
A VELENCEI 18. év fo lyam 1. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2010.
LAPJA január-február

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete
munkaterv szerint

2010. február 22-én  (hétfõn) 
15.00 órai kezdettel 

ülést tart a Kastélyban 
(Tópart u. 52.) 

Napirendek:
1./ Jelentés a lejárt határidejû

határozatok végrehajtásáról
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

2./ ÁROP pályázatról való
tájékoztatás
Elõadó: Kormány Tamás,

Controll Holding Zrt.

3./ 2010. évi költségvetés
jóváhagyása 
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes

polgármeste

4./ Felkérés ünnepi beszédek
megtartására
Elõadó:  Fehér Györgyné

Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke

5./ Március 15-i ünnepség
elõkészítése 
Elõadó:  Fehér Györgyné

Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke

6./ Zaj- és rezgésvédelemrõl szóló
rendelet felülvizsgálata
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes

polgármester

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

Zárt ülés: Velencéért Emlékérem
odaítélése

* * *
17.00 órától Közmeghallgatást tart

Témája: 2010. évi költségvetés
* * *

(Munkaterv szerinti, tájékoztató
jellegû napirendek!)

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

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

szeretettel hívja és várja Velence Lakosságát

2010. március 15-én (hétfõn) 10.00 órakor
a Hõsök parkjában tartandó ünnepségre.

Program:
Himnusz

Ünnepi megemlékezés
Dr. Entz Ferenc Mezõgazdasági Szakiskola és Kollégium

diákjainak mûsora
Velencéért Emlékérem átadása

Koszorúzás
Szózat

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Velence Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2009. december 7-én
tartotta soron következõ ülését a Kas-
télyban.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester, Galambos György alpol-
gármester, Benkõ Istvánné képviselõ,
Cserny Vilmos képviselõ, Csizmadia At- 
tila képviselõ, Fehér Györgyné képvi-
selõ, Füri Mihály képviselõ, Gránitz
Gáspár Istvánné képviselõ, Juhász Gyu- 
la képviselõ, Serhók György képviselõ,
Sénik István képviselõ, Dr. Sirák András 
képviselõ, Dr. Sirák Andrásné képvi-
selõ, dr. Papp Gyula Gábor címzetes
fõjegyzõ.

A 2009. évi költségvetési rendelet-
módosítást követõen a Képviselõ-testü-
let a Bizottságok 2009. évi munkájáról,
valamint az Alpolgármester tevékeny-
ségérõl szóló napirendet tárgyalta meg.

Tételesen tárgyalásra került a Pénzügyi
és Településfejlesztési, a Szociális és
Egészségügyi, Ügyrendi, Kulturális és
az Idegenforgalmi Bizottság beszá-
molója. Számos képviselõi hozzászólás, 
vélemény hangzott el a Bizottságok
munkájával, szerepükkel kapcsolatban.
A hozzászólások nagy része a bizottsági
ülések összehívásával, kezdési idõpont-
jával kapcsolatban, valamint az el-
végzett feladatokkal kapcsolatban hang- 
zottak el, de szó esett a hivatali háttér
munkáról is. A Testület a Bizottságok,
valamint az Alpolgármester beszámo-
lóját elfogadta.

A napirend tárgyalása kapcsán
elhangzott egy képviselõi javaslat, mely 
szerint a bizottsági munkában részt vevõ
elnökök, munkatársak részesüljenek
juttatásban. Tekintettel arra, hogy a

Hírlevél

(Folytatás a 2. oldalon)
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kérdés eldöntése SZMSZ módosítást igényelhet, valamint
konkrét javaslat is szükséges, a képviselõi indítványról ezen
testületi ülésen döntés nem született. 

Összeállt és elfogadásra került a Képviselõ-testület 2010.

évi Munkaterve, mely e lapszámban olvasható.

A helyi adókról szóló rendelet módosítás kapcsán az

iparûzési adóval kapcsolatos jogszabályi változásokról

tárgyalt a Képviselõ-testület. (A változásokról e lapszámban

külön cikk keretében részletesen olvashatnak.)

Név szerinti szavazással döntött a Testület arról, hogy a

Velencei-tó Kapuja projekt kivitelezõjének kiválasztására

ismételten ajánlati felhívást bocsát ki. Mivel már két sikertelen 

pályázat volt, a megvalósítás sikeressége érdekében a

felhívásban módosítások kerültek átvezetésre. A módosítás

szerkezet és anyag felhasználásra kiterjedõ racionalizálásra

irányul.

A Képviselõ-testület az Óvoda eszközbeszerzése köz-

beszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva,

pályázatnyertesként az Alex Fémbútor Kft-t nevezte meg. Az

ajánlati árat nettó 1.243.440,– Ft-ban elfogadta.

Az iskolai informatikai eszközök közbeszerzési eljárás-

ban a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, pályázatnyertes-

ként az Albacomp RI. Rendszerintegrációs Kft-t nevezte meg.

Az ajánlati árat nettó 16. 269.226,– Ft-ban fogadta el.

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy vételi kérelem

alapján eladja a velencei 4412 hrsz-ú, 432 m2 nagyságú

beépített üdülõingatlant a HORVÁTH G3 Kft. társaságnak

bruttó tízmillió forint vételárért. 

Döntött a Képviselõ-testület arról is, hogy a temetõ

üzemeltetésére vonatkozó Szolgáltatási szerzõdést, valamint a 

ravatalozó üzemeltetésére vonatkozó Szolgáltatási szerzõdést 

3 évvel meghosszabbítja.  A döntés elõkészítése során a Római 

Katolikus Egyházközség, a Református Egyházközség,

valamint a Baptista Gyülekezet képviselõjével a szükséges

egyeztetések megtörténtek, és az így kialakult egyetértés

alapján került napirendként a Testület elé.

A következõ napirend a Velence-fürdõi strand üzemel-

tetési kérdése volt. A képviselõk úgy határoztak, hogy a fizetõ

és nem fizetõ strand üzemeltetésére pályázati hirdetést

bocsátanak ki.

A 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról

szóló rendelet (a rendelet teljes terjedelmében e lapszámban

olvasható.) elfogadását követõen a munka zárt ülésen

folytatódott.

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az év

elsõ testületi ülését 2010.  január 18-án tartotta a Kastélyban. 
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester,

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

A napirendek elfogadását követõen, valamint a két ülés
közötti eseményekrõl való polgármesteri beszámolót kö-
vetõen a Képviselõ-testület az SZMSZ módosítására való
képviselõi indítványt tárgyalta meg. Mivel a 2009. december
7-ei testületi ülésen olyan képviselõi indítvány hangzott el,
mely szerint a bizottsági elnökök és tagok külön díjazásban
részesüljenek, az indítvány önálló napirendként került a
Testület elé. Mivel az indítvánnyal érintett kérdés a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatálya alá
tartozik, azt elõzetesen az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
A Bizottság azzal a javaslattal élt a Testület felé, hogy a 4 éves
ciklus utolsó 8-9 hónapjára megváltoztatni az elismerési
rendszert, nem javasolt. 

Név szerinti szavazást követõen a Képviselõ-testület az
Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadva elutasította bizottsági 
tagok és elnökök külön díjazását. Megfogalmazásra került,
hogy a képviselõi indítvány megtisztelõ elismerés, így a
következõ helyi választás után megalakuló képviselõ-testü-
letnek javasolt ismét tárgyalni.   

2009. októberében a Képviselõ-testület elfogadta a város
középtávú óvodafejlesztési koncepcióját, melynek elsõ lépése
az volt, hogy az újtelepi óvodarész két csoporttal bõvül. Ezen
bõvítés része a megvalósítandó végsõ, 6 csoportot magába
foglaló óvodalétesítésnek. 2009. decemberében megterem-
tõdött a tervezés forrása, így tervezõi árajánlatok kerültek
bekérésre. A felhívásra 3 ajánlat érkezett. Mivel a felkérés
mûszaki tartalma azonos, az adott ár határozza meg a nyertes
ajánlattevõt. Erre tekintettel a képviselõ-testület a Zárt utcai új
óvoda tervezésére benyújtott ajánlatok közül a Horizont „4”
Tervezõ és Szolgáltató Kft. 7.400.000,– Ft + ÁFA összegû
ajánlatát fogadta el.

Kapcsolódva az elõzõ napirendhez, az óvodafejlesztési
koncepcióval kapcsolatban a képviselõk úgy határoztak, hogy
az újtelepi Meseliget Óvoda bõvítési munkái támogatására a
KDOP–2009-5. 1. 1. Közoktatási infrastruktúra fejlesztés pá-
lyázat kapcsán a pályázati elõkészítéssel, a pályázatírással a
ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft-t bízza meg,
4.450.000,– Ft + ÁFA vállalási díjért. Hasonlóan a tervezési
ajánlatkéréshez, ez esetben is 3 ajánlat került bekérésre azok-
tól, akik a Hivatal látókörében voltak. A legkedvezõbb
ajánlatot a fent nevesített ProjectMine Kft. tette. A Tele-
pülésõrök foglakoztatásával kapcsolatosan számos képviselõi 
kérdés, vélemény, hozzászólás hangzott el. Mivel a telepü-
lésõri jogintézmény országosan is új, friss kezdeményezés,
érthetõ, hogy számos kérdés merül fel feladatukkal,
jogállásukkal kapcsolatban. Velencén novembertõl 3 fõ
településõr segíti a közterület-felügyelõk munkáját, az eddigi
tapasztalatok azt támasztják alá, hogy munkájukra szükség
van.  A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a 2010-es
évben 4 fõ településõrt kíván foglalkoztatni. Az Egyebek
napirendi ponton belül elsõként tárgyalt a Képviselõ-testület a
terv szerint velencei állandó lakosokat, valamint Velencén
üdülõvel rendelkezõ adózókat érintõ kártya bevezetésérõl. 

A testületi ülés lezárása elõtt a tájékoztatásul kiküldött
anyagokkal kapcsolatban tárgyaltak a képviselõk. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Pályázati nyertesség utáni 
folytatás

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

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

Zöldliget Általános Iskola
2010. január 21-én, nagysikerû, egyhetes rendezvény-

sorozat keretében, átadtuk a közel egymilliárd forintos, részben 
uniós forrásból megvalósult beruházás keretében kívül-belül
megújult, kibõvített Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Zöldliget Általános Iskolát. 

A geotermikus energiával fûtött-hûtött iskolában 13
tanterem és 10 speciális szaktanterem (természettudományi,
két informatikai, négy nyelvi, rajz, logopédiai és fejlesztõ
terem) jött létre. Az iskola tornaterme kisebb sportcsarnoknak
is beillik. Az egész intézmény akadálymentesített, tehát a
fogyatékkal élõkrõl sem feledkezett meg a tervezõ.

Az iskolaavató rendezvénysorozat keretében megfordult a
Zöldligetben az Albacomp kosárlabda csapata, vendégünk volt
Varró Dániel költõ, Mészáros András természetfotós és a No
Thanx együttes. És vendégünk volt a város lakossága is, mivel
sok százan jöttek el megnézni maguknak az új iskolát. 

Parádésan sikerült a gyerekek és pedagógusaink köz-
remûködésével rendezett, látványos iskolaavató ünnepség,
amelyen részt vett a gyerekeken és érdeklõdõ velenceieken
kívül mindenki, akinek része volt az iskolaprojekt meg-
valósításában.

Velencei Rendelõintézet
Nagy tempóban halad a járóbeteg rendelõintézet építése. A

szerkezet és a födém január második felére elkészült, csakúgy,
mint a belsõ közmûvezeték hálózat. Február elsõ napjaiban
megtörtént a válaszfalak beépítése és az elektromos hálózat
kialakítása. 

Amint enged a nagy hideg, sor kerül az épület külsõ
burkolási munkálataira, miközben a belsõ burkolatok is
helyükre kerülnek. 

Folyamatban vannak a bútorok, az orvosi mûszerek és
informatikai eszközök közbeszerzései. 

Reményeink szerint a nyár elején már betegeket fogadhat a
Velencei Rendelõintézet.

Velencei-tó kapuja
Mint arról már korábban írtunk, a turisztikai projektre kiírt

második közbeszerzési pályázat is eredménytelen volt,
melynek az volt az oka, hogy a pályázatok nem feleltek meg a
közbeszerzési törvény vagy a pályázati felhívásban meg-
fogalmazottaknak. Folyamatban van a harmadik kiírás, A tíz
különbözõ elembõl álló, régiós szinten is kiemelkedõ
jelentõségû projekt eredeti tartalma és pénzügyi kerete nem
változott, de némi racionalizálásra sor került. Továbbra is
elengedhetetlen feltétel a közbeszerzési törvényben és a
pályázati kiírásban elõírtak betartása.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
A megváltozott szavazókörök kialakításáról és összetételérõl

A Köztársasági Elnök döntött arról, hogy az országgyûlési képviselõk
választásának elsõ fordulójára 2010. április 11-én, a második fordulóra 2010.
április 25-én kerül sor. 

A választás jogszerû elõkészítésével kapcsolatos munkálatok már hetek óta
zajlanak, többek között áttekintésre kerültek a velencei szavazókörök. A választási
eljárásról szóló törvény kimondja, hogy a szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy
maximum ezerkétszáz választópolgár jusson egy szavazókörre. Velencén két
szavazókör esetében ez a maximális létszám az elmúlt választások során erõsen
megközelítésre került. Korábban a körzetek úgy kerültek módosításra, hogy számos
Velence-fürdõi választópolgár a lakóhelyétõl távolabb esõ szavazókörbe került. Bár
ez a megoldás jogszerû volt, de sok választópolgárnak jelentett problémát gépkocsi
hiányában a megjelenés. 

Fenti körülményekre tekintettel a meglévõ négy szavazókör mellé a Kis út 1. szám
alatt

– Zöldliget Általános Iskolában – kialakításra került az 5. szavazókör.  
 Az új szavazókör kialakítás mellett a meglévõ szavazókörök területi összetétele is

átvizsgálásra és módosításra került. Az alábbiakban szavazókörönként tájékoztatjuk a 
Tisztelt Szavazópolgárokat, hogy szavazási jogosultságukat melyik szavazókörben
gyakorolhatják. 

A minden szavazópolgárnak kiküldésre kerülõ névjegyzékbe történõ felvételrõl
szóló értesítõn természetesen szerepel a kijelölt szavazókör helye, címe.   

A szavazóköri beosztásokkal személyesen, vagy az 589-417-as telefonszámon
készséggel állunk rendelkezésre.

