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LAPJA március

Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010.
február 8-án tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. 

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Benkõ
Istvánné képviselõ, Cserny Vilmos képviselõ, Csizmadi Attila
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 András képviselõ, Dr. Sirák And-
rásné képviselõ és dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ.

A napirendek, valamint a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását követõen a
Meseliget Óvoda bõvítésére készített tervet tárgyalta, majd
fogadta el a Képviselõ-testület. A napirend tárgyalásán jelen
volt Tõrös Csaba tervezõ, akit az Óvoda bõvítésének ter-
vezésével a Képviselõ-testület megbízott. A tervezõ projek-
toros vetítéssel egybekötött bemutatót tartott a tervekrõl. Mint
ismert és tudott, hónapokkal korábban testületi döntés született
az óvodafejlesztés szükségességérõl. A tervezõ által bemutatott 
tervanyagot a Testület jóváhagyta és elfogadta, másrészt
döntött arról, hogy az elsõ ütem beadásra kerüljön a február
15-én megnyíló Közép-dunántúli Operatív Program pályá-
zatára.  Az óvodabõvítéshez kapcsolódóan elfogadásra került
az a határozati javaslat, amely a Helyi Építési Szabályzat
módosítását kezdeményezi. 

A soron következõ napirendi pont a 2010. évi költségvetés
tervezet elsõ olvasata volt. Az elkészült anyagot a Kép-
viselõ-testület a második fordulóra alkalmasnak találta.

A szükségszerû rendeletmódosítások (étkezési térítési
díjak, szociális étkeztetés térítési díjáról, az iskolai és óvodai
élelmezési (napi) térítési díj alkalmazásáról, Helyi szociális
rendelet) után a Képviselõ-testület elfogadta a 2010. évi
Közfoglalkoztatási tervet. 

Hosszas vita után döntés született a „Szakrendelõ Bónusz
Kártya”, valamint a Velence Kártya kiadásáról. Ez utóbbiról e
lapszámban részletesen olvashatnak a T. Olvasók. A Szakren-
delõ Bónusz Kártya lényege az, hogy a településen üdülõ-
tulajdonnal rendelkezõ helyi adófizetõk a megépülõ Szak-
orvosi Rendelõintézet szabad kapacitásának lekötésére
szolgáló befogadási listára való felkerülése – a kártya birto-
kában – könnyebbé válhat.

A következõ napirendek közbeszerzési témát érintettek,
melyeket széles képviselõi érdeklõdés, vita elõzött meg. A
Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a rendszeres közbeszer-
zési tanácsadással és feladat ellátásával kapcsolatos munkára
bekért ajánlatok alapján a legkedvezõbb díjtételt ajánló, bu-
dapesti székhelyû New-Line Kft-t határozza meg pályázat
nyertesként. 

Határozat született arra vonatkozóan is, hogy a 2010-es

M E G H Í V Ó
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete munkaterv szerint
2010. március 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./ 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

6./ A helyi Önkormányzat éves összesített közbeszerzési
tervének elkészítése
Elõadó: dr. Papp Gyula Gábor címzetes fõjegyzõ

7./ Egyebek

* * *
2010. április 19-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./ Gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos
tájékoztatás a 2009-es évrõl
Elõadó: Heinczné Horváth Edina igazgatási osztályvezetõ

Török Ágnes intézményvezetõ

3./ 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

4./ 2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni
helyzetének bemutatása
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

5./ 2009. évben végzett belsõ ellenõrzésekrõl szóló jelentés
Elõadó: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

6./ Egyebek

* * *

Zárt ülés: Kamatmentes önkormányzati kölcsön elbírálása

* * *

17.00 órakor Lakossági fórumot tart

Témája:

2009. évi pénzügyi beszámoló, a település vagyoni helyzetének
bemutatása

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Velence Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete

Hírlevél

(Folytatás a 2. oldalon)
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évben indítandó és megvalósuló építési beruházások, továbbá
parkrendezési és étkeztetési szolgáltatások vállalkozásának
kijelölésére kötelezõen lefolytatandó közbeszerzési eljárások
tanácsadói munkáinak és a kapcsolódó feladatainak ellátására
bekért ajánlattevõk nyertese a New-Line Kft., összességében
nettó 5.880.000,– Ft vállalási díjért. 

A zárt ülés elrendelése elõtt a Képviselõ-testület döntött
arról, hogy a velencei 1757/1 hrsz-ú (ténylegesen az Iskola u.
31. szám alatti lakóingatlan) ingatlanra biztosított elõvételi
jogával nem kíván élni. 

Ezt követõen úgy határozott, hogy a Gárdony-Velence Tavi
Horgász Egyesület megkeresésére 2010. január 1-jétõl – 2010.
december 31-éig tartó, egy évre szóló bérleti szerzõdést köt a
Tóbíró közben lévõ Csontréti csónakkikötõre. 

A zárt ülésen jogorvoslati kérelem ügyében tárgyalt a
Képviselõ-testület. 

* * *
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010.

február 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. 
Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester, Benkõ

Istvánné képviselõ, Cserny Vilmos képviselõ, Csizmadi Attila
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 András képviselõ, Dr. Sirák
Andrásné képviselõ és dr. Papp Gyula Gábor címzetes
fõjegyzõ.

A napirendek elfogadását követõen a Képviselõ-testület
meghallgatta az ÁROP pályázat végrehajtásának elsõ
szakaszáról szóló beszámolót. A beszámolót a Controll
Holding Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója tartotta. Kormány
Tamás úr elmondta, hogy az Államreform Operatív Programon
való önkormányzati részvételt Magyarországon több mint 1100 
önkormányzat pályázta meg, de ebbõl csak kevesebb, mint 150
– köztük Velence – pályázati anyagát fogadta el a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség. A pályázat három nagy területet foglal
magában:

A Hivatallal kapcsolatos szervezetfejlesztési kérdéseknek
az áttekintése az elsõ, a második nagy terület a költségvetés
gazdálkodási folyamatai kérdéskörének feldolgozása. A
harmadik terület a lakossági, civil, vállalkozó szférával való
kapcsolattartás kérdésének a fokozása. 

Jelenleg tekintik át a Hivatal szabályzati környezetét.
Elkészült a Hivatal munkanap fényképezése annak érdekében,
hogy lássák, milyen apparátussal, milyen felkészültséggel
folyik a munka. Elkezdték azoknak az imput adatoknak az
összegyûjtését, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek a
közel nyolc hónapos programnak a végén az ismérveket,
fejlesztési javaslatokat megtehessék.

A Képviselõ-testület az ÁROP pályázattal kapcsolatos
tájékoztatást elfogadta.

A 2010. évi költségvetés tárgyalása kapcsán a polgár-
rmester elmondta, hogy a 2010. évi költségvetés 3,6 milliárd
forint tervezett összegébõl 2,7 milliárd forint a fejlesztés a
projektek miatt. A mûködési bevételek 38,5% állami
támogatást tartalmaznak, a tavalyi évben ez 39% volt. A
normatívából közel 40 millió forinttal kevesebb az, amit
valamilyen jogcímen megkap az Önkormányzat. 

A költségvetés tárgyalása során lakossági kérdésként
merült fel az épülõ szakrendelõ kapcsán, hogy a Kócsag utca és
Régiposta utca közötti kanyar nagyon tönkre lett téve az
építkezés alatt, helyre lesz-e állítva. Szintén kérdésként hang-
zott el a volt Lidó épületének sorsa, valamint a Termálfürdõ

biztonságos gyalogos megközelítésének hiánya. Válaszában a
polgármester elmondta, hogy a rendelõ környezetének rend-
betétele megvalósul, a helyreállítás a beruházás összegében
szerepel. A LIDÓ nem önkormányzati tulajdon, a tulaj-
donosnak az Önkormányzat többször felajánlotta vételi, illetve
bérleti szándékát azért, hogy ott élelmiszerboltot létesítsenek.
A tulajdonos nem kívánja az épületet az Önkormányzatnak el-,
illetve bérbe adni, az élelmiszerbolt létesítésével pedig nem
értettek egyet. A kereskedelmi egység érdekében már évek óta
keresik a lehetõséget, de a nagyobb üzleteknek a felajánlható
terület valamilyen oknál fogva nem megfelelõ. Az is közismert, 
hogy ezek a boltok csoportosan települnek, egy üzlet
önmagában nem települ. A tervek szerint a „Velencei-tó
Kapujának” része egy élelmiszerbolt, mivel az aluljáró
megvalósulása után könnyen megközelíthetõ lesz. A „Velen-
cei-tó Kapuja” projekt része, hogy megépül a Termálfürdõig a
járda. A pályázati kiírás azt tartalmazza, hogy a pályázat nyer-
tese ezzel a munkával kezdi a projekt megvalósítást, mivel a
fürdõ balesetmentes megközelítése kiemelt fontosságú. 

Ezen napirenden belül elfogadásra került a 2010. évi
képviselõi tiszteletdíj mértéke (bruttó 50.600,– Ft/hó.), vala-
mint meghatározásra került az alpolgármester tiszteletdíjának
mértéke (bruttó 127.000,– Ft/hó.). A Képviselõ-testület döntött
a 2010-ben az értékesítésre kijelölt ingatlanokról. Széleskörû
és hosszas képviselõi kérdések és válaszok után a
Képviselõ-testület a 2010. évi költségvetést elfogadta. 

