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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010.
július 26-án tartotta soron következõ ülését a Meseliget Óvoda
Fõ utcai épületében.

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

A kibõvített napirendek elfogadását követõen, valamint a
két ülés közötti eseményekrõl való polgármesteri tájékoztatót
követõen a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést tárgyalta és fogadta el a Testület. 

A 2010. évi költségvetési rendelet módosításának indoka a
testületi döntések átvezetése volt, melyet a Képviselõ-testület
elfogadott.  

Következõ napirend keretében tárgyalta a Képviselõ-tes-
tület a Meseliget Óvoda munkájának értékelését. Serhókné
Varjas Edit óvodavezetõ köszöntötte a jelenlévõket, majd az
elhangzott képviselõi kérdésekre és hozzászólásokra válaszolt.
Az óvoda tevékenységét illetõen jobbára dicsérõ vélemények
hangzottak el. A Testület elismerõen nyilatkozott az óvoda
rendezvényeken való részvételérõl, a nevelõk munkájáról,
képzettségérõl. Az óvoda beszámolóját a Képviselõ-testület
egyhangúlag elfogadta. 

Az augusztus 20-ai ünnepség elõkészítésével kapcsolatos
információkat Fehér Györgyné, mint a Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke ismertette. Az ünnepi mûsort a Zöldliget 
Általános Iskola tanulói adják, a Szederinda Népdalkör
közremûködésével. Az ünnepi beszédet Galambos György
alpolgármester úr mondja.

A következõ napirend keretében tárgyalta a Képviselõ-
testület a VHG Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszá-
molót. A napirendhez kapcsolódóan Juhász Gyula képviselõ a
Felügyelõ Bizottság elnökeként elmondta, hogy a VHG Kft.
mûködését rendszeresen ellenõrzik és a Felügyelõ Bizottság
ülésein részt vesznek. A lakossági igényeket figyelemmel
kísérik és a Kft. felé benyújtott igényeket igyekeznek
megvalósítani. A legutolsó alkalommal lakossági igényként
merült fel a 80 literes edényzet használatának lehetõsége és
ehhez kapcsolódó díjfizetés, mely sikeresen megvalósult.
Kovács Attila VHG Kft. ügyvezetõ igazgatója tájékoztatta a
képviselõket, hogy a szeméttelep rekultivációja az idei évben
kezdõdik el, melyet egy közbeszerzési pályázaton nyert cég
végez. A VHG Kft. beszámolója elfogadásra került.

A Képviselõ-testület 2010. március 22-én óvodavezetõi
pályázat kiírásról döntött. A pályázati felhívás a törvény által
szabályozottak szerint került közlésre. Az álláspályázatra egy
pályázat érkezett, a jelenlegi vezetõ, Serhókné Varjas Edit
nyújtotta be pályázatát. A testületi döntés elõtt a kötelezõ
véleményeztetési eljárások lefolytatásra kerültek. A Képvi-
selõ-testület a pályázót meghallgatta, majd 2010. augusztus
15-ével, 5 év idõtartamra a Meseliget Óvoda vezetõjévé ki-
nevezte Serhókné Varjas Editet.

A Képviselõ-testület a 1412/1 hrsz-ú Szabolcsi úti
pavilonhoz telekalakítási hozzájárulás megadásáról döntött,
melynek értelmében az önkormányzati tulajdonú földterületet
illetõen hozzájárul ahhoz, hogy a helyi és általános érvényû
szabályoknak megfelelõ engedély alapján beépítésre kerüljön.
Hozzájárul, hogy a szolgáltatóegység építéséhez kapcsolódó
telekalakítás megtörténjen, illetve eladja az építéshez szük-
séges maximum 15 m2 területet, bruttó 20. 000,- Ft/m2 áron. 

Döntött a Képviselõ-testület arról is, hogy az Evezõs út
melletti földfeltöltés kapcsán folytatott környezetvédelmi
hatósági eljárás jogi képviseletével a Szentmiklósi & Társa
Ügyvédi Irodát bízza meg.

Galambos György alpolgármester tájékoztatta a Képviselõ-
testületet, hogy augusztus 1-jével nyugdíjba kíván vonulni,
ezért a továbbiakban nem tart igényt a számára meghatározott
tiszteletdíjra. A tájékoztatást a Képviselõ-testület tudomásul
vette. 

Korábbi testületi döntés szerint összevontan került meg-
pályáztatásra, az Iskola utcai Közösségi Ház, a Fõ utcai
Civilház, valamint a temetõi illemhely megépítése. 

A közbeszerzési eljárás bírálatára július 26-án került sor.  A
Képviselõ-testület a Közösségi Ház építésével kapcsolatosan a
Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, pályázatnyertesként a
VHG – MAVA-PLAN Konzorciumot nevezte meg. Az ajánlati
árat nettó 64.999.954,– Ft-ban fogadja el. Ugyanakkor a
Civilház építésére vonatkozó részajánlat, valamint a temetõi
illemhely építésére vonatkozó részajánlat tekintetében –
érvénytelenség okán – a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe
véve eredménytelennek hirdette a közbeszerzési eljárást. 

A Civilház és a temetõi illemhely építésével kapcsolatos
közbeszerzési eljárás ismételt kiírásáról is döntés született. 

A napirendek végeztével a nyílt ülés lezárásra került. 

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010.

augusztus 17-én rendkívüli Képviselõ-testületi ülést tartott a
Polgármesteri Hivatalban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,
Galambos György alpolgármester, Benkõ Istvánné képviselõ,
Cserny Vilmos képviselõ, Csizmadia Attila képviselõ, Fehér
Györgyné képviselõ,  Gránitz Gáspár Istvánné képviselõ,

Hírlevél

FIGYELEM! 
Az október 1-jei Idõsek Világnapja önkormányzati rendezvény meghívója 

és a kitöltendõ „Nyilatkozat” e lapszámban megtalálható!

(Folytatás a 2. oldalon)
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Juhász Gyula képviselõ, Martinovszky József képviselõ, Serhók
György képviselõ, Sénik István képviselõ, Dr. Sirák Andrásné
képviselõ és dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ. 

A Képviselõ-testület a zárt ülés elrendelése elõtt egyetlen
napirendet tárgyalt, nevezetesen a helyi népszavazás kiírása
iránti kezdeményezést. A Polgármester a 2010. július 26-i
testületi ülésen tájékoztatta a Képviselõ-testületet arról, hogy öt 
képviselõ helyi népszavazás kezdeményezését írásban is
megtették az Önkormányzat felé, a „Velencei-tó Kapuja”
beruházással kapcsolatban. A törvény szerint a tájékoztatást
követõ 30 napon belül kell a Képviselõ-testületnek döntenie
arról, kíván-e népszavazást tartani. 

Tekintettel arra, hogy a „Velencei-tó Kapuja” beruházással
kapcsolatban lakossági kezdeményezésre helyi népszavazás
elrendelése iránt aláírásgyûjtés van folyamatban, a
Képviselõ-testület a „Velencei-tó Kapuja” beruházásával
kapcsolatban helyi népszavazás kezdeményezésére tett öt
képviselõ-testületi tag indítványát elutasította. 

Zárt ülésen választotta meg a Képviselõ-testület a Helyi
Választási Bizottságot. A döntés értelmében a Helyi Választási
Bizottság tagja lett: Vizer Béla Miklós, Balassa Józsefné és
Pencs Tamásné velencei lakosok. Póttagok Czettl Mártonné és
Fujtás Józsefné velencei lakosok. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Pályázati nyertesség utáni 
folytatás

Újságunkból, honlapunkról és a média egyéb híradásaiból is értesült már a Tisztelt Olvasó, hogy három nagy pályázaton lett 
nyertes városunk.  Ígéretünk szerint, rendszeresen tájékoztatást adunk arról, hogy az elõkészítésnek és megvalósításnak
aktuálisan milyen feladatait végeztük el, vagy végezzük éppen. Mindhárom beruházásnak a forrása a 2008. februárjában
kibocsátott kötvény, amely jelenleg lekötött pénzként kamatozik az Önkormányzatnak, és folyamatosan biztosítja a
pályázatokhoz szükséges önrészt. Fontos tudni, hogy minden pályázatunk 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.   

Szakorvosi Rendelõintézet
Szépszámú érdeklõdõ – a meghívott szakmai vendégek

mellett számos velencei polgár jelenlétében – augusztus 19-én
ünnepélyesen felavattuk a velencei Szakorvosi Rendelõ-
intézetet. 

A mintegy 763 millió forintos uniós támogatással és közel
kétszázmilliós önkormányzati önrésszel megvalósult fejlesztés
eredményeként korszerû egészségügyi központ jött létre, 1383
négyzetméter hasznos alapterületen. A szemre is tetszetõs,
háromszintes épületben 14 járóbeteg szakrendelés, védõnõi
centrum, gyógyszertár, továbbá gyermek és felnõtt háziorvosi
szolgálat, valamint fogorvosi rendelõ kapott helyet. 

Dr. Szócska Miklós, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
egészségügyért felelõs államtitkára arról beszélt, hogy az új
kormány a jövõben bõvíteni kívánja a járóbeteg ellátó
rendszert, ezzel is tehermentesítve a kórházakat. Ebbe a
koncepcióba jól illeszkedik a velencei Szakorvosi Rendelõ-
intézet, ahol a gyógyító központ, a mentõállomás, a
gyógyszertár és az egyéb egészségügyi szolgáltatások egy
helyen vehetõk igénybe. 

L. Simon László, a velencei-tavi térség országgyûlési
képviselõje az államtitkár mondanivalójához csatlakozva
üdvözölte az egész kistérséget gyarapító szakrendelõ
létrejöttét. Annak a reményének adott hangot, hogy nem csupán 
a betegek gyógyításában, hanem az egészség megõrzésében, a
betegségek megelõzésében is komoly szerepe lehet. Kiemelte,
hogy az egészségügyi központ nem csupán a helybéli lakosság,
hanem a velencei-tavi nyaralótulajdonosok, a tónál megforduló
turisták gyógyítását is szolgálja majd, amely a térség turisztikai
versenyképességét is javítja.

Oláhné Surányi Ágnes, Velence polgármestere arról
beszélt, hogy az alig tíz hónap alatt felépült Szakorvosi
Rendelõintézet létrejöttével a költséghatékonyan mûködõ
járóbeteg szakellátás mellett korszerû diagnosztikai és
szûrõközpont létesült Velencén, amely a város lakossága
mellett további hét tókörnyéki település, illetve Martonvásár
lakóinak is rendelkezésére áll. A gyógyító munkát gyakorlott
egészségügyi dolgozók, több évtizedes tapasztalattal
rendelkezõ, jó nevû orvosok végzik. A polgármester végül
köszönetet mondott mindazoknak, akik a sikeres pályázat
elõkészítésében, illetve a beruházás megvalósításában részt
vettek. 

Az egészségügyi központot irányító nonprofit kft. vezetõje,
dr. Ferencz Péter mutatta be a Szakorvosi Rendelõintézetet a
vendégeknek, akiktõl nagyon sok elismerést, dicsérõ szót
hallottunk Velence legújabb büszkeségével, az egészségügyi
központtal kapcsolatosan. 

* * *

Velencei-tó Kapuja
Július végén létrejött a megállapodás kivitelezésre kiírt

közbeszerzési pályázat nyertesével, a zalaegerszegi K+K
Bau-Profil Zrt.-vel. Idõközben a munkaterület átadása is
megtörtént. 

Jelenleg a járdák és a játszótér építésének a munkálatai
folynak. Ezt követõen, néhány helyen sor kerül a közmûvek
feltárására.

Nagyobb munkálatokra az üdülõszezon végeztével, az õsz
elején kerül csak sor.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Közösség Ház (Iskola utca)
A Közép-dunántúli Operatív Program keretében, mint

köztudott, pályázatot nyertünk a volt „kisiskola” és
környezetének felújítására. Az eredményes közbeszerzési
eljárást követõen, a nyertes pályázóval (VHG – MAVA-PLAN
Konzorciummal) a szerzõdést megkötöttük. Megtörtént a
munkaterület átadása, és szándékaink szerint, november végére 
birtokba is vehetik a civilszervezetek a megújult épületet. A
munkálatok a tetõ felújításával, a teljes akadálymentesítéssel és
a belsõ termek korszerûsítésével folytatódnak. Kialakul az
udvarban a piac lehetõsége, és a külsõ parkolók, járdák
kiépítése is megtörténik.

* * *

Meseliget Óvoda bõvítése
Szintén a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

nyújtottuk be az óvodafejlesztésre a pályázatunkat, melynek a
regisztrációja megtörtént, a pályázat bírálata elkezdõdött. Ez a
folyamat lehetõvé tette, hogy az Önkormányzat a munkát
megkezdje. Mivel számunkra igen fontos, hogy október 1-jével 
megkezdhesse mûködését újabb két óvodai csoport, ezért teljes
gõzerõvel folyik a közbeszerzési eljárás nyertesével a
kivitelezés.