1. szavazókör – cím: Iskola u. 4. – 

Nyugdíjas klub

Árok út teljes közterület 

Bekötõ út 2-es házszámtól a 34-ig páros

házszámok

Bekötõ út páratlan házszámok végig 

Bercsényi Miklós utca teljes

Cseresznye utca teljes

Diófa utca teljes

Dózsa György utca teljes

Gyümölcs utca 7-es házszámtól folyamatosan

végig

Hársfa utca teljes

Határ utca teljes

Honvéd lakótelep teljes 

Kertész utca teljes 

Kossuth utca 2-es házszámtól a 14-ig páros

házszámok 

Márvány utca teljes

Nimród utca teljes 

Pacsirta utca teljes  

Rákóczi utca 12-es házszámtól páros

házszámok 

Szabolcsi út 49-es házszámtól kezdõdõen

páratlan házszámok 

Szabolcsi út páros házszámok teljes 

Úttörõ utca teljes 

Vadász utca teljes 

Vásártér utca teljes

2. szavazókör – cím: Szent Erzsébet tér 1

Meseliget Óvoda

Akácfa utca teljes közterület

Arató utca teljes közterület 

Bekötõ út 36-os házszámtól páros házszámok

végig

Cserhalom utca teljes közterület 5

Fazekas Mihály utca teljes közterület 

Fecske utca teljes közterület 

Flóra utca teljes közterület

Gyümölcs utca 1-tõl a 6/A-ig folyamatos

házszámok 

Hajdú tanya teljes 

Iskola utca 1-tõl az 55-ig páratlan házszámok 

Iskola utca 2-tõl a 34-ig páros házszámok 

József Attila utca teljes 

Kemény Zsigmond utca teljes 

Kinizsi utca teljes

Kis út páros házszámok 

Kossuth utca 16-tól páros házszámok

Kossuth utca páratlan házszámok 

Köves utca teljes 

Munkácsy utca teljes 

Rákóczi utca 2-tõl 10-ig páros házszámok 

Rákóczi utca páratlan házszámok teljes

egészében

Szabolcsi út 1-tõl 7-ig páratlan házszámok 

Szabolcsi út 9-tõl 43-ig páratlan házszámok 

Szent Erzsébet tér teljes

Új utca teljes 

Vajda János utca teljes 

Vasút utca teljes 

Zárt utca teljes 

3. szavazókör – cím: Tópart u. 26. 

Polgármesteri Hivatal

Bárczi Gusztáv utca teljes 

Béke utca teljes 

Boglárka utca teljes 

Cserje utca teljes

Daru utca teljes 

Felszabadulás út teljes 

Fõ utca 1-tõl a 47-ig páratlan házszámok

Fõ utca 2-tõl 28-ig páros házszámok 

Fõ utca 33/A. 

Gerle utca teljes

Halász utca teljes

Hattyú utca teljes 

Hordó utca teljes 

Hunyadi utca teljes 

Ibolya utca teljes

Jázmin utca teljes

Kemping utca teljes 

Kiss köz teljes 

Klein köz teljes 

Nádas köz teljes 

Nap utca teljes

Nyár utca teljes 

Orgona utca teljes

Ország út 1-tõl 41-ig páratlan házszámok 

Ország út 135/A., 235, 235/E 

Õsz utca teljes 

Radnóti utca teljes  

Rózsa utca teljes 

Solt köz teljes 

Strand utca teljes

Széchenyi út teljes 

Szél utca teljes 

Tavasz utca teljes

Tél utca teljes 

Tó utca teljes 

Tóbíró köz teljes 

Tópart utca teljes 

Vihar utca teljes 

Viola utca teljes

Vitorlás utca teljes

4. szavazókör – cím: Ófalusi Iskola 

Bethlen G. u. 14., 

Bence hegy teljes 

Bethlen Gábor utca teljes

Bocskai utca teljes 

Bogrács utca teljes 

Boróka utca teljes 

Csemete utca teljes 

Csermely utca teljes 

Csongor utca teljes

Dobó István utca teljes

Enyedi köz teljes 

Enyedi utca teljes 

Esze Tamás utca teljes 

Evezõs út teljes 

Ezerjó utca teljes 

Fõ utca 30-tól páros házszámok végig

Fõ utca 51-tõl páratlan házszámok végig

Furmint utca teljes

Gábor Áron utca teljes 

Halastófolyás utca teljes 

Hegyalja utca teljes 

Kadarka utca teljes 

Kertalja utca teljes 

Liget utca teljes 

Lomb utca teljes 
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Mély út teljes

Muskotály utca teljes 

Nadapi út teljes 

Ország út 2-tõl 98-ig páros házszámok 

Pannónia utca teljes 

Panoráma út teljes 

Pincesor teljes

Rizling utca teljes

Sárgaföldes út teljes 

Sukorói út teljes 

Szõlõsor utca teljes 

Templom köz teljes 

Tulipán utca teljes

Tünde utca teljes 

Zuzmó utca teljes 

5. szavazókör – cím: Zöldliget Általános

Iskola Kis út 1. 

Ady utca teljes 

Arany János utca teljes 

Balatoni út teljes 

Csokonai utca teljes 

Dévér utca teljes 

Gárdonyi utca teljes 

Gesztenye sor teljes 

I. utca teljes

II. utca teljes 

III. utca teljes 

Iskola utca 34/A,34/D,

Iskola utca 36-tól 42-ig páros házszámok

Iskola utca 57-tõl 77/A-ig páratlan házszámok 

IV. utca teljes 

IX. utca teljes 

Jókai utca teljes 

Kis út páratlan házszámok

Kócsag utca teljes 

Kõ utca teljes 

Malom utca teljes

MÁV lakások teljes 

Meggyfa sor teljes 

Nefelejcs utca teljes

Petõfi utca teljes

Régiposta utca teljes

Sirály utca teljes

Szárcsa utca teljes 

Szilfadûlõ teljes 

Tizenegyedik utca teljes 

Toldi utca teljes

Tölgyfa utca teljes 

V. utca teljes 

Veréb utca teljes 

VI. utca teljes 

VII. utca teljes 

VIII. utca teljes 

Vörösmarty utca teljes 

X. utca teljes 

XI. utca teljes 

XII. utca teljes 

XIII. utca teljes 

XIV. utca teljes

XV. utca teljes

XVI. utca teljes 

Szelei Andrea
Helyi Választási Iroda

T Á J É K O Z T A T Ó
Kamatmentes önkormányzati kölcsön igénylési feltételeirõl

A lakás építéséhez, megvásárlásához, lakásbõvítéshez,
korszerûsítéshez, felújításhoz nyújtható kamatmentes
önkormányzati kölcsönrõl (továbbiakban: kamatmentes
önkormányzati kölcsön) szóló 2/2008. (II. 18.) rendelet 4. §. (6) 
bekezdése értelmében a kölcsön iránti kérelmeket 2010.
március 15-éig nyújthatják be az igénylõk, a mellékelt forma
nyomtatványon.  A benyújtási határidõ jogvesztõ. 

Fenti rendelet értelmében kamatmentes önkormányzati
kölcsönben az a kérelmezõ részesülhet, akinek az 1 fõre jutó
havi átlag nettó jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjminimumot (2010-ben: 28.500,– Ft) 200%-kal nem
haladja meg. 

Ez 2010-ben 57.000,– Ft/fõ összeget jelent. 
A rendelet értelmében a Képviselõ-testület méltányosságot

gyakorolva ettõl eltérhet, ha az 1 fõre esõ jövedelem max.
20%-kal magasabb. (68.400,– Ft/fõ). Feltétel továbbá, hogy a
kérelmezõ a kérelem benyújtásakor velencei állandó lakos
legyen, házastársak esetén legalább az egyik házastárs legyen
velencei lakos. 

A támogatás kizárólag az alábbi célokra adható: 
• lakásvásárlás támogatására, 
• lakásépítés, bõvítés, újjáépítés támogatására,
• tetõtér beépítés, emeletráépítés támogatására, ha ezzel

önálló lakás létesül,
• meglévõ lakás korszerûsítésére, felújítására.

A kérelem nyomtatványhoz csatolni kell: 1.) építés,
bõvítés, korszerûsítés, felújítás esetén a 90 napnál nem régebbi
tulajdoni lap hiteles másolatot, mûszaki dokumentációt,
költségvetést, jogerõs építési engedélyt, egyéb szükséges
hatósági engedélyeket.

2.) Vásárlás esetén a vételár hitelt érdemlõ dokumentálható
megállapításához szükséges iratokat (ügyvéd vagy közjegyzõ
által ellenjegyzett szerzõdést vagy elõszerzõdést) 90 napnál
nem régebbi tulajdoni lap hiteles másolatot, 

3.) Jelzálogjog bejegyzéshez, valamint kifüggesztéshez
való hozzájáruló nyilatkozat. 

Nem részesíthetõ kölcsönben az, aki korábban már
támogatásban részesült, igénylõ vagy vele együtt élõ
családtagja saját hibájából jövedelemmel nem rendelkezik, aki
az eljárás során valótlan nyilatkozatot, adatot közöl, továbbá,
aki a rendelet 7. §-ban megállapított kizáró okok alá tartozik.  

A támogatás visszafizetésének idõtartama lakásvásárlás,
építés esetén legfeljebb 10 év, korszerûsítés, felújítás esetén
legfeljebb 5 év.

A kölcsön mértékét a rendelkezésre álló keretösszeg
figyelembevételével határozza meg a Képviselõ-testület.     

A kölcsönnel kapcsolatban ügyfélfogadási napokon
személyesen, vagy az 589-418-as telefonszámon készséggel
állunk rendelkezésre.

Szelei Andrea
aljegyzõ

Online – fogadóóra
Az érdeklõdõk széles körû tájékoztatása érdekében, új lehetõségként 

hirdetjük meg az online-fogadóórát, melynek témája: óvodafejlesztés.

A számítógép mellett Oláhné Surányi Ágnes polgármester és Serhókné

Varjas Edit óvodavezetõ várja kérdéseiket és észrevételeiket. 

A fogadóóra idõpontja: február 23. (kedd) 17.00 órától 18.00 óráig.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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KRÍZISTÁMOGATÁS
A Kormány ismételten módosította a krízishelyzetbe került

személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm.
rendeletet. Meghosszabbították a kérelmek benyújtási
határidejét, melynek következtében a kérelmeket 2010. április
30-áig  lehet benyújtani a Jegyzõnek. Az átmeneti segélyre
vonatkozó kritérium úgy változott, hogy a kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónapban nem haladhatja meg a 15 ezer Ft-ot. A
támogatás igénylésére vonatkozó egyéb feltételek nem
változtak. Támogatással kapcsolatban bõvebb felvilágosítást
ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán személyesen, vagy az 589-412 telefonszámon lehet
kérni.

* * *
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elõreláthatóan

2010. március 1-jét követõen lehetõség nyílik a krízishelyzet-
be került családok számára helyi krízistámogatást igényelni
az önkormányzattól. A jogosultsági feltételeket és a támogatás
módjának szabályozása jelenleg kidolgozás alatt van. A
támogatás a  közmûtartozás, vagy lakáscélú kölcsöntartozás
csökkentése céljából lesz igényelhetõ. 

A támogatással kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az
589-408, vagy 589-412 telefonszámon lehet kérni 2010.
február 22-ét követõen.

Heinczné Horváth Edina
igazgatási osztályvezetõ

* * *

SZÁLLÁSHELY-
SZOLGÁLTATÁS
ÚJ SZABÁLYAI

Kihirdetésre került a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemelte-
tési engedély kiadásának rendjérõl szóló 239/2009.(X.20.)
Korm. rendelet (letölthetõ: www.magyarorszag.hu). Az új
rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát vesztette a
kereskedelmi szálláshelyek és a fizetõ vendéglátóhelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek
minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet, illetve a
magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló
110/1997.(VI.25.) Korm. rendelet is. A jövõben az új rendelet
nem tesz különbséget a korábbi magánszállásadói (fizetõ
vendéglátó szállásadás) és kereskedelmi jellegû szállásadói
tevékenység között, tekintve, hogy a magánszemélyek által
nyújtott szálláshely-szolgáltatás is üzletszerû tevékenységnek
minõsül elsõdleges vagy kiegészítõ jövedelemszerzési
forrásként. 

A szálláshely-szolgáltatás az üzletszerû gazdasági te-
vékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegû,
éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartóz-
kodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül
összefüggõ szolgáltatások nyújtása. Továbbra sem minõsül
szálláshely-szolgáltatásnak az ingatlan tartós tartózkodás
céljából történõ használatba adása lakásbérlet, házbérlet,
albérlet vagy ágybérlet keretében.

Szálláshelytípusok, melyre üzemeltetési engedély kérhetõ:
– Szálloda: szobák száma legalább 11, ágyak száma

legalább 21.
– Panzió: szobák száma legalább 6 de legfeljebb 10, ágyak

száma legalább 11 de legfeljebb 20.

– Kemping: legalább 9 lakóegységgel rendelkezik.
– Üdülõház: közmûvesített területen a szállást különálló

épületben nyújtják, függetlenül a szobák és ágyak szá-
mától.

– Közösségi szálláshely: szobák száma legalább 6, ágyak
száma legalább 11.

– Egyéb szálláshely: a többi szálláshelytípus alá nem tar-
tozó, szobák száma legfeljebb 8, ágyak száma legfeljebb
16.

Ezen kívül a szálláshelyeknek meg kell felelniük a
kormányrendelet mellékletében szereplõ, szálláshelytípus
szerinti minimum engedélyezési követelményeknek.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési en-
gedély nélkül nem kezdheti meg a tevékenységet. A
szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelmet a szálláshely
fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél
kell benyújtani, külön formanyomtatványon (formanyomtat-
vány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán, vagy letölthetõ a www.velence.hu honlapról).

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési en-
gedély megadását követõen az adatokban bekövetkezett
változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegy-
zõnek.

A szálláshely megszûnését a szolgáltató köteles a jegy-
zõnek a megszûnést követõ 5 munkanapon belül bejelenteni. 

A jogszabály hatályba lépése elõtt kiadott engedélyek és
jelenleg mûködõ szálláshelyek esetében fõ szabály szerint a
szolgáltatóknak nem kell új engedélyezési eljárást kérel-
mezniük, amíg a meglévõ engedélyük nem kerül visszavo-
násra, vagy nem történik benne változás. Ugyanakkor a
rendeletben elõírt szigorúbb követelményeket minden szol-
gáltatónak meg kell vizsgálnia, s eltérés esetén teljesítenie,
vagy a szükséges változást bejelentenie a jegyzõ felé. 

Az egyéb szálláshely szolgáltatók (korábbi fizetõ ven-
déglátók) kötelesek az adott naptári évre (tárgyév) vonatkozóan 
a tárgyévet követõ év január hó 31. napjáig a jegyzõnek írásban
adatot szolgáltatni a fogadott vendégek és a vendégek által a
szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. 

A jogszabályváltozással kapcsolatban bõvebb felvilá-
gosítást ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályán személyesen, vagy az 589-400/     
telefonszámon lehet kérni.

* * *

VÁLTOZÁS A
JÁRMÛIGAZGATÁSBAN

2010. január 1-jén hatályba lépõ 35/200. (XI.30) BM
rendelet módosítása következtében

a BM rendelet a következõ 43/B. §-sal egészül ki:
„43/B.§ A tulajdonos (üzembentartó) kérelme alapján,

illetve egyéb kérelmére indult közlekedési igazgatási eljárás
során kérésére a jármûnyilvántartásba be kell jegyezni a
rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetõségét,
telefonszámát vagy elektronikus levélcímét, valamint az
ezen adatokban bekövetkezett változást.”

