Jártatok már a Kismama Klubban

Velencén, a Kastélyban?

Ha a válasz még nem, 
akkor gyertek 

és látogassatok el hozzánk
a pocaklakókkal!

A várandós idõket, hogy ki, hogyan éli meg, mind
személyfüggõ, de ebben az örömteli eseményben szeret-
nénk Nektek könnyebbséget, tapasztalatot, segítséget
adni, bánatban-örömben osztozni és lehetõséget adni
arra, hogy olyan barátságokat kössetek, melyek a szülés
után is hasznosak lehetnek. 

Mi, akik már gyakorló szülõk, újra kismamák
vagyunk, szeretettel várunk kis közösségünkbe minden
hónap második csütörtökjén 17 órától a velencei
Kastély Házasságkötõ termében (Tópart út 52.). 

A Klubhoz bármikor lehet csatlakozni.

Beszélgetünk, megosztjuk egymással tapasztalatain-
kat vagy éppen meghívott szakértõktõl kapunk választ a
babavárással kapcsolatos kérdéseinkre.

Hírlevelünkre, melyben az aktuális tudnivalókat osztjuk 
meg Veletek, a következõ címen iratkozhattok fel:

lev-lista.hu/pub/velence.varandos.

A Kismama Klubról és cikkeinkrõl ezen webcímen
olvashattok: www.velencebmk.eoldal.hu

Amennyiben kérdésetek lenne, keressetek minket,
írjatok nekünk bármikor a következõ

elérhetõségeken:

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

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu

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

http://egyesulet.extra.hu

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

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

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

Az idõpontok változhatnak,  kérem telefonon
érdeklõdni!

ANGOL NYELVOKTATÁS
GYERMEKEKNEK

VELENCÉN

10 hónapos kortól várjuk a gyermekeket
baba-mama csoportjainkba

Jelentkezzen ingyenes bemutatóórára!
mobil: 06 20/ 26 99 233; 

e-mail: info@solasuli.hu
www.sola-suli.hu

 

_blank
http://www.velencebmk.eoldal.hu
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Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Városunk ötödik születésnapi évfordulója alkalmából há-
romnapos ünnepségsorozat zajlott az Északi-strand ren-
dezvénysátorában. Igen nívós, sokoldalú mûsorban gyönyör-
ködhettünk, köszönet érte mindenkinek!

A külföldi, bolgár, spanyol, mongol táncegyüttesek az Alba
Regia táncegyüttes vendégeiként szerepeltek itt is, akik elsöprõ
mûsort adtak elõ. Évrõl évre visszatérnek csodálatos táncukkal, 
hogy gyönyörködtessék a nézõket. Részt vettünk az augusztus
20-ai ünnepségen is, ahol felemelõ volt a diákok és a Ha-
gyományõrzõk mûsora, akik nagyon szépet és szépen
énekeltek, valamint az új kenyér megszentelése államalapí-
tásunk tiszteletére.  

Külön büszkék voltunk a velencei mazsorett táncosainkra.
Mûsoruk látványosságát külön emelte a sokféle zenére, mindig
más-más ruhákban elõadott mûsoruk. Köszönet jár ezeknek a
táncos lábú kislányoknak. És persze ne feledkezzünk meg a
fellépõ zenekarokról sem, akik a jó és szép zenét szolgáltatták.
Mindezek befejezése volt az esti tûzijáték, ami látványosan
zárta az estét, melyet több ezren csodáltak meg. A fiatalok
szórakozását szolgálta a nagyszülõk ruháiban, a ’60 – ’70 –
’80-as évek zenéire eltöltött este.   

Klubtagjainkkal Ráckevére utaztunk, ahol megtekintettük
az egyedül álló római  katolikus templom belsõ festészetét, ahol 
az 1700-as évek körüli kor értékei vannak megfestve a belsõ
térre, és mint hallottuk az idegenvezetõtõl, egyedülálló az
országban. Megtekintettük az ortodox gyülekezet templomát,
amely ugyanolyan csodálatos, mint az elõbb említett. E két
csodálatos élmény után mentünk a helyi élményfürdõbe, ahol

szintén kellemesen éreztük magunkat. Elmondhatjuk, szépen
telt el ez a nap, az idõjárás is nagyon kedvezõ volt. 

Minden Kedves Velencei Nyugdíjasnak további jó
egészséget kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagsága a forró napok után újra

birtokba vette a Halász u. 14. sz. alatti klubhelyiséget, ahol
minden második pénteken találkozunk egy kis beszélgetésre,
valamint a 2009. évi további programjaink megbeszélésére.