A következõ napirend az ünnepségek elõkészítését fog-
lalta magában. A napirend elõterjesztõje Fehér Györgyné, a
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke volt. A testületi
döntés értelmében a március 15-ei ünnepi beszédet a Dr. Entz
Ferenc Szakmunkásképzõ Intézet igazgatója, míg az augusztus
20-ai ünnepség ünnepi beszédét Galambos György alpol-
gármester tartja meg. Az október 23-ai ünnepi beszédet
megtartó személyérõl a helyhatósági választások után
megalakuló új Képviselõ-testület dönt, a mûsor készítõje a
Zöldliget Általános Iskola lesz.

A következõ pontban tárgyalta a Képviselõ-testület a Zaj-
és rezgésvédelemrõl szóló rendeletet. (A módosításról a
következõ lapszámban írunk.)  

A szociális rendelet módosítását a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság javasolta, mivel egyre több olyan élethely-
zettel találkoznak, melyeknek a megoldása más formát igényel,
mint amit a jelenleg hatályos rendelet tartalmaz. Egyre több
családot, háztartást veszélyeztet, hogy a felhalmozott köz-
mûtartozások miatt kikapcsolásra kerül a víz, villany és a gáz.
Egyre többen adnak be eseti kérelmet, de az egyszeri max.
10.000,– Ft-os támogatás nem igazán segítség egy nagyobb
összegû közmûtartozás esetén. A védendõ fogyasztók esetében
van csak lehetõség a részletfizetésre, illetve részükre szerelik
fel díjmentesen az elõre fizetõs mérõórákat. Tekintettel arra,
hogy sok olyan háztartás van, akiknél nem igazolható a
szociális alapú védendõ fogyasztói státusz, és segítségre
szorulnak, a Szociális és Egészségügyi Bizottság azt javasolta a 
Képviselõ-testület felé, hogy a 2010. évi költségvetésbe
tervezésre került lakossági lakásépítési kölcsön 2,5 millió forint 
keretébõl 1,5 millió forint önkormányzati krízistámogatás
létrehozására kerüljön átcsoportosításra. 

A javaslatot a Képviselõ-testület egyhangúan támogatta.
A földhaszonbérletek 2010. évi bérleti díjának megálla-

pítását követõen, valamint a VHG Kft. által megküldött
Szindikátusi szerzõdéssel kapcsolatos határozatát követõen a
Képviselõ-testület zárt ülésen folytatta a munkát. 

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.   

Velencei Rendelõintézet
A szokatlanul hideg és

hosszúra nyúlt tél kicsit
visszavetette ugyan a velencei
Rendelõintézet építésénél a
külsõ munkálatokat, de amint
február végére enyhült végre
az idõ, rögtön látványos elõ-
rehaladás történt.  Nagy len-
dületet vett a tereprendezés, a
parkolók kialakítása és az
épület külsõ burkolása. Az
épületen belül is komoly
változások történtek. Helyük-
re kerültek a válaszfalak, befe- 
jezõdött a közmûvezeték sze-

relése és már javában folynak a belsõ burkolási munkálatok.
Amint megjön a tavasz, amely már nem várat sokáig magára,
fokozatosan elnyeri végleges külsõ és belsõ képet a Rende-
lõintézet.

A bútorokra kiírt közbeszerzési pályázat már az értéke-
lésnél tart és folyamatban vannak az orvosi mûszerek és
informatikai eszközök közbeszerzései.

Minden jel arra utal, hogy a tervezett idõpontban, május

végén vagy június elején megkezdheti mûködését a velencei
Rendelõintézet.

Velencei-tó Kapuja
Március 3-án jelent meg a támogató által jóváhagyott

közbeszerzési felhívás a grandiózus idegenforgalmi projekt
kivitelezési munkálataira. Amennyiben az átdolgozott,
mûszaki tartalmát tekintve racionalizált pályázat ezúttal
eredményes lesz, a május végi szerzõdéskötést követõen a nyár
elején megkezdõdhetnek a tíz különbözõ elembõl álló
turisztikai projekt kivitelezési munkálatai.

* * *

Bõvül a Meseliget Óvoda
A tavalyi évben fogadta el Képviselõ-testületünk az

óvodafejlesztési koncepciót, melynek megfelelõen döntés
született arról, hogy elsõként a Meseliget Óvoda újtelepi
épületének bõvítési kezdõdik.

A Képviselõ-testület kiválasztotta az ajánlatok közül a
tervezõirodát, és döntött arról, hogy a Közép-dunántúli
Operatív Program keretében kiírt  óvodafejlesztési pályázaton
is indulni kíván. 

A tervezõ felé több szempont került már korábban
meghatározásra – a szülõkkel történt egyeztetésnek megfe-
lelõen: 

– szakaszolható, a rendelkezésre álló pénzforrás függ-
vényében megvalósítható épületet kértünk,
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– fokozottan meg kell felelnie az egészséges környezet és a
gazdaságos üzemeltetés feltételeinek,

– a XXI. században elvárható kompetencia alapú oktatás
feltételeit kell biztosítsa,

– s mindezek mellett olyan természetes játszókörnyezet,
amely kielégíti a gyermekek mozgásigényét.

A fenti elvárásoknak teljes egészében megfelelõ tervet
álmodott meg Tõrös Csaba tervezõ (az új iskolát is õ tervezte)
és változtatás nélkül ezt el is fogadta a Képviselõ-testület.

Idõközben a beadandó pályázat íróját is kiválasztotta a
Képviselõ-testület, a Project Main Tanácsadó Kft-t, akik a
pályázatírást már javában folytatják.

Idõközben nyilvánvalóvá vált, hogy 100 millió Ft a
maximálisan pályázható összeg, a mi teljes óvodaprojektünk
ennek a három-négyszerese. Ezért is, és az idõ sürgetése miatt is 
úgy döntött a Képviselõ-testület, hogy a beruházást két ütemre
bontja. Az elsõ ütemben a lakópark felé esõ óvodaterületen egy
új épületet épít meg, ahol két új csoportszoba kerül kialakításra.
Ha a közbeszerzési eljárások problémamentesek lesznek, akkor 
reális esély van annak, hogy szeptember 1-jére ez meg is
valósulhat, ennek az ütemnek a megvalósítását nyújtja be
Önkormányzatunk. A fejlesztés második ütemének doku-
mentációi is elkészültek, hiszen a rendelkezésre álló pénz
függvényében, minél elõbb szeretnénk a beruházást folytatni és 
teljesen befejezni.

* * *

Ismét pályázatokat nyertünk!
Megújulhat az újtelepi volt
„Kisiskola” és környéke

Egy korábbi eredménytelen pályázatot ismételt meg
Önkormányzatunk, amikor ismét beadtuk a „Velence-Újtelep
új városközpontjának kialakítása a Közösségi Ház és a
környezõ közösségi terek funkcióbõvítõ felújításával és
átalakításával” címû pályázatot. 

Nagy örömünkre, 88%-os támogatási intenzitással, 77,9
millió Ft-ot nyertünk. Így, a jelenleg „Közösségi Ház”-ként
funkcionáló épület teljes tetõszerkezete megújulhat, korsze-
rûsödhetnek a belsõ terek, teljes akadálymentesítésre is sor
kerülhet. 

Megújul az udvar, ahol szombatonként piacot lehet majd
üzemeltetni, új burkolatot kapnak az ABC melletti és vele
szembeni parkolók, és az Iskola utcában járda kiépítése is
megvalósulhat.

Jelenleg, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
kiírása van folyamatban. 

* * *

Turisztikai célokat szolgáló
pályázattal is nyertünk

A tavalyi évben lettünk alapító tagjai és fõ támogatói a
Velencei-tó Turizmusáért Egyesületnek, melynek többi tagjai
az idegenforgalmi vállalkozók/vállalkozások.

Ez az Egyesület nyújthatta be pályázatát az ún. TDM
(Turisztikai Desztinációs Menedzsment) szervezet mega-
lakítására. A pályázati kiírók célja az volt, hogy a Tourinform
Irodákra és a Tourinform-rendszerre építve Magyarországon
kialakulhasson az európai TDM-rendszer. Az új Egyesület, és a 
majdan általa mûködtetett szervezet a „Cseppházban” kap
helyet. Kiemelt feladata a turizmusban résztvevõk tevéke-

nységének koordinálása. A pályázati forrás számtalan lehetõ-
séget biztosít majd marketingmódszerek finanszírozására. A
pályázat 85%-os intenzitású, és így 47 millió 305 ezer Ft-ot
nyertünk. 

A Képviselõ-testület az önrészen túl vállalta, hogy a
fenntartáshoz szükséges fedezetet az idegenforgalmi bevé-
teleinek 20%-ából biztosítja.

* * *

Helyi vállalkozók és
vállalkozások figyelem!

A számtalan pályázatnyertesség eredményeként, betartva a
Közbeszerzési Törvényben leírtakat, Önkormányzatunk abba a 
helyzetbe került, hogy a legkisebb építési, vagy beszerzési
feladatait is az összeszámítás kötelezettsége miatt, európai
uniós nyílt közbeszerzési eljárás keretében kell meghirdetnie.

Tehát, például a talán legkisebb összegû temetõi vizesblokk 
építése is csak az uniós közbeszerzési eljárás keretében
valósítható meg.

Felhívom a helyi vállalkozók és vállalkozások figyelmét,
hogy figyeljék a közbeszerzési pályázatok kiírását a
közlönyökben. Ha szükségesnek tartják, fogjanak össze a
különbözõ szakmák gyakorlói, és közbeszerzési pályázatot író
szakember segítségével nyújtsák be a pályázatukat. Sajnos, a
Közbeszerzési Törvény bonyolultsága Önkormányzatunknak
csak erre ad lehetõséget. 