– ha a jármûnyilvántartásba már bejegyzett tulaj-
donos, illetve az üzembentartó csak az elérhe-
tõségeinek bejegyzésére irányuló kérelmet terjeszt
elõ, azt a közlekedési igazgatási hatóság a 29/2004.
BM rendelet 1. számú mellékletének 2. pont h)
alpontja alapján 2300,– forint igazgatási szolgáltatási
díj megfizetését követõen,
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– ha az elérhetõségek közlésére egyéb adatváltozás
(például: tulajdonos, üzembentartó változás) bejegy-
zésére irányuló eljárás keretében kerül sor, azt az
adott eljárásra mérvadó díjak, illetékek megfizetését
követõen az egyéb adatváltozás bejegyzésével egy-
idejûleg

kell a jármûnyilvántartásba bejegyezni.
2010. január 1-jétõl az ADÁSVÉTELI SZERZÕDÉS

kötelezõ tartalmi eleme (304/2009 (XII.22.) Korm.
Rendelet)

3. § A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyilván-
tartásba bejegyzett jármû tulajdonjog változását igazoló teljes
bizonyító erejû magánokirat kötelezõ tartalmi elemei a
következõk:

a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének
meghatározása;

b) a jogügylet tárgyát képezõ jármûazonosító (rendszám,
alvázszám) és gyártmány adatai;

c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és
utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és
utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám
adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése,
képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe,
cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;

d) a jármûhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és
törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének
ténye, idõpontja;

e) a jármûnek a vevõ birtokába kerülési idõpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti

bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál
a tulajdonjog változás hatálybalépését követõ, jogszabályban
meghatározott határidõn belül;

h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés
nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez fûzõdõ joghatásokat,
valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési
kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

2010. január 1-jétõl az adásvételi szerzõdést a

jogszabálynak megfelelõ adattartalommal áll módunkban
elfogadni.

* * *
2010. január 1-jétõl az ÜZEMBENTARTÓI SZER-

ZÕDÉS tartalmi eleme (304/2009 (XII.22.) Korm.
Rendelet)

4. § A közúti közlekedési nyilvántartás jármûnyil-
vántartásba bejegyzett jármû üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokirat kötelezõ
tartalmi elemei a következõk:

a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történõ
utalás;

b) a jogügylet tárgyát képezõ jármûazonosító (rendszám,
alvázszám) és gyártmány adatai;

c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új
üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és
utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és
utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám
adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet megnevezése,
képviselõjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe,
cégjegyzék-, illetõleg nyilvántartási száma;

d) a jármûhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az
okmány új üzembentartó részére történõ átadásának-átvé-
telének ténye, idõpontja;

e) a jármûnek üzembentartó birtokába kerülési idõpontja;
f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a jármû tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön 

jogszabályban elõírt bejelentési kötelezettségének a közleke-
dési igazgatási hatóság elõtt a jogügylet hatálybalépését követõ
15 napon belül eleget tesz;

h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a
bejelentés alapján a nyilvántartásba történõ bejegyzéséhez
fûzõdõ joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának,
illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének
jogkövetkezményeit.

2010. január 1-jétõl az üzembentartói szerzõdést a
jogszabálynak megfelelõ adattartalommal áll módunkban
elfogadni.

Heinczné Horváth Edina 
 igazgatási osztályvezetõ

T Á J É K O Z T A T Ó

A SZOBAKIADÁSSAL
FOGLALKOZÓK SZÁMÁRA

A NAPIDÍJAKRÓL
Az fizetõ vendéglátással foglalkozók és e tevékenységet

fontolgatók ismeretanyagának bõvítésére az üdülõszezon
kezdetén közreadjuk az idegenforgalom keretén belüli
fizetõvendéglátással kapcsolatos fontos tudnivalókat:

A napidíj alanyát a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
(továbbiakban Htv.) 30.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg,
mely alapján „Adókötelezettség terheli minden vendégéj-
szaka után azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként,
vagy közeli hozzátartozóként az önkormányzat illetékességi
területén legalább 1 vendégéjszakát eltölt. 

Velence Város területén a Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének módosított 31/2006.(XII.28.) számú
rendelet 13.§-a szerint a napidíj mértéke 250,– Ft, a kiemelt
övezetben* 300,–Ft/fõ/vendégéjszaka.

*/2/ Velencei –tó partvonala és a Kemping utca, Fõ utca (a
Kemping út és Tópart út közötti szakasza), Tópart út Széchenyi
út és Béke út közé esõ ingatlanok.

A napidíj (IFA) bevallási és befizetési rendjét az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban Art.) 32.§ (4)
bekezdése illetve II. számú melléklet A/3/b pontja állapítja meg.

Bevallási határidõ: tárgyhónapot követõ 15-éig (nyom-
tatvány letölthetõ: www.velence.hu weboldalról, az önkor-
mányzat/letölthetõ nyomtatványok menüfül alatt.)

Befizetési határidõ: tárgyhónapot követõ 15-éig. Szám-
laszámunk: 11736082-15363107-03090000 (OTP Gárdony)

Kérjük, hogy a bevallások és befizetések határidejének
betartásáról gondoskodni szíveskedjenek. (A határidõ
elmulasztása bírságot, a fizetési határidõ elmulasztása pótlék
felszámítást von maga után).

VÁLTOZÁS! A 70 ÉV FELETTI VENDÉGEK 2010.
JANUÁR 1-JÉTÕL NEM MENTESÜLNEK A NAPI-

(Folytatás a 8. oldalon)
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DÍJFIZETÉS ALÓL, tõlük is be kell szedni az idegen-
forgalmi adót!

Mentességek
Mentes az adófizetési kötelezettség alól (Htv. 31.§):
• a 18. életévet be nem töltött magánszemély 
• közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói vagy

hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán, a szakképzés keretében az ön-
kormányzat illetékességi területén tartózkodó magán-
személy (igazolni kell),

• szolgálati kötelezettség teljesítése céljából illetékességi
területemen tartózkodó személy (igazolni kell),

• a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ,
vagy a Htv. 37.§-sának (2) bekezdése szerinti tevé-
kenységet végzõ vállalkozó esetén vállalkozási tevé-
kenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illeté-
kességi területén tartózkodó magánszemély (igazolni
kell),

• továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ
üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati
jogosultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdo-
nában álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakás-
szövetkezeti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátar-
tozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló
üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti
tag, használati jogosultságának idõtartamára annak a
hozzátartozója (Ptk. 685.§ b. pontja)

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYÉB
ADÓZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ

KÖTELEZETTSÉGEKRÕL 
Felhívom figyelmét, hogy a rádiózásról és televíziózásról 

szóló 1996. évi I. tv. 80.§ (3) bekezdése rendelkezik arról,
hogy a vendéglátó-ipari egységekben, más kereskedelmi
egységekben, vagy nyilvános területen üzemeltetett
televízió készülékek után üzemben tartási díjat kell fizetni. 

Ezen törvény 83.§ alapján az üzemeltetõ köteles
bejelenteni a készülék üzemeltetését és megfizetni annak
díját az állami adóhatósághoz (APEH), mely jogszabály
betartását a helyi önkormányzati adóhatósága ellenõrzi a
média törtvény 82/a.§ (4) bekezdése alapján.

IPARÛZÉSI ADÓ VÁLTOZÁSOK!
Tisztelt vállalkozók/vállalkozások!
Az alábbi néhány sorban szeretném tájékoztatni Önöket az

iparûzési adó változásaival kapcsolatosan. 2010. január 1-ei
dátummal a helyi önkormányzatok hatásköre megszûnik az
iparûzési adó tekintetében, feladatkörét ezen idõponttól az
állami adóhatóság (APEH) látja el. Mindez a következõket
jelenti:
• a 2009. évben kiadott fizetési meghagyásban megállapított

2010. I. félévi elõleget az önkormányzati adóhatósághoz kell 
megfizetni 2010. március 15-éig.

•  a 2009. adóévrõl a bevallást még az önkormányzathoz kell
benyújtani 2010. május 31-éig. A korábbi évektõl eltérõen
ezen bevallás feldolgozásakor az önkormányzati
adóhatóság nem bocsát ki fizetési meghagyást.

• a 2009. évi adókülönbözetet az önkormányzat iparûzési
adószámlájára kell megfizetni.

• a 2010. II. félévi elõleget már a vállalkozásoknak maguknak
kell megállapítani a 2009. évi iparûzési adóbevalláson és

ezen összeget az APEH-nak kell már megfizetni 2010.
szeptember 15-éig. 

2010. II. félévi elõleg = 2009. évi adóösszeg (bevétel 1,6%)
– 2010. I. félévi elõleg 

• a tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntetõ
adózóknak az önkormányzati adóhatósághoz kell a záró
bevallást megtenni a törvény szerint elõírt határidõn belül.

• a tevékenységüket 2009. december 31-ét követõen
megszüntetõ, vagy megkezdõ adózók 2010. január 1. utáni
idõszakot érintõ adóügyekben már az APEH jár el.
(bejelentkezési és bevallási kötelezettséget már az
APEH-nek kell teljesíteni.)

• Bejelentési kötelezettség határideje: 
– az állandó jellegû adókötelezettség keletkezése illetve

megszûnése esetén a változást követõ 15 napon belül.
– Iparûzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel

folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése
elõtt, de legkésõbb a tevékenység megkezdésének
napján.

Az adózók kötelezettségeit érintõ változásokról bõvebb
leírást olvashatnak a www.apeh.hu honlapján megtalál-
ható 36. számú információs füzetben.

ÉPÍTMÉNYADÓ
Az állandó lakosoknak az építményadóban a tárgyévre

vonatkozó nyugdíjas kedvezményt 2010. március 31-éig lehet
igényelni. A nyugdíjas kedvezmény a Nyugdíjfolyósító Intézet
által év elején kiadott nyugdíjigazoló lap (nem szelvény)
benyújtásával és a helyi önkormányzatnál beszerezhetõ
igénylõlap kitöltésével kérelmezhetõ. A nyugdíj igazolólap
másolásában az adócsoport ügyintézõi segítséget nyújta-
nak.

Amennyiben a nyugdíjas kedvezményre jogosult
személy nem egyedül él egy háztartásban, úgy a vele együtt
élõ hozzátartozók kereset igazolása (január 1-jei
állapotnak megfelelõen) is szükséges a kérelem benyúj-
tásához.

Adócsoport

SZÉP HAGYOMÁNYAINK

Karácsonyi díszkivilágítás!
Nem tudom megállni, hogy egy pár mondatban ne írjam 

le a véleményemet, észrevételemet az adventi és a
karácsonyi ünnepi hangulatról.

Ugyan úgy, mint nyáron, amikor az utcákat járom és
nézem a porták elõtti részt, hogy milyen szép virágos és
tiszta, ugyan úgy végig jártam az utcákat és nagy
megelégedéssel láttam, az emberek mintha csak tavasz
lenne, úgy díszítették a házukat, kapujukat, kerítésüket.
Voltak csodálatosan, szépen kivilágított házak, csupa-
csupa fénnyel, de a kapun, ajtón, ablakokon elhelyezett
fenyõbõl, tobozból és egyéb leleményes anyagokból ké-
szült díszek is éppen olyan melegséget, szeretetet sugá-
roztak.

Nagyon jó érzés, hogy nem csak nyáron vigyázunk a
tisztaságra, szépségre, hanem télen is.

Ezt a jó szokásunkat tartsuk meg, mert nemsokára
már a tavaszi munkálatokra kell készülnünk!

Benkõ Istvánné
Virágos Velencéért Egyesület

elnöke
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2009. december hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig le -
nes

szem. ig.

Lak cím 
kár-
tya

Ve ze tõi
eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 22 1 12 18 21 1 3 1 79

Nadap 3 - 2 2 6 - - - 13

Sukoró 3 1 1 9 5 1 2 - 22

Pákozd 4 1 1 9 6 3 1 - 25

Pázmánd 7 - 3 10 11 2 1 - 34

Szfvár 4 2 1 7 37 - 2 - 53

Ve len ce 20 3 8 37 70 5 11 5 159

Vereb 1 - - 1 4 - - - 6

Lovasberény 1 - 1 9 13 4 1 - 29

Bu da pest 2 - 1 4 10 - 1 - 18

Pusztaszabolcs 7 2 4 7 10 - 1 - 31

Gár dony 3 1 1 3 4 - 2 - 14

Baracska - - - 2 4 - - - 6

Seregélyes 4 1 3 1 6 - - - 15

Zichyújfalu 3 - 1 3 4 - - - 11

Csákvár 2 1 1 7 2 - 2 - 15

Martonvásár - - - 5 - - - - 5

Pátka - - 1 2 - - - - 3

Vértesacsa - - - 4 - - - - 4

Bodajk 1 - - - - - 1 - 2

Össze sen: 87 13 40 130 224 16 28 6 544

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.

Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. január 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 14 3 11 20 18 5 4 6 81

Nadap 7 1 5 3 3 1 1 - 21

Sukoró 8 2 3 14 6 1 1 1 36

Pákozd 7 1 4 14 3 - 2 - 31

Pázmánd 12 1 5 14 13 1 - 1 47

Szfvár 5 1 1 7 15 1 1 5 36

Ve len ce 23 1 14 34 26 2 4 6 110

Vereb - - - 2 4 1 1 2 10

Lovasberény 3 1 2 11 6 2 - 2 27

Bu da pest - - - 5 5 2 1 1 14

Pusztasz. 15 3 7 12 12 1 1 1 52

Gár dony 1 - 1 - 16 - 1 - 19

Baracska 4 - 1 1 7 - - - 13

Martonvásár - - - - 4 - - - 4

Zichyújfalu 1 1 1 1 2 - 1 - 7

Seregélyes 3 1 - 1 5 - 1 - 11

Pátka - - - 2 2 - - - 4

Besnyõ - - - - 5 - - - 5

Csákvár 6 - 4 6 1 - - - 17

Tab 1 1 1 - - - - - 3

Sárkeresztes - - - 1 - - 1 1 3

Tiszalúc 1 - 1 - - - - - 2

Kajászó - - - - 1 - - - 1

Össze sen: 111 17 61 148 154 17 20 26 554

Heinczné Horváth Edina
Okmányirodavezetõ 

Házasságot kötöttek:
2009. október 17-én:

Kerekes Gábor – Stumpf Sarolta Veronika
(Elõzõ számunkban névelírás történt, melyért szíves elnézésüket kérjük!)