Az augusztusi hónap sem múlt el események nélkül, ahogy
már írtam, barátságok köttettek más klubokkal, ahova
meghívásokat kaptunk. Boldogok voltak, hogy megismer-
hették városunkat, ha anyagi helyzetünk engedi, eleget teszünk
a meghívásoknak. Nekünk itthon hiányoztak a péntek esti
„zsíros kenyér partik”, de szeptember 4-étõl már újra
találkozunk, elmeséljük egymásnak a nyári élményeinket, a
családdal, az unokákkal való együttlétünket. A péntek este csak 
a miénk, amikor olyan finom zsíros kenyeret ehetünk a
klubban, amilyet soha, sehol. 

A közelmúltban Gunarason voltunk fürödni, ahol nagyon
jól éreztük magunkat. Hazafelé egész úton szebbnél – szebb
nótákat énekeltünk, kimondottan jó volt a hangulat, na meg a
társaság! Legközelebb Cserkeszõlõre megyünk – legalább is ez
a tervünk – , aki még nem látta ezt a fürdõt, örömmel tart velünk, 
természetesen az elsõ szempont az, hogy kirándulhassunk és
minél többen együtt lehessünk, hiszen kirándulásaink minden
esetben élményekben gazdagok.  

Minden Kedves Nyugdíjas Társamnak jó egészséget
kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei

Szívünkben Mária

Mária születésnapja
„Úgy gondolkoznak és érez- 

nek, mint egyik írónk, aki
világjáróútjain is hazagondol, a 
folyóka füves partján érzi ma-
gát, ahol darázsdongásos nyári
délutánon beleálmodta magát
az ég fehérje, felhõ boglyái-
ban.” (Móra Ferenc)

A mai ünnepen mi is
hazajöttünk, hogy fölköszönt-
sük minden keresztény édes-
anyát, Máriát. Tesszük ezt azért, 
mert mi keresztény magyarok
kétszeres jogcímen is édes-
anyánkat látjuk benne. Nekünk
adta Õt Jézus a keresztfán

mondott szavaival: „Íme a Te Anyád!” 
De ugyan ezt tette elsõ királyunk, Szent István is, amikor

anyai oltalmába ajánlotta nemzetünket.
Mindnyájan ismerjük Petõfi Sándor kedves költeményét,

amelyben elmondja, hogyan készül édesanyja köszöntésére. 

„Egész úton – hazafelé –
Azon gondolkodám: 
Miként fogom szólítani 
Rég nem látott anyám?” ….
S jutott eszembe számtalan

Szebbnél-szebb gondolat …”, 
de amikor eljött a találkozás perce, írja: 
„S csüggtem ajkán…. szótlanul…, 
Mint a gyümölcs a fán.”
Valahogy így vagyunk mi is, amikor Máriát akarjuk

köszönteni. Milyen szerencse, hogy Mária nem annyira
szavainkat figyeli, sokkal inkább szívünket nézi. A jó édesanya
nem gyermeke pénzére, vagy ajándékára áhítozik, hanem
szeretetére. Ebbõl táplálkozik minden édesanya boldogsága.

Az egyik iskolában történt az új tanév kezdetén: Két új
kisfiú iratkozott be a harmadik osztályba. Most költöztek ide
egy másik városból. Az elsõ órán megkérdezi tõlük a tanító
néni: – Hogy hívnak titeket? A válaszból kiderül, hogy azonos a 
vezetéknevük, és mivel a ruhájuk is egyforma, ikreknek nézi
õket. – Nem, nem vagyunk ikrek, tiltakoznak a fiúk. Irataikból
is kiderül, hogy hat hónap a korkülönbség köztük.  – Akkor ti
nem lehettek édestestvérek – mondja tanító néni. – Valóban így
van. Anyukánk is mondta, hogy egyikünket örökbe fogadták,
de nem tudjuk, melyikünket. 

Megható történet, amely arról tanúskodik, hogy az illetõ
édesanya egyforma szeretettel szerette édes és fogadott
gyermekét. Valahogy így van velünk égi anyánk, Mária is. Az
Úr Jézus egyetlen gyermeke, mi is azok vagyunk. Meg nem
különböztetett szeretettel ölel magához mindnyájunkat. Abban
egy percig sem kételkedhetünk, hogy Jézus volt az, aki
leginkább megérdemelte Mária szeretetét. Ebbõl következik,
hogy minket is annál jobban igyekszünk telesíteni mennyei
Atyánk akaratát, minél hívebben megvalósítjuk az evan-
géliumot, annál inkább feltünedeznek arcunkon a jézusi
vonások, annál inkább hasonlítunk Máriához. Azt is tudjuk,
hogy Jézus nagyon szerette a gyermekeket. Ma is magához
hívja õket. XXIII. János pápa fiúi szeretettel ragaszkodott
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családjához. Azért választotta a János nevet is, mert édesapját
így hívták. 