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

VELENCE KÁRTYA
(Törzsvásárlói kártya Velence Város

állandó lakóinak)
A helyi vállalkozók, vállalkozások és szolgáltatások

élénkítésére és segítésére, valamint a velencei állandó lakók
városunkhoz való kötõdésének erõsítése érdekében, a
Képviselõ-testület törzsvásárlói kártya kibocsátásáról
döntött.

Az úgynevezett „Velence Kártyát” igénybejelentés
alapján, minden velencei állandó lakos ingyenesen
megkaphatja, és felhasználhatja mindazokban az üzletekben 
és szolgáltatásoknál, ahol a vállalkozó a törzsvásárlói kártya
bemutatásakor ún. kedvezményt nyújt. A kártya a
kibocsátástól számított egy évig érvényes. Terveink szerint,
minden hónapban az újságban tesszük közzé azt a címlistát,
ahol a törzsvásárlói kártya felhasználható. A jelenlegi
lapszámban megtalálhatják azt az igénylõlapot, amelyet a
Polgármesteri Hivatalhoz kell visszajuttatni. 

A kártya igénylés beérkezését követõen, a Polgármesteri
Hivatal névre szóló levélben, a címre eljuttatja a névvel és
sorszámmal ellátott kártyát.

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

Az elfogadóhelyek listája 
a „Tájékoztató – Nyilatkozat” lap hátoldalán

megtalálható minden lapszámunkban.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester
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Tájékoztató
a Szakrendelõ
Bónusz Kártya
kibocsátásáról 

A tervek szerint, 2010. május-június hónapban átadásra
kerül a Szakorvosi Rendelõintézet Velencén.

Korszerû, új mûszerekkel ellátott és tapasztalt egészségügyi 
személyzettel rendelkezõ intézmény elsõsorban az ellátási
kötelezettségének megfelelõ nyolc (Kápolnásnyék, Marton-
vásár,  Nadap, Pázmánd, Sukoró, Zichyújfalu, Vereb, Velence)
település állandó lakosait kell kiszolgálja a Rendelõintézet 16
szakorvosi és más kiegészítõ szolgáltatásai tekintetében
korszerû berendezések és felkészültség hatékony mûködtetése
során. 

A Rendelõintézetnek szabad kapacitása valószínûsíthetõ,
melynek használata tekintetében, a nyolc fenntartó Önkor-
mányzathoz kötõdõ adófizetõ polgárok számára kíván elõnyt
biztosítani. Az elõnybiztosítás egyszerû módja, hogy az
Önkormányzat döntése alapján Szakrendelõ Bónusz Kártya
kerül kibocsátásra. A települések saját döntésük alapján
biztosítják a közigazgatási területükön ingatlannal rendelkezõ
polgárok számára a kártyaigénylés lehetõségét. A kártya az
adatkezelési és adatvédelmi szabályoknak megfelelõen, az
adatkezelési nyilvántartásba jelentkezés alapján, kérelmezõi
nyilatkozatra szerezhetõ meg. 

A kártyakibocsátás ingyenessége a helyi adózót illeti meg.
A kedvezmény természetesen biztosítható más, az adott
ingatlanhoz kötõdõ személyeknek, így a tulajdonostárs,
haszonélvezõ, továbbá a tulajdonos testvére, szülõje, gyermeke 
és házas- vagy élettársa részére. Ezen külön jogosultság külön
igénylés alapján biztosítható, ahol azonban a kártyakibocsátás
költségét meg kell fizetni.

A kártya tulajdonosát az az elõny illeti meg a velencei
Szakorvosi Rendelõintézetben, hogy az intézet szabad kapa-
citásának terhére, a betegfogadási listán a területi ellátási
kötelezettségre jogosultakat követõen elõnyt élveznek az
egészségügyi szolgáltatás igénybevételénél. A kártya sze-
mélyre szóló, név, lakcím adatokkal ellátott igazolás lesz,
amely a rajta feltüntetett nyilvántartási szám révén, az intéz-
ményben történõ jelentkezéskor elõsegíti a jogosultság gyors
adminisztrációs egyeztetését.

Természetesen, az intézményben az ellátáshoz szükséges
egyéb igazolások, mint pl.: TAJ-kártya, nem mellõzhetõk. 

Fontos tudni, hogy e kártyával biztosított kedvezmény
semmiképpen nem írja felül az egészségügyi ellátásokra
vonatkozó szabályokat, így például: a sürgõsségi ellátások
szabályait sem.

Az Önkormányzat Képviselõ-testülete ezzel a kedvez-
ménnyel kívánja elismerni a területén tulajdonnal rendelkezõ,
nem állandó lakos adófizetõket. 

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

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

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

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

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

A házszámtábla megrendelõ kitöltése, valamint a tábla
árának befizetése után a Hivatal megrendeli a házszámtáblát. 
A tábla megérkezésekor a Hivatal a korábban megadott
telefonszámon értesíti a tulajdonost, hogy átveheti a ház-
számtábláját. 

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

Kérem, akit érint, rendelje meg a házszámtáblát. 

Szelei Andrea
aljegyzõ

VELENCÉÉRT 
EMLÉKÉREM

Velence város jog-
elõdje, Velence Nagy-
község Önkormányzata
21/1992. (IX. 25.) számú
rendeletével Velencéért
Emlékérmet alapított.

2010-ben az Emlék-

érem tulajdonosa Bölcs-

földi László nyugdíjas

református lelkész, aki-
nek a Képviselõ-testület a 
38/2010. (II. 22.) határo-
zata alapján ítélte oda

ezen erkölcsi elismerést.
Bölcsföldi László úr 1982. szeptember 20-tól nyugdí-

jazásáig, 2002. novemberéig 20 éven keresztül Velencén
teljesítette lelkészi hivatását igen magas fokú elköte-
lezettséggel, s ennek megfelelõ eredményességgel folytatta
nem csak a református közösség, de az egész település
hasznára, így a hitoktatás, külkapcsolatok, rendezvények terén
is. Ebben az idõszakban, az õ segítségével sikerült a Velencén
mûködõ három Egyház és az Önkormányzat közötti kap-
csolatot rendszeressé és gördülékennyé tenni. 

GRATULÁLUNK!

              Képviselõ-testület nevében:
Oláhné Surányi Ágnes

polgármester



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

6                     VELENCEI HÍRADÓ     2010. MÁRCIUS

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 egy 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-
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 adóha-
tóság 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 állapot-
nak megfelelõen) is szükséges a kérelem benyújtásához.

Adócsoport
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TÁJÉKOZTATÁS 
Országgyûlési képviselõk 2010. évi választásáról

A Magyar Köztársaság Elnöke kitûzte az Országgyûlési
képviselõk 2010. évi választását. 

Az elsõ forduló napja 2010. április 11. vasárnap, a
második forduló 2010. április 25.  vasárnap. 

Szavazni személyesen reggel 6. 00 órától este 19. 00 óráig
lehet a kijelölt szavazókörben. 

A szavazópolgárok a lakóhely szerint kijelölt, az Értesítõn
feltüntetett szavazókörben szavazhatnak.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy
minden esetben az Értesítõben feltüntetett szavazókör

a jogilag helytálló, így mindenki azt a szavazókört
 keresse fel, ami  az Értesítõjében szerepel.

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizott-
ság köteles ellenõrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét.
Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat,
melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a
szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti,
feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal 
lehet (+ vagy X). 

A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat

urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Az elsõ és második választási forduló között lakóhelyet
változtató választópolgár a második fordulóban nem az új,
hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az
új lakcíme bejelentésekor az ügyintézõtõl szavazásra szolgáló
lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás birtokában keresheti
fel az Értesítõben megjelölt szavazóhelyiséget

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és
lakcímét megfelelõen igazolja az alábbi érvényes igazolvá-
nyok valamelyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazol-
vány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);

b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú),
útlevél, 2001. január 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú
vezetõi engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazol-
vánnyal együtt fogadhatók el.

Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás
napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytõl  eltérõ helyen történõ
szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt is magával kell
vinnie a  szavazókörbe.

Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a 
„Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra”
elnevezésû nyomtatványt.

Javaslom, hogy az Értesítõt a szavazatszámláló bizottság
munkájának megkönnyítése érdekében  a szavazásra vigye
magával.

I. MOZGÓURNA
Amennyiben mozgásában egészségi állapota miatt akadá-

lyozva van úgy a szavazást megelõzõen a jegyzõtõl írásban
kérhet mozgóurnát. 

Mozgóurnát a szavazás napján – szintén írásban – a
szavazatszámláló bizottságtól is kérhet.

A mozgóurnás szavazás csak a Szavazatszámláló Bizottság
törvényes mûködésének biztosítása mellett lehetséges. 

II. IGAZOLÁSSAL történõ szavazás
Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétõl

eltérõ településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolással
szavazhat. Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésõbb 2010. április 9-én 16.00 óráig  kérhetõ. Ha ajánlott 

levélben kéri az igazolást, a kérelemnek legkésõbb 2010.
április 6-án meg  kell érkeznie a jegyzõhöz. A kérelem
benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre 
www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhetõ a választási
irodában (Polgármesteri Hivatal  Velence, Tópart utca 26.)

Fontos tudnivaló, hogy akár az elsõ, akár a második
fordulóra kér igazolást, azt a fenti idõpontig kell megtennie.

Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi
azonosítóját (ismertebb nevén személyi  szám), lakcímét, annak 
a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik,
valamint hogy  az igazolást az elsõ, a második vagy mindkét
fordulóra kéri-e.

Az igazolás birtokában Ön az igazoláson megjelölt
szavazókörben szavazhat, mely Velencén a 3. számú sza-
vazókör.(Polgármesteri Hivatal Velence, Tópart utca 26.)