Az erre járók számára is jól látható, hogy gyors ütemben
halad a beruházás, és nem lesz akadálya annak, hogy
szeptember 30-án az átadásra is sor kerülhessen.

***

KÖZÉRDEKÛ 
INFORMÁCIÓK

• A helyi népszavazás kezdeményezésérõl (Velencei-tó
Kapuja) hírlevelünkben többször is olvashattak. Jelenleg,
miután a kezdeményezõk egy hónapon belül nem adták le az
aláírásgyûjtõ íveket, és a folytatási szándékukról sem
nyilatkoztak, ezért a jelenleg érvényes jogszabályok szerint,
a kezdeményezés befejezettnek tekintendõ, tehát a helyi
választások után sem folytatható. Mint tudott, a fenti aláírási
ív hitelesítésére a Bíróság kötelezte a Helyi Választási Iroda
vezetõjét, dr. Papp Gyula Gábort. A bírósági döntés ellen
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Jegyzõ és a Polgár-

mester.

• Több velencefürdõi állampolgár jelezte és kérte a MÁV-tól,
hogy a velencefürdõi szintbeli átjárókat ne szüntessék meg.
A MÁV ZRt. az Önkormányzatot is tájékoztatta arról
korábban is és most is, hogy a 120 km-es sebességgel
közlekedõ vonatok mellett nincs lehetõség a szintbeli átjárók 
megtartására. Gárdonyban erre azért van mód, mert a
gárdonyi megállóhely elõtt nem ilyen sebességgel fognak a
vonatok közlekedni, Velencefürdõn pedig a vonatok
többségének nincs megállóhelye. 
A tervek véleményezésekor is megnyugtatónak tartottuk és
tartjuk jelenleg is, hogy a szintbeli átjárók helyett több lesz a
gyalogos aluljáró, amely lépcsõ, rámpa és mozgáskor-
látozottak számára lifttel is felszerelésre kerül. Tehát sem az
idõseknek, sem a babakocsival közlekedõknek sem a

csónakokhoz igyekvõknek nem okozhat gondot a kissé
ugyan szokatlan helyzet, de ezzel a megoldással bizton-
ságosan és kényelmesen lehet majd közlekedni. 

• A Termálfürdõhöz vezetõ gyalogjárda építés kapcsán
néhányan ennek szükségességét is kétségbe vonták.
Valószínûleg nem gondolták végig, hogy a balesetmentes
közlekedés egyik feltétele a járda, különösen itt, ahol az
Általános Iskolából a gyermekeink szinte mind nap
úszásoktatásra járnak, igénybe véve az aluljárót, és reméljük
minél elõbb a járdát is. 

• Visszatérõ felvetés, hogy a megépült Termálfürdõ milyen
hasznos a településnek. Köztudott,  hogy a földterület jelen-
leg is az Önkormányzat tulajdona, amelyre a befektetõ az
épületeit felépítette, és üzemelteti. 
Természetesen, mindezért fizeti a földbérleti díjat, az
iparûzési és felépítmény utáni adót, valamint az
idegenforgalmi napidíjat. Mindez együtt, hozzávetõleg 80
millió Ft/év bevételt jelent Önkormányzatunknak. Ezen
felül, természetesen fizeti az igénybevett termálvíz és
felhasznált hõenergia árát is. A termálvíz árát a szerzõdésben 
1 euró/m3-ben határoztuk meg. A szolgáltatott mennyiség
pedig maximum 220 m3/nap lehet. (Bár a velencei kút képes
790 m3/nap kitermelésére is, de az érvényes vízjogi engedély
a 220 m3-re vonatkozik.) 
A termálkút és a fürdõig kiépült vezeték Önkormányzatunk
kizárólagos tulajdona. Amikor a vezeték kiépítésére került
sor, a szálloda és fürdõ befektetõje egy összegben elõre
kifizetett az Önkormányzat számára közel 200 millió Ft-ot a
termálvíz elõrehozott áraként. Így mindaddig, amíg ez az
összeg a vízmennyiségben felhasználásra nem kerül, addig 1
m3 termálvízért 0,42 euró centet fizet az Önkormányzat
tulajdonában álló Kft. részére. (Tájékoztatásul jelzem csak,
hogy Magyarországon az Önkormányzatok többsége, akik
termálvízzel rendelkeznek, ingyenesen bocsátják a fürdõk
rendelkezésére a vizet. Néhányan pedig, 1 euró alatti áron.) 
Ma már azt is tudjuk, hogy ezzel a befizetéssel együtt, a
2009-es évben a Kft. annyi nyereséget termelt, hogy
kulturálttá tehette a termálkút környékét, és tartalékot
képezhetett a jövendõ fejlesztésekhez, akár a szükséges
felújításokra is.

• Folyamatos a bejelentkezés a Szakorvosi Rendelõintéze-
tünkbe, ahol elõjegyzésbe veszik és visszahívást ígérnek a
telefonálóknak. 
A beruházás közel egy hónapja befejezõdött, és rendel-
kezésre áll minden ahhoz, hogy a betegeket az orvosok
fogadhassák. Idõben megkezdõdött az engedélyezési eljárás
is, mely bürokrácia jelenlegi útvesztõiben úgy tûnik, hogy
nem a beteg emberek érdekeit tartja szem elõtt. Bár az érintett 
hatóságok mindegyike jó szándékú, a cikk írásakor még csak
remélni lehet, hogy szeptember 1-jével végre az engedélyek
a kezünkben lehetnek. 
Amennyiben nem, kérni fogom a lakosság segítségét, hogy
nyomatékát adhassuk a beteg embereket képviselõ Önkor-
mányzat soronkívüliséget kérõ tárgyalásának.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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VELENCE KÁRTYA
(Törzsvásárlói kártya Velence Város állandó

lakóinak)

A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások élénkí- 
tésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók vá-
rosunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében, a Kép-
viselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról döntött.

Az úgynevezett „Velence Kártyát” igénybejelentés
alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben és
szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya
bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. A kártya a kibocsátástól 

számított egy évig érvényes. Terveink szerint, minden
hónapban az újságban és a honlapon tesszük közzé azt a cím-
listát, ahol a törzsvásárlói kártya felhasználható. A jelenlegi
lapszámban megtalálhatják azt az igénylõlapot, amelyet a
Polgármesteri Hivatalhoz kell visszajuttatni. 

A kártya igénylés beérkezését követõen, a nyomda elõállítja 
a bankkártya méretû kártyát, majd a Polgármesteri Hivatal
névre szóló levélben, a címre eljuttatja névvel és sorszámmal
ellátva.

Bízom abban, hogy nagyon sokan fogják kérni a törzs-
vásárlói kártyát, átérezve azt a szándékot, ami mindannyiunk
érdeke: bizonyos szolgáltatásoknál ha lehetséges, a helyi
fogyasztást erõsítsük.

Oláhné Surányi Ágnes
 polgármester

ELFOGADÓHELYEK – Velence Kártya
Lido Divat (nõi ruha, cipõ, táska, 
kiegészítõk) Minden vásárlásból 10%
Szabolcsi úti Pavilonsor  (kivéve: akciós!)

Nõi, férfi, gyermekfodrászat  Szabolcsi úti Pavilonsor

– Schwarzkopf Refer. Szalon

Kövesdi Rita 06-20-330-9435 Ápoló kúrából 20%

Fodor Rita 06-30-651-6251 Dauerbõl 20%
100 Ft-os Bolt Szabolcsi úti 
Pavilonsor Játékokra 10%

Erika Csemege  Szabolcsi út 1. 5.000,– Ft felett 5%

Bio Süti Bolt Szabolcsi út 47. 5.000,– Ft felett 5%
„Iker” ABC  Fecske u. 12. Minden héten más akció!
Richter Kõfaragó  Ország u. 82. 5%
Emese Drogéria Fõ u. 16. 5.000,– Ft felett 5%

Filléres Flanc – Klára Bazár 
Fõ u. 71. 1.000,– Ft felett 10%
Csatornatisztítás, duguláselhárítás 
Bethlen G. u. 3. 10%
GILA Állateledel  Határ u. 22. 1.000,– Ft felett 10%

Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. Cementre 5%

Dancsó Pince Boróka u. 3. Borkóstolásra 20%

Pelenka Futár Csokonai u. 54. Két csomag után 1 cs.
popsi törlõ ajándékba!

Édes Velence Cukrászda Fõ u. 68. Minden termékre 10%
kedvezmény

Walzer Étterem  Nadapi u. 30. Készpénzes
ételfogyasztásra 10%

Zilaj Bringa Vásártér u. 46. Kerékpárjavításra 15%

Zilaj Bt. (víz, szennyvíz-locsoló 
bekötési tervek készítése) 
Vásártér u. 46. Tervezési díj 10%

Calla Virág, ajándék  Béke u. Minden termékre 10%, +
minden hónapban
aktuális akció 

Ó-Velence Étterem Kemping u. 2. Készpénzfizetésnél
ételfogyasztásra 10%

Smaragd Óra és Ékszerüzlet Június hónapban óra
Tó u. 2. vásárlás esetén 5%

kedvezmény
Part Kávézó Tó u. 1/A Kávé, tea fogyasztás

esetén 10%

Andi Kozmetika Szabolcsi úti Minden hónapban 
Pavilonsor más-más kedvezmény,

Velencei Híradóban
megjelenõ hirdetés szerint!

Tópart ABC  Halász u. 1. Készpénzes vásárlásnál

3.000,– Ft felett 2%,

(kivétel: cigi, újság)

Chemikál Építész Bolt Minden hõszigetelõ

Panoráma u. 3. rendszerre 3%, nettó

20.000,– Ft felett

Velence területén

ingyenes házhozszállítást

vállalunk! (Egyéb

akcióval nem vonható

össze!)

Globál Festékáruház  Minden vásárlásnál 3%,

Balatoni u. 65. (Akciós termékekre nem

vonatkozik!)

Huszti Kertészet Bekötõ u. 42. Minden termékre 10%

Lics Pincészet Pákozd, Hrsz. 056 1-5 ü. bor vásárlása

esetén 5%, 6-tól 10%,

12 ü. feletti vásárlás

esetén ingyenes

kiszállítás a tó körül.

Mamma Mia Pizzéria Agárd, Készpénzfizetésnél

Bevásárló központ ételfogyasztásra 10%

Ács-állványozó, épületasztalos, 

tetõablak beépítõ, gipszkarton 

szerelõ Karanicz Kornél

Tel.: 06-20-464-3286 Munkadíjból 5%

Füri Ker. Kft. Evezõs u. 1. 100% árengedmény

minden termékre, 

minden 100. velencei

kártyatulajdonos vevõ

részére

Boszorkány Pince  Fõ u. 14. Minden termékre 10%

ERDEX Kft. (Kertészet) 

Úttörõ u. 36. Minden termékre 10%

István Étterem Templom köz 10. Készpénzfizetésnél

ételfogyasztásra 10%

Fodor András (Villanyszerelés, 

villamos felülvizsgálatok készítése, 

napkollektorok telepítése, 

fûtésvezérlések készítése 

Tel.: 06-20-951-0267 Munkadíjból 5%

Velence Bence-hegyi Borkert

és Borbarát Klub Sárgaföldes u. 14. Helyben fogyasztásnál 10%

CLUB CUE VELENCE Tópart u. 53.
Pizzéria, grill terasz, disco Minden italból 5%
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZAKRENDELÕ BÓNUSZ
KÁRTYA IGÉNYLÉSÉRÕL

Mint arról korábbi lapszámainkban beszámoltunk, a
Szakorvosi Rendelõintézet igénybevételéhez a fenntartó nyolc
önkormányzat az ún. SZAKRENDELÕ BÓNUSZ KÁRTYA
kibocsátásával kedvezményt kíván biztosítani azon nem
állandó lakosok részére, akik a településre adót fizetnek. 

A kártyaigénylések folyamatosan érkeznek a Hivatalba, és
a tapasztalatok azt mutatják, pontosítani kell, hogy az állandó
lakosoknak kell-e igényelni a kártyát. 

Az intézményt fenntartó önkormányzatok állandó
lakosainak – így a velencei állandó lakóknak – kártya-
igénylést nem kell benyújtaniuk, tekintettel arra, hogy õk az
egészségügyi ellátás igénybevételénél a kártyával rendel-
kezõket is megelõzve, elsõbbséget élveznek. (Természetesen
az ellátáshoz szükséges igazolásoknak, okmányoknak ren-
delkezésre kell állniuk.)  

Állandó lakóink kérésére, az egyenes ági hozzátar-
tozóik részére Õk is igényelhetnek „Szakrendelõ Bónusz
Kártyát”. 

Részletes tájékoztatást, valamint a szükséges „Nyi-
latkozat”-ot is megtalálják ebben a lapszámban!