A koronázási ebéden a vendégeknek mondta: a mai
ünnepen mindnyájan látjátok, hogyan vittek a díszes
hordszéken a Szent Péter bazilikába. Közben arra gondoltam,
hogy 70 évvel ezelõtt ugyanígy vitt édesapám a hátán Mária
egyik kegyhelyére. 

Nos, minden szülõnek az a legszentebb kötelessége, hogy

Jézushoz és Máriához vezesse gyermekét.  A neves francia
költõ, Aragon írja egyik versében: „Nyissátok fel szívemet és
megtaláljátok benne Párizs nevét.” 

Bárcsak mi is elmondhatnánk: nézzetek a szívünkbe és
megtaláljátok benne Jézus és Mária szeretetét. Ez az igazi
garancia boldogságunk és üdvösségünk mellett.

 Imre atya

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
 „Ezer éves Fejér Megye

Borverseny 2009. – Velence
Város Nagydíja”

Dancsó József fiával,
Dancsó Gáborral közel
30 éve termelnek szõlõt,
itt a Velencei-tó környé-
kén. Eleinte csak a szõ-
lõtermelés, majd a „hob-
biborászat” foglalkoztat- 
ta õket.

A sikereken felbuz-
dulva határozták el, hogy 
megpróbálják a Velen-
cei-tó környékén lakó
emberekkel megismer-
tetni, milyen is az, ha az
étkezõasztalukra az itt
termelt szõlõbõl készült

bor kerül. 
A 2002-ben vásárolt Velence, Boróka u. 3. sz. alatt lévõ

pince 2008-ban felújításra került, és 2009. májusában
mûködési engedélyt is kapott.

Azóta kóstoltatják, valamint értékesítik palackban boraikat
az idelátogató „borszeretõ” embereknek.

Dancsó József nyugdíjas kertészmérnök tanár, aki 1976-tól
2000-ig dolgozott a velencei Dr. Entz Ferenc Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskolában, mint igazgatóhelyettes és pedagógus.
Közben folyamatosan kapcsolatban volt a Velencei-tó
Környéki szõlõtermesztéssel, mint szakcsoporti – hegyközségi
elnök, illetve a Szent Benedictus Borlovagrend nagymes-
tereként.

Jelenleg, mint okleveles borkínáló segíti a minõségi
borkultúra népszerûsítését, és igyekezett az elméleti ismereteit
hasznosítani a Gábor fiával mûvelt saját szõlõterületükön is.

Abban bízik, hogy az unokái és kortársai is kóstolhatják
még az igazi magyar borokat!

Az „Ezer éves Fejér Megye Borverseny 2009. – Velence
Város Nagydíját nyerték el a 2007-es Cabernet sauvignon
kékfrankos  cuvée és a  2008-as Nadapi sardonnay szürkebarát
covée száraz minõségi fehér  boraikkal. 

GRATULÁLUNK!

* * *

Horgászverseny eredményérõl
Július elsõ hetében rendezték meg Telekhalmon a

Nagykunsági fõcsatornán az Utánpótlás Magyar Bajnokságot
az ifjú horgászok számára. Faragó Zoltán az U22 kategóriában
kitûnõ teljesítménnyel megnyerte a versenyt, és ezzel kivívta
magának a jövõ évi válogatott kerettagságot, valamint, a

lehetõséget, hogy az Olaszországban
rendezendõ Világbajnokságra utazzon.
Ugyanitt került megrendezésre az
Országos Klubcsapatbajnokság melyen
a Milo Team legfiatalabb tagjaként a
dobogó második fokára léphetett,
bizonyítva, hogy a felnõtt kategóriában
is megállja a helyét. 

A versenyekrõl további infor-
mációkat a www.fogashorgaszbolt.hu
weboldalon olvashatnak. 