Velencén mûködõ szavazókörök címe
1. számú szavazókör: 2481 Velence, Iskola u. 4. 
(II. sz. Nyugdíjas Klub)
2. számú szavazókör: 2481 Velence, Szent Erzsébet tér 2. 
(II. számú Óvoda)
3. számú szavazókör: 2481 Velence, Tópart u. 26.
(Polgármesteri Hivatal)
4. számú szavazókör: 2481 Velence, Bethlen Gábor u. 4.
(Zöldliget Ált. Iskola)
5. számú szavazókör: 2481 Velence, Kis út 1. 
(Zöldliget Általános Iskola)

Helyi Választási Iroda

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA:
Cím:  Polgármesteri Hivatal 2481 Velence, Tópart u. 26.
Okmányiroda: 06-22-589-420

HVI vezetõ: dr. Papp Gyula Gábor jegyzõ
Telefon: 06-22-589-402
e-mail: hivatal@velence.hu
fax: 22/472-747
 
HVI vezetõjének jogi helyettese: Szelei Andrea aljegyzõ
Telefon: 06-22-589-418
e-mail: aljegyzo@velence.polghiv.axelero.net
fax: 22/472-747
 
HVI Informatikai felelõse: Heinczné Horváth Edina
igazgatási ov.
Telefon: 06-22-589-412
e-mail: igazgatasiosztalyvezeto@velence.polghiv.axelero.net 
fax: 22/472-747
 
HVI pénzügyi felelõse: Molnár Ferencné
Telefon: 06-22-589-410
e-mail: hivatal@velence.hu
fax: 22/472-747
 
HVI Tagok: Szabó Béla Lászlóné

Tóth Balázsné 
Hajdufi Józsefné
Egri Andorné
Szikora Melinda
Csíkmérõ Enricóné
Tóth Anita
Karaniczné Fodor Éva 
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Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
5/2010. (III. 8.)
r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete (to-

vábbiakban: Képviselõ-testület) az államháztartásról szóló

– többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §.

felhatalmazása alapján, a 2010. évi költségvetésrõl az alábbi 

rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §.

A rendelet hatálya a Képviselõ-testületre és annak Bizott-

ságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat fe-

lügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §.

/1./ Az államháztartási törvény 67. §. /3./ bekezdés alapján, a 

címrendet a /2./ - /4./ bekezdés szerint állapítja meg.

/2./ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként

mûködõ intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy

címet. 

/3./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet

alkot.

/4./ A Polgármesteri Hivatal önálló gazdálkodási szerv.

/5./ Részben önálló gazdálkodási szervnek minõsülnek az

Önkormányzat alábbi intézményei:

– Zöldliget Általános Iskola,

– Meseliget Óvoda,

– Városi Könyvtár,

– Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §.

/1./ A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal, intéz-

mények és Önkormányzat nem intézményi  együttes 2010.

évi költségvetésének
bevételi és kiadási fõösszegét  3.612.497 eFt-ban

BEVÉTELEK:
–  intézményi mûködési bevétel   201.402 eFt
– Önk. sajátos mûködési bev. – helyi adók   173.600 eFt
– átengedett központi adók   202.671 eFt
– költségvetési támogatások   209.252 eFt
– egyéb sajátos folyó bevételek       1.450 eFt
– támogatás értékû bevételek   134.664 eFt
– tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése     36.000 eFt
– támogatás értékû bevételek            1.336.656 eFt
– sajátos felhalmozási bevételek          103 eFt
– kölcsönök visszatérülése       1.700 eFt
– Áfa visszatérülés   450.000 eFt

– pénzmaradvány   864.999 eFt
Költségvetési bevétel összesen: 3.612.497 eFt

Bevétel mindösszesen:           3.612.497 eFt

KIADÁS:
– személyi jellegû juttatás 376.366 eFt
– munkaadókat terhelõ járulék     91.634 eFt
– dologi és egyéb folyó kiadások   374.820 eFt
– támogatás értékû kiadások 5.665 eFt
– pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre     23.070 eFt
– szociálpolitikai ell. és egyéb jutt.     44.590 eFt
– tartalék (mûködési)       6.894 eFt
– felújítások  206.109 eFt
– beruházások, beszerzések 2.249.821 eFt
– speciális célú támogatások       1.979 eFt
– egyéb felhalmozási kiadás     76.130 eFt
– tartalék (fejlesztési)               155.419 eFt

Kiadások mindösszesen:           3.612.497 eFt

– a költségvetési létszámkeretet 130 fõben 
állapítja meg.

/2./ Az /1./ bekezdésben megállapított bevételi fõösszeg

forrásonként megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

/3./ A Képviselõ-testület 2010. évi költségvetés önállóan és

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti,

címenkénti kiadásai – és ezen belül kiemelt – elõirányzatait,

valamint a támogatásokat a 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

/4./ Az Önkormányzat intézményeinek részletes bevételeit

és kiadásait eFt-ban intézményenként az 1 – 5. sz. függelék,

míg a „nem intézményi” részletes bevételeket és kiadásokat

a 6. sz. függelék tartalmazza.

4. §.

A Képviselõ-testület a 2010. évi költségvetésében szereplõ

mûködési jellegû feladatok bevételeit és kiadásait – ezen

belül a kötelezõ és nem kötelezõ feladatok elõirányzatait – a

2. sz. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül a minõségi

feladatok bevételeit a 2/a. sz. melléklet, kiadásait pedig a

2/b. sz. melléklet tartalmazza.

5. §.

/1./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetését illetõ

normatív állami hozzájárulásokat a 3. sz. melléklet tartal-

mazza.

/2./ Az év közben engedélyezett központi pótelõirányzatok
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felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Testület dönt 

a Polgármester elõterjesztésében, a költségvetési rendelet

egyidejû módosításával.

I.
Bérjellegû intézkedések

6. §.

/1./ A költségvetés Önkormányzat és intézményei által

foglalkoztatottak bérjellegû elõirányzatát és létszámadatait

a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

/2./ A Képviselõ-testület a köztisztviselõk helyi illetmény-

alapját a 2010. évre 38.650,– Ft-ban állapítja meg.

/3./ Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a

törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és

köztisztviselõi foglalkoztatottaknál, továbbá a 13. havi bér

forrásait.

/4./  A Képviselõ-testület a Címzetes Fõjegyzõ részére

biztosítja a Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992 évi

XXIII törvény (továbbiakban: Ktv) 30/B.§ (13) bek.

értelmében a címadományozási juttatást, melynek összege

az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg.

/5./ Az Önkormányzat biztosítja az egységes közszolgálati

szabályzat végrehajtásához szükséges forrásokat, továbbra

is fenntartja a polgármester és a vezetõ beosztású dolgozók

menedzser biztosítását, valamint a nyugállományban lévõ

köztisztviselõk juttatásait.

7. §.

/1./ Az Önkormányzat intézményeinél a jutalom keretet a

tervezett bér elõirányzat tartalmazza.

/2./ A jutalom kifizetésének végsõ határnapja: 2010.

december 15.

/3./ A vezetõi jutalmak kifizetése idõarányosan  negyedéves

értékelés alapján történik meg. 

/4/ A polgármester munkajog viszonya a polgármesteri

tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati

képviselõk tiszteletdíjáról szóló  1994. évi LXIV. Törvény  2 

§ (1) bek. a pontja szerint 2010. év októberében megszûnik a 

helyi választások eredményétõl függetlenül. A Kép-

viselõ-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a

munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkajogi

intézkedéseket tegye meg, így különösen az átadott esz-

közök visszavételérõl, a szabadság elszámolásáról, a

biztosítás felmondásáról gondoskodjon

Általános és céltartalék
8. §.

A Képviselõ-testület a beruházási és felújítási elõ-

irányzatokat célonként (feladatonként) a 13. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

9. §.

/1./ Fejlesztési céltartalékát   864.999 eFt-ban állapítja meg.

10. §.

Az általános és fejlesztési céltartalék felhasználásáról a

Polgármester elõterjesztése alapján a Képviselõ-testület

dönt.

Bankmûveletek és pénzellátás
11. §.

/1./ Mûködési és fejlesztési bevételek átmeneti kama-

toztatása érdekében 100 millió Ft-ig a Polgármester dönt a

likvidpénz átmeneti lekötésérõl, illetve a lekötött pénzek

kivételérõl.

/2./ Az /1./ bekezdésében foglalt bankmûveletek elrendelése 

100 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás

esetén a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jogo-

sult.

/3./ A folyamatos fizetõképesség biztosítása érdekében, az

Önkormányzat 80 millió Ft folyószámlahitel szerzõdést köt.

12. §.

/1./ Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intéz-
ményvezetõ csak külön felhatalmazás alapján használhatja
fel.
/2./ Az intézményvezetõk jogosultak a mûködés dologi
elõirányzatainak felhasználása területén a sorok között át-
csoportosítást végezni abban az esetben, ha a feladatellátás
teljes körben és megfelelõ minõségben megvalósul és a
megtakarítás nem feladat-elmaradásból adódik. 
/3./ A dologi megtakarítás bérjellegû felhasználására vo-
natkozó költségvetés módosítási tervezetét a Polgármester
terjeszti elõ az Intézményvezetõ javaslata alapján.
/4./ A Képviselõ-testület hozzájárul, hogy az intézmények
saját költségvetésük terhére 100.000,– Ft értékhatár alatt
elõzetes bejelentési és a forrás biztosítását szolgáló
egyeztetési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem
szereplõ beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék.
Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben,
sem a késõbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem
mûködési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

13. §.