2009. december 12-én:
Tóth János – Kovács Veronika

Bucur Szabolcs – Hajdu Nikolett

2009. december 30-án:
Balogh Gábor – Szûcs Andrea 

2010. január 15-én:
Bicskei Attila – Máté Anikó

Gulyás László Attila – Szabó Judit

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné
anyakönyvvezetõ
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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

2010. ÉVI MUNKATERVE
Január 18. 
1./ Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítási javaslata

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Egyebek

Február 8.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2010. évi költségvetés (elsõ olvasat)

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

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4./ Egyebek: 

– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról
– Tájékoztató a Velence Plus Kft. tevékenységérõl
– Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Február 22.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ ÁROP pályázatról való tájékoztatás – 

Elõadó: Kormány Tamás, Controll Holding Zrt. 
3./ 2010. évi költségvetés jóváhagyása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
4./ Felkérés ünnepi beszédek megtartására 

Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke

5./ Március 15-i ünnepség elõkészítése
Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport

Bizottság elnöke
6./ Zaj és rezgésvédelemrõl szóló rendelet felülvizsgálata

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
7./ Egyebek: 

– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról

Zárt ülés: Velencéért Emlékérem odaítélése

Március 22.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Rendõrkapitány beszámolója az éves munkáról

Elõadó: Dr. Sági János rendõrkapitány
3./ Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységérõl tájékoztatás

Elõadó: Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ  
4./ Majális elõkészítése

Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke

5./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra
Elõadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

          Idegenforgalmi Bizottság)
6./ A helyi önkormányzat éves összesített közbeszerzési

tervének elkészítése
Elõadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ

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

Április 19.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos

tájékoztatás a 2009-es évrõl
Elõadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási

osztályvezetõ
Török Ágnes  intézményvezetõ 

(Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság)
3./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési

                               Bizottság)
4./ 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni

helyzetének bemutatása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési

                                Bizottság) 
5./ 2009. évben végzett belsõ ellenõrzésekrõl szóló jelentés 

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
6./ Egyebek: 

– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról

Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása
    (Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság)

Május 17.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2010. I. negyedévi mérleg elfogadása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési
                        Bizottság) 

3./ Civil szervezetek tájékoztatói tevékenységükrõl, 
pl: támogatott civil szervezetek, Tó Tévé, Velencéért
Közalapítvány
Elõadó: Civil szervezetek vezetõi

4./  Velence Plus Kft. beszámolója
Elõadó: Joó Mátyás ügyvezetõ igazgató

5./ Tájékoztató a VHG. Kft. 2009. évi gazdálkodásáról.
Elõadó: Kovács Attila ügyvezetõ igazgató
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési
                        Bizottság) 

6./ Helyi Esélyegyenlõségi programról szóló jelentés
elfogadása
Elõadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási

csoportvezetõ
Török Ágnes Humán Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje

6./ Egyebek: 
– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
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– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról
– Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról

Június 21.  (Kihelyezett ülés az iskolában)
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Beszámoló az iskola 2009/2010-es tanévérõl

Elõadó: Czuppon István iskolaigazgató
3./ Egyebek: 

– Tájékoztató az elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktuális kérdésekrõl
– Tájékoztató az átadott hatáskörökben ellátott
feladatokról

Július 5. (Kihelyezett ülés Meseliget Óvoda, Fõ u.)
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési
                         Bizottság) 

3./ Óvoda éves munkájának értékelése
Elõadó: Serhókné Varjas Edit óvodavezetõ

4./ Augusztus 20-ai ünnepség elõkészítése
Elõadó:  Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság elnöke
(Véleményezi: Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság)

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

Szeptember 6.
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
2./ Tájékoztató az I. félévi mérlegrõl

Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési
                        Bizottság) 

3./ Gazdasági program áttekintése
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ Október 23-i ünnepség elõkészítése
Elõadó: Fehér Györgyné Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság elnöke
4./ Bursa  Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázathoz

csatlakozás és keretösszeg meghatározás
Elõadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási

osztályvezetõ
(Véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság,

                      Pénzügyi és Településfejlesztési
            Bizottság) 

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

Zárt ülés: Velence Rózsája Díj odaítélése

Közmeghallgatás 2010. február 22. 
Témája:  2010. évi költségvetés
Lakossági fórum 2010. április 19.
Témája:  2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni
helyzetének bemutatása

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
32/2009. (XII. 21.) számú 

r e n d e l e t e
a 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról

1.§

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1.)
bekezdése alapján a Velencei-tavi Regionális Szennyvíz-
elvezetõ rendszeren a közüzemi szennyvízszolgáltatás 2010.
évi díját az alábbiak szerint állapítja meg:

2.§

E rendelet tárgya Velence város közigazgatási területén a
közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott szennyvízszolgáltatás 
díjának megállapítása.

3.§

Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2010. évre
vonatkozóan kéttényezõs szolgáltatási díjat állapít meg. A
szolgáltatási díj havi állandó díjból és a közcsatornába
bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos változó díjból áll.

4.§

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az
üzemeltetõ Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. elõterjesztett
kalkulációja alapján, a szennyvíz szolgáltatás lakossági és
közületi díját az alábbiak szerint állapítja meg:

A/ Lakossági csatornaszolgáltatás – állandó díj:   
377,-Ft/hó + ÁFA

B/ Közületi csatornaszolgáltatás - állandó díj:
– Bekötési vízmérõ átmérõje (mm) 13-20  377,-Ft/hó + ÁFA
– Bekötési vízmérõ átmérõje (mm) 25-32 

1.900,-Ft/hó + ÁFA
– Bekötési vízmérõ átmérõje (mm)  40-50     

5.680,-Ft/hó + ÁFA
– Bekötési vízmérõ átmérõje (mm)  65-100   

19.240,-Ft/hó + ÁFA
– Bekötési vízmérõ átmérõje (mm)150-200   

56.250,-Ft/hó + ÁFA
Minden szennyvízcsatorna bekötéssel rendelkezõ
fogyasztónak kötelessége megfizetni. 
A/ Lakossági csatornaszolgáltatás – változó díj:

530,-Ft/m3 + ÁFA
B/ Közületi csatornaszolgáltatás – változó díj:     

555,-Ft/m3 + ÁFA
A változó díj a közcsatornába bebocsátott szennyvíz-
mennyiséggel arányos, amely a vízmérõ óra leolvasása alapján
kerül megállapításra.

(Folytatás a 14. oldalon)
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A csatornaszolgáltatás díját minden szennyvízközmûvet hasz-
náló fogyasztónak kötelessége megfizetni. 

5.§

A szolgáltató a 4. §-ban meghatározott díjat olyan mértékben
köteles csökkenteni, amilyen mértékben erre a célra központi
költségvetési támogatásban részesül.

6. §

A szennyvíz-szolgáltatási díjak számlázása és beszedése az
üzemeltetõ feladata. A díjak beszedésének módját és gya-
koriságát az üzemeltetõ a mindenkor hatályos jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen, a fogyasztók igényeire is figye-
lemmel egységes gyakorlat szerint alakítja ki. A szennyvíz-
szolgáltatás számláját a fogyasztó köteles megfizetni.

7. §

A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint a
jegyzõ gondoskodik.

8. §

Ezen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
Hatálybalépésével egyidejûleg a 4/2009.(II.23.) rendelet
hatályát veszti.
Velence, 2009. december 7.

Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor
polgármester címzetes fõjegyzõ

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Velence, 2009. december 21.

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

(Folytatás a 13. oldalról)

KISTÉRSÉGI HÍREK
Összefoglaló a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi

mûködésérõl
A VKTKT 2009-ben 13 ülést tartott, melynek során 140

határozatot hozott. A költségvetéssel, a belsõ ellenõrzéssel
és az oktatással összefüggõ napirendi témákon túlmenõen,
elsõsorban pályázatokról és programokról tárgyalt a
társulási tanács.

A Társulás keretén belül az alábbi bizottságok mûködtek
és üléseztek az elmúlt idõszakban:

– Pénzügyi Bizottság (10 ülés)
– Jegyzõi Kollégium (10 ülés)
– Oktatási Bizottság (8 ülés)
– Közbeszerzési Bíráló Bizottság (4 ülés)
– Közkincs Kerekasztal (közmûvelõdési munkacsoport

– 10 ülés)
– Idegenforgalmi és Turisztikai munkacsoport (3 ülés)
A gárdonyi kistérségben az alábbi fontos területeken

mûködik a kistérségi szintû feladatellátás:
– Közoktatás
– Szociális és gyermekjóléti ellátás
– Belsõ ellenõrzés
– Egészségügyi ellátás
– Területfejlesztés

PÁLYÁZATOK:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az idei évben is

meghirdette közmûvelõdési pályázatait, melyre a VKTKT
Közkincs Kerekasztala két altémában sikerrel pályázott.

630.000 Ft támogatási összeget nyert a Közkincs Kerek-
asztalok további mûködésének támogatására, valamint
900 000 Ft-ot a „Kistérségi Tavaszköszöntõ Fesztiválra”.

Ez utóbbi rendezvény célja, hogy a kistérségben élõ és
alkotó mûvészeket bemutathassuk szûkebb hazájuk kö-
zönsége elõtt is, hiszen sokukat a közmûvelõdésben
dolgozók sem ismerték a Kulturális közkincseink kiadvány
elkészítése elõtt.

2 millió forinttal támogatta az ÖM Sport Szakál-
lamtitkársága a Mozdulj, Velencei-tó programot, melyet

strandonként, illetve játszóhelyenként 125.000 forint
önrésszel kellett kiegészíteni.

A VKTKT fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási
intézmények több pályázatban is jelentõs sikereket értek el.
Ezek a következõk:

• TÁMOP 3.1.4./ Kompetenciaalapú oktatás, egyenlõ
hozzáférés az innovatív intézményekben – VKTKT iskolái
(támogatási összeg 90 millió Ft),

• TÁMOP 3.1.6./ Az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények szolgáltatásainak fejlesztése –
VEPSZ (támogatási összeg 20 millió Ft),

• TÁMOP 3.2.2./ Területi együttmûködések, társulások,
hálózati tanulás – VKTKT iskolái (eszköztámogatás),

• KDOP-2009-5.3.2.-09 kódszámú, az „Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” – „A Chernel István
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Nemeskócsag Tagiskola
Akadálymentesítése” (támogatás összege 30 millió Ft),

• Önkormányzati Minisztérium Közoktatási intéz-
mények infrastruktúrájának támogatása és közösségi busz
beszerzése címû pályázati kiírás – Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Pázmándi Kempelen Farkas Tagisko-
lájának felújítása – Pázmándi Kempelen Farkas Tagiskola
(támogatási összeg 16 millió Ft),

• Önkormányzati Minisztérium Közoktatási intézmé-
nyek infrastruktúrájának támogatása és közösségi busz
beszerzése címû pályázati kiírás – Chernel István Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény Zichyújfalusi Fekete István Tagiskolája
– Zichyújfalusi Fekete István Tagiskola (támogatási összeg
9 millió Ft),

• Önkormányzati Minisztérium Közoktatási intéz-
mények infrastruktúrájának támogatása és közösségi busz
beszerzése címû pályázati kiírás – Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészet-
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A Velence SPA élményfürdõ hírei
Kedves Velencei Olvasó!

Talán már Ön is tapasztalta, hogy élményfürdõnkben

számos változtatást vezettünk be vendégeink megelégedett-

ségének elõsegítése érdekében. Tavaszváró feltöltõdés

akciónkban 2010. március 10-éig egyes belépõjegyeink –

fõként hétköznap – olcsóbbak lettek, melyekbõl az önkor-

mányzat támogatásával minden velencei lakos további 300

Ft kedvezményt kap. Örömmel jelenthetem be, hogy ezt a

felajánlást a Velence Resort & Spa további 300 Ft kedvez-

ménnyel támogatja március 15.  és április 5. kivételével

hétfõ, kedd és szerdai napokon, április 28-áig. 

Januártól a  földszinti élmény- és gyógyvizes medencék,

a gyermekmedencék és a földszinti finn szauna esti jeggyel

19 óra helyett már 18 órától igénybe vehetõk. Az emeleti

gyógyvizes medence, jacuzzi, sókabin és a teljes

Szaunapark  bármilyen spa belépõ mellé kedvezményes

felárral avagy 18 órától a megszokott áron külön is láto-

gatható.

Kínálatunkat folyamatosan bõvítjük újabb kényeztetõ és

gyógyító masszázsokkal, kozmetikai kezelésekkel. Meg-

nyitottuk fodrászatunkat, ahol manikûrt, pedikûrt és mû-

köröm építést is kínálunk négycsillagos környezetben,

mégis alacsony árakon. Érdemes megismerkedni új, body

art fitness óránkkal is.

E havi tippünk:

A tavaszi fáradtság kis odafigyeléssel könnyedén meg-

elõzhetõ! Tisztítsa meg szervezetét a felgyülemlett salak-

anyagoktól rendszeres rostbevitellel és fokozott folyadék-

fogyasztással, melyre legalkalmasabb a tiszta víz, a gyógy-

teák, a friss zöldség- és gyümölcslevek. Tarthat böjtkúrát és

gyûmölcsnapokat is. A citrom például a hiedelmekkel ellen-

tétben a szervezetet lúgosítja, a grapefruit kiváló immun-

erõsítõ. Fontos, hogy többet mozogjon, ezzel fokozhatja

emésztését, erõsítheti erõnlétét, immunrendszerét. Bizto-

sítson szervezetének több oxigént és napfényt, tegyen hozzá

egy csipet kényeztetést és sok-sok szeretetet; így nyerhet

elég testi és lelki erõt a tavaszi újjászületéshez.

Az élményfürdõ, a gyógyvíz, a masszázsok, az illó-

olajok, szaunák, a fitness, a frissen facsart gyümölcslevek és

a csodálatos környezet mind-mind jótékonyan segítik a

tavaszváró feltöltõdésben itt, az Ön szomszédságában!
Besenyei Rita

Wellness & Spa menedzser
Velence Resort & Spa

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA 
Kedves Velenceiek! 

Csizmadia Attila 
Velence Város Fideszes  

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

18 órától 20 óráig tartok 
a velencei Kastély házasságkötõ termében. 

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

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

oktatási Intézmény közösségi busz beszerzése (támogatási
összeg 19 millió Ft).

A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE:
2009. június 30-tól a Gárdonyi Kistérségi Iroda

munkaszervezete átalakult, mivel a VKTKT fenntartásában
lévõ intézmények gazdálkodása megváltozott és a részben
önálló költségvetési szervbõl önállóan gazdálkodó költség-
vetési szervvé váltak. Ebbõl adódóan a Kistérségi Iroda
alkalmazásában álló 3 fõ pénzügyi ügyintézõ visszakerült az 
iskolákhoz. A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 1 fõ
munkatársat, míg a Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2 fõ
munkatársat vett át.

A munkaszervezet helyileg továbbra is a Velencén, a
Balatoni út 65. szám alatt található épület elsõ emeletén
dolgozik.

A munkaszervezet irodái jól felszereltek, a megfelelõ
munkavégzés körülményei biztosítottak.

Jelenleg a Kistérségi Iroda szervezeti felépítése a
következõ:

A költségvetési törvény alapján az elmúlt idõszakban a
munkaszervezet általános feladatainak feladatellátásra
19.500 e Ft-os állami normatív támogatást igényeltünk le.

(A részletes beszámoló hamarosan olvasható a
www.velencei-to.hu honlapon.)

Gárdonyi Kistérségi Iroda
Velence, Balatoni út 65.