Velence 2005 Horgász
Egyesület, egyesületi verseny
2009. augusztus 23-án rendezte meg a Velence 2005

Horgász Egyesület a szokásos egyesületi taggyûléssel egybe-
kötött horgászversenyét a Sukorói evezõspályán. Az idõjárás
most is kegyes volt a csapathoz, mert az elõzõ napi esõ sem
keserítette meg a verseny elõkészületeit, és természetesen
finom ebéd is várta a közel száz éhes horgászt és kísérõit. Négy
kategóriában nevezhettek az indulók: amatõr, versenyzõi, nõi
és gyermek kategóriában. A kiállított szép serlegek és díjak
amit a végén megnyerhettek a versenyzõk ösztönzõleg hatottak
a horgászokra, de a halakra sem lehetett panaszuk. 5-6 kilós

fogások is születtek,de persze olyan is akadt aki csak igen kevés 
halat zsákmányolt. A nap nagy hala egy 10 kg körüli amur volt,
pontosabban csak lett volna, ha sikerült volna a szákba
csalogatni Füri Mihálynak. Most a hal volt az ügyesebb, közel
egy órás rakós botos fárasztás után az amur búcsút intett.
Bízunk benne, hogy még sokáig igénybe vehetjük ezt az ideális
versenypályát rendezvényeinkre. 

További információkat, részletes eredménylistát és képeket
a www.fogashorgaszbolt.hu weboldalon láthatnak.

Készítette: 
Faragó Róbertné, egyesületi tag

       GRATULÁLUNK!
Oláhné Surányi Ágnes polgármester

http://www.fogashorgaszbolt.hu
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A Velencei-tavi
Hulladékgazdálkodási Kft. a

szolgáltatási területén az idei évben
az alábbi kedvezményes
lehetõségeket biztosítja:

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

3 m3 7 m3 8 m3

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

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

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

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

Várjuk megtisztelõ érdeklõdését, árajánlat kérését és
megrendelését!

2484 Agárd, Gárdonyi G. u. 34-38. 2481 Velence, Tópart u. 26.
Tel.: (22) 579-185 Tel.: (22) 472-111

Ügyfélfogadás: hétfõ: 8-12 Ügyfélfogadás: 
szerda: 8-12, 13-15; péntek: 8-12 hétfõtõl péntekig: 8-12.

TÁJÉKOZTATÁS!
Tá jé koz tat juk Ve len ce Vá ros La kos sá gát 

és min den ér de kel tet, hogy a te le pü lé sen lé võ 
te me tõk ka pu kul csai, ese ten ként el kér he tõk 

az aláb bi he lye ken:
Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 

Plé bá nia Hi va ta lá ban: Fõ u. 70.  
Tel.: 22/472-149

vagy:   Szán tó Sán dor – Fõ u. 87. 
Tel.: 22/474-495  

(ka to li kus temp lom kö ze lé ben)

Re for má tus Egy ház köz ség  
Pa ró ki á ján (temp lom ud va rá ban):  
Temp lom köz 1.  Tel.: 22/472-372  
vagy:  Szórády And rás – Fõ u. 62.   

(Ó-fa lu si óvo dá val szem ben) 
Tel.: 22/472-081

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

in gat la nai:
 (irány ár mi ni mum)

                                                                                                       2009. évben

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

Összközmûves:

1.              1623/22 1.983    Zárt u. 88

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

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

Köz mû ves:

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

Er dõ te rü let:

5.                  118/4                3.127/10.927 42

Vá sár tér ut cai la kó tel kek (összközmûves):
S.szám: Hely raj zi szám m2                                                             

1. 1578/8 630 38

2. 1578/9 630 38

3. 1578/11 630 40

4. 1578/12 630 40

A vételár forintban kerül meghatározásra ezen határozatban foglalt euró/m2

egységár alapján, az aktuális forint – euró árfolyamnak megfelelõen.

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

VELENCE TÖRTÉNETE KÖNYV ALAKBAN
Vá ros ava tó ün nep sé günk re el ké szült Kupi Lász ló fel dol -

go zá sá ban „Ve len ce vá ros volt és vá ros lett” cím mel Ve -
len ce tör té ne te könyv alak ban. 

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

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

puha kö tés ese tén 1200,– Ft.