/1./ Az Önkormányzat 2010. évi szociális feladatait e

rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

/2./ Az Önkormányzat 2010. évi idegenforgalmi feladatait e

rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. Az itt szerepeltetett

pénzeszközök felhasználása tekintetében a feladatonkénti

elõirányzat figyelembevételével a Kulturális, Ifjúsági és

Sport, valamint az  Idegenforgalmi bizottság együttesen

dönt. A közös döntés során a fõösszeget meghaladó

intézkedés nem történhet, illetve a nevesített feladatok

ellátása is kötelezõ.  
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/3./ E rendelet 7. sz. melléklete az egészségügyi feladatokat

tartalmazza.

/4./  Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. sz.

melléklet tartalmazza.

/5./ Az év várható bevételi és kiadási elõirányzatainak

teljesülésérõl az elõirányzat felhasználási ütemtervet a 9.

számú, a likviditási tervet a 9/A.számú melléklet  szerint

fogadja el a Képviselõ-testület. 

/6./ Velence Város Önkormányzata a költségvetési évet

követõ év várható elõirányzatait, valamint a költségvetési év 

folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági elõre-

jelzéseket figyelembe véve – a 10. sz. melléklet szerint

állapítja meg.

/7./ Bevétel és kiadás fõbb jogcímek szerint 11. sz. melléklet.

/8./ Közvetett támogatások bemutatása 14. sz. melléklet.

14. §. 

/1./ A költségvetésben foglalt felhalmozásokra (fej-

lesztésekre) csak a forrásként megjelölt bevételek önkor-

mányzati számlára történõ beérkezését követõen lehet

kötelezettségvállalást kibocsátani. (13. sz. melléklet) 

A fejlesztések rangsor szerinti megvalósítására a Polgár-

mester jogosult.

/2./ A Képviselõ-testület szorgalmazza a fejlesztési forrás

bevétel növelését, a növekedést biztosító ingatlanérté-

kesítést, vagyonhasznosítást.

/3./ A Képviselõ-testület a fejlesztési többlet bevételébõl a

Panoráma úti parkolóból tervezett út alap készítését, a

Karácsonyi díszkivilágítás bõvítése, valamint a Fõ utcai

Óvoda parkolójának bõvítését kívánja megvalósítani.

/4./ A többlet adóbevételek terhére az adóhatóság felderítési

munkát végez.

15. §.

1./ A költségvetésben szereplõ útépítési munkák elvég-

zésére kötelezettségvállalás csak az ingatlanértékesítésbõl

származó tényleges bevétel teljesülését követõen nyílik

jogosultság.

16. §.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatinak,

elõirányzatainak éves bontását a 12. sz. melléklet

tartalmazza.

17. §.

/1./ Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát

veszélyeztetõ elemi csapás, illetõleg következményeinek az

elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a

helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intéz-

kedést hozhat, amelyrõl a Képviselõ-testület legközelebbi

ülésén be kell számolnia.

/2./ Az /1./ bekezdésben meghatározott jogkörben a

Polgármester az elõirányzatok között átcsoportosítást

hajthat végre, egyes kiadási elõirányzatok teljesítését

felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplõ

kiadásokat is teljesíthet. 

/3./ A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális

kiadások sorai között átcsoportosítást végezhet a Pénzügyi

és Településfejlesztési Bizottság egyeztetésével. 

18. §.

/1./ A velencei V1 és V2-es kutak termálvíz hasznosításának 

optimalizálása érdekében szükséges hidrogeológus és jogi

képviselõ megbízása. Felhatalmazza a Polgármestert az

elõkészítésre, továbbá a termálvízkészlet megállapításához,

illetve a termálvízkészlet lekötéshez szükséges intéz-

kedések megtételére. 

/2./ Velence város belterületén lakossági  önerõbõl

megvalósuló korszerû és energiatakarékos  közvilágítási

lámpahelyek üzemben tartási és mûködési kiadásainak

fedezetét a költségvetés biztosítja.

19. §.

Az Orvos Ügyeleti Társulás mûködési feltételeinek biz-

tosításához szükséges arányos többletterhét a velencei

Önkormányzat vállalja, amennyiben a Társulás tag-

települései szintén és elõzetesen vállalják a rájuk esõ

finanszírozási többletet.

20. §.

/1./ Azon nagy értékû földterületekre, amelyek nem

szerepelnek az értékesítésre kijelölt ingatlanok között, a

Képviselõ-testület biztosítani kívánja a hosszú távú

hasznosítás lehetõségét. 

/2./ Képviselõ-testület felhatalmazza a Pénzügyi- és

Településfejlesztési Bizottságot, hogy megfelelõ ajánlat

esetén az /1./ bekezdésben szerepeltetett ingatlankört

érintõen is készítsen elõterjesztést, tegyen javaslatot az

értékesítésre vagy hasznosításra. Felhatalmazza a Pol-

gármestert és a Hivatalt ezen bekezdésben foglaltakat

kielégítõ elõzetes egyeztetések, megbeszélések lefolyta-

tására.

/3./ Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

Velence területén lévõ állami tulajdonú ingatlanok tulajdon- 

megszerzésére, illetve hasznosítására tárgyalásokat foly-

tasson.

/4./ A Képviselõ-testület rendezni kívánja tulajdonvi-

szonyát a Dr. Entz Ferenc Szakmunkásképzõ Intézetet

érintõen, és birtokba kívánja venni a Fõ utca 64. sz. alatti –

volt Községháza – épületét. 

/5./ Az Iskola utcai kisiskola épületét „Közösségi Ház”

funkcióra biztosítja.

21. §.

/1./ A Képviselõ-testület támogatja a termál- és gyógyvíz

fejlesztéssel összefüggõ fejlesztéseknek (mint például:
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Kastély-épület, Északi-strand, Velencefürdõi Strand és

Kemping, Ifi-strand, Polgármesteri Hivatal, Városközpont,

parkolóház stb.), valamint a volt Honvédségi laktanya hasz-

nosítás vállalkozói tõkével történõ megvalósítását.

/2./ A Kastély hasznosítása során jellegalakító változások

megvalósítása szükséges a tényleges használat és

fenntartási mód tekintetében. A terület érintett a Wellness

Centrum, valamint a Déli-kanyar Üdülõközpont fejlesztései

által.

22 §

/1/ A Képviselõ-testület pályázati támogatások elnyerése

érdekében támogatja a szükséges elõkészítõ munkákat az

önkormányzati kötelezõ feladatok ellátásához, továbbá a

település kiemelten támogatott fejlesztési céljainak

megvalósításához. A 2010. és 2011-es év nagy projektjei a

Velencei-tó Kapuja és a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó

Központ.

/2/ Saját feladatainak ellátását biztosító, illetve javító, a

város fejlõdési célkitûzéseibe illeszkedõ fejlesztések

megvalósítását segítõ pályázati eljárásokban részt kíván

venni, amennyiben ennek önrészének forrása biztosítható.

23. §.

/1./ A Képviselõ-testület pályázati támogatással tervezi

megvalósítani a település rehabilitációt az Iskola utca

torkolati szakaszánál (Közösségi Ház), Civil Ház

kialakítását  (Fõ u. 64.) kerékpár- és útépítést a

TIOP-1.1.1./07/1. informatikai fejlesztést, MÁV-vonalat

keresztezõ közúti aluljáróhoz kapcsolódó önkormányzati

közútépítési fejlesztést, valamint minden fejlesztést és

beszerzést, ami a gazdaságosabb mûködést és a település

hosszú távú céljait szolgálja. 

/2./ A Képviselõ-testület biztosítani kívánja a pályázati

kiírás szerinti lakossági útépítési kezdeményezések

önkormányzati forrásoldalait. 

24. §.

A Velencei Híradó újságkiadványban, illetve az

Önkormányzat honlapján a közérdekû információk

megjelenítését biztosítja. Keretet biztosít a többlet

nyomdaköltségre (különszám és kiadvány, mellékletek,

stb.) és a honlap szerkesztésére, fenntartásra, folyamatos

karbantartására.

25. §.

/1./ A Képviselõ-testület részt kíván venni a tárgyévi

közmunkaprogramban. 

/2./ Fejlesztésre kijelöli a volt ÉDÁSZ-épületben lévõ

tulajdonrészét közösségi szolgáltatásra.

26. §.

/1./ Velence Város Önkormányzata jó kapcsolatot kíván

fenntartani a szomszédos településekkel. Ennek keretében

törekszik a fokozott együttmûködésre, illetve együtt-

mûködési megállapodásokat köt, amelyben költségmeg-

osztást is vállal konkrét feladatok elvégzéséhez. 

/2./ A Képviselõ-testület a történelmi egyházak együtt-

mûködését feltételezve támogatást biztosít fejlesztési

feladatokra. Az éves támogatáson túl, további támogatást

nyújt a temetõben létesítendõ vizesblokk (wc) létesítmény

kialakítására az egyházakkal kötött külön megállapodás

alapján.

27. §.

A Képviselõ-testület aktívan részt kíván venni a Velencei-tó 

Környéke Többcélú Kistérségi Társulás munkájában, mely-

nek kapcsán felhatalmazza a Polgármestert:

a) A Kistérség érdekébe illeszkedõ és Velence számára

fontos fejlesztések és mûködés elõsegítését szolgáló tevé-

kenységek támogatására,

b) Velencére telepítendõ szolgáltatások befogadásának,

létesítésük megvalósításának elõsegítésére, támogatására,

c) Az elõnyös mûködési együttmûködések, így a társulások,

mikrotársulások létrehozásának elõkészítésére.

Átmeneti intézkedések 
28. §.

A Képviselõ-testület (kivéve ha eltérõ rendelkezés vagy

megállapodás van érvényben) bérleti – haszonbérleti

szerzõdéseit 4,2%-os inflációval indexálja.