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

Kutai Tibor Kelemen Szabolcs
VKTKT elnöke irodavezetõ
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Mikulás-Kupa
december 5-én

Lovasberényben
Fantasztikus jó kezdeményezés volt a lovasberényi

sportszeretõ szülõk szervezésében ez a focibajnokság a
2001-ben született és annál fiatalabb fiúk részére. Iskolánkból
két lelkes csapat és sok-sok szülõ indult Lovasberénybe, a
Sportcsarnokba. Busszal és autókkal érkeztünk szombaton
reggel fél kilenckor! Mint a 2.a, mint a 2.b osztályból alakult
csapatok teljes erõbõl küzdöttek és igazságos, jókedvû, baráti
mérkõzéseket játszottak a délelõtt folyamán. A sportszerû
viselkedés és a vidámság jellemezte ezt a napot. A „b.” csapat a
IV. helyen az „a” csapat az V. helyen végzett, de a mozgás
öröme, ami ennél is fontosabb volt számukra! Jó volt játszani és
mozogni, a csapatért mindent megtenni! Érdemes volt elmenni!
A házigazdák mindenkinek kedveskedtek valamivel, amit
ezúton is nagyon köszönünk, mert egy gyerek sem jött el üres
kézzel. Kettõ órakor már mindenki otthon fogyaszthatta a jól
megérdemelt ebédjét. 

Baglyasné Szécsi Annamária
pedagógus

ERGOMETER – GYÕR
Területi Evezõs Ergométer verseny volt december 12-én

Gyõrben. 
Iskolánkat nyolc tanuló képviselte (a VVSI-SZK által

szervezett) népes mezõnyben (általános iskolások kb. 150 fõ) –
gyõri, mosonmagyaróvári, agárdi, székesfehérvári – a kor-
osztályos versengésben.

korcsoport nem név helyezés

10 éves fiú Szabó Dániel 5.b 4.

11 éves fiú Molnár Ákos 5.a 1.

12 éves fiú Hamary Dávid 6.a 4.

12 éves lány Gajdos Alíz 6.b 4.

13 éves lány Szabó Orsolya 6.b
Hamary Vivien 7.a

10.

14 éves fiú Silhány Tamás 8.a 3.

Az  elsõ hat helyezett 2010 márciusában Budapesten vesz
részt az országos felmérésen, ahol a Dunántúl-Budapest-
Dél-Alföld régió bajnokai versenyeznek.

Köszönjük a VVSI-SZK evezõs edzõinek a lehetõséget és az 
iskolánk igazgatójának, Czuppon Istvánnak, hogy támogatta a
versenyzési lehetõséget!

Kiss Gáborné
testnevelõ

Felavattattunk!
355 nap alatt bontottak, építettek. Az eredmény egy – már

sokak által megcsodált – fantasztikusan modern és szép iskola
épülete. December 16. óta ugyan már itt folyik a tanítás, de a
hivatalos átadás január 21-én történt meg. 

Egy hetes rendezvényözönnel fogadtuk vendégeinket, a
város lakóit. A Velence SE bemutató focit tartott szombat
délelõtt, aztán a hétfõ délután is a sport szerelmeseié volt.
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Ellátogattak hozzánk Székesfehérvárról az Albacomp
kosárlabdázói. Errõl Karácsony Janka így ír: 

Január 18-án iskolánkba látogatott az Albacomp kosár-
labdacsapata, akik velünk, Zsolnay kosarasokkal mérkõztek
meg. Elõször a játékosok bemutatkoztak és kérdéseinkre
válaszoltak. Majd jöhetett a játék. A fehérváriak nem kis

meglepetésére a kosárlabda még váratott magára. PVC
csövekkel flourball-oztunk. Izgalmas és vicces helyzeteket
egyaránt tartogatott a meccs. Végre eljött a kosarazás is, ahol
nem ijedtünk meg a profi játékosoktól, még látványos kosarakat 
is láthattak a nézõk. A közönség lelkesen buzdított minket. A két
csapat apró ajándékokkal kedveskedett egymásnak, majd a
pályát elárasztották az autógramm kérõk és fotózkodni vágyó
rajongók. A rohamot az Albacomp jól állta, nem kis örömöt
szerezve ezzel a sok gyereknek. Összességében látványos, jó
hangulatú programon vehettek részt, akik eljöttek. Örök
élményt szereztek ezzel a Zsolnay kosarasoknak, mert nem
mindennapi ellenfelünk volt, de azok is kellemes élményekkel
távoztak, akik csak nézõi voltak az eseménynek.

Kedden délutánra invitáltuk az óvódásokat és szüleiket új
iskolánkba. A Mikkamakka játéktár is segítségünkre volt. S
ezen a napon egy író-olvasó találkozó keretein belül Varró
Dániellel beszélgethettek az érdeklõdök a zsúfolásig megtelt
elõadóteremben. Faragó Anna így emlékszik vissza:

Elõadást tartott nekünk pályájáról, arról, hogyan lett költõ,
mi volt az elsõ mûve, költeményeirõl, melyekbõl egy kis ízelítõt
is hallhattunk az õ elõadásában. Ez a program nemcsak

iskolásokat, hanem óvódásokat, tanárokat, szülõket, velencei
lakosokat is vonzott. Sok kérdést tehettünk fel a fiatal költõnek,
így több mindent megtudhattunk a költészetrõl, a költõ életérõl,

mindennapokról. Mûveit ajánlom minden korosztálynak,
kicsiknek és nagyoknak. Tréfás verseinek olvasása kellemes
idõtöltést nyújthat mindenkinek. A találkozó után meg-
fogadtam, hogy könyvtárunkat felkeresve minél többet olvasok
mûveibõl.

Ezekben a napokban az iskola folyosójának falain
csodálhattuk Mészáros András kitûnõ természetfotóit. Õ
szerdán látogatott el hozzánk, s egy kellemes hangulatú
beszélgetésen mesélte el a képek készítésének történeteit, ami
sokszor nagy kalandokkal járt együtt. Erre a délutánra a
nyugdíjasokat is hívtuk, hogy látogassanak el hozzánk.

Csütörtökön, rendhagyó avatóünnepséget tartottunk. Igazi,
fiatalos, lendületes mûsort szerveztünk vendégeinknek és
diákjainknak. A hivatalos átadó, a szalagátvágás után a laza
kikapcsolódás lett úrrá rajtunk. Csütörtökön kora este egy fiatal
zenekar, a No thanks volt iskolánk sztárja, majd pénteken a már
kicsit éltesebb korosztálynak szólt a zene, amire jókedvûen
táncikáltak lábaink.

Most pedig jönnek a hétköznapok. Nem szürkék, hiszen
folyamatos a munka, s ráadásul a környezet, a felszereltség is
olyan, hogy csak úgy ontja a színeket. 

Iskolánk minden tanulója és pedagógusa, dolgozója
nevében még egyszer szeretnénk megköszönni mindazoknak a
munkáját, akik segítettek abban, hogy ilyen kellemes, szép,
korszerû körülmények között élhessük mindennapjainkat.
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Ágacska
A nagy karácsonyi készülõdés és a iskola költözése sem

akadályozta meg az alsó évfolyamosokat abban, hogy közös
színházlátogatást tegyenek Székesfehérvárra a Vörösmarty
Színházban az Ágacska címû elõadásra.

Így emlékeznek a gyerekek írásban:
Molnár Anna 2.a: Az elõadás címe Ágacska. Két felvonás

volt. Nekem Berci béka tetszett a legjobban. Az öcsémnek Dani 
kacsa.

Kedves Tamara 2.a: Kedden voltunk színházban. Busszal
mentünk. Nekem Berci béka tetszett a legjobban, mert vicces
volt és nagyon szépen énekelt. Nagyon jól éreztem magam!

Enyedi Bianka 2.a: Nagyon tetszett, amikor a varázsgong
megszólalásakor egy mesebeli világba kerültünk. Ebben a
világban értettük az egér, a béka, a kacsa és a lepke beszédét.
Életre kelt még a virág, a gomba és egy letörött kis ágacska is.
Az ágacska csak a mese végére tudta meg, hogy ki is õ
valójában. Ezen a hosszú úton kísértük õt el, és nagyon
sajnáltam, mikor a gong újra megszólalt.

Karácsony
A régi-új környezetben a Liget iskola tornatermében fogadta 

a város lakóit, majd másnap az iskola növendékeit az a
szereplõgárda, akik a költözés közepette is lelkesen készültek
az ünnepre. Papp Sándorné és Tóth Jolán tanítónõk állították
össze a mûsort.

Tompa Mihály:

KARÁCSONYKOR.

Hullámzó érzemény között
Jövén az úrnak templomából:
Lelkemben még sok visszahangzik
A halott ígének szavából.

Ugy tetszik, mintha hallanám:
Mikép zendûl a pásztor-ének,
Sziv és ajk hû összhangzatában
Az istenember nagy nevének.

A megváltó ma született...!
Betölt az évek teljessége...
Dicsõség Istennek mennyégben!
Az emberekhez égi béke!

De szívem rögtön elszorul
Miatta sajgó fájdalomnak,
Midõn tovább zendûl az ének:
Legyen szabadság a raboknak!

Az árva népre gondolok...
S jövén az úrnak templomából:
Lelkembe kinnal ez nyomul be
A halott igének szavából
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A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve

1989. óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁT.

Így volt ez iskolánkban is. Az Avatás Hete rendezvény-
sorozat utolsó napján, pénteken reggel 8 órakor az aulában
összegyûlt minden diák és tanár, s megemlékeztek errõl a
napról. 

Kosztolányi Dezsõ: 

Magyar vagyok, minthogy…
Magyar vagyok, minthogy magyarul írok,
magyarul mondom ámuldozva: tej,
s magyarul mondom a halálos Áment.
Ha ingadozva hátradõl e fej,
s az elomló test végsõ reszketéssel
a levegõbe rázza vézna öklét,
s egy mozdulattal és egy bús igével
egy lesz vele a rejtélyes öröklét.

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

ÓVODA I  H Í R E K
Siklik a szánkó – jaj de jó! 

Az újesztendõ beköszöntével megérkezett a hóesés is, a
gyermekek legnagyobb örömére. A csodálatos havazás nagy
élmény mindannyiunk számára, és ezt a természet adta kincset
boldogan használjuk. 

Délelõttönként a gyerekek izgatottan készülõdnek, és
versenyezve öltözködnek, hogy mielõbb birtokba vegyék a
csupa fehér udvart.  Hiszen a bejáratnál sorakozó szánkók, már
várják kis utasaikat, hogy kezdõdjék a téli vigasság. Megannyi
színes ruhás „kis manó” vidám kacagása tölti be a teret, mert
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hirtelen a gyerekek ugri-bugri rénszarvasokká válva állnak a
szánkók elé, és már siklanak is a puha havon.

Csakhamar láthatjuk Rudolfot, Villámot és Üstököst amint
mókázva kergetõznek egymással. A hóemberépítés, szánkó-
verseny, és a hógolyózás önfeledt örömet nyújtanak a
gyermekeknek és a felnõtteknek egyaránt. Az óvodások és óvó
nénik arcára mosolyt csal, és csillogó szemeket varázsol a
közös játék. A hócsaták mellett már alig várjuk, hogy a  tó vize
fényes jégtükörré fagyva adjon helyet a korcsolyázni tu-
dó Meseliget óvodásoknak.

A középsõ és nagycsoportos gyerekeinknek egyedülálló
lehetõségük van arra, hogy korcsolyázni tanuljanak a székes-
fehérvári  jégcsarnokban, szakképzett és gyermekbarát oktatók
segítségével. 

A kezdeti nehézségeket legyõzve már minden kisóvodás
sikerélményt talál ebben a mozgásformában. A gyerekek nem-
csak  egy új sporttal ismerkednek meg, hanem a mozgás-
koordinációjuk és önértékelésük is fejlõdik.

Bár még a télnek örvendezünk, titkosan már készülnek a
farsangi jelmezek is. A csoportszobák tréfás-színes dekoráci-
ókkal várják a jókedvû gyermekeket, egy fergeteges farsangi
mulatságra.

A Meseliget Óvodában élményekkel, vidámsággal teli
napokat töltünk együtt, és örömmel látjuk a gyermekek boldog
mosolyát.

Kövesdiné Benedek Csilla 
óvodapedagógus

Nyuszi csoport

LÁTOGATÁS
AZ ISKOLÁBAN

2010. január 19-én Velence képviselõtestületének és a
Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
dolgozóinak meghívására látogatást tettünk az iskolában. A
többi érdeklõdõ között a Meseliget Óvoda dolgozói is
megtekinthették az átépített iskola épületét.

A délutáni program nyitásaként végigvezettek minket a
szép és korszerû, a mai kor minden igényét kielégítõ
tantermeken, tornatermen, kiszolgáló helyiségeken. Ezeket a
gyermekek és a pedagógusok által készített dekorációk, és
Mészáros András természetfotói teszik még otthonosabbá,
hangulatosabbá.

Az iskola megtekintése után az érdeklõdõk (elsõsorban a
leendõ iskolások szülei) válaszokat kaphattak az iskolai élettel,
oktatással kapcsolatos kérdéseikre Oláhné Surányi Ágnes
polgármester asszonytól és Czuppon István igazgató úrtól egy
kötetlen hangulatú beszélgetés keretein belül. Az iskolába
látogató gyerekekre is élményekkel teli délután várt a kitelepült
Mikkamakka Játéktárban, ahol mindenki találhatott az
érdeklõdésének megfelelõ játékot, elfoglaltságot.

 Ezúton is köszönjük, hogy lehetõséget kaptunk az iskola
megtekintésére, és választ kaphattunk kérdéseinkre.

Pirosné Kovács Viktória
óvodapedagógus

                                         

KÖSZÖNET

A „Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány a 2008. évi
személyi jövedelemadó 1%-kos felajánlásából összesen
510.868,– Ft támogatást kapott 2009 évben.

Ebbõl az összegbõl a Meseliget Óvoda óvodásait
támogattuk, s támogatjuk a 2009/2010-es tanévben:
• kirándulások, családi rendezvények, gyermek programok

támogatása,
• nagycsoportosok – ballagók (tarisznya) és új gyerekek

(Meseligetes pólók) ajándékozása,

• valamint udvari játék vásárlása. 
Minden Kedves Felajánlónak 
ezúton is köszönetet mondunk!

Kérjük továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk
1%-ával az óvoda alapítványát.

A kedvezményezett neve: „Meseliget Óvodásaiért” Alapít-
vány

A kedvezményezett adószáma: 18492587-1-07
                                                          
További célunk az elõzõ évekhez hasonlóan a gyermek-

programok, kirándulások, rendezvények, ballagók, új óvo-
dások támogatása, és a játékállomány bõvítése.

„Meseliget Óvodásaiért” Alapítvány kuratóriuma

OVIS LESZEK Játszónapok
15.30-16.30

Újtelep: 
2010. március 2. • 2010. április 7.

Ó-falu: 
2010. március 3. • 2010. április 8.

CSALÁDI NAP Ó-falu
2010. május 14. 13.00 óra

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy Velence

Város Meseliget óvodája, 

a 2011. május 31-éig, 3. életévüket betöltött

gyermekek részére óvodai beíratást tart.

Ó-falusi településrészen (Fõ u. 79.): 

2010. március 29-én, (hétfõ) 8.00-16.00-ig.