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

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

vasárnap: 11.00 óra

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

* * *

Református Egyházközség istentiszteleteinek
idõpontjai:

Templom (Ó-falu – Templom köz): 
vasárnap 10.30 óra

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

* * *

Baptista Gyülekezet istentiszteleteinek
idõpontjai:

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

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

Szer kesz tõ sé gi köz le mény
A Ve len cei Hír adó szer kesz tõ sé ge, va la mint az új ság ba

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

Szer kesz tõ bi zott ság
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

TELEFONSZÁMAI

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

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

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

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

Kallós Éva               589-400/124 fizetõ vendéglátó
engedélyek, egészségügyi
szolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés

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

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

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

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

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

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

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

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

Hu mán Csa lád se gí tõ Szolgálat

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

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

MOHOSZ Ve len ce Tavi Ki ren delt sé ge  370-339

Ve ze tõ je: Se bes tyén And rás 06-30-9540-731

MOHOSZ Ve len ce Tavi Hal õr cso port ve ze tõ

Schwaller Mihály 06-30-748-8355

Fa lu gaz dász: 

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

Hul la dék szál lí tás sal 

és  köz vi lá gí tás sal kap cso lat ban 472-111

Fo lyé kony hul la dék el szál lí tá sa meg ren del he tõ:

HERKE Bt. 06-20-939-1955

DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
(ügyfélfogadás: hétfõn és szerdán 8.00–13.00)

Hibabejelentés: 584-200

Egyéb ügyintézés: 06-40-240-240

E-on Áram szol gál ta tó  (in gyen hív ha tó): 06-80-533-533

E-on ügyfélszolgálat: 
kedden 16.00 – 20.00 óráig; 

csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig

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

TÓ TÉVÉ adás nap jai
Hét fõ: 18-19 órá ig (szer dai adás is mét lé se)

Szer da: 18-19 órá ig (élõ adás)

Szom bat: a Fe hér vár TV adá sán be lül
(a Fm-i Hír lap ban meg je len te tett idõ pont ban)

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és

víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

(Kastély – házasságkötõ terem) 

A fogadóórák idõpontja: 
Minden második héten keddi napon

 8.00 órától 9.00 óráig
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

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

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

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

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

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:

Benedek Elek: Egy szalmaözvegy levelei
Bernard Cornwell: A szimpatizáns

Elizabeth Adler: San Diego mindent visz
Tasmina Perry: Örökösnõk

Jayne Ann Krentz: Ha leszáll az éj
Frank Herbert: Csillagkorbács

Lisa Jewell: Vince & Joy
Frederick Forsyth: Isten ökle
Laurent Vachaud: Kémnõk

Ljudmila Ulickaja: Életmûvésznõk
Ken Follett: The Pillars of the Earth

Lesley Pearse: Emlékek
Laura Joh Rowland: Hócsászárnõ

Balogh Béla: Gyógyító meditáció
Patrick Delaforce: Az atlanti fal ostroma
Julie Savill: 101 hangulatvarázsló ötlet

Claire Crouchley: A gyöngyszövõk bibliája
Wolfgang Hensel: Melyik ez a gyógynövény?

Andreas Jopp: Veszedelmes vitaminhiány

Jenny Oldfield: Történetek lovakról és pónikról
Boldizsár Ildikó: Királylány születik

Sarah Bosse: Tarts ki, Anna!
Anthony Horowitz: Az ötök ereje

Szepes Mária: Pöttyös Panni: bolondos szerszámok

Beiratkozási díjak: 
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes. Velence Város
Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztisztviselõk a könyvtár
szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. 
Július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.

Velencei illetõségû:
• önálló keresettel rendelkezõk: 300,– Ft
• diák, velencei oktatási intézményben tanulók                   
   (16 év feletti ), nyugdíjas: 150,– Ft
• gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 100,– Ft
Egyéb településrõl:
   Beiratkozási díj: 850,– Ft
   Diákoknak (16 év feletti): 425,– Ft

A kölcsönzés szabályai: A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv
kölcsönözhetõ egy olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet,
könyveket nem keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. Határidõ
után visszahozott könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,–
Ft/hetente/könyvenként.

Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár
használata. 
Térítéses szolgáltatások:
Internet használata:   200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
fénymásolás:    A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,–Ft/oldal
nyomtatás:              15,– Ft/oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

Kedd:   10–17

Szerda: 13–17

Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 

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

A Kép vi se lõ-tes tü let dön té sé nek meg fe le lõ en, ha az
állampolgárok meg fi ze tik a köz vi lá gí tá si lám pa test árát, amely
61.000,– Ft + 25% Áfa, az ener gia dí jat az Ön kor mány zat fel vál lal -
ja. Azok az in gat lan tu laj do no sok le het nek érin tet tek, ahol a köz vi -
lá gí tá si há ló zat je len leg is mû kö dik, de sû rûb ben, az in gat la nok
elé is sze ret nék, ha a lám pa test fel ke rül ne.  

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

2481 Ve len ce, Tó part u. 26.  Te le fon: 22/472-111
Ügyfélfogadás: hétfõtõl péntekig: 8-12-ig

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.