30. §.

Amennyiben a költségvetésben a dolgozók számára

biztosított lakásépítés támogatási keret felhasználásra nem

kerül, úgy az a lakossági támogatásoknál felhasználható.

Záró rendelkezések
31. §.

/1./ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendel-

kezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

/2./ E rendelet a 2010. évi költségvetés zárszámadó

rendeletének hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszíti.

/5./ A rendelet kihirdetésérõl a Jegyzõ gondoskodik. 

Velence, 2010. február 22.

Oláhné Surányi Ágnes s.k. dr. Papp Gyula Gábor s.k.
polgármester címzetes fõjegyzõ

A rendelet a mai napon kihirdetésre kerül: 

Velence, 2010. március 8.
dr. Papp Gyula Gábor s.k.

 címzetes fõjegyzõ
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. február 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 2 6 22 11 2 7 4 68

Nadap 3 - 1 3 1 - 1 1 10

Sukoró 7 1 4 8 6 - 2 1 29

Pákozd 6 - 3 5 2 - 1 1 18

Pázmánd 10 2 4 8 5 - 2 4 35

Szfvár 5 - 1 8 10 - 3 6 33

Ve len ce 28 1 10 40 21 5 15 13 133

Vereb 3 1 2 5 1 - - - 12

Lovasberény 14 2 5 21 8 6 - - 56

Bu da pest 1 - - 4 7 2 - - 14

Pusztaszabolcs 12 1 4 12 10 1 1 - 41

Gár dony 2 - - 1 7 - 1 - 11

Baracska 1 - - 3 2 - - - 6

Martonvásár - - - - 4 - - - 4

Vértesacsa 1 1 - - 4 - - - 6

Seregélyes 2 1 1 - 6 - - - 10

Zichyújfalu - - - - 4 - - - 4

Sárszentmihály 1 - - - - - - - 1

Csákvár 4 1 - 5 2 - 5 - 17

Szabadegyháza 2 - - - 1 - - - 3

 Besnyõ 2 - 1 - - - - - 3

Össze sen: 118 13 42 145 112 16 38 30 514

Heinczné Horváth Edina
irodavezetõ

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

* * * 
FIZETENDÕ ILLETÉKEK:
Elsõ sze mé lyi iga zol vány ki vál tá sa (szülõ jelenléte eljáráshoz szükséges):
– elsõ igazolvány kiadása il le ték men tes
– elveszett, megsemmisült, megrongálódott 1.500,–
14. és 70 év között személyi igazolvány kiadása:
– ha van más személyazonosításra alkalmas okmánya 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya és
   a SZIG lejárt, elveszett, ellopták, megsemmisült, 
   adatváltozás történt 1.500,–
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya,
   és adategyeztetés, adatpontosítás szükséges 3.000,–
70 év felett személyi igazolvány kiadása:
– ha nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya illetékmentes
– ha van érvényes útlevele, kártya vezetõi engedélye 1.500–
Lak cím iga zol vány 
– lo pás, adat vál to zás ese tén illetékmentes
– adatváltozás esetén 500,–
– elvesz tés ese tén 1.000,–
Út le vél:
– 0-18 éves ko rig, va la mint 70 év fe lett 2.500,–
– 18-70 éves ko rig, 5 évre 7.500,–
– 18-70 éves ko rig, 10 évre 14.000,–
So ron kí vü li el já rás ese tén 
(5 mun ka nap + pos tá zás) il le té kek két sze re se
Ve ze tõi en ge dély ki vál tá sa, hosszab bí tá sa:
– ki vál tás, hosszab bí tá sa 4.000,–
– 62 év fe lett hosszab bí tás 1.500,–
– 1 éves or vo si iga zo lás ese tén 1.500,–
For gal mi en ge dély: 6.000,–
Törzs könyv: 6.000,–
Il le té kek be fi ze té sét csak a Ma gyar Ál lam kincs tár El já rá si il le tékbe vé te li
szám lá ján (10032000-01012107) tud juk el fo gad ni.
Illetékfizetéssel kapcsolatban a velencei okmányiroda a fenti telefonszámokon
tud felvilágosítást nyújtani.

Tárnok –
Székesfehérvár

vonalszakasz átépítése
Martonvásár állomás:
Az új gyalogos aluljáró peronokra vezetõ lépcsõinek

építése az idõ javulásával folytatódott. Elkezdõdött a végponti
(Székesfehérvár felõli) állomásfej átépítése, a vágánykap-
csolatok bontásával. Ez az állomási vágányhálózat átépítésének 
utolsó fázisa. Folytatódott a felsõvezeték átépítése.

Martonvásár – Kápolnásnyék állomásköz:
Elkezdõdtek a vonali vágányzár elõkészületei. Pettend

megállóhelyen ideiglenes peron épült, a csatlakozó járda és
ideiglenes gyalogos átjáró, valamint térvilágítás kiépítésével. A 
jobb vágányba bekerült a gyalogos aluljáró építéséhez
szükséges provizórium.

Baracska megállóhelynél bokor- és cserjeirtást végeztek.
Márciusban kezdõdik a bal vágány átépítése.

Kápolnásnyék állomás:
Folyik az állomás átépítésének elõkészülete, a rakodó-

terület és a GMPSZ telep kiürítésével.

Kápolnásnyék – Gárdony állomásköz:
Velencefürdõ megállóhely új gyalogos aluljáró munkálatai

folytatódnak a javuló idõjárásnak köszönhetõen.

Gárdony állomás:
A hó eleji rossz idõjárás megakadályozta a gyalogos

felüljáró térvilágítás szerelését, amely csak a hó végére készült
el. Március elején elkészül a csatlakozó betonlépcsõk fel-
újítása, és a felüljáró a gyalogos forgalom részére átadható.

Gárdony – Dinnyés állomásköz:
Folyik a március 16-án kezdõdõ vágányzár elõkészítése,

bokor- és cserjeirtással. Új-Dinnyés megállóhely építésének
elõkészületei folynak. Április hó második felétõl már a jobb
vágány melletti új peronnál állnak meg a vonatok Dinnyés
állomás helyett!

Dinnyés állomás:
Elkezdõdött az állomás bontása, a nyílt vonali vágány-

kapcsolat kiépítése. Elbontották a III. vágányt, folyik a
felsõvezeték átépítése. A kivitelezés segítésére ideiglenes IV.
vágány épül rakodás céljára.

Mellékvonal, Pusztaszabolcs – Székesfehérvár szakasz:
Börgönd és Zichyújfalu állomások üzemi helyiségeinek

kialakítása folyik. Az idõjárás függvényében megkezdõdnek a
kábelfektetési munkák és a vonali sorompók telepítése.

Börgönd – Szabadbattyán szakasz:
A mûtárgyak felújítása folyik. Márciusban elkezdõdik a

felsõágyazat cseréje, valamint a távközlési rendszer kiépítése.

 Fazakas Orsolya
kommunikációs vezetõ
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Velence SPA élményfürdõ hírei
Kedves Velencei Olvasó!

Gondolkodott már azon, mit is jelent a wellness?
Kiszakadás a hétköznapokból, kényeztetés, kellemes idõtöltés
szemet gyönyörködtetõ környezetben, pancsolás, szaunázás,
csodás ételek… Szerencsére a wellness ennél sokkal több.
Tudatos életforma, mely nem csupán egy hétvége erejéig, de a
mindennapjainkban is képes segíteni minket a testi-
lelki-szellemi harmónia megteremtésében.  Engedje meg, hogy
arra bátorítsam, éljen a számtalan lehetõséggel, melyet élmény-
fürdõnk és éttermünk kínál Önnek a wellness életforma
mindennapi gyakorlásához.

Õrizze meg fittségét, használja ki fittness termünk széles
kínálatát! A növekvõ igényeknek megfelelõen újabb hastánc és
body art órákat vezettünk be. Az 1-3 éves korosztályt szeretettel 
várjuk Csiribiri babatornánkon, a legkisebbeket pedig a
babaúszáson. Kényeztetésre és gyógyításra egyaránt használ-
hatók élmény- és gyógyvizes medencéink, masszázsaink.

Kozmetikai kezeléseink, fodrászatunk, körömstúdiónk való-
ban kedvezõ árakon kölcsönöz Önnek ápolt külsõ megjelenést.

Hamarosan megnyitjuk kinti élménymedencénket és a nagy 
úszó tanmedencét. Új masszázsokat vezettünk be, többek
között a nagynevû német Babor cég által fémjelzett lávaköves,
afrikai és indiai masszázsokat. Próbálta már a watsu-t, a víz
alatti shiatsu masszázst? Higgye el, érdemes kipróbálni!

Középszezoni árainkban a hétköznapok továbbra is
lényegesen olcsóbbak, valamint április 28-ig hétfõ, kedd és
szerdai napokon továbbra is összesen 600 Ft kedvezményt
kínálunk a velencei lakosoknak az egész napos felnõtt belépõ
árából.

Bõvebb információkért és idõpont foglalásokért hívja a
SPA recepciót: +3622 589 971! 

Besenyei Rita
Wellness  & Spa menedzser

Velence Resort & Spa

JÁTÉK!
Amennyiben Ön vagy a környezetében élõk kedvelik a sportos életmódot, kérem, töltsék ki és küldjék be vagy hozzák be a SPA

recepciójára az alábbi kérdõívet. A résztvevõk között 5 db szaunajegyet sorsolunk ki. Beküldési határidõ: 2010. május 1.

Látogatja-e rendszeresen a Velence SPA fitness részlegét?
Igen, barátaimnak is ajánlanám. Igen, de barátaimnak nem ajánlanám.                          Nem

Ha ismeri fitness kínálatunkat, melyik szolgáltatásunk a kedvence?