Szelei Andrea
aljegyzõ

FELHÍVÁS  P A R L A G F Û
elleni védekezésre

Hazánkban az egyik legelterjedtebb gyomnövény a
parlagfû, melynek pollenje rengeteg embernek okoz allergiás
megbetegedést. 

A hatályos jogszabályi elõírások szerint a parlagfû elleni
védekezés elsõsorban a föld tulajdonosának, illetve hasz-
nálójának a feladata. Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§. (4) be-
kezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a
vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A június 30-ai dátum az önkéntes, szankciómentes
jogszabálykövetés határnapja. A június 30. határnapot köve-
tõen – amennyiben a földhasználó önként nem gondoskodott a
parlagfû mentesítésrõl –, belterületen a jegyzõ, külterületen az 
illetékes megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat elrendeli
a parlagfû elleni közérdekû védekezést. 

A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben az
illetékes megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, illetve a
jegyzõ növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb
összege 15.000,– Ft, legmagasabb összege 5.000.000,– Ft. 

A következõ hetekben-hónapokban Velence város köz-
igazgatási területén fokozottan ellenõrzésre kerülnek az
elhanyagolt, gazos ingatlanok, a parlagfû irtással kapcsolatos
hatósági eljárások soron kívül kerülnek lefolytatásra. 

Parlagfûvel borított területek személyesen vagy telefonon a
közterület-felügyelet felé jelezhetõk, a bejelentéseket minden
esetben kivizsgáljuk. 

Fentiek ismeretében kérek minden ingatlantulajdonost,
hogy a jogszabályi elõírások szerint folyamatosan gondos-
kodjanak a parlagfû mentesítésrõl. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

Házasságot kötött:

2010. július 24-én:
Gálos Csaba – Balogh Tímea

2010. augusztus 7-én:
Spindler Zoltán – Mohl Zsanett

2010. augusztus 14-én:
Orbán Gábor – Pruzsinszky Laura

 Renner László – Timár Beáta
Hajostek Tamás – Varga Virág

Gráf Károly – Keleti Anikó
Horváth Roland – Molnár Anett
Kovács László – Kárpáti Katinka

Czinka István Csaba – Hajdu Katalin

2010. augusztus 28-án:
Dr. Czikajló Ádám – Sipos Adrienn

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné és Egri Andorné
anyakönyvvezetõk

Elbúcsúzott Velencétõl 
Sörédi Imre

esperes plébános úr
Sörédi Imre esperes plébános úr  közel két évtizedig

szolgált Velencén. Két település három templomában,
Velencén 18 és Sukorón 14 év munka után búcsúzott az
egyházközségektõl.

Sörédi Imre
Szegeden végezte 
tanulmányait.

Elõszálláson
kezdett dolgozni,
majd Sárbogárdra 
került, késõbb a
Szent István Bazi- 
likában folytatta
tevékenységét.
Munkásságának
legszebb öt évét

Móron káplánként töltötte. Összesen 12 és fél évig volt káplán,
17 éven keresztül Bakonysárkányban tartotta a miséket, majd
1992. karácsonya elõtt kezdte velencei szolgálatát. Évente
átlagosan 10 fiatal párt esketett meg. Az elmúlt évek
legnagyobb örömeit az jelentette számára, amikor tele voltak a
templomok padsorai.

Megköszönöm az emberekért végzett jó szándékú tevé-
kenységét, a helyi egyházközségek közötti korrekt kapcsolat
segítését és az Önkormányzattal szembeni lojalitását, a  további 
munkájához, jó egészséget kívánok!

Oláhné Surányi Ágnes
 polgármester
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FELHÍVÁS!
Csapadékvíz elvezetés Velencén

A Meteorológia Szolgálat távlati elõrejelzése alapján az év
további részében is jellemzõ lesz a korábbiakhoz hasonló,
szélsõséges viharos és csapadékos idõjárás, mely komoly
károkat okozhat az ingatlanokban.

Velence belterületén sok helyen tapasztalhatjuk, hogy az
ingatlan tulajdonosai betemetik a vízelvezetõ árokrend-
szereket, illetve nem gondozzák azt rendszeresen ez által
megakadályozzák csapadékvíz szabályozott elvezetését,
mellyel veszélyeztetik más tulajdonát. 

A fentebb leírtak alapján kérünk minden Ingatlan-
tulajdonost arra, hogy az ingatlana elõtti vízelvezetõ
rendszert és átereszeket rendszeres idõközönként tisztítsák
ki, és folyamatosan gondozzák. A közterület-felügyelõk,
illetve a településõrök a jövõben ellenõrizni fogják a
vízelvezetõ rendszereket, és jogszabályi hivatkozás alapján
kötelezhetik az Ingatlantulajdonosokat a vízelvezetõ árok
gondozására, helyreállítására. 

Törjék Zoltán
mûszaki elõadó

A házszámtábla fontos!!!
Egy hiányzó, olvashatatlan házszámtábla rengeteg

problémát okozhat. Az ügyeletes orvos hosszan keresi a
megfelelõ házat, a mentõ késik, mert egész egyszerûen nem
találja a jó címet, a posta elkeveredik. 

A hatályos helyi rendelet szerint a lakóház tulajdo-
nosának kötelessége az ingatlanát házszámtáblával – jól
látható helyen – ellátni. 

A házszámtáblák formai elõírásait a Képviselõ- testület
határozta meg, a táblák a Polgármesteri Hivatalban, a
pénzügyi osztályon megrendelhetõk.  A házszámtábla ára:
bruttó 1500,– Ft. 

A házszámtábla megrendelõ kitöltése, valamint a tábla
árának befizetése után a Hivatal megrendeli a házszámtáblát.

A tábla megérkezésekor a Hivatal a korábban megadott
telefonszámon értesíti a tulajdonost, hogy átveheti a
házszámtábláját. 

Az eljárás egyszerû, gyors és egy megfelelõen el-
helyezett házszámtábla sokunk életét és munkáját meg-
könnyíti. 

Kérem, akit érint, rendelje meg a házszámtáblát. 
Szelei Andrea

aljegyzõ

Felhívás!
Kérjük a Tisztelt Olvasókat, amennyiben nagyméretû, a

lakást már „kinõtt – kinövõ” szobanövényük van,
szíveskedjenek azt a város Szakorvosi Rendelõintézetének
dekorációs céllal adományozni!

Köszönjük!
Szerkesztõbizottság

K Ö S Z Ö N E T
Tisztelt Polgármester Asszony!

Ezúton szeretném megköszönni segítségét, hogy
lehetõvé tette 2010. július 14-én a Velencén nyaraló
alsózsolcai árvízkárosult és hátrányos helyzetû gyerekek
ingyenes hajókázását a Velencei-tavon.

Alsózsolca, 2010-07-30.
Vig Györgyné

Tájékoztató a lakásfenntartási
(fûtési) támogatásról!

Velence Város Önkormányzata a korábbi évek hagyo-
mányait folytatva, ez évben is segítséget kíván nyújtani
azoknak a velencei állandó lakóhellyel rendelkezõ csalá-
doknak, akiknek a fûtési szezonban a tüzelõ megvásárlása,
illetve a gázszámla kifizetése létfenntartásukat veszélyezteti.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyedi elbírálás
alapján támogatást állapít meg pénzben vagy természetben
azoknak a családoknak, akiknek a megélhetését a lakás-
fenntartási költség veszélyezteti, az alábbi jövedelmi viszo-
nyokat figyelembe véve:

– közös háztartásban élõk esetén: a család egy fõre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (mely jelenleg 
havi 57.000,– Ft),

– egyedül élõ esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át (mely jelenleg havi
71.250,– Ft) és 

– a lakásfenntartás indokolt költségei elérik a háztartás
havi összjövedelmének 30%-át.
A támogatással érintett lakás nagysága – a hasznos

alapterületet számítva  100 m2-t, vagy ennél nagyobb lakás
esetén   a személyenként számított 25 m2-t, nem haladhatja meg.

A lakásfenntartási költségek körén belül havonta az
alábbi kiadások vehetõk figyelembe: lakbér, albérleti díj,
áramdíj, víz és csatornadíj, gázfogyasztás díja,  tüzelõanyag
költsége, szemétszállítási díj, közös költség, valamint a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ részlete. 

A lakásfenntartási támogatás a lakás fenntartásához
kötõdik. Ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élõk és háztartások számától.

Nem állapítható meg támogatás annak a családnak akinek 
vagy vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának az általa
lakott lakáson kívül lakás, lakótelek, nyaraló vagy üdülõtelek
(szociális törvény 4.§. (1) bekezdésében meghatározott
vagyon) van a birtokában, illetve 1 éven belül ingatlant
értékesített, vagy elajándékozott, lakását egyéb módon
hasznosítja (fizetõvendéglátás, albérlet ). 

Amennyiben Ön vagy családja megélhetését a lakás-
fenntartás költségei veszélyeztetik, úgy a mellékelt nyom-
tatványt (lásd: kivehetõ oldal) kitöltve és mellékletekkel ellátva
2010. október 1–29. között a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályához nyújthatja be. A kérelmek elbírálása november
hónapban történik. 

A kérelem késedelmes benyújtása jogvesztõ. 

A kérelemhez (e lapszámban megtalálható) csatolni kell:

– 1 havi jövedelemigazolás,

– nyilatkozat jövedelem hiányról,

– átalánydíj fizetése esetén 1 havi, egyéb esetben 12 havi
számla (áram, gáz, víz, lakbér, közös költség, pénzintézeti
kölcsön)

– 2010. évi szemétszállítási díj befizetési csekk,

– egyedi fûtés esetén számla.
 Heinczné Horváth Edina

 igazgatási osztályvezetõ
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Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása
2010. október 3.

A Köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek általános választását 2010. október 3-ára (vasárnap)
tûzte ki. 

A szükséges jogi tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom a
Tisztelt Választópolgárokat:

Szavazni reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A választópolgár
személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki 2010.
június 16-áig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási
helyén szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az legkésõbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen az
illetékes Helyi Választási Irodához. (Igazolás kiadását az állandó
lakóhely szerinti jegyzõtõl kell kérni)

A szavazás módja: Szavazni csak személyesen lehet. A
Szavazatszámláló Bizottság elõször megállapítja a szavazópolgár
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A
személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, érvényes
igazolványok alkalmasak:
• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi for-

mátumú) vagy
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél

vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya
formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a
lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a Szavazatszámláló Bizottság

átadja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat a
választópolgár jelenlétében bélyegzi le a Szavazatszámláló Bizottság.
A szavazólapok átvételekor a választópolgárnak alá kell írnia a
névjegyzéket. 

10.000 vagy annál kevesebb lakosú településen – így Velencén is –
minden szavazópolgár három szavazólapot kap. Az egyik sza-
vazólapon az azon lévõ polgármester jelöltek közül 1 jelöltre adhatja
le szavazatát. Egy másik szavazólapon a település önkormányzatának
képviselõ-testületének összetételérõl dönthet a szavazópolgár, míg a
harmadik szavazólap a megyei közgyûlés tagjainak megválasztására
szolgál, a megyei listás szavazólapon a választópolgár 1 listára adhatja 
le szavazatát.

FONTOS! A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §.-a értelmében Velence
városában a megválasztható önkormányzati képviselõk száma 8
fõ.

Érvényesen szavazni maximum 8 képviselõre lehet.
Amennyiben a választópolgár nyolcnál több személyre adja le
voksát, szavazása érvénytelen. Amennyiben a választópolgár
nyolc vagy ennél kevesebb jelöltre adja le voksát, szavazása
érvényes.

A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére. Érvényesen
szavazni a jelölt neve mellett, illetõleg a lista neve felett elhelyezett
körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes
szavazatként nem vehetõ figyelembe.

A szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot az
urnába kell dobnia.
PLAKÁT

A választási kampány végéig a jelölõ szervezetek és a jelöltek
engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek
minõsül, amely engedély és bejelentés nélkül elõállítható. Egye-
bekben a plakátra a  sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

Plakát a következõ korlátozásokkal helyezhetõ el:
Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a 

bérlõ, illetõleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan 
esetén – a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló
épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

A választási kampányt szolgáló önálló hirdetõberendezés
elhelyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell
alkalmazni. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt
vagy jelölõ szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható
legyen.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték,
2010. november 2-áig köteles eltávolítani.
VÁLASZTÁSI GYÛLÉS

A választási gyûlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyûlés
szervezõje gondoskodik.

A választási kampány céljára az állami és önkormányzati

költségvetési szervek a jelöltek, jelölõ szervezetek számára azonos
feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb
szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság
elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni,
választási gyûlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú
településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll
rendelkezésre.