Újtelepi településrészen 

(Szent Erzsébet tér. 1.): 

2010. március 30-án, (kedd) 8.00-16.00-ig.

Beíratáshoz szükséges iratok:

• Orvosi igazolás.

• Gyermek lakcímkártyája.

• Szülõ személyi igazolványa.

Serhókné Varjas Edit
óvodavezetõ
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Házi Segítségnyújtás
Velence

A településen a szociális gondozást és ápolást a helyi
szakképzett gondozónõ végzi:
Horváthné Papp Erika,

Kovácsné Zsolnai Mónika

A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénylõk saját
lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történõ segítése, életvi-
telük megkönnyítése. Gondoskodunk idõskorú személyekrõl,
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
fenntartásával és felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.

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

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

A költségvetési törvény szükségessé teszi a gondozási díjak
ismételt bevezetését. A gondozott által fizetett személyi térítési
díj elõreláthatólag 

2010. március 1-jétõl
650,– Ft/óra

Ennek csökkentésére van mód. A szolgáltatást igénybevevõ 
a település Szociális Bizottságához írt kérelmében kérheti a
részleges vagy teljes átvállalást a jövedelmi viszonyai alapján.

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

Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Velence Tópart u. 26 (Kastély)

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT tájékoztatója
A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményüknél: JOGI ÉS
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT CSAK
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI: 
Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus,
minden kedd 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 telefonszámon!
Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 52.

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

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

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

Egészséges
és Kulturált Emberekért
Egyesület – EKEE

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

Rendszeres foglalkozásaink:

– Chuan Shu  (harcmûvészet): 
hétfõ, csütörtök 18-20 óra
kezdõknek hétfõ, csütörtök 17-18 óra 
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)

– Csi kung: szombat 7-9 óra
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)

– Gerinctorna gyógy-, intim- és Pilates elemekkel:
kedd, péntek 17.30-18.30 óra
(Érd.: Végh Károlyné Piroska: 06-20-804-4730)

– Callanetics torna: kedd 19-20, péntek 19-20 óra
(Érd.: Csipszer Csilla: 06-20-208-3030)

– Jóga: szerda 19-20.30 óra
(Érd.: Balláné Pozsgai Eszter: 06-30-701-5020)

– Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 óra
(Érd.: Balláné Pozsgai Eszter: 06-30-701-5020)

– Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
(Érd.: Kalapos Örs 06-70-320-0601

– Meditáció: vasárnap 17-19 óra
(Érd.: Törökné Fellner Márta 06-70-313-6198)

Ha tartalmasan szeretnéd eltölteni a szabadidõdet, 
ha egészséges szeretnél maradni, ha kell egy jó társaság,

ha mozogni szeretnél, ha szellemi utakat keresel,
 akkor gyere el hozzánk!

Köszönjük a velencei lakosoknak a karácsonyi
csomagokat, amellyel örömet szerezhettünk

családjainknak!
Török Ágnes  Csincsi Éva

intézményvezetõ családgondozó
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Baba-mama Klub hírei
Kedves Szülõk, Nagyszülõk, kedves Olvasó!

Eltelt egy év, itt a számvetés ideje, és épp ezért

elsõsorban nem az elkövetkezõ programokról szeretnénk

írni – ezekrõl természetesen, ahogy szokás a cikk végén

említést teszünk –, hanem magáról a Klubról, ahogy azt a

Klubba járó anyukák és gyermekeik látják.

A velencei Baba-Mama Klub minden évben színes

programokkal várja a gyermekeket és szüleiket. A Klubba

járó anyukák és gyermekeik egy folyamatosan bõvülõ,

családias közösséget alkotnak. Valóban, családról kell,

hogy beszéljünk. A Baba-Mama Klub, nem csak egy hely,

ahol az anyukák eltölthetik szabad két órájukat

gyermekeikkel, hanem egy különleges érzés, melegség,

egymásra való odafigyelés, ami körülvesz mindenkit, egy

kapcsolat, barátság, ami nemcsak az anyukákat, hanem

gyermekeiket is elkísér egy életen át. 

Az elmúlt egy évben rengeteg új élménnyel lettek

gazdagabbak a Baba-Mama klubba járó gyermekek és

anyukáik. Részt vetünk számos foglalkozáson, ahol

szakértõk segítettek megoldani a gyermekneveléssel,

ápolással kapcsolatos ügyes-bajos dolgainkat, játszó-

házakat látogattunk, csoportosan lubickoltunk a szálloda

uszodájában, együtt homokoztunk a nyári hõségben a

játszótéri fák árnyékában, behajóztuk a naplementében a tó

csodálatos nádasait, együtt barátkoztunk a lovakkal és a

lovaglás élményével, vígan ültettük el együtt a rózsákat az

újszülött babáknak, és kézen fogva szálltunk magasra a

Helikofferrel a Halász Judit koncerten. De ez csak pár

program a sok közül. Ami ennél sokkal fontosabb, a

kapcsolat a gyerekek és anyukák között, mely mindenhova

elkísér minket. Nap mint nap találkozunk az utcán, a

boltban, a játszótéren, a strandon, a gofrisnál. Aminek

nemcsak a gyermekeink, de mi anyukák is roppant örülünk. 

Biztosan mondhatjuk, hogy ez a kis közösség, az

anyukák és gyermekeik közötti barátság a legjobb hosszú

távú befektetés és lehetõség, amivel bármely anyuka és

gyermeke élhet!

Várunk tehát mindenkit nagyon nagy szeretettel, hiszen

a velencei Baba-Mama Klub idén is számos érdekes és

kalandos programmal várja majd minden meglévõ és

újdonsült családtagját! 

Reméljük, nemsokára Veletek is találkozunk!

Baba-Mama Klub
Szerdánként 9-12-ig a

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

KISMAMA KLUB, ahol már pocakosan barátkozhat-

tok a velencei Kastély Házasságkötõ termében február

11-én és március 11-én 17.00 órakor lesz. Várjuk

szeretettel a velencei Kismamákat!

Weboldalunk új elérhetõsége: www.babaklubvelence.hu

E-mail: info@babaklubvelence.hu

További elérhetõségeink – bármikor hívhattok minket

Málics-Talabér Veronika Martinovszkyné Tóth Veronika
06/20/570-5876 06/30/543-1905

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu 

Ne feledjétek! Babának, mamának kellemes

kikapcsolódás!

Baba-Mama Klub 
2010. márciusi programjai

2010. 

március 3.

Óvodai

ismertetõ

Az Óvodavezetõvel és

az Óvonénikkel

2010. 

március 10.

Tavaszra

hangolódás

Egymás közötti

cserebere ötletek

magunk és otthonaink

felvidítására

2010. 

március 17.

A fejleszõ

játékok

Mittich Anett

gyógypedagógussal

2010. 

március 24.

Hipp  termék-

bemutató

A területi képviselõ

elõadásában.

2010. 

március 31.

Húsvéti

készülõdés

Kézmûveskedés,

beszélgetés
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Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Az elmúlt év történései a Klub életében
A 2009. december 31-ei szilveszteri mulatsággal búcsút

mondtunk az Ó-esztendõnek. 
Visszatekintve az elmúlt évre, elmondhatjuk, hogy ese-

ményekben gazdag évet hagytunk magunk mögött. Az év eleji
zord idõjárástól eltekintve, szinte minden héten találkozunk.
Még nyári szünetet is alig tartottunk. Szerdánként hol
klubfoglalkozáson, hol valamelyik programon vettünk részt.
Pótszilveszterrel búcsúztunk a 2008-as évtõl. Megtartottuk a
farsangi bált, a húsvéti locsolónapot, ünnepeltük Nõtagjainkat,
köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat.

A város lakóinak megelégedésére, esetenként ruhabörzét
tartottunk. Volt zsíros kenyér parti is, tea mellett. Ven-
dégeskedtünk Kápolnásnyéken, az ottani Nyugdíjas Klub
megalakulásának 30. évfordulóján. A mûsorral, zenével egybe- 
kötött délutánon nagyon jól éreztük magunkat. 

Megtartottuk az I. és II. félévi névnapokat, ahol szintén
mindig nagyon jó volt a hangulat. 

Jártunk Pápán, Ráckevén fürödni, volt városnézés,
megtekintettük a templomokat. Kirándultunk Esztergomba,
Szentendrére, útba ejtve a zsámbéki Lámpamúzeumot, ahol élõ
páva fogadott bennünket, nyitott szárnyakkal a kerítésen.
Maradandó emléket nyújtott számunkra. 

Részt vettünk a város virágosításában. Író-olvasó találkozó
is volt a Klubban. A Városi Könyvtárba voltunk hivatalosak,
ahol szép számmal jelentünk meg, köszönet érte Sinkáné
Mihály Zita könyvtárvezetõnek és a résztvevõ tagoknak.

Részt vettünk a városi ünnepségeken, ahol koszorúztunk is.
Meglátogattuk beteg tagjainkat, vitamincsomag kíséreté-

ben jelezve, hogy visszavárjuk Õket. 
Az õszi szalonnasütés is jó volt egy vidám együttlétre. 
A Tisztelet Társasága meghívására részt vettünk a ’80-as,

’90-es évek táncdalaiból összeállított mûsoron, a Pap László
Sportarénában. A Szabadidõ Központ Nóta Estjén is voltunk,
ahol fellépett Pájovics Mihály klubtársunk, akit közösen
köszöntöttek 80. születésnapja alkalmából. Mi is gratuláltunk
neki! Tisztelettel búcsúztunk a 2009-es évben elhunyt tagoktól.

Szót kell, hogy ejtsünk a pénzügyi forrásokról, melyet az
Önkormányzat biztosít. Ezt használjuk fel az utazásokra, fürdõ- 
és múzeumi belépõjegyekre. Köszönjük!

Meg kell említsem, a Coop-Caritastól (volt Áfész) kaptunk
pénzbeli támogatást Karácsonyra, ajándékra. Köszönjük!

Szintén köszönetünket fejezzük ki a velencei Gajdos ABC
üzemeltetõjének, akitõl mikulást és szaloncukrot kaptak
klubtagjaink. 

A szép cserepes muskátlit, amit Anyák-napjára kaptunk,
nagyon köszönjük Martinovszky Károlynak, aki ezzel nagyon
nagy örömet szerzett nekünk.

Köszönet tagjainknak – amely 45 fõbõl áll –, akik rendesen
fizetik a tagdíjat.

Köszönjük mindazoknak az éves munkáját, akik részt
vesznek a felszolgálásban, takarításban, a klubhelyiség és
környéke javításában. 

Köszöntöm új tagjainkat: Hoppál Tibort és Hoppál
Tibornét. Itt szeretném jelezni, szeretettel várjuk a Klubba
belépni szándékozó nyugdíjasokat! Befejezésül elmondhatom,
mozgalmas volt számunkra az elmúlt év!

A 2010-es esztendõre mindenkinek jó erõt, egészséget
kívánok!

Bicskei Józsefné
klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. számú Nyugdíjas Klub tagjait a karácsonyi

ünnepségünk elõtt váratlan hír foglalkoztatta, meghalt Házi
Józsefné Marika klubtársunk. Mindenki szerette Õt, Õ is
mindenkit szeretett. Felejthetetlen marad számunkra,
mosolyával – szeretetével vett körül mindnyájunkat, segítõkész 
volt, fáradhatatlan, mindenkin csak segíteni, ez volt az Õ
legfontosabb feladata. Hihetetlen számunkra, hogy többé
nincs, emlékét megõrizzük!

Mivel az élet megy tovább, gondolatban velünk volt de-
cember 29-én a Sportcsarnokban, „Bangó Margit 40 éve a
pályán” címû mûsort néztük meg, ez egy kis vidámságot hozott
minden klubtag számára.

Pótszilvesztert tartottunk a Szakmunkásképzõ Intézet ebéd- 
lõjében. Vendégeink is voltak, pázmándi útitársaink. Bárhova
is utazunk, Õk jönnek velünk, nagyon jó a barátságunk, egyre
több sorstársunkkal vesszük fel a kapcsolatot és jó barátság
alakul ki közöttünk.

Itt szeretném megköszönni a Szakmunkásképzõ Intézet
Igazgató asszonyának, hogy biztosította  számunkra a helyisé-
get, ahol nagyon jól éreztük magunkat. 

Köszönet Erõsné Erzsikének, aki minden kérésemnek ele-
get tett.

Köszönjük Vargáné Jutka Fõ utcai lakosnak a karácsonyi
ajándékot, amit minden tag szívesen fogyasztott el.

Köszönetet mondok a Coop-Caritas Alapítvány tagjainak,
valamint Horváth Zoltán úrnak – sokunk által ismert Zoli
bácsinak, a kisegítõ iskola volt igazgatójának – hogy anya-
giakkal segítettek bennünket. Zoli bácsinak külön köszönjük,
hogy gondolt ránk.

Azért, hogy a Klubunk mûködni tudjon, hálás köszö-
netünket fejezzük ki a Polgármester asszonynak és a
Képviselõ-testület tagjainak. Õ általuk adatik meg az, hogy mi,
idõs emberek többet találkozhassunk, beszélgethessünk,
melyhez természetesen anyagi segítség kell, ezt a város
vezetõitõl megkaptuk. KÖSZÖNJÜK!

Január 20-án hivatalosak voltunk az új iskola bemutatására.
Annyit tudok leírni, nagyon bánhatja az, aki nem tartott velünk
(biztosan lesz még rá lehetõsége), tegye meg, hogy egyszer
nézze meg ezt a gyönyörû iskolát! Jártam már az unokáim által
az ELTE-n, Szegeden az egyetemeken, de még ilyen
felszereltségû iskolát sehol nem láttam. Mintha „álomvilágba”
csöppentem volna, a csodálattól szólni sem tudtam. Gyö-
nyörûek a tanulószobák, az ebédlõ, a konyha. Mindenre
kiterjedõ figyelemmel voltak az építõk és az építtetõk. Kedves
tanárnõkkel találkoztunk. Az iskola bemutatásán az Igazgató úr 
kísért bennünket, köszönet érte!

Január 21-én a gárdonyi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési 
osztályának elõadója, zászlós asszony tartott tájékoztatást az
idegen személyekkel kapcsolatos távolságtartásról, hogy ne
legyünk hiszékenyek, mert minket idõs embereket (de még a
fiatalokat is) becsaphatnak, kihasználva naivságunkat. Ter-
mészetesen óvatosnak kell lennünk. A rendõrség készen áll a
város lakosainak megvédésére. Köszönjük a feltétlenül fontos
tájékoztatást!

Minden kedves Olvasónak, Klubtagnak, Nyugdíjas társam-
nak jó egészséget kívánok!

Vén Lászlóné
klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei
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Tegyétek amit mond
Az Úr Jézus Galileában kezdte meg nyilvános mûködését.

Ebben a megvetett tartományban csendült föl elõször a
messiási örömhír: elközelgett az Isten országa. A
Genezáreti tó közelében, a szelíd dombokon mondta el
hegyi beszédét, amelyben boldogságot ígért követõinek.
Méltán nevezte Keresztelõ János võlegénynek, aki az
emberiségnek egy új élet boldogságát hozza. Ez a
hasonlat nem új az üdvösség történetében. Isten már
akkor eljegyezte magát az emberiséggel, amikor
„istenarcú” lényének teremtette.