Váltana-e bérletet edzõtermünkbe, ha jelenlegi kardio gépeinket erõsítõ gépekkel és  fekve nyomó padokkal egészítenénk
ki?

Igen, szívesen.                                      Igen, elfogadható áron.                                                Nem.

Velencei-tó az Utazás kiállításon
Az Utazás kiállítás elsõ három napján több, mint 40.000

látogató élvezte a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
fesztiválhangulatát, a belföldi és külföldi ajánlatok ezreit
felvonultató Utazás kiállítást és a hat egyidejû rendezvényt, a
Budapest Boat Show nemzetközi hajókiállítást, a Karaván
Szalon lakókocsi és lakóautó bemutatót, a Golf Expo-t, a Karát
Ékszer Szigetet, az Európai Leader Expo-t és a III. PORT.hu
Bringaexpo-t. Csak a vasárnap délutáni bombariadó gátolta
meg, hogy idén a látogatók száma meghaladja a rekordot
jelentõ 60 ezret.

A Velencei-tó és települései a 2010. évi Utazás Kiállításon
is a KDRMI standján jelentek meg a Velencei-tavi Kistérség
Idegenforgalmi Egyesületével (VEKI), valamint 3. alkalommal 
mutatkozott be a Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület a
Leader Expón, és képviselte térségünket.

Több újdonsággal készültünk a szezonnyitóra.
A VEKI egy – ingyenes – kistérségi térképes információs

kiadványt készített, mely A/6 méretû. A térképen túraút-
vonalak, kerékpárutak, strandok, kempingek, Velencei-tó

kártya elfogadó helyek, a VEKI tagok és a Velencei-tavi
Édesvízi Fesztivál eseményei is megtalálhatók. A kiadvány
10.000 pld-ban jelenik meg az NCA támogatásával.

A Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület a kilenc, Tó
környéki település vállalkozói, civil szervezetei, és az
Önkormányzatok kép- viseletében jelenik meg a
rendezvényen. Az Egye-
sület célja, hogy bemu-
tassa a kivételes termé-
szeti, történelmi, kultu-
rális értékeket, a színvo-
nalas programkínálatot
és nem utolsó sorban a
dinamikus fejlesztések
során megvalósuló új-
donságokat.  Egy több
mint 80 oldalas A/5-ös
kiadvánnyal
népszerûsítette az Egyesület a Velencei-tavat, a településeket
és szolgáltatókat a Fesztiválok Évében, hogy minél többen
kapjanak kedvet a négy évszakos Velencei-tó kínálatának
megismerésére. 

Hasznos tanulság a jövõre nézve, hogy az érdeklõdõk nagy
része Velencei-tavi szálláskatalógust, illetve összefoglaló
programfüzetet keresett, hiszen ilyen egységes, tematikus
kiadványokkal idén nem tudtunk megjelenni.

Stadler Klára Molnár Nelli
Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület Gárdonyi Kistérségi Iroda
2481 Velence, Balatoni út 65. 2481 Velence, Balatoni út 65.
info@velenceitoleader.t-online.hu       office@velencei-to.hu

Tel: 22/470-212  Tel: 22/589-572
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Márciusban LEADER
nyerteseket hirdetnek

a Velencei-tónál 
2010-ben  elmondhatjuk, hogy az idei év  meghozta azt az áttörést

amelyet  jövõképként megfogalmazott a Velencei-tó Térségfejlesztõ
Egyesület  LEADER közössége stratégiájában, valóban egy rek-
reációs modell értékû turizmus kialakulásának vagyunk tanúi.

Mit is jelent ez?
A nagy beruházások mellett 12 nyertes pályázatot az UMVP III.

tengelyében, amelyek már a „Velencei-tó a természetes egészség”
szlogen mentén fogalmazódtak meg, és vitathatatlanul közösségi
összefogásban valósulnak meg. Pázmándon a XVIII. századi kálváriát 
építik újjá a benyújtott pályázaton elnyert forrásnak köszönhetõen.
Sukorón Kaland- vár épül pályázati pénzbõl, s remélhetõleg LEADER 
forrásból kerékpáros pihenõ valósulhat meg, amelyre igen nagy
szükség van a Tó környékét bebarangoló bakancsos és kerékpáros
turistáknak. Gyönyörû festõi helyen pihenhetnek meg, mielõtt
folytatják felfedezõ útjukat. Vereb kicsiny falu, alig nyolcszáz lelket
számlál. Minden pályázati lehetõséget igyekeznek meg- ragadni, a
faluközpontot lépésrõl lépésre szépítik, parkosítják, virágokkal ültetik 
tele. Pákozd az 1848-as történelmi hagyo- mányokat féltõen õrzi, a
Pákozd-Sukoró Mészeg-hegyi tematikus út megvalósítása mellett a
faluközpont pihenõhelyeit, a Templomkert megújítását szorgalmazza
az elnyert pályázati forrásokból. Több falusi szálláshellyel, és új

szolgáltatásokkal  várják az ideérkezõket.
A LEADER pályázatokat nagy érdeklõdés kíséri a Velencei-tó

térségében, a már eddig elnyert UMVP források közel 100 millió
forint támogatási  eredményein felbuzdulva  közel 49 pályázatot adtak
be a tó környéki civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, ez
a Közép Dunántúli régióban az egyik legmagasabb pályázati szám.
Bár ezek 1,5 millió forint és 10 millió forint közötti igények, de mind 
kapcsolódik a térségi együttmûködésekhez, és a rekreációs turiz-
mushoz, és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához. Ebben a pályázati
körben  pályázhattak a velencei és gárdonyi  vállalkozások is.
Velencén  nyolc  vállalkozás közel 41 millió forintra,  tizenegy civil
szervezet 29 millió forintra, rendezvényekre és térségen belüli
együttmûködésre 8 millió forint értékben  pályázott. Az elbírá- lás
folyamatos a nyertesek a határozatokat március végéig megkapják és
megvalósíthatják projektjeiket. Strandok újulhatnak meg, vállal-
kozások új szolgáltatásokat indíthatnak be, innovatív a négy évszakos
turizmust elõsegítõ programsorozatok, rendezvények, szabadtéri 
rekreációs szabadidõ eltöltési lehetõségek valósulhatnak meg.
Velencén nyertesség esetén a Tóbíró strandon  újszerû strand játszótér 
épül, és mellette minden korosztály részére  szelíd mozgást biztosító 
fittness park kerülhet kialakításra  elsõként a régióban.

A fejlõdés nem áll meg, az ötezer fõ alatti településeken újabb 18
pályázat várja a kedvezõ döntést, falusi vendégfogadók, mik-
rovállalkozások bíznak a jövõben és pályázati forrással kiegészülve

szolgáltatásaikat megújítva várják az ideérkezõket.
A tó környéke megújult külsõvel és új élményekkel, történelmi és

kulturális hagyományaival várja az ideláto- gatókat. 

Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület

munkaszervezet vezetõ
friss információk a : www.velenceitoleader.eu  honlapon

Tájékoztató leendõ elsõseinknek 
és szüleiknek

Szülõi fórum a két tanítási nyelvû oktatásról: 
2010. március 24. 17 óra
Helyszín: Liget iskolarész aulája, Kis u.1.
Nyílt órák a két tanítási nyelvû 1. osztályban szülõknek:
(Csak bejelentkezés alapján: 589-205)
2010. március 29.   8.55-9.40 Matematika

  9.55-10.40 Angol
2010. március 30.    9.55-10.40 Angol

10.55-11.40 Magyar
Nyílt órák a lelendõ tanító néniknél szülõknek:
(Csak bejelentkezés alapján: 589-205)
Papp Sándorné (Liget isk. 4.a)
2010. március 22. 8.00-8.45 Magyar

8.55-9.40 Magyar
Tóth Jolán (Zöld isk. 4.b)
2010. március 23. 9.55-10.40 Matematika

10.55-11.40 Környezetismeret
Érsekné Papp Dóra (Zöld isk. 3.b)
2010. március 31. 9.55-10.40 Magyar

10.55-11.40 Környezetismeret

Játékos „Iskolára hangoló” foglalkozás gyerekeknek: 
(Csak telefonos bejelentkezés alapján: 589-205)
2010. március 20. 10-12 óráig
2010. március 27. 10-12 óráig
A két tanítási nyelvû osztályba való jelentkezés módja:
• Jelentkezési lap kitöltése és leadása
• A gyermek részvétele a képességvizsgálaton
Jelentkezési lapok hozzáférhetõsége: 
2010. március 1-jétõl március 31-éig mindkét 
iskolarészben az igazgatói irodában, valamint letölthetõ az
iskola honlapjáról. (www.zoldligetsuli.hu)
Jelentkezési lapok leadása: 
Felbélyegzett, megcímzett válaszborítékkal 
2010. március 31-éig Tóthné Benkõ Mónika
igazgatóhelyettesnél a Liget iskolarészben (Kis u. 1.)
Képességvizsgálat: 
2010. április 12-tõl 16-ig délutánonként elõre egyeztetett
idõpontban.