A választási gyûlésre a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya
nem terjed ki, így azt nem kell bejelenteni a rendõrségnek, ugyanakkor 
azonban a közterület használatáról szóló rendelkezéseket be kell
tartani.

A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
Kampányt folytatni 2010. október 3-án 00.00 órától 19.00 óráig
tilos.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
 Amennyiben a választópolgár egészségügyi okokból mozgásában

gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti,
hogy a Szavazatszámláló Bizottság vigye ki számára a mozgóurnát.
Mozgóurna csak írásban kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja
elõtt a Helyi Választási Irodától  a szavazás napján a lakóhelye szerinti
illetékes Szavazatszámláló Bizottságtól kérhet. Az igénylés meg-
könnyítése érdekében a Választási Irodánk elkészített egy for-
manyomtatványt, mely jelen újságszámban megtalálható, valamint a
www.velence.hu honlapról is letölthetõ. Az igénylést elektronikus
(e-mail) formában nem áll módunkban elfogadni.

SZAVAZÓKÖRÖK VELENCÉN
I. számú szavazókör: 
2481 Velence, Iskola utca 4. (I. sz. Nyugdíjas Klub) 
II. számú szavazókör: 
2481 Velence, Szent Erzsébet tér 2. (Meseliget Óvoda)
III. számú szavazókör:
2481 Velence, Tópart utca 26.    (Polgármesteri Hivatal)
IV. számú szavazókör: 
2481 Velence, Bethlen G. utca 14. (Zöldliget Ált. Iskola)
V. számú szavazókör:
2481 Velence, Kis utca 1.              (Zöldliget Ált. Iskola)

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
Cím: 2481 Velence, Tópart utca 26. (Polgármesteri Hivatal) 
Az önkormányzati választásokon Helyi Választási Bizottság

mûködik, melynek tagjait a Képviselõ-testület választotta meg. 
Személyi összetétele a következõ: 
Vizer Béla Miklós elnök (06-30- 959-8503)
Balassa Józsefné elnökhelyettes
Pencs Tamásné tag
Czettl Mártonné póttag
Fujtás Józsefné póttag

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
Cím: 2481 Velence, Tópart utca 26. (Polgármesteri Hivatal) 
HVI vezetõ: dr. Papp Gyula Gábor jegyzõ 
Telefon: 06-22-589-402,-416, -425
e-mail: hivatal@velence.hu • fax: 22/472-747
 
HVI vezetõjének jogi helyettese:  Szelei Andrea aljegyzõ
Telefon: 06-22-589-418, 
e-mail: aljegyzo@velence.polghiv.axelero.net • fax: 22/472-747
 
HVI Informatikai felelõse: Heinczné Horváth Edina ig. ov.
Telefon: 06-22-589-412
e-mail: igazgatas@velence.polghiv.axelero.net • fax: 22/472-747
 
HVI pénzügyi felelõse: Molnár Ferencné
Telefon: 06-22-589-410
e-mail: hivatal@velence.hu • fax: 22/472-747

OKMÁNYIRODA: 
Tóth Balázsné 06-22-589-420
Hajdufi Józsefné             06-22-589-428

dr. Papp Gyula Gábor
HVI vezetõ



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

10                     VELENCEI HÍRADÓ     2010. AUGUSZTUS

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. július hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig -
le nes
szem.

ig.

Lak -
cím
kár-
tya

Ve ze -
tõi

eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le -
vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 23 1 7 19 30 - 13 3 96
Nadap 6 - 2 2 - 1 9 - 20
Sukoró 7 2 2 7 9 - 14 - 41
Pákozd 14 2 7 14 6 1 7 - 51
Pázmánd 21 - 4 9 16 1 6 - 57
Szfvár 21 2 7 12 10 - 12 2 66
Ve len ce 36 3 10 44 44 - 25 3 165
Vereb 2 - 1 4 6 - 3 1 17
Lovasberény 13 1 4 16 12 - 5 - 51
Bu da pest 4 - 3 2 18 1 5 - 33
Pusztaszabolcs 10 2 5 12 6 - 4 2 41
Gár dony 4 2 2 6 16 - 4 - 34
Baracska 1 1 1 3 2 - - - 8
Seregélyes 2 1 1 2 5 - 2 - 13
Zichyújfalu 2 - - 1 1 - 1 - 5
Szabadegyháza - - - - 9 - - - 9
Martonvásár 1 - - 3 4 - 1 - 9
Adony 4 - - - - - - - 4
Szombathely 1 1 1 - - - 1 - 4
Csákvár 6 - 2 3 7 - 1 - 19
Pátka 1 - - 2 3 - - - 6
Szentes - - - 2 1 - 3 - 6
Üröm 1 1 1 2 - - - - 5
Vál 2 - - 2 3 1 2 - 10
Tordas 4 1 - 2 1 - 2 - 10
Gyúró - - - 2 1 - - - 3
Össze sen: 186 20 60 171 210 5 120 11 783

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

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

* * * 
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa (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, gondozottak, virággal díszítettek az idei évben is az
ingatlanok elõtti közterületek, ez látható az alábbi felsorolásból is.
Sajnos azonban még mindig vannak olyan ingatlanok, amelyek
említést érdemelnének ugyan, de házszámtábla hiányában nem
beazonosíthatóak.

Zárt u. 5.
Arató u. 5/b., 
Vasút u. 5., 6., 7., 7/a., 8., 9., 13., 18. , 19., 21., 21/a., 30.
Iskola u. 7., 8., 10., 12., 14., 21., 23., 25., 29., 33., 55.
Kossuth u. 5., 11., 16., 29., 35., 36.
Fazekas u. 2., 10., 13., 14., 15., 35., 39.
Cserhalom u. 2., 3., 9., 14.
Munkácsy u. 3., 5.
Rákóczi u. 3., 5., 8/a., 9., 19., 21., 23., 24.,25., 28., 30., 33., 34., 36.
Gyümölcs u. 1., 8., 17., 18., 19., 22., 23., 24., 27., 29., 31., 33.
Bercsényi u. 9., 20., 24.
Bekötõ u. 7., 10., 12., 14/a., 19., 20., 33., 35.
Márvány u. 6.,7., 30., 31., 32.,39., 45., 49., 50., 52.
Hársfa u.1/c., 1/d., 26.
Szabolcsi u. 34.
Vásártér u. 2.,3.,4.,5.,9.,10.,11.,13.,14.,15.,16.,18.,20.,22.
Határ u. 5., 6., 8., 12., 13., 17., 18., 26., 34., 35., 41., 42., 44., 51.,
52.,53., 54., 55., 57., 59., 61., 63.,   67., 69., 71.,73.
Kertész u. 5., 9/c., 10., 12., 16., 18., 22., 28., 30.
Vadász u. 1., 3., 5., 5/b., 8.
Nimród u. 3.,4.,7.,8.,9.,10.
Honvéd ltp. 6., 7., 16., 20.
Cseresznye u.  2., 5/b.,  7., 8., 9., 12., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
23., 25., 31., 34.,  35., 38., 39., 43.,  45., 47., 49.
Úttörõ u. 1.,2.,7., 16.,18.,20., 22., 24., 34., 40., 42., 42/a., 44., 47., 51.,
53., 63.
Árok u. 1., 9., 15.
Akácfa u. 4., 5., 14., 14/a.
Kis u. 9/a., 12., 14., 16., 18., 20., 31.
Fecske u. 1., 3., 2/b., 6., IKER ABC., 20.
Vajda J. u. 8., 10., 19.
Kemény Zs. u. 1., 3., 4.
Kinizsi u. 2., 8., 9., 10., 11.
Új u.  1., 3., 4., 11., 13., 16.
Ország út   9., 29., 31., 33.
Fõ u.  5., 7., 9.,80., 94., 96., 144., 146.
Klein köz 4., 10., 11.
Templom köz 4.
Bethlen u. 5., 7/a., 9., 14., 16.
Esze Tamás utca 
Strand u. 9.
Halász u. 4., 17., 23., 27., 30., 34., 36., 42., 44.

FELHÍVÁS 
Az Idõsek Világnapján a tavalyi évben elsõként

bevezetett tombola-tárgyak sorsolása igen nagy sikert
aratott.

Ezért kérjük a helyi vállalkozókat, amennyiben az idei
évben is lehetõségük van rá, adományaikkal járuljanak
hozzá az idei rendezvényhez is.

Az ajándéktárgyakat (a cég/vállalkozás nevével fel-
tüntetve) a Polgármesteri Hivatal titkárságára: 2010. szep-
tember 24-én 12.00 óráig szíveskedjenek leadni!

Köszönjük: 
Szervezõk
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Tizennégy, tizenhárom, hét
A címbeli talányos számsor megfejtése egyszerû: az egyes

velencei nyári rendezvények sorszámát takarja. Ahogy tavaly, 
ezúttal is sokan panaszolták, rossz, hogy az Északi strandra
került Velence nagy nyári mûsorfolyama, kiesik a város
központjától, nehezen mennek oda az emberek.

 Csak csendesen jegyzem meg, a tûzijáték alkalmával azért
sok ezren megtalálták a helyszínt. Nos, ahogy közismert, a
Velencei-tó Kapuja építkezés egyik területe lesz az
Ezüstparkoló és környéke, ezért volt a kényszerû költözés. S,
hogy szükség van a város központjában egy olyan
létesítményre, ahol komoly rendezvényeket és közösségi
programokat is lehet tartani, azt a távolságra hivatkozó,
elmaradt nézõk véleménye is bizonyítja.
   Az idei Velencei Nyári Zenés Esték végül is szerencsés
sorozat volt, hiszen sátor nélkül legalább két elõadást el kellett
volna halasztani, de nem így történt. A kilencszáz
négyzetméteres, hatalmas színpadot, ötszáz fõs nézõsereget is
befogadni képes sátor óvta az ideiglenesen elköltözött
Kastélypark Színpadot és a színházlátogatókat az Északi
strandon, a Velencei Vízi Vár területén.
   Aki mindvégig figyelemmel kísérte a zenés esték tizennégy
évadját, bizonyára ugyanúgy érezhet, mint én a színház
vezetõjeként: ez a négy elõadás, talán a legerõsebb szezonja
volt az eddigi közel másfél évtizedes sorozatnak, pedig már a
korábbi években is voltak szép számmal remek elõadások.
Köszönhetõ mindez a megszerzett rutinnak és nem csekély
módon annak, hogy a munkához nehezen jutó színészek mind
több megfizethetõ produkciót, elõadást kínálnak magán-
társulataikkal.

Nagy siker volt július végén a novemberi hideg és viharos
szél ellenére a Sziget Színház Dzsungel könyve címû
musicalje, majd ugyancsak e színház elõadása, az Egy
szoknya, egy nadrág címû zenés vígjáték, a fõszereplõ Várfi
Sándor egészen kiváló, sõt – lehet, hogy helytelen leírni, de
nincs rá jobb szó – könnyesre röhögtetõ komédiázásával.
   Nem csalódhattak a nézõk Az ördög nem alszik – Fogi
Színháza – és a Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk –
Turay Ida Színház – vígjátékok elõadásában. Mindkét
darabban közkedvelt színészek profi alakítását élvezhette
mindenki, aki jegyet váltott.

Igazán kegyes volt az idõjárás a Három Nap a Zene
Jegyében elnevezésû mûsorfolyam ideje alatt. Az elsõ napon,
a hetedik Velencei Nemzetközi Néptáncesten ezúttal is
maradandó élményt jelentett az Alba Regia Táncegyüttes
produkciója, de igazi csemege volt az észak-ciprusi török
együttes tánca, vagy a különleges világot, hangzást,
mozgáskultúrát bemutató tajvani táncosok produkciója. Az
estet záró olasz együttes tagjai Nápolytól 150 kilométerre élik
mindennapjaikat. Velencén egy nálunk is ismerõs dallamokra
koreografált fergeteges mûsorral lepték meg a nézõket, ami
remek hírverése volt a népek táncainak.

A mûsorfolyam a Velencei Zene és Tánc Napjával
folytatódott. Az augusztus 20-ai mûsorban a Zöldliget

Táncszínház és a MusiXinszáz produkciója, a Lehetsz király
remek hangú felnõtt énekeseket, tehetséges mostani és
egykori általános iskolás velencei táncosokat vonultatott fel,
nagy sikert aratva.