Ez a szeretet-kapcsolat még szorosabbra fûzte, midõn
a Sínai hegyen lelki házasságot kötött az Ószövetség
névével. Ez a szövetség akkor lett teljessé, midõn az Ige
ember is lett, és miköztünk lakozott. Jézus Krisztusban
emberi természetünk házasságra lépett az istenséggel, hogy
ezáltal mi is a legszorosabb életközösségre léphessünk Istennel. 
Nem véletlen tehát, hogy szeretetének kiárasztását, csodáinak
sorozatát egy lakodalom alkalmával kezdte meg. A kánai
mennyegzõn Õ az igazi võlegény, aki túláradó szeretettel fordul 
menyasszonya: az isteni életre meghívott emberiség felé.

Szinte biztosra vehetjük, hogy a Szûzanya és Jézus
rokonságban állt a fiatal párral. Meghívásuk és annak
elfogadása elsõsorban ezzel magyarázható. Jézus sohasem
tolakszik. Várja meghívásunkat, várja hogy megnyissuk elõtte
szívünk ajtaját. Ha ezt megtesszük, nem utasít vissza. Ezért
ment el a kánai mennyegzõre is. Nem világtól elforduló aszkéta
Õ, aki megveti az élet örömeit. A régi keleti világban a
lakodalom az emberek legnagyobb ünnepei közé tartozott.
Sokszor egy teljes hétig tartott a mulatság. Ünnepi menetben
vitték a menyasszonyt a võlegény házába, és a mulatságba

nemcsak a rokonság, hanem a falu egész népe bele-
kapcsolódott. A vendégek egymást váltották. A keleti ember
híres vendégszeretetérõl, és így mindenki tárt ajtókra talál. A
vendégek természetesen nem jöttek üres kézzel. Pénzt, ételt,

italt hoztak ajándékul. Nem véletlen, hogy a la-
kodalomnak az arám neve: borünnep. Ez azonban nem
jelentett részegeskedést. A keleti ember mértéktartó az
ivásban. Így történt ez a kánai mennyegzõn is. Az Úr
Jézus magával hozta tanítványait, de az ajándékról úgy
látszik, megfeledkezett. A szegénységet választotta
útitársul, és mióta elhagyta Názáretet, sokszor nem volt
hová lehajtani fejét. A mennyei Atya órája eljövetelét
Mária kezébe tette. 

Mindezt megsejthette Mária, és ezért parancsolta a
szolgáknak: Tegyétek, amit mond! 

Azok engedelmeskedtek és nem bánták meg. A hat
kõkorsó vize Jézus szavára borrá változott. Mégpedig

nem akármilyen borrá. Nem csoda, ha a násznagy szemére veti
a võlegénynek: Miért rejtegetted mostanáig a jó bort? Amit
Jézus ad, az mindig a legjobb. 

Így kezdte meg Jézusunk csodatetteinek sorozatát.
Csatlakozzunk tehát Eudes Szent Jánoshoz, aki azt vallotta:

ha ismernék valakit a világon, aki Máriát nálam jobban szereti,
azonnal fölkeresném, ha mindjárt száz mérföldet is kellene
gyalogolnom, hogy megtanuljam tõle Máriát jobban szeretni.
Tegyük ezt mi is, hogy az isteni élet lakomáján ne hiányozzon
asztalunkról a kegyelem itala.

Imre atya

ERÕ FELETT VALÓ UTAKON…   
Olvasandó: I. Királyok 19: 7-8.

Aki ma Magyarországon rendet kíván rakni a fejekben és a
szívekben, az nagyon  kemény fába vágja a fejszéjét…  Hamar
kiderül, hogy szinte lehetetlen a berögzült, megmerevedett, a
lélekbe beépült cselekvési motivációkon, a belsõ kon-
formizmusokon s  „bejáratódott”  szívbéli elgondolásokon vál-
toztatni… Nem mindig hálás szerep a próféta szerepe, akárcsak
történetünkben…

Illés próféta, amikor háromévi szárazság és a Karmel hegyi
istenítélet, a bálványimádás haszontalanságának egyértelmû
bebizonyosodása után az élõ Istenre irányította a nép
vezetõinek és az egybeseregletteknek a szívét, s megindult a
régen várt esõ, azt gondolta, hogy helyreigazodott minden.
Most mégis azt olvassuk az igében, hogy menekülnie kell, mert
Acháb király és Jezabel királyné megváltoztatta döntését,
üldözésére indult a prófétának. A lelkében teljesen megfáradt
és megkeseredett Illés már kész lenne feladni hasztalannak ítélt
küzdelmét, amikor az Úr angyala eljött hozzá, s a Királyok elsõ
könyve 19. részének 7. és 8. verse szerint így szólt hozzá:

„Kelj fel, egyél; mert erõd felett való út van elõtted.
És õ felkelt, és evett és ivott; és méne annak az
ételnek az erejével negyven nap és negyven éjjel, 
egész az Isten hegyéig, a Hórebig.”
Az „erõ feletti úthoz”, erõ feletti útravalóra van szükség.

Aki azt gondolná, hogy könnyû eledelek, haszontalan ál-
modozások vagy ideák elegendõek lennének hosszú esztendõk
szívbe ültetett hazugságainak megszüntetésére, az téved.
Hosszú, erõt megpróbáló utat kell bejárni s ehhez elegendõ lelki 
eledelre van szükség az angyal vezetése mellett.

Mi lesz velünk? Szemben állunk az ismeretlennel. Már az
év elején elfáradtunk. Lelkileg alultápláltak vagyunk. Egyszerû 
feladatok is kimerítenek, s kis ellenállások is lehangolnak
bennünket s eljutunk mi is odáig, hogy elég, nem folytatjuk.
Isten angyala azonban elküldetik az övéihez valamilyen úton,

lelki-fizikai táplálékot kínál, s felszólít az életfolytatásra. A mi
lelki táplálékunk mindig a Szentírás, mint az élõ Isten szava, s a
Szentlélek bennünket naponta megújító-meggazdagító áldása.
Aki a Bibliát kézbe veszi, olvassa, az testben-lélekben meg-
erõsödik, s felkészülhet a rá váró „erõ feletti” útra.

A Teremtõ Isten legyen bátorítónk reménytelenségeink,
vergõdéseink közepette. Õ adjon erõt az „erõ feletti” úthoz. Õ
küldje el hozzánk angyalát, hogy tápláljon és erõsítsen minket
életünkben és szolgálatunkban. A református BUÉK-kal
köszöntöm lapunk olvasóit: Bízzad Újra Életed Krisztusra!

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

Ámen.

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  

(ka to li kus temp lom kö ze lé ben)
Re for má tus Egy ház köz ség  

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

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

Kérjük, adója 1 %-át ajánlja fel a helyi templomaink javára:
Szent István király Alapítvány

Adószáma: 18480407-1-07
Hálásan köszönjük segítségét!
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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

TÁMASZ
Haitin pár napja percek alatt százezrek vesztettek el

mindent, ami az életüket jelentette.  Ha csak az otthonukat, a
munkahelyüket, az ingóságaikat, akkor még a szerencsések
közé tartoztak.  Ha kevésbé voltak szerencsések, akkor a csa-
ládtagjaikat, a szeretteiket, netán egy végtagjukat is.
Rengetegen az életüket is. De mi történt a túlélõkkel? Kire
támaszkodhatnak? Miben reménykedhetnek most, amikor az
országuk, az otthonuk romokban hever?

Veled mi történne egy hasonló helyzetben? Ha hirtelen, egy
szempillantás alatt kártyavárként összedõlne a jövõd. Ha
elveszítenéd mindazt, amit eddigi életed során felépítettél,
összegyûjtögettél. Ha odalennének az emlékeid, a gyökereid,
az egészséged, a barátaid, a segítõid. Maradna támaszod? És te
kire, mire támaszkodsz? Talán a kérdést is sértõnek érzed, hisz
te erõs vagy, nincs szükséged támaszra. De mi az, ami
biztonságot jelent neked?

Hiszen a nehéz döntések kérdéseire nem biztos, hogy a
szorítóan nehéz pillanatokban kapjuk meg a választ. Jó, ha
elõre hozunk döntéseket. Sokan, akik súlyos megpróbál-
tatásokon mentek keresztül, nem roppantak össze, mert volt,
van kire támaszkodniuk. Fontos a család, a család építése, mint
ahogy a baráti kapcsolataink is nagy segítségül lehetnek a
problémáink között. Ápoljuk ezeket? Bizonyára. Az életünk
legnagyobb kérdésében azonban, hogy hova megyek innen,
errõl a földrõl, senki nem tud megnyugtató választ adni, mellém 
állni, csak Isten. „Mert õ úgy szerette ezt a világot, hogy
egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”  Õ életem legnagyobb támasza, a
család, barátok mellett. 

Szeretem Istent, mert megértettem, hogy Krisztust nekem,
értem adta, hogy ne maradjak támasz nélkül. Még a halál révén
sem.

Révész Lajos
baptista lelkipásztor

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

TÓ TÉVÉ TÁJÉKOZTATÓJA
Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy 2010. január

10-tõl a Tó Tévé valamennyi mûsora, valamint a Kábeltelevízió 
Kft. csatornáján látható képújság a Tó Tévé honlapjáról elérve
non-stop üzemmódban, folyamatosan, az Interneten keresztül
is láthatóvá vált.

Mi is tapasztaljuk, hogy többen, miközben továbbra is
kíváncsiak a helyi mûsorokra, az azok által közölt in-
formációkra, anyagi megfontolásból a Fibernet Zrt. helyett más
szolgáltatót választanak. A Tó Tévé ezeket a polgárokat,
tévénézõket sem szeretné elveszíteni, ezért alakította ki mû-
sorára is a mind szélesebb körben terjedõ internetes tévénézés
lehetõségét.

A Tó Tévé mûsora egyelõre az alábbi idõpontokban
tekinthetõ meg a www.toteve.extra.hu oldalon, az „ÉLÕ”-fülre
kattintva:

hétfõn: 18.00 órától (ismétlés)
szerdán: 18.00 órától (új, élõ adás)

csütörtökön: 
a Fehérvár TV mûsora után, kb. 22.00 órától (ismétlés)

szombaton: 17.00 órától (ismétlés)
Amennyiben az ORTT ezt számunkra engedélyezi,

tervezzük, hogy további ismétlésekkel segítjük nézõinknek az
információhoz jutást.

Máté G. Péter
fõszerkesztõ

MÁV TÁJÉKOZTATÓ
Tárnok (kiz.) – Székesfehérvár (kiz.) vonalszakasz

átépítése:
Az átépített Kápolnásnyék – Gárdony szakaszt 2009.

december 12-én ideiglenesen forgalomba helyeztük. 
Január hónapban utómunkák, illetve kisebb mértékû, téli

idõszakban is végezhetõ munkák folytak. A vonali vágány-
zárral járó munkák kezdete (az idõjárás függvényében): 2010.
január 24., amikor is megkezdõdik Dinnyés állomás bontása,
átalakítása nyílt vonali kitérõvé.

A Börgönd – Szabadbattyán vonalszakasz üzembe
helyezésének várható idõpontja 2010. április 30., ettõl az
idõponttól kezdve a tehervonatok egy része a Szabadbattyán –
Börgönd – Pusztaszabolcs – Bp-Kelenföld útvonalon fog
közlekedni a Szabadbattyán – Székesfehérvár – Bp-Kelenföld
útvonal helyett. Gárdony állomás gyalogos felüljáróját február
hónapban átadjuk a gyalogosforgalom részére.

A velencei és velencefürdõi megállóhelyi épületek
tervezése, engedélyeztetése folyamatban van. Az épületek
felújítása az engedélyek beszerzése után kezdõdhet el.

Sajnálatos módon az épületek várótermeinek megnyitása a
peron szintjének 25 cm-es emelkedése miatt sajnos nem
lehetséges (az ajtók nem nyithatók). A NIF Zrt. felszólította a
kivitelezõ Konzorciumot, hogy a 2009. december 12-i
forgalomba helyezést követõen tegye lehetõvé az utasok
számára, hogy az épületek fedett elõtereiben várakozhassanak.
A kivitelezõ ennek eleget tett. Megvizsgáljuk a részben zárt,
ideiglenes várótermek kialakításának lehetõségét. A
megállóhelyi peronok, épületek végleges átadásáig a tisztelt
lakosság, és az utasok türelmét és megértését kérjük.

2010. nyár folyamán átadható a 473. szelvényben lévõ új
gyalogos aluljáró (Gitáros emlékhelynél).

Velence területén jelenleg a téli idõszakra való tekintettel
nagyobb volumenû munkák nem zajlanak. A mûtárgyépítések,
és a megállóhelyi peronokkal kapcsolatos munkák kedvezõ
idõjárás esetén folytatódnak.

Fazakas Orsolya
kommunikációs vezetõ
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Az otthon biztonsága mindenidõben a legfontosabb dolgok

közé tartozott. Ez az a hely, ahol mindenkinek – legyen
bármilyen korú, helyzetû – biztonságban kell éreznie magát, és
ha esetleg elhagyja azt, akkor sem szabad, hogy megszerzett
javai a bûnözõk könnyû zsákmányává váljanak.

Hogyan kerülhetõek el, azok a veszélyforrások, melyek
által bûncselekmények áldozatává válhatnak?

Bár a rendõrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a
bûncselekmények áldozatává gyakrabban válnak idõskorúak –
helyzetüknél, koruknál fogva kiszolgáltatottabbak lehetnek –
szinte minden korosztály részére fontosa az aktív védekezés,
mellyel csökkenhetnek az elkövetõk esélyei. Napjainkban
egyre nagyobb szükség van bûnmegelõzõ módszerek,
magatartás alkalmazására. Mi magunk is sokat tehetünk
biztonságunk, értékeink megóvása érdekében.

A legnagyobb veszélyt a vagyon elleni bûncselekmények
jelentik, elsõsorban a lopás, betöréses lopás, besurranásos
lopás, trükkös lopás, csalás, sikkasztás, rablás.

Az elmúlt, ünnepek elõtti idõszakban több bejelentés
érkezett besurranásos esetekrõl. Ez a bûncselekmény nem
jellemzõen csak éjszaka, sajnos nappal is elõfordulhat,
elsõsorban családi házaknál és földszinti lakások esetében.

A téli hónapok kapcsán elõfordulhat, hogy faárusok
jelennek meg az Önök otthonában, és jóval olcsóbban kínálják
megvételre az árut. Érdemes körültekintõnek lenni, mert lehet,
hogy lopott árut vásárolnak meg, másrészt a késõbbiekben
kiderülhet, hogy a megvásárolt fa mennyisége kevesebbnek
bizonyul a megvásárolténál. Gyakori az olyan eset is, hogy
árusnak álcázzák magukat a besurranó tolvajok.