Csúcsprodukció volt a két éve alakult és profi táncosokból
álló Con-Fusion Dance együttes Kortárs Ír Tánc címû
elõadása. A fiatal mûvészek az ír táncmûvészet olyan
árnyalatait is megmutatták, amit eddig nemigen ismert a hazai
közönség. Az biztos, hogy e társulat még sokszor szerepel
majd sikereivel a hírekben.
   Sokan kételkedtek abban, hogy az együttesek világában
ismeretlen nevû Ignácz Attila és zenekara érdemes lesz majd a
figyelemre. Nos, súlyosan tévedtek a kételkedõk. Ignácz
Attila a Kastélypark Színpad létrejöttétõl biztosítja társaival,
szaktudásával és technikájával a magas színvonalú
hangosítást, színpadi világítást, de azt csak a bennfentesek
tudták, hogy fantasztikus énekhanggal is rendelkezik. Most
együttesével megmutatták tudásukat. A zenekarban többen is
remekül énekelnek, a zenészek pedig magabiztos hangszeres
tudással biztosították a vérpezsdítõ, hangulatos estét. 
   A tizenharmadik Velencei Nemzetközi Fúvószenekari és
Mazsorett Napon öt táncegyüttes és négy fúvószenekar
szerepelt, közöttük egy olasz város zenekara is. A táncosok
között voltak világbajnoki ezüstérmesek, és helyibeliek, a
zenészek pedig mindvégig élvezték a muzsikálást, örömüket
átvette a mûértõ közönség is. A záró együttes, az Ujflucher
Buam, a fúvószenét a hagyományostól eltérõen játszó banda
olyan frenetikus hangulatot teremtett, hogy sokan táncra is
perdültek a színpad elõtt. A város születésnapját köszöntõ
tûzijáték a becslések szerint háromezernél is több embert
vonzott a tópartra, akik közül nagyon sokan ottmaradtak DJ
Smash szokásosan magas színvonalú Retro Partyján.

Végezetül, de semmiképpen sem utolsósorban el kell
mondanom, mit sem ért volna az Önkormányzat önzetlen
támogatása, az egész éves szervezõmunkám, ha nem áll
mellettem olyan három ember, akik nélkül lehetetlen lett volna 
gördülékenyen, szinte hibátlanul megrendezni a velencei nagy 
mûsorfolyamot. Bruck József és Sári Kálmán személyében
két, lehetetlent nem ismerõ, fáradhatatlan munkatársam van
immár közel másfél évtizede, míg Nagy Edit Nünü olyan
társam volt az eseménynek lebonyolításában, ami nélküle
sokkal nehezebb lett volna. De nagyon sok segítséget kaptam a 
Polgármesteri Hivatal munkatársaitól, közöttük is
kiemelkedõen Balogh Erikától, vagy a támogatói pályázat
sikerében elévülhetetlen érdemeket szerzõ Kovács
Istvánnétól.

Tudjuk, hogy önkormányzati választás elõtt áll a város, és
mielõtt vád érne, hogy politikai területre tévedtem, pedig ez
rendkívül távol áll tõlem, mindössze reményemet fejezem ki:
bízom abban, hogy a soron következõ Képviselõ-testület a
következõ ciklusban sem hagyja veszni a nyári rendez-
vényeket, Velence város kulturális értékeit.

Máté G. Péter
szervezõ
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2010. évi 
velencei programok

október 1.  (péntek) 17.00 óra: 

Idõsek Világnapja – Fehér Ház

október 2. (szombat) 10.00 óra: 

Babák Rózsakertje ünnepség és

Nyárbúcsúztató

október 23. (szombat) 10.00 óra: 

Nemzeti ünnep

Hõsök parkja

október 29. (péntek) 16.00 óra:  

Halottak napja

Egyházakkal közösen, temetõben és

a katonatemetõkben

TERMÁLFÜRDÕ HÍREI
Kedves Velencei Olvasó!

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. A fürdõbelépõk árairól pontos információt honlapunkon
találhat, illetve az 589-971 telefonszámon nyújtunk felvilágo-
sítást.

Tájékoztatunk továbbá minden kedves érdeklõdõt, hogy a
fürdõ szeptember 20-tõl 24-ig idõszakos karbantartási
munkák miatt zárva tart, nyitás szeptember 25-én! 

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

Kérjük szíveskedjen 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 manager

Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület hírei
TERET A VIDÉKNEK! – PÉCS

     Idõpont: 2010. szeptember 10–12. (péntek – vasárnap)
A „Teret a vidéknek!” címû fesztivált azzal a céllal kívánjuk 

megrendezni Pécsett, hogy lehetõséget biztosítson a magyar
vidék minél teljesebb bemutatkozására az EURÓPA
KULTURÁLIS FÕVÁROSA évében, mivel úgy érzékeltük,
hogy a magyar vidék nem kellõ súllyal jelenik meg annak
központi programkínálatában.

A Pécsi Kossuth téren alakítjuk a rendezvényhelyszínt. Itt 3
napig – térítésmentesen – lehetnek jelen a 7 régió 96
LEADER térségébõl érkezõ kiállítók, a Szigethez hasonlóan
összesen faházakban, illetve az itt is kialakított ún. LEADER
– piacon.

III. Magyar Vidék Napja – Budapest,
Vajdahunyad vár

Tervezett idõpont: 2010. szeptember 24. (péntek)
A rendezvény célja: országos nyilvánosság biztosítása és a

figyelem felkeltése (konferencia keretében) az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program, az Európai Unió
Leader-elv valamint a helyi közösségek munkája iránt.
Továbbá, évente ünnepi lehetõséget nyújtani a magyar vidék
eredményeinek, a helyi termelõk és termékeik bemutatkozása,
népszerûsítésére kiállítás, vásár keretében

A Mezõgazdasági Múzeum elõtti sétányon alakítjuk a
rendezvényhelyszínt. Itt 1 napig – térítésmentesen – lehetnek
jelen a 7 régió 96 LEADER térségébõl érkezõ kiállítók, a
Szigethez hasonlóan faházakban, illetve az itt is kialakított ún.
LEADER – piacon.

A jelentkezõktõl a másik két rendezvényhez hasonlóan a
hungarikumok, a jellegzetes, minõségi kézmûves, népmû-
vészeti termékek bemutatását várjuk.

További információ: www.velenceitoleader.eu 

LEADER pályázati hírek
a Velencei-tónál!

A nyertes IV. tengelyes LEADER pályázók közül 23-an

nyújtottak be kifizetési kérelmet, augusztus 2-ával a Velen-
cei-tó Térségfejlesztõ Egyesület területén. Az országos  96
LEADER Helyi Akció Csoport közül a Velencei-tó területén a
legtöbbet. Ennek egyik oka, hogy országosan nagyon sok
nyertes még nem kapott értesítést a támogatásról, másrészt,
hogy igen magas volt területünkön a nyertesek száma.

Felhívjuk a nyertesek figyelmét, hogy a kifizetési kérelmek
benyújtásánál nagyobb pontosságra törekedjenek, mert az
alábbi hibák a formanyomtatványok kitöltésénél gyakran
elõfordultak, és ez elutasításhoz, vagy hosszas hiánypótláshoz
vezethet, így késõbb jutnak a pályázók a kifizetésekhez. 

Nincs minden formanyomtatvány aláírva, Könyvvezetésre
jogosult nem írta alá, Másolat nincs hitelesítve, Rossz
formanyomtatványon adták be, Árajánlatos tételbejelentõt
hiányosan töltik ki, Fénymásolat rosszul olvasható, Nincs
minden kötelezõ rájegyzés rávezetve a számlákra (általában a
kiadási tételazonosító), Megváltoztatott partner esetén nincs
két árajánlat csatolva (nincs ellenárajánlat), Alanyi vagy tárgyi
adómentes számlákon AM vagy TM helyett 0%-os áfát írnak, A 
fõlap 8. pontjában nincs kitöltve a szöveges rész

III. tengelyes pályázatok 
A Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület területén 18

kérelem lett beadva a III. tengelyes 2. körben. Az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program (UMVP)  Vidéki élet minõ-
sége és a vidéki gazdaság diverzifikálása elnevezésû III.
tengely nem-horizontális jogcímeire összesen 18 db támo-
gatási kérelmet nyújtottak be decemberben  a Velencei-tó
környéki 5000 fõ alatti településekrõl. Mikrovállalkozások
létrehozása és fejlesztésére 7 db, turisztikai tevékenységek
ösztönzésére 6 db, vidéki örökség megõrzésére 3 db, továbbá
falumegújításra 2 db támogatási kérelem érkezett telepü-
lésekrõl.  Az ügyfelek közel 140 millió Ft forrást igényeltek,
mely támogatási összeg segítségével akár kétszáz  millió  forint
összértékben valósulhatnak meg beruházások a térségben. 

A kérelmek adminisztratív, formai ellenõrzése megtörtént,
5 kérelem Igazgató Felülvizsgálatra vár, rövidesen a többi

(Folytatás a 14. oldalon)
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kérelem is az ellenõrzések végsõ szakaszába érhet, várhatóan
15 kérelem kaphat kedvezõ elbírálást a térségben, és így a
nyertesek az õsz folyamán beruházásaikat megkezdhetik.

Õsszel megújulnak 
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

Az Õsz folyamán minden LEADER HACS aktualizálja
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját, hiszen a megvalósult
beruházások értékelése,  meghatározza a további lépéseket. Az
új igények a tapasztalatok ismeretében, új irányokat is
felvethetnek minden területen, vagy ráirányíthatják a figyelmet
a felmerült hiányosságokra is.

Remélhetõleg a bírálati rendszer felgyorsul, és egy-
szerûsödik a pályáztatás 2011-ben, ezzel is elõsegítve a
gazdaság élénkítését.

Velencei-tó dinamikus fejlõdése
az UMVP-ben 

Miután egy három éves megfeszített munka jelentõs
mérföldkövéhez érkeztünk, magunk is számvetést készítettünk
az eddig eltelt idõszakról, és az elért eredményekrõl.

Úgy gondolom, a Velencei-tó kilenc településének életében 
meghatározó volt ez a három év, és ennek a három évnek az
eredményei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által 
nyújtott  pályázati lehetõségei, hosszú távon is elõsegíthetik a
további gazdasági és idegenforgalmi fellendülését a kilenc
településnek.

Az elért eredményeket felsorolni hosszas lenne ezért
engedjék meg, hogy pár meghatározó elemet említsek meg.

– A térségnek lett egy  nagyon jó alapokat biztosító Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiája, mi több ezt a települések
magukénak érzik

– Alkalmazzuk a szomszédolás elvét, a települések töre-
kednek az egymás megismerésére, és az együtt gondolkodásra,
együttmûködésre

– Rengeteg közös találkozó, fórum, települési közösségi
találkozó, több mint 300 projekt adatalap, projekt csíra, amibõl
felépült a stratégia, és ma már elmondhatjuk kb. 100 projekt
meg is valósulhat.

– Éltünk azokkal a lehetõségekkel amikor bemutathattuk és
népszerûsíthettük a Velencei-tavat, és a turisztikai szolgál-
tatásokat, LEADER Expo, Falunapok, HungaroringFest,
Sziget Fesztivál, kiállítások, www.umvp.eu, Utazás kiállítás,
média megjelenések, együttmûködés más térségekkel

– Megjelentettünk  egy színvonalas hiánypótló kiadványt a
Velencei-tó természeti, kulturális, történelmi értékeirõl

Annak ellenére, hogy az országban a 96 LEADER HACS
közül az egyik legkisebbek vagyunk, a település számot
tekintve, ma 12 nyertes III. tengelyes, 48  db IV. tengelyes
LEADER nyertessel büszkélkedhetünk, és 18 db  III. tengelyes
pályázó vár döntéshozatalra.

A Velencei-tó térségében nem volt ezt megelõ-
zõen LEADER program, a tudatlanok bátorságával, és
eltökéltségével indultunk el 2007-ben, igazi közösséggé
sikerült formálódnunk, vannak terveink a jövõre nézve is 
szeretnénk tovább haladni, hiszünk a vidékfejlesztés ezen
formájában.

Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület

munkaszervezet vezetõ (Velence)

(Folytatás a 13. oldalról)
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Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója
a gyermekek után járó ellátásokról

Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a
gyermeket vállaló, nevelõ szülõk nincsenek tisztában az õket
megilletõ ellátásokkal, az igénylés menetével és az ellátás
megállapításának szabályaival. 

A könnyebb eligazodás érdekében bemutatjuk azokat az
ellátásokat, kedvezményeket, amelyek megilletik a gyermeket
nevelõ szülõket.

Gyermekek után járó ellátások,
kedvezmények

I. CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSI FORMÁK
II. A BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT
ELLÁTÁSOK,

III. A GYERMEKET NEVELÕ SZÜLÕK EGYÉB
ELLÁTÁSAI,

IV. A TARTÓSAN BETEG, ILLETVE SÚLYOSAN
FOGYATÉKOS GYERMEKEK UTÁN
MEGÁLLAPÍTHATÓ ELLÁTÁSOK.

Ez alkalommal a
„Családtámogatási ellátási

formákat” ismertetjük:
Milyen családtámogatási ellátási formák léteznek? 

– családi pótlék, magasabb összegû családi pótlék;

– gyermekgondozási támogatás; 

– anyasági támogatás. 

Családi pótlék: 
A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az Állam

havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt. 

Ki jogosult családi pótlékra? 
– a vérszerinti, az örökbe fogadó szülõ, a szülõvel együtt élõ 

házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt
gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás
már folyamatban van, a nevelõszülõ, a hivatásos nevelõszülõ, a
gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes
hatállyal elhelyezték,

– a még nem tanköteles, 
– tankötelezettsége megszûnéséig a tanköteles, az általános

iskolai, középiskolai, szakiskolai (közoktatási intézmény)
tanulmányokat folytató, 23. életévét még be nem töltött, saját

háztartásában nevelt gyermekre tekintettel. 

Továbbá családi pótlékra jogosult: 
– vagyonkezelõi joggal felruházott gyám, illetõleg a

vagyonkezelõ eseti gondnok a gyermekotthonban, a javí-
tóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben
lévõ gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, fenti feltételekkel 
rendelkezõ gyermekre (személyre) tekintettel,

– Magyarország területén mûködõ szociális intézmény

vezetõje az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel; 
– tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve

súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána tizennyolcadik
életévének betöltéséig magasabb összegû családi pótlékot

folyósítottak; 
– gyámhivatal által a szülõi ház elhagyását engedélyezõ

határozatban megjelölt személy, amennyiben még nem tan-
köteles, vagy tankötelezettsége megszûnéséig a tanköteles,
általános iskolai, középiskolai, szakiskolai (közoktatási intéz-
mény) tanulmányokat folytat, s a 23. életévét még nem töltötte

be. 
Ha a kiskorú szülõ gyermekének nincs gyámja, vagy ha a

16. életévét betöltött kiskorú szülõ a saját háztartásban nevelt
gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, a családi

pótlékot a kiskorú szülõnek állapítják meg.

MAGASABB ÖSSZEGÛ CSALÁDI
PÓTLÉK 

A tartósan beteg, illetõleg súlyosan fogyatékos gyermek
(személy) után magasabb összegû családi pótlékot

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.

Telefon: (22) 470-288; fax: (22) 589-157
E-mail: human01@freemail.hu

TÁJÉKOZTATÓJA
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
LEHET IGÉNYBE VENNI: 
Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus,
minden kedden 14.00 órától 16.00 óráig.
Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap 
elsõ szerdai napján 14.00-16.00 óráig.
Dr. G. Szabó Szilvia jogász.
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

Nyugdíj és társadalombiztosítási szaktanácsadás, ügyin- 
tézés:  Bencsik Ferencné  (Elérhetõség: 472-384)
szerda 9.00–11.00 óráig. 
Velence, Tópart u. 52. Kastély házasságkötõterem 
(Tel.: 472-453). 

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó
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folyósítanak a betegség fennállásig, illetõleg a gyermek 18.
életévének betöltéséig. A 18 évesnél idõsebb személy abban
az esetben jogosult a magasabb összegû családi pótlékra, ha 
18 éves koráig magasabb összegû családi pótlékot
folyósítottak utána, s munkaképesség-csökkenésének mér-
téke eléri a 67%-ot, vagy egészségkárosodásának mértéke

eléri az 50%-ot. 
Magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak az 1500

gramm születési súly alatt született gyermek után 3 éves

korig, abban az esetben is, ha nincs tartós betegsége.

Gyermekgondozási támogatás: 
A gyermeket gondozó szülõ ellátása, amelynek két formája

van: 

– a gyermekgondozási segély; 
– a gyermeknevelési támogatás.

Anyasági támogatás: 
Egyszeri pénzbeli juttatás, a szüléshez kapcsolódó kiadások 

fedezésére. 
Mely szerv állapítja meg és folyósítja a családtámo-

gatási ellátásokat? 
– a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága,
– az alábbi szerveknél mûködõ családtámogatási kifize-

tõhely:

• az Országos Rendõr-fõkapitányság,

• a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok,

• az ORFK Köztársasági Õrezred,

• a Nemzeti Nyomozó Iroda,

• a Készenléti Rendõrség,

• a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság,

• a Honvédelmi Minisztérium,

• az Információs Hivatal,

• a Nemzetbiztonsági Hivatal,

• a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,

• a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ,

• az Országgyûlés Hivatala.
A gyermeknevelési támogatás, és a nagyszülõi gyermek-

gondozási segély megállapítása és folyósítása a Magyar
Államkincstár Regionális Igazgatóságának hatáskörébe tarto-

zik. 
Melyek a munkaviszonyban álló szülõt megilletõ fõbb

ellátások, kedvezmények? 
– táppénz,
– gyermekápolási táppénz,
– terhességi-gyermekágyi segély,
– gyermekgondozási díj,
– gyermek után járó szabadság és pótszabadság,
– az apát megilletõ munkaidõ kedvezmény.
Melyek a gyermek neveléséhez kapcsolódó egyéb ellá-

tások? 
– a személyi jövedelemadót csökkentõ kedvezmény (három 

vagy több gyermeket nevelõ család esetén vehetõ igénybe),
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli

gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás,
– gyermektartásdíj megelõlegezése,
– étkezési térítési díjkedvezmény,
– ingyenes tankönyvellátás,
– életkezdési támogatás,

Amennyiben kérdésük van, vagy segítségre van szükségük
az igényléssel kapcsolatban, forduljanak a Humán
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálathoz: Velence, Tópart
u. 52. (Kastély) Tel.: 06-22-470-288

E-mail: human01@freemail.hu

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ pszichológus-családgondozó

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás célja: a szolgáltatást igénylõk saját

lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történõ segítése, élet-
vitelük megkönnyítése. Gondoskodunk idõskorú szemé-
lyekrõl, pszichiátriai betegekrõl, fogyatékos személyekrõl,
valamint szenvedélybetegekrõl, akik állapotukból adódóan az
önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekrõl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve
bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

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

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

Érdekképviselet: szociális és egyéb hivatali ügyintézés
segítése.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történõ
beköltözés segítése.

Jelenleg a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
650,– Ft/óra. 

A személyi térítési díj: intézményi térítési díj x gondozási
idõvel. 

A személyi térítési díj: összege csökkenthetõ, illetve
elengedhetõ, ha az igénylõ jövedelme ezt indokolttá teszi.

1 2 3

Jövedelem 0–57 000,– Ft 57 001–85 500,– Ft 85 501,– Ft

Intézményi
térítési díj
fizetendõ
%-a

0% 50% 100%

Fizetendõ
gondozási
óradíj

0 330,– Ft 650,– Ft

Információ és jelentkezés:
Tel.: 22/ 470-288,
Palánki Katalin

Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Velence Tópart u. 26 (Kastély)
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„ÖT NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL”
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010

évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az
Oktatásért Közalapítvány pályázatot írt ki a közoktatás
területére nyári tehetséggondozó táborok támogatására. 

A pályázaton elnyert összegbõl 2010. augusztus 9-e és 13-a
között 20 tehetséges gyermek egy hetes, ingyenes táborozására
nyílt lehetõség. A résztvevõ tanulók Velence, Kápolnásnyék,
Sukoró és Pázmánd általános iskoláiból kerültek ki. 

A tábor az „Öt nap alatt a Föld körül” elnevezést kapta.
Lehetõsége nyílt a gyerekeknek ismerkedni a földrészek
állatvilágával, növényzetével, éghajlatával, nevezetességeivel,
érdekességeivel, népi játékaival. Minden nap az adott
földrészre utaló ételt készítettünk tízóraira és jellegzetes
gyümölcsöket kínáltunk uzsonnára. 

Az együtt eltöltött idõ alatt próbáltunk a gyerekeknek minél
színesebb, érdekesebb, szórakoztatóbb, fejlesztõ programokat
kínálni. 

Nagy élményt nyújtott a Velencei-tavon történt sétahajózás,
a Fõvárosi Állatkertben tett kirándulás, a jóga sátorban tett
rövid látogatás. 

A kézmûves foglalkozásokon díszítettünk mézeskalácsot,
fûztünk, fontunk ékszereket, készítettünk papírsárkányt, arcot
festettünk és rengeteg fejlesztõ játékkal ismerkedtünk meg. 

Nagyon gyorsan eltelt a hét és ez alatt a rövid idõ alatt igazi
közösségé formálódtunk. 

Az elkövetkezendõ tanévben mindenkinek kívánunk jó
tanulást, reméljük hamarosan találkozhatunk ismét, hogy sokat
játszhassunk és játszva tanulhassunk. 

Üdvözlettel: 

Julika néni, Klári néni, Gabi néni 

Egészséges
és Kulturált Emberekért
Egyesület – EKEE

Velence, Árok u. 2. tel: 06-70/313-6198
(Törökné Fellner Márta) • http://egyesulet.extra.hu

Rendszeres foglalkozásaink
A foglalkozások helyszínei megváltoztak!

Megnyitja újra kapuit a KASTÉLYKLUB!
Nagy örömünkre, egyesületünk megkapta Velence Város
Önkormányzatától használatra a Tópart u. 52. szám alatti
Kastély alagsorában található Kastélyklubot. Az ünnepélyes 
megnyitót 2010. szeptember 24-én (pénteken) 16 órai
kezdettel tartjuk, amelyre szeretettel várunk minden
érdeklõdõt. 
–  Chuan Shu  (harcmûvészet): 

hétfõ, csütörtök 18-20 óra 
kezdõknek hétfõ, csütörtök 18-19 óra 
(érd.: Sánta József 36-70/313-6190)
Helyszín: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola tornaterme Velence, Bethlen u. 14.

– Csi kung: szombat 7-9 óra 
(érd.: Sánta József 36-70/313-6190)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

– Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
(érd.: Kalapos Örs 36-70/320-0601)
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastélyklub

A többi foglalkozás szervezése folyamatban van,
részletekért hívja a 36-30/409-8130 telefonszámot.
Tervezett foglalkozások: jóga, törzsi hastánc, callanetics
torna, társastánc, meditáció, kézmûves foglalkozás, egész-
ségmegõrzés témában elõadások.

Szeretettel várom a gyógyulni 
vágyó kedves vendégeimet!
Jádeköves masszázságyon 

kezelést vállalok.  

Izmok lazítása, csigolyák beállítása, idegszálak sza-
baddá tétele, izületek, izomfájdalmak enyhítése, salak-
talanítás, méregtelenítés, kalcium beépülése és kerin-
gésjavulás, az erek kitágulása, a zsibbadások megszûnnek,
menopauza tüneteinek megszûnése, migrénes fejfájás
enyhülése. Csökken a meszesedés, a vérnyomás rendezõdik, 
javítja a közérzetet, erõsíti az immunrendszert, segíti a
vérkeringést, segíti a D-vitamin beépülését a szervezetbe.  

Kínai masszázzsal: segíti az egészség megõrzését, az
akupunktúrás csatornákban helyreállítja az energiák áram-
lását, erõsíti a test ellenállását, javítja az izomproblémákat.

Sánta Gábor 06-70-779-6575 Velence, Vásártér utca 49.
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Kedves Anyukák, Babák, Gyerekek!
Augusztusi programjaink között szerepelt fürdõzés a

Velence Spa-ban, élményekben gazdag sétahajózás és vidám
játékos játszóterezés is. 

A nyári szabadtéri programjaink után õsszel újra várja
Klubunkat a Mikkamakka Játéktár, ahol mindet hét szerda
délelõtt élünk klubéletet. Beszélgetünk, megosztjuk egymással
tapasztalatainkat, vagy éppen meghívott vendégeinktõl
kaphatunk különbözõ témákban hasznos tanácsokat. A nyári
programokhoz hasonlóan Klubunk további programja is
változatos és élményekben gazdag lesz. 

A szerdai délelõttök mellett, amíg a jó idõ tart lesznek
szabadtéri programjaink is, melyekrõl a honlapunkon olvas-
hattok, friss infót pedig a Heti Hírlevelek tartalmaznak.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, 
régi és új tagunkat összejöveteleinken

szerdánként 9-12-ig
a Mikkamakka Játéktárban

Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Szeptemberi programjaink:

2010. 
szeptember 8.

Angol nyelvi
bemutató óra

Sola Suli

2010. 
szeptember 15.

Nyári
élménybeszámolók

Egymás között

2010. 
szeptember 22.

A Mikkamakka
Játéktárról…

Kecskés Márta
és Mittich Anett

2010. 
szeptember 29.

Hipp
termékbemutató

Laufer Zsanett
területi képviselõ

Kedves Kismamák! 
Õsszel újra indul a velencei Babaváró Klub, ahova

szeretettel várjuk a Kismamákat beszélgetni, ismerkedni,
bánatban, örömben osztozni. 

Beszélgetünk, megosztjuk egymással tapasztalatainkat,
vagy meghívott vendégeinktõl kapunk választ a babavárással
kapcsolatos kérdésinkre.

Szeretettel várunk benneteket minden hónap második
csütörtökjén 17.00 órakor a velencei Kastély Házasságkötõ
termében (Tópart út 52.). Legközelebbi idõpont szeptember 9.
Gyertek és látogassatok meg minket, hisz olyan barátságokat
köthettek, melyek a szülés után is hasznosak lehetnek.