A bûncselekmények megelõzése érdekében:
• Az ajtó, a kapu, esetleg hátsó ajtó mindig legyen zárva, még

akkor is, ha a lakásban, vagy a kertben tartózkodnak.
• Ajtóérintkezõ segítségével a belsõ folyosón elhelyezett

bim-bam csengõ mûködtetése jelzést adhat arról, hogy valaki 
belépett a házba.

• A földszinti ablakokra célszerû zárat, illetve rácsot
szereltetni.

• Az értékeiket még a lakásban se hagyják elõl, lehetõség
szerint zárt lemezkazettában tartsák ezeket.

• Óvakodjanak az idegenektõl, ne nyissanak egybõl ajtót,
kaput. Célszerû használni a kitekintõ-optikát. Ha beengedik
õket, legyen Önökkel egy rokon vagy szomszéd.

• Legyenek óvatosak a különbözõ ürüggyel bekéredz-
kedõkkel, házalókkal. Ne engedjék be õket a lakásba, még
akkor sem, ha megvételre ajánlják termékeiket. A közel-
múltban több esetben próbáltak elkövetõk bejutni házakba
akkumulátorok megvételre kínálásának trükkjével. A
hivatalos személyektõl kérjenek minden esetben igazolványt 
bebocsátás elõtt.

• Aki rosszullétre hivatkozik, számára hívjunk mentõt vagy
irányítsák a közeli orvosi rendelõbe.

• A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe,
pénzintézetbe küldjék.
Ha gyanús körülményt észlelnek, azonnal értesítsék a

rendõrséget az ismert 107-es vagy 112-es telefonszámon,
illetve hívják segítségül szomszédaikat, rokonaikat.

Hívják a Gárdonyi Rendõrkapitányságot a 22/355-003-as
telefonszámon.

Amennyiben mégis megkárosították Önöket, tegyenek
feljelentést, megadva a fontos információkat az illetékes
nyomozóhatóságnak.

Gárdonyi Rendõrkapitányság

K Ö Z É R D E K Û  I N F O R M Á C I Ó K

Tájékoztatás lakossági
adatgyûjtésekrõl

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
Debreceni Igazgatósága Velence településen a KSH elnöke által 2010. 
évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket végez. 

A felvételek nyilvántartási száma, neve:
1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei
1711 Idõmérleg felvétel
1942 A lakosság utazási szokásai
Az adatgyûjtéseket hivatalos megbízással rendelkezõ, igazol-

vánnyal ellátott kérdezõbiztosok hajtják végre. Az adatfelvételek
reprezentatívak, vagyis véletlenszerû kiválasztás során kerülnek
kijelölésre a címek. A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. 
évi XLVI. Törvényben, illetve személyes adatok védelmérõl és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben
foglaltaknak megfelelõen bizalmasan kezeljük, azok közzétételére
aggregált, vagyis azonosításra alkalmatlan módon kerül sor.

A 06-52-529-867, 06-52-529-848 telefonszámokon mun-
katársaink készséggel adnak tájékoztatást a lakosság részére.

Malakucziné Póka Mária
igazgató

TÁRSADALMI
VITA

A Civil Szervezetek Regionális Szövetsége Fejér megyei civil
szervezetek aktív közremûködésével február hónapban a Norvég Civil 
Alap és az Ökotárs Alapítvány támogatásával társadalmi vitát szervez
önkéntesség témakörében Velencén. 

Ennek részeként véletlenszerûen kiválasztott velencei lakosok
számára lehetõséget biztosítunk, arra, hogy 2010. február 27-én, a
Zöldliget Kéttannyelvû Általános Iskolába szervezett vitanapon
megismerjék egymás önkéntességgel kapcsolatos véleményét,
hozzáállását, hogy az önkéntességet a közösség fejlesztésének
érdekében mire és hogy lehet felhasználni, milyen lehetõségeket rejt
az önkéntes tevékenység a jelenlegi társadalmi közegben.

A vitanapot megelõzõen a lakosság körében egy intenzív
közvélemény-feltáró munka indul el, így feltérképezve a lakosság
önkéntességgel kapcsolatos véleményét, egyúttal véletlenszerûen
kiválasztva azt a 80 résztvevõt, akik potenciális résztvevõk lehetnek
ezen, az országban egyedülálló vitanapon. A vitára kiválasztott
lakosok, elõzetesen személyre szóló tájékoztató kiadványok
segítségével bõvíthetik, egészíthetik ki az önkéntességgel kapcsolatos
ismereteiket, tapasztalataikat. 

A vitanapon résztvevõknek lehetõségük nyílik arra, hogy
megismerjék egymás álláspontjait, kisebb csoportokban érveket-
ellenérveket ütköztetve, az önkéntesség témakörét körbejárják, és a
vitanapra meghívott – a témában elismert – szakértõktõl választ
kapjanak az általuk megfogalmazott kérdésekre.

A vita eredménye többféle lehet, többek között annak objektív
felmérése, hogy a célzott információk birtokában hogyan változik az
egyes résztvevõk hozzáállása az önkéntességhez, melynek fényében
kialakulhat valamely konszenzus ezen tevékenységek, Velence
közössége érdekében történõ alkalmazására  vagy megfogalmazód-
hatnak javaslatok a tényleges döntéshozók számára, illetve további
fontos az egész közösséget érintõ kérdéseknek  a  közvetlen társadalmi
párbeszéd útján történõ átbeszélése, a késõbbiek során optimális
keretet teremthet ezen módszer személyes átélése révén.

Az eseményekkel kapcsolatosan természetesen folyamatosan
tájékoztatjuk az érintett lakosságot, illetve a www.deltech.cisz.hu 
weblapon is figyelemmel kísérhetik az aktuális folyamatokat.

Domokos Tamás
Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

szakmai vezetõ
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VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Olvasóterem
Elõjegyzés

Fénymásolás
Internet használat

Számítógép használat
Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:

Pünkösti Árpád: Az alsó fiók-családtörténet
Rácz Zsuzsa: Nesze Neked Terézanyu !

Tormay Cécile: Találkozás alkonyatkor
Rejtõ Jenõ füveskönyve

Robin Pilcher: Csillagrobbanás
Polly Shulman: Rajongás

Philippa Gregory: A szûz királynõ szeretõje
Robin Cook: Idegen test

Vujity Tvrtko: Menekülés a pokolból
Maeve Binchy: Változások éve

Richard Bach: Hipnózis
Agatha Christie: Nem zörög a haraszt

Aldous Huxley: Pont-ellenpont
Roberta Gellis : Lucrezia Borgia és a mérgek anyja

Arthur Koestler: Napfogyatkozás
John Grisham: Az utca ügyvédje 

Müller Péter: Gondviselés
Marton Mária: Az öröm ujjhegyén Csukás Istvánnal

Polcz Alaine – Bitó László: Az utolsó mérföld
Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
Laurence Rees: A legsötétebb óra

Hankiss Elemér: Csapdák és egerek
Larousse babakönyv

Elisabetta Gnone: Fairy Oak 3.
Geronimo Stilton: Esti mesék a világ minden tájáról

Thomas Brezina: Pálmafa és cukorhó
Detektív-matek: izgalmas matekfeladatok 8-12 évesek számára

Colin Dibben: Repülés: kérdések és válaszok a repülés történetérõl

2010-ben elõfizetett folyóiratok, napilapok: Fejér Megyei Hírlap, Magyar Nemzet,
Népszabadság, Élet és Irodalom, HVG, 168 óra, Heti Válasz, National Geographic, Az
Otthon, Kertbarát Magazin,  Szép Házak-Kész Házak, Autó Motor, IPM, Természet-
gyógyász Magazin, Herbáció, Magyar Horgász, Nõk Lapja, Story,  Kismama, Praktika,
Ötlet Mozaik, Príma Konyha, Vidék Íze, A Kutya, Cicc..Macska Magazin, Bravo, Tudorka 
Magazin, Buci Maci. 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az alábbi folyóiratok találhatóak meg az
idén még könyvtárunkban:  Fórum, Kalligram, Kassai Figyelõ, Korunk, Látó, Moldvai
Magyarság, Mûvelõdés, Prágai Tükör, Székelyföld, Tábortûz, Tücsök, 2000, Alföld,
Bárka, Életünk, Forrás, Hitel, Holmi, Jelenkor, Kortárs, Magyar Napló, Mozgó Világ,
Mûhely, Nagyvilág, Prae, Szépirodalmi Figyelõ, Tiszatáj, Új Forrás, Vigilia, Beszélõ,
Csodaceruza, Édes anyanyelvünk, Élet és Tudomány, Esély, Eszmélet, Földgömb,
História, Irodalomtörténet, Korall,  Magyar nyelvõr,  Regio, Rubicon, Természet világa,
Természetbúvár, Thalassa, Valóság, Várak-kastélyok-templomok. (A régebbi számok
kölcsönözhetõek).
Beiratkozási díjak:

A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes.
Velence Város Önkormányzat alkalmazásban álló pedagógusok és köztisztviselõk a
könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A
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: 600,– Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók

     (16 év feletti ), nyugdíjas: 300,– Ft

– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 200,– Ft
Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj: 1.700,–  Ft
Diákoknak (16 év feletti): 850,– Ft
A kölcsönzés szabályai: A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv
kölcsönözhetõ egy olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem
keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. Határidõ után visszahozott
könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,– Ft/hetente/könyvenként. 
Ingyenes szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár használata.
Térítéses szolgáltatások: Internet használata: 200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
                                                                    fénymásolás :  A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,– Ft/oldal
                                         nyomtatás: 15,– Ft / oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

Kedd:   10–17

Szerda: 13–17

Csütörtök: 10–17
Szombat: 10–15

2010. március 9-étõl március 23-áig a könyvtár 

leltár miatt zárva tart.

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 

A személyi jövedelemadó 1%-a
Megjelent az 1996. évi CXXVI. Törvény a személyi jöve-

delemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése sze-

rinti közcélú felhasználásáról.

A törvény meghatározza azokat a szervezeteket – egyhá-

zakat, alapítványokat, közalapítványokat, közgyûjteményeket,

kulturális intézményeket –, melyeknek adományozhatja adója

1%-át a SZJA fizetõ állampolgár, feltéve, hogy a törvényi

feltételek rendben vannak.

Az adományozás mikéntje egyszerû: egy postai szabvány-

méretû borítékra ráírjuk a nevünket, lakcímünket, adószá-

munkat, s ebbe beletesszük rendelkezõ nyilatkozatunkat, mely

csak a kedvezményezettek adószámát, esetleg nevét tartal-

mazza.

A borítékot lezárjuk, s az önadózó adóbevallási csomagjába 

helyezi, akinek pedig adóbevallását munkáltatója végzi,

legkésõbb március 25-éig munkáltatójánál leadja.

A rendelkezõ nyilatkozat adótitoknak minõsül, azt a mun-

káltató nem ismerheti meg, sértetlenül továbbítja az APEH-

hoz.

Felhívom velencei Polgártársaim figyelmét, hogy a Ve-

lencéért Közalapítvány a törvényi feltételeknek megfelel.

A Velencéért Közalapítvány adószáma: 18484229-2-07

Aki szeretné viszontlátni SZJA-ja 1%-át szûkebb környe-

zetében, adományozza azt a Velencéért Közalapítványnak. Az

Alapítvány pedig, mint ahogy ezt tette eddig is, olyan kiemelt

célokra fordítja bevételeit, mint az óvodai és általános iskolai

oktatás, az idõsek szociális helyzetének javítása, nagycsa-

ládosok támogatása. 

Kérem támogassák Közalapítványunkat, hogy egyre többet

tehessünk városunkért, jövõnkért. 

Rendelkezõ nyilatkozat  a befizetett adó egy százalékáról:
A kedvezményezett adószáma:

18484229-2-07

A kedvezményezett

 neve:…….................……………………………………………..
(Ennek kitöltése nem kötelezõ.)

Velencéért Közalapítvány
Tudnivalók

Ezt a nyilatkozatot tegye olyan, e lappal azonos méretû

borítékba, amelyen feltüntette a: 

NEVÉT, CÍMÉT ÉS AZ ADÓSZÁMÁT.

Fontos! Ahhoz, hogy a rendelkezés teljesíthetõ legyen a

nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát a borítékon az Ön

nevét, lakcímét és az adószámát pontosan tüntesse fel. A lezárt

borítékot a 2009. évrõl szóló személyi jövedelemadó

bevallásával, együtt, azzal egy borítékban küldje meg az

Adóhivatalnak. Ha az  Ön 2009. évi személyi jövedelemadóját

a munkáltatója számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó

borítékot 2010. március 25-éig a munkáltatójának adja át, aki

azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja

az Adóhivatalnak.
Bognár Gyula

Kuratórium elnöke
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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 fogyasztók
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, 
te lek ala kí tá si en ge dé lyek, 
ren de zé si terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

kap cso la tos ügyek
Karaniczné Fo dor Éva 589-415 köny ve lés
Csikmérõ Enricóné 589-411 köny ve lés
Egri Andorné 589-411 köny ve lés
Mészárosné 
Molnár Krisztina 589-423 pénztár

TITKÁRSÁG (polgármester és jegy zõ el ér he tõ sé ge)
Géjó Irén 589-402
Ba logh Eri ka 589-425
Kusnyérné 
Retezi Gyöngyi 589-416
IKTATÓ, KÖZPONT 
Kõváriné Zsovák Nóra 589-400 mûködési engedélyek, iktató

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

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

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

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

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

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

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

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

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

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.

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

Hu mán Csa lád se gí tõ Szolgálat

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

Ma gán ál lat or vos: Dr. Ber ta Gyu la  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 8.00–13.00)

Hibabejelentés: 584-200

Egyéb ügyintézés: 06-40-240-240

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

E-on ügyfélszolgálat: 
kedden 16.00 – 20.00 óráig; 

csütörtökön 8.00 – 14.00 óráig

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

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

Szer da: 18-19 órá ig (élõ adás)

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

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi és

víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ

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

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

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

(Kastély – házasságkötõ terem) 

A fogadóórák idõpontja: 
Minden második héten keddi napon

 8.00 órától 9.00 óráig
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LAKÁS KIADÓ 
VELENCÉN!

Érdeklõdni: 06-70-614-2870

BURKOLÁS: CSEMPE – JÁRÓLAP
KERÍTÉS – TERASZ – FÜRDÕSZOBA

FUGA-, CSEMPE CSERE
VILLANYSZERELÉS, HIDEG-MELEGVÍZ

SZERELÉS

Telefon: 06-20-499-3974

MINÕSÉGI HASZNÁLT RUHA ÜZLET NYÍLT!
NÕI, FÉRFI RUHÁK S-4XL-es méretig.

Pl.: nadrágok, pulóverek, 400-600 Ft-ig
NIKE, UMBRO, FILA, PUMA stb. márkás ruhák
600-1200 Ft-ig, KABÁTOK 500-1900 Ft-ig stb.

Velence, Felszabadulás utca 13. (Volt Larus után)

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST 
VÁLLALUNK

Velencei Húsbolt – ABC, Halász u. 1. 

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

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

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

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

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

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.

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.

VELENCE TÖRTÉNETE KÖNYV
ALAKBAN

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

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

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

puha kö tés ese tén 1200,– Ft.

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

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

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