Kérdés esetén keressetek, hívjatok, írjatok bármikor a
következõ elérhetõségen:

Málics-Talabér Veronika
06/20/570-5876

vtalaber@vipmail.hu
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Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Még itt a nyár, de az a nagy hõség talán már nem lesz,
amelytõl mindenki szenvedett, úgy a kicsi, mint a felnõtt,

idõsebb.
Lezajlott a budapesti kirándulásunk, ami igen jól

sikerült. Jó volt a zene, sokan voltunk, a mûsor is tetszett
mindenkinek. Tombolázhattunk is, jól érezték magukat a

pázmándi vendégeink is.
Egészségszûrõ vizsgálat volt a Klubban egy pénteki

napon, melyen sokan vettek részt, már korán reggeltõl. A

nagy érdeklõdésre tekintettel Szeptemberben megismétlik.  
A Velencei Nyári Zenés Esték programsorozaton belül, a 

szabadtéri színházban megnéztük a „Dzsungel könyve” c.
musical elõadást. A Klubból kevesen voltunk, mert akinek
nincs autója, közülük sokaknak fárasztó átmenni a vasúti

aluljárón a kivonatig, késõ este pedig ugyanígy hazajönni. 
Pár napja kirándulni voltunk Ráckevén, szintén a

pázmándi vendégeinkkel, ahol megtekintettük a templomot, 

majd jót fürödtünk a wellnes-fürdõben.
Augusztus hónapban még szünetet tartottunk a Klubban,

de szeptembertõl folytatódnak a szokásos heti klub-
találkozóink, az Iskolai utcai „Közösségi Ház” felújítási
munkálatai miatt, a  Zöldliget Általános Iskola új épü-

letében.

 Mindenkinek jó pihenést, jó egészséget kívánok!
Bicskei Józsefné

 klubvezetõ

* * *

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. sz. Nyugdíjas Klub tagságának sok élményben volt

része. Természetesen gondolok a Szakorvosi Ren-
delõintézet bemutatására, amely felszereltsége bíztató képet 
nyújt a betegek kezelésére, az orvosok által nyújtott

gyógyításhoz és ami igen fontos, nem kell utazni
Székesfehérvárra kezelésre és utána fáradtan hazaérkezni. 

Mi idõs, beteges emberek vagyunk, de biztos vagyok
benne, a fiatalabb korosztály is örömmel fogja igénybe
venni ezt a felépítményt, amire büszkék lehetünk.

Sok mindenre büszkék lehetünk, ami Velence városban
létrejött, ami nem elherdált pénz. Szükség van az iskolára,
ahol gyermekeinket, unokáinkat modern felszereltségek,
valamint jól szakképzett tanárok várják. Visszaemlékszem a 
mi gyermekkorunkra, amikor lehetõségünk sem volt a
palatáblán és a krétán kívül másra.

Ahogy a fürdési lehetõségünk is annyi volt, hogy amikor
a disznókat, teheneket az úgynevezett „kanász” kihajtotta
legelni a mezõre, ahol pocsolya, sár volt, mi is mehettünk a
tópartra, ami szintén nem volt strandnak nevezhetõ, hiszen
térdig jártunk az iszapban. Ma már nagyot változott a világ,
de a Velencei-tó környéke is, ahol igazi strandolási
lehetõség nyílott mindenki számára.

Programjaink voltak a nyáron is, kirándulás, fürdés,

ismerkedés a dunaújvárosi fürdõvel, voltunk Ráckevén is

szintén fürödni. Ezek a kirándulási napok azért is voltak jók,

mert ki nem fogyható témák, beszélgetések voltak

közöttünk, megtárgyaltuk a régi Velence és az „új” Velence

között lévõ változásokat.

Augusztus 20-ával õseink szerint vége a nyárnak, de mi

még bízunk egy kis jó idõben. Budapesten a Stefánia

Palotában jártunk „Magyar nóta délutánok”-ra, de még egy

– két fürdõzést is beiktatunk a programjainkba. 

Minden második pénteken találkozunk a Halász u. 14.

sz. alatt lévõ klubhelyiségben szeptember 15-ig délután

17.00 órakor, és majd az õszi – téli találkozásaink

idõpontjait megbeszéljük.    

Minden kedves Olvasónak, Klubtagnak, Nyugdíjas

társamnak továbbra is jó egészséget kívánok!
Vén Lászlóné

klubvezetõ

N y u g  d í  j a s  K l u  b o k  h í  r e i

Napközis táborok a baptista imaházban
Vidám éneklés és gyermekkacaj verte fel az amúgy

hétköznaponként csendes baptista imaház csendjét július
5–9-ig, és 12–16-ig. Ezen a két héten napközis tábort
tartottunk, így szolgálva városunk felé. Régóta éreztük
szükségét annak, hogy segítsünk azoknak a szülõknek, akiknek 
gondot okoz gyermekük elhelyezése a nyári szünetben. Így
született meg az elhatározás, hogy az idén két héten keresztül
napközis tábort szervezünk.

Kalandozás az esõerdõben
Az elsõ héten, képzeletben elutaztunk az Amazonas kör-

nyékére, ahol slide-show segítségével megismerkedtünk az
esõerdõ növény- és állatvilágával. Ezen keresztül megláttuk,
Isten milyen csodálatos világba helyezett el bennünket.

A hét folyamán különbözõ bibliai történeteken keresztül
megismertük Istent mint Teremtõt, a Csodálatos Gyógyítót, a
Gondoskodót, a Szabadítót, aki Jézusban jelentette ki magát, és
mint szeretõ Istent, aki mindnyájunkat hív és vár.

Programjaink között szerepelt a Camponában a Tropicá-
rium megtekintése, ahol egy lelkes vezetõ segítségével
közelebbrõl is megismertük az esõerdõ állatait.

Szerdán Sarf György vezetésével ismerkedtünk a Pákozd-
Sukorói Arborétum növény- és állatvilágával. A vidám játszás
után kondérban fõtt finom paprikás krumpli várt az éhes
csapatra, amelyet Csányi Nándor készített számunkra.

Csütörtökön kenutúrán vettünk részt, ahol a Velencei-tó
növény- és madárvilágával ismerkedtünk meg.

(Folytatás a 20. oldalon)
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Pénteken bemutatót készítettünk, a héten tanult történe-
tekbõl, amelyre meghívtuk a szülõket is. A gyerekek a saját ma-
guk által készített jelmezekben adták elõ a bibliai történeteket.

Szeretnénk köszönetet mondani a gyülekezet vezetõ-
ségének, akik lehetõvé tették, hogy ezen a héten használjuk az
imaházat, valamint Vadon Sándor lelkipásztornak és
családjának, akik lelkes munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy ezen a héten mindenki jól érezze magát.

Kirkner Valéria és Bóra Csilla

„Ki öleli a világot, 
kinek karja véd?…”

Családias csoport jött össze erre a hétre. Volt olyan kislány,
akinek ez volt az elsõ tábora. Milyen csodálatos, hogy van
lehetõségünk igazi kincsekkel is megismertetni a gyerekeinket!

 Minden reggelt imaközösséggel, beszélgetõ körrel, majd
énekekkel, dicsõítésekkel kezdtük. Vadonné Marika, lelki-
pásztorunk feleségének gitárkísérete tette hangulatossá és igazi
élménnyé az Istennek való éneklésünket. 

Hétfõn a Teremtés történetével találkozhattak a gyerekek.
Megtudhatták, hogy mi is történt azon a zsúfolt héten. Délelõtt
és délután is sikerült fürödni a tóban. A délutáni pancsolás
közben fekete felhõk kezdtek gyülekezni körülöttünk, és
néhány pillanat múlva pedig egy hatalmas felhõszakadás zúdult 
a nyakunkba. Azt se tudtuk, mitévõk legyünk: magunk álljunk

fedett rész alá, vagy a cuccainkat mentsük. Végül bõrig ázva, de 
élményekben gazdagon cuppogtunk az imaházhoz. 

Kedden Noé történetével találkozhattunk. Csoportos
bárkaépítés, fürdõzés színesítette és hûsítette ezt a napot. Az
engedelmességet tanulhattuk meg Noé történetébõl. 

Szerdán Dávid és Góliát története arra buzdított bennünket,
hogy aki az Úrban bízik, azt a számunkra lehetetlennek tûnõ
helyzetekbõl is ki tudja hozni és gyõztessé tudja tenni. Sok
kirándulás várt ránk ezen a napon. Autókkal Pázmándra
mentünk: Zsidó kõhegy, vízimalom, forrás megismerése várt
ránk. Nadap: Szintezési õsjegy volt a következõ állomás, majd
a lovasberényi út melletti erdõben egy nagy számháborúval
fejeztük be ezt a forró napot. 

A csütörtöki nap kora reggelén vonatra ültünk. Úti célunk
Budapest: Planetárium, Sziklakápolna. Mindkét helyen
csodálatos dolgokat láttunk. Zákeus és Gellért püspök
történetével ismertetett meg Joli néni. Isten gondoskodását
ezen a napon is éreztük. Magyarország  egyedüli sziklatemp-
lomában – amit a pálos rend alapított – egy hittestvérünk
nagymamája kalauzolt bennünket. 

Az utolsó napon a tékozló fiú történetével találkozhattunk.
Majd a héten tanult történeteket dramatizáltuk, készülõdtünk az 
esti elõadásra. A számháború annyira sikeres volt, hogy
megismételtük. Este pedig bemutattuk a szülõknek a táborban
tanultakat. 

Köszönjük szépen a gyülekezet nõtestvéreinek a
süteményeket, az ifjúságnak az egész hetes segítségét. Külön
szeretném megköszönni kolléganõmnek és hittestvéremnek,
Tóth Jolánnak, hogy együtt szolgálhattam vele ezen a héten.
Hálásak vagyunk a szülõknek, hogy ránk bízták a gyerekeiket. 

Papp Sándorné Zsóka

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 

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

Római Katolikus Egyházközség 
miserendje:

Templom (Ó-falu – Fõ u.):
 hétfõtõl – péntekig: 18.00 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

(Folytatás a 19. oldalról)
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K Ö Z É R D E K Û  I N F O R M Á C I Ó K

Tárnok – Székesfehérvár vonalszakasz átépítésével kapcsolatos
2010. július havi jelentés

Tárnok – Martonvásár állomásköz: 
A nyílt vonal átépítésére 2011-ben kerül sor.
Martonvásár állomás:
Az új gyalogos aluljáró befejezõ, belsõ szerelési munkái

folynak. Elhelyezésre kerültek a liftek, valamint a vízelvezetés
berendezései. Elkezdõdött a tolatási padkák rendezése, terep-
rendezés, a kivitelezõ telephelyének felszámolása. Ezek után
elkezdõdhet a Vasút utca átépítése, buszforduló és burkolt rak-
terület építése. Folyamatban van a váltófûtési berendezések
telepítése. 

Martonvásár – Kápolnásnyék állomásköz:
A Baracska megállóhelynél, a Váli völgyben épülõ kétol-

dali támasztótöltések esõzés utáni javítása elkészült, a rézsûk
humuszolása van folyamatban. Pettend megállóhelyen az épülõ 
aluljáró kétoldali rámpáinak betonozása, szigetelése zajlik.

Kápolnásnyék állomás:
Elkezdõdött az iparvágány kiágazás átépítése. Folyamatban 

van az új felsõvezetéki oszlopok állítása. Megkezdõdik az új
felvételi épület építése.

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:
A gitáros emlékhelynél, illetve Velencefürdõn épülõ alul-

járók illesztési hézagainak javítása, felületképzési, burkolási
munkái vannak folyamatban. Elkezdõdött Velence és Velen-
cefürdõ megállóhelyek végleges peronburkolatának megépíté-
se, a megállóhelyi épületek felújítása. Az eredetileg csak
felújításként tervezett munkák során, a tetõszerkezet elbon-
tásakor kiderült, hogy a falak és az alapozás rossz állapota miatt
az épületek bontására, és újjáépítésére van szükség. Az
épületek eredeti állapotuknak megfelelõen épülnek újjá. A
látványtervek a honlapunkon, a www.nif.hu multimédia
oldalon megtekinthetõk.

A megállóhelyeken található fák az elmúlt hónapok viharos
idõjárása, valamint egészségi állapotuk miatt sok gondot
okoztak a vasúti közlekedésben. Szakvélemény készült a fák
állapotáról, mely alapján – a MÁV és az önkormányzat jóváha-
gyásával – méretileg és esztétikailag jobban a környezethez és a 
vasúti infrastruktúrához illõ fajokat telepítünk.

Gárdony állomás:
Az új gyalogos aluljáró munkálatai nyáron az aluljárón

belül folynak, a strand és a tóparti utcák forgalmát nem
zavarják. Jelenleg vákuumkutas víztelenítés mellett folyik az
aljzatbeton készítés, szigetelés a rámpa falai között.

Gárdony – Ó-Dinnyés állomásköz:
Folyamatban van Dinnyés megállóhelyen az új gyalogos

aluljáró szerkezet építése, jelenleg szigetelési és betonozási
munkák zajlanak. Elkezdõdött a megállóhelyre vezetõ út,
kerékpárút, járda és buszforduló építése. A megállóhelynél
P+R és B+R parkoló épül.

Ó-Dinnyés forgalmi kitérõ:
Befejezõdött az állomás bontása, átalakítása nyílt vonali

forgalmi kitérõvé. Június 18-áig Ó-Dinnyés forgalmi kitérõnél
a régi vágánykapcsolatok helyett folyópálya épült. Vízelvezetõ
árkok kialakítása, tereprendezés van folyamatban. 

A Dinnyési útátjáró vágányzónába esõ része elkészült. Az
esõzések hátráltatták az útátjáróhoz csatlakozó útszakaszok
építését. A magas talajvízszint és a gyenge altalaj miatt új, tartós 
megoldásokat keresett a Tervezõ és a Kivitelezõ. Az új tervekre 
a július közepén érkezett meg a Magyar Közútkezelõ
jóváhagyása. Az útátjáró várhatóan augusztus végén átadható a
közúti forgalomnak. Az átépítés alatt a forgalmat a 7. sz. fõút
felé tereljük. 

Mellékvonal, Pusztaszabolcs – Székesfehérvár szakasz:
A mellékvonal felújítási munkái befejezõdtek. Ezek

keretében megújult a pálya, az útátjárók és a biztosító
berendezés. Zichyújfalu állomás 4 vágánya átépült, az utasok
részére új peront építettünk. A nyári menetrend kezdetétõl a
pályasebesség 80 km/h lesz. A kiépítés lehetõvé teszi a pálya-
sebesség felemelését 100 km/h-ra, valamint a tengelyterhelés
növelését 225 kN-ra. A szükséges eljárást a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnál elindítottuk.

Börgönd – Szabadbattyán szakasz:
A pálya felújítása a felsõágyazat cseréjével, vízelvezetés és

az útátjárók kiépítésével befejezõdött. Elkészült a távközlési
rendszer. Mivel a vonalon 16 éve szünetelt a vasúti forgalom,
kérjük a keresztezõ közutakon közlekedõket (különösen a nagy 
forgalmú 63. sz. fõúton), fokozott figyelemmel közelítsék meg
a vasúti átjárókat. 

A teljes munkaterületen folyamatos a kismûtárgyak (ke-
rethidak, boltozatos hidak, átereszek) felújítása, a kapcsolódó
mederrendezés, valamint a vízelvezetõ árkok rendezése.

Titkárság és Kommunikációs Iroda
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt.

AKIRE  BÜSZKÉK  VAGYUNK…
Kiss Tibor Sportegyesületünk 

elnöke, sportvezetõi munkája
elismeréseként a 2010/2011-es
bajnoki évad kezdetekor  Fejér
Megye Labdarúgó Szövetségétõl
FEJÉR MEGYE LABDARÚ-
GÁSÁÉRT kitüntetés arany
fokozatát vehette át. Tegyük
hozzá megérdemelten. Tibor
több mint három évtizede
kihagyhatatlan szereplõje a
megye sportéletének. Sikeres,
eredményes baracskai labdarúgó
sportvezetõi múltja után, 2005
óta tevékeny részese Velence

labdarúgó életének is. Önzetlen sportszeretete, aktivitása
becsülendõ lehet sporttársai számára. A Labdarúgó
Szakosztály soha nem látott eredményes 5 évet tudhat maga
mögött vezetésével.

2005/2006  Megyei I osztály. 4. helyezés
2006/2007  Megyei I. osztály 1. helyezés    BAJNOKI CÍM
2007/2008  Megyei I. osztály 1. helyezés    BAJNOKI CÍM
2008/2009  NB-III osztály 2. helyezés
2009/2010  Megyei I. osztály 4. helyezés

2008-ban a Magyar Televízió jóvoltából, élõben is látott
színvonalas Országos SPORT 1. Kupa döntõjén szerepelt a
csapat. Büszkeséggel töltötte el azt a 150 személyes szurkoló
tábort a csapat játéka, akik elkísérték a fiúkat Debrecenbe.
Országos hírnevet szereztek játékukkal, mentalitásukkal
VELENCÉNEK. Kiss Tibor  munkája nyomán a szakosztály
élete megpezsdült, hét korosztályban, az óvodáskorú
gyermekektõl kezdve  mintegy 130 velencei gyermek sportol,
focizik rendszeresen szakavatott edzõk irányításával. 

Így tovább!
Gratulálunk és köszönjük!

Serhók György
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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 Gyógyszertár, Balatoni u. 65. 

(Tel.: 22/589-524) 
hétfõtõl-péntekig:   8.00–20.00 óráig 
szombaton:   8.00 –14.00 óráig

Velence, Halász utca (Tel.: 22/471-596):
Hétfõ-péntek:   9.00–15.00 óráig

Velence, Iskola utca (Tel.: 22/472-074):
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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST  VÁLLALUNK
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

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.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Molnár Gábor Látássérültek 
Rehabilitációs Központja
A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének

(LÁRKE) Molnár Gábor Látássérültek Rehabilitációs
Központja azzal a céllal jött létre, hogy személyre szabott
rehabilitációs szolgáltatást nyújtson a Közép-Dunántúli
Régióban (Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom megye) élõ
látássérült személyek számára.  A Rehabilitációs Központ, az
elemi rehabilitációs szolgáltatásait, 2010. február 1-jétõl a
TÁMOP 5.4.7-09/1-2009-0001 azonosító számú projekt
keretében nyújtja.

Elsõsorban azokat az embereket várjuk, akik felnõtt-
korukban váltak látássérültté és még nem érték el a nyugdíj-
korhatárt, azaz 18 és 62 év közöttiek. 

Szükség esetén szívesen nyújtunk segítséget az idõseb-
beknek vagy fiatalabbaknak és azoknak is, akik gyermek-
korukban veszítették el látásukat. 

Szolgáltatásaink ingyenesen, egyesületi tagságtól
függetlenül vehetõk igénybe. 

A rehabilitáció során a látásukat részben, vagy teljesen
elvesztett emberek képzett szakemberek segítségével (pszicho- 
lógus, gyógypedagógus, szociális munkás, informatikus)
azokat a technikákat sajátítják el, amelyek segítségével
felkészülhetnek az önálló életvitelre.

A régió területérõl érkezõ kliensek és kísérõjük számára 
hotelszolgáltatást biztosítunk.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
Elemi rehabilitációs szolgáltatások:
Felkészítés az önálló életvitelre, és a megváltozott élethely-
zettel együtt járó külsõ, belsõ konfliktusok kezelésére. 
• Látásvizsgálat, látásfejlesztés
• Tájékozódás- és közlekedéstanítás
• Mindennapos tevékenységek újratanítása (fõzés, takarítás,

vásárlás, stb.)
• Infokommunikációs eszközök használatának oktatása

(számítógép, nagyítóprogramok, beszélõ mobiltelefon)
•  Braille írás-olvasás (pontírás) tanítása
•  Életviteli és életmód tanácsadás
• Célzott szociális és kommunikációs készségfejlesztõ tréning

(önbizalomnövelés stb.)
• Csoportos és egyéni pszichés tanácsadás (lelki problémák

megoldásának segítése)
• Szociális segítségnyújtás és ügyintézés
Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások: 
Segítség a megfelelõ munka felkutatásában, kiválasztá-
sában és megtartásában. 
• Munkaerõ-piaci információk nyújtása
• Egyéni készségek, képességek, szükségletek felmérése
• Munkavállalási stratégia kidolgozása
• Munkavállalást segítõ rehabilitáció
• Álláskeresési technikák oktatása
•  Képzési lehetõségek feltárása, képzésbe irányítás
• Munkahelyfeltárás, munkaközvetítés
• Munkahely megtartására irányuló segítségnyújtás

Elérhetõségeink:
Molnár Gábor Látássérültek Rehabilitációs Központja

8000 Székesfehérvár, Virág Benedek u. 1.
Tel/Fax: 06 (22) 311-158
Mobil: 06 (30) 650-02-92

rehabkozpont@larke.t-online.hu
www.larke.hu

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.), és a Pol gár mes te ri Hi va tal ban.

 A könyv ára ke ménytáb lás kö tés ese tén 
brut tó  1900,– Ft,   puha kö tés ese tén 1200,– Ft.
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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
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Hor váth Edi na 589-412 osz tály ve ze tõ
Tö rök Tiborné           589-400/124 gyermekvédelmi kedvezmény,

egészségügyi szolgáltatás,
védendõ fogyasztókkal
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

Kerékgyártó Zoltánné 589-408 aktívkorúak ellátása,
közgyógyellátás, lakás
fenntartói támogatás,
szociális segélyek

Kallós Éva 589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek

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, 
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

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

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Szakorvosi Rendelõintézet (Balatoni u. 65.)  
központi telefonszáma: 22/589-515

Velence Gógyszertár (Balatoni u. 65.) 22/589-524

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.

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6315-666

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.

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  jogosult állatorvos 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 8.00–15.00, pénteken: 8.00–13.00
június–augusztusban kedd és csütörtökön is 8.00–15.00)
Fax: 06-84-501-299
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)

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.



A ve len cei internetes hon lap meg ta lál ha tó a www.velence.hu cí men
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Velencén, csendes helyen, összközmûves 

1120 négyzetméteres, bekerített 

ÉPÍTÉSI TELEK tulajdonostól ELADÓ!

Telefon: 06-20-346-1953

VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

Tel.: 472 – 453 • e-mail: konyvtar.velence@freemail.hu
honlap: www.velence-bibl.eoldal.hu

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Elõjegyzés
Fénymásolás

Internet használat
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Fekete István: Tûnõdések

Ugo di Fonte: Az ételkóstoló
Jack McDevitt: Született stratéga

Sherry Jones: Aisha, a hit védelmezõje
Szécsi Katalin: Több mint szerelem
Robin Maxwell: Signora da Vinci
Michael Crichton:  Kalózvizeken

Esterházy Péter: Esti
William Dietrich: A dakotakód

Jókai Anna: Szegény Sudár Anna
Pauline Gedge: A látó

Ayaan Hirsi Ali: A hitetlen
Elizabeth Adler: Bûnös gazdagok

Orhan Pamuk: Az új élet
Marian Keyes: Angyalok

Szegõ-Bujtor: Bujtor István
Spirományok: kritikák és tanulmányok Spiró Györgyrõl

Roger Moore: A nevem Moore…Roger Moore
F. Soder-Feichtenschlager: Gyógyító talpmasszázs

Jan Fennell: Hallgassunk a kutyánkra
Papp Gergely: Pimasz úr Párizs ellen

H. Bastian: Friss és egészséges konyhakert
Julia Cooper: Kössünk, lányok!

Emma Thompson: Nanny McPhee: A Varázsdada és a nagy bumm
Simon Adams: Régész detektívek

Leiner Laura: Szent Johanna gimi 1-2.
Geronimo Stilton: Amerika felfedezése

Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása
ingyenes. Velence Város Önkormányzat alkalmazásában álló pedagógusok és
köztisztviselõk a Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést
ingyenesen vehetik igénybe. A beiratkozási díj 2010. január 5-étõl december
31-éig érvényes. 
A tárgyév július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk: 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

ÕSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
2010. október 5 – 10.

Az Õszi Könyvtári Napok  keretében az idén is
lehetõség lesz ingyenes beiratkozásra, Internetezésre,

valamint a lejárt határidejû kölcsönzött könyvek
késedelmi díj nélküli visszahozatalára.

Részletes programok a könyvtár honlapján lesznek.

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezetõ

 

VELENCÉN

BEVEZETETT DROGÉRIA ELADÓ!

BT. FORMÁBAN.

Érdeklõdni lehet: 06 30 9604-723

Ve len ce Vá ros 
Ön kor mány za t Képviselõ-testülete 

2010. évben az alábbi ingatlanait kívánja
értékesíteni:

 (irány ár mi ni mum)

Sszám        Hely raj zi szám     m2           Cím                             nettó euro/m2

1.                   1623/22 1.983 Zárt u. 88

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

Vásártér utcai lakótelkek (összközmûves):

Sszám        Hely raj zi szám     m2                                               nettó euro/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 euró/m2 egységár alapján, az

aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelõen.)

1. 1610 hrsz. 954 m2 Árok u. 11. sz. lakóház 

és udvar bruttó 24.000.000,– Ft

2. 1202 hrsz. 817 m2 Szél u. bruttó  13.700,– Ft/m2

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!