BEIRATKOZÁS AZ 1. OSZTÁLYOKBA:
2010. április 26-án és 27-én 8 és 16 óra között mindkét

iskolarészben.
A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek TAJ-kártyája
• a gyermek lakcímkártyája
• az óvodai szakvélemény
• 1 db igazolványkép (3,5 x 4,5 cm-es fekete-fehér)
• 550,– Ft a diákigazolványhoz
• a két tanítási nyelvû osztályba való beiratkozáshoz az

iskola értesítése a felvételi  javaslatról.
Czuppon István

igazgató

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?
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ÓVODA I  H Í R E K
Ovis leszek

Óvodánkban február 3-án tartottuk az elsõ „Ovis leszek”
délutánunkat, melyen a leendõ kiscsoportosokat és szüleiket

fogadtuk. Elõször mondókáztunk és énekeltünk a gyerekekkel,
miközben kis ajándékokkal leptük meg õket, majd bábozással
kedveskedtünk nekik. Végül só-liszt gyurmázhattak, s nagyon
szép katicabogarak készültek, melyet haza is vihettek. Ezután
felfedezhették a csoport játékait. Néhányan nagyon bátran
viselkedtek, a többiek még anya mellé bújva játszottak.
Márciusi klubdélutánunkon már kicsit bátrabbak voltak a
kicsik. Nagyon tetszett nekik, amikor eljátszottuk a „Répa”c.
mesét, s volt, aki örömmel részt is vett benne. A következõ –
áprilisban tartandó – alkalommal is szeretettel várjuk a
gyerekeket, ahol már ismerõsként üdvözölhetjük õket.

Krepsz Mónika óvodapedagógus
Katica csoport

Farsang 
a Meseliget Óvodában

Régi hagyomány óvodánkban, a télbúcsúztató farsang
megünneplése. Már hetekkel korábban a gyerekek jobbnál-
jobb ötleteket találtak ki minek szeretnének öltözni ezen a

napon. Mindkét óvodarészben február 9-én tartottuk a
farsangot. Már reggel jelmezbe öltözve érkeztek a gyerekek a
csoportba, melyet az elõzõ napokban az óvónénik, dadusnénik
a gyerekekkel közösen díszítettek fel. Az idei évben is nagyon
ötletes, fantáziadús jelmezeket készítettek illetve vásároltak a
szülõk. A délelõtt folyamán megérkezett Zizi bohóc, aki vidám
perceket szerzett a gyerekeknek, akiket gyakran bevont a
mûsorába. A délelõtt a jókedv, vidám hangulat jellemezte. A
mûsor után minden gyermek a saját csoportjában folytatta a
farsangi mulatozást. Az óvónénik mókás játékokkal, a szülõk
pedig sok-sok finomsággal, farsangi fánkkal kedveskedtek az
ovisoknak. A Kölyökidõ Alapítvány munkatársai a gyermekek
jelmezéhez illõ és a kívánságoknak megfelelõ arcfestéseket
készítettek a piciknek. Reméljük, az egész napos farsangolással 
sikerült elûznünk a telet.

Mikodi Adrienn óvodapedagógus
Pillangó csoport

Papp Rita koncert
a Meseliget óvodában

Farsangi bálunk elõtt elláto-
gatott hozzánk Papp Rita mûvész- 
nõ, hogy a lemezein szereplõ
dalok válogatásaival vidám
hangulatot varázsoljon óvodánk-
ba. Mivel uzsonna után kezdõdött
a koncert, az értük érkezõ szülõket 
a gyerekek nagy izgalommal
kísérték az elõadásra. Tapssal,
énekkel várták az énekesnõt. Az
ismert dalok refrénjét hangosan
énekelték az énekesnõvel és a vi-
dám hangulat a félénkebb gyer-
mekek arcára is mosolyt vará-

zsolt. A mûvésznõvel sok kicsi és nagy táncolt, énekelt együtt a
közös produkcióban. Nagyon sok szép ismert és új dalok
csendültek fel, mely a kis lábakat táncra buzdította.

Sajnos ez a mûsor is hamar véget ért, de kárpótlásul a
gyerekek Papp Ritától kaptak  egy-egy dedikált fényképet.

Vácziné Kardos Edina óvodapedagógus
Süni csoport

Összeállította:
Serhókné Varjas Edit

óvodavezetõ
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„Fársáng”
Már nagyon régen Csokonai is kellemes hangon emlékezett

meg a farsangról.

Ûzik már a fársángot,
     Bor, muzsika, tánc, múlatság,
     Kedves törõdés, fáradság,
          Kik hajdan itt múlattatok,
          A közhelyrõl oszoljatok!
Kongatják a harangot:
Ûzik már a fársángot!…

…Most nyúgodjunk: Ádiõ!
Pislog a dáma s gavallér:
Beteg, s oda a sok tallér. - -
     Majd megjön tán egészsége,
     Hervadó kedve s szépsége;
     A kõltség is tán kijõ:
     Most nyúgodjunk: Ádiõ!

A Zöldliget Iskolában is minden évben nagy-nagy bált
szervezünk. Nálunk évek óta nemcsak a gyermekek, hanem a
szülõk és a pedagógusok is készülnek valami mulattató, kedves
játékkal. Mindkét iskolarészben külön-külön rendezünk

mulatságot, de mindig,
mindegyik helyen igazi
nagy odaadással kezdõdik
és nagyszerû hangulatban
végzõdik. Az idén az
egyéni jelmezek körében a
túrórudi volt a legnép-
szerûbb. De volt mobil-
telefon, csónak, osztály-
névsor, s ki tudja még
mennyi minden…

„Idén is elérkezett a
gyerekeim által várva várt

nap – a farsang napja. A
hetek óta tartó jelmez-
vadászat, tánctanulás,
ruhapróbálás, csoportos
és szülõi jelmezek kita-
lálása, beszerzése után
már ránk, szülõkre is
átragadt a gyerekek lel-
kes készülõdése. Azt csak
remélni mertem, hogy a

régi iskola falai között uralkodó csa-
ládias, gyerekközpontú, vidám hangu-
latot az új iskola modern épületébe is
sikerül „átmenteni”. Nem csalódtam!
Köszönhetõen a fáradhatatlan tanári
karnak, a lelkes gyerekhadnak, az
örökké rohanó szülõknek, az idei
farsang is fergeteges volt. Ötletes jel-
mezek, vidám zene, egyéni és csoportos 
produkciók, fánk és finom farsangi
torta, tombola értékes nyeremé-
nyekkel, minden adva volt, ami egy
farsanghoz „dukál”. Természetesen a
legzajosabb sikert ismét a tanári kar
felvonulása aratta, a gyerekek dõltek a

nevetéstõl, még ráadást is kértek. Nagy kihívás minden évben
felülmúlni az elõzõ évi színvonalas rendezvényeket, de ez most
ismét sikerült! Kíváncsian várom a folytatást!”

Kedves Tamara anyukája

„A farsang óta az összes ismerõsöm csak azt hallja tõlem,
hogy: „Képzeld nálunk a farsang nem csak arról szól, hogy a
gyerek beöltözik valami jelmezbe, szavaznak és mindenki megy

haza, hanem a gyerekek beöltöznek csoportosan (ilyenrõl azért
már hallottak), és beöltözik a tanári kar is, ami valami
elképesztõen mulatságos! Szerintem nekünk felnõtteknek még
inkább mint a gyerekeinknek, az õ szemükben a vidámság
mellett egy kis csodálkozás is van, a mi szemünkben ezeken
kívül az elismerés! Mi, szülõk is köszönjük, hogy beöltözik a
tanári kar! Nagyon jól mulatunk évrõl-évre! A másodikos
gyerekek igazi báli hangulatot teremtettek, a közös, kosztümös,
klasszikus tánccal, a Bál Hercegnõvel és Herceggel. Rendkívül
ötletes! Nem gyõzöm mondogatni a fiamnak, hogy az itteni
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farsang más mint amilyen a mi iskolánkban volt vagy akár más
mai iskolákban, csak bólogat, talán nem is nagyon érti mirõl
beszélek, pedig ha tudná, hogy mennyivel több, vidámabb így
egy farsang. Köszönet a szervezésért, a részvételért
mindenkinek! A saját „osztálybüfé” is nagyon jó ötlet volt.”

Hegedûsné Réh Natália (2.a.osztályos szülõ)

Tornaverseny
2010. február 13-án Móron került megrendezésre a

diákolimpiai megyei tornaversenyének döntõje. Iskolánk

mindkét korosztályban képviseltette magát. A III-IV. kcs
lányok a harmadik helyen végeztek. A csapat tagjai voltak:

Bátonyi Rebeka, Gáncs
Barbara, Fekete Niko-
lett, Nagy Anita, Bátonyi
Sára. Az I-II. kcs lányok
versenyében a második
helyet sikerült kihar-
colni,ezzel az eredmény- 
nyel az csapatunk az
országos elõdöntõbe ju-
tott. A csapat tagjai:
Vass Eszter Panna, Sza-
bó Tamara, Kovács Lu-
ca, Nagy Ludassy Fru-

zsina, Erdélyi Niké, Végh Nikolett, Czombos Luca.
Az országos elõdöntõ helyszíne Budapest volt, ahol 5 megye 

legjobbjai mérhették össze tudásukat. Csapatunk a nagyon
kiegyensúlyozott mezõnyben, nemzetközi és országos bírók
elõtt bemutatott szép gyakorlatukkal szerezték meg a 10.
helyezést. Külön köszönet a szülõknek, akik támogatták és
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segítették a gyerekek munkáját! Csapatunk tagjai voltak: Vass
Eszter Panna, Kovács Luca, Nagy-Ludassy Fruzsina, Erdélyi
Niké, Végh Nikolett, Czombos Luca, Kovács Dominika.
Felkészítõ tanár: Varga Attila

Nyelvi verseny
 Az idei tanévben is megrendeztük iskolánkban az Angol

Nyelvi Országismereti Versenyt, melynek témája Ausztrália és
Új-Zéland volt. A február 17-én 14 órakor összegyûlt
versenyzõk 3 fõs csapatokban mérhették össze tudásukat angol
nyelven.

Elõzetes feladatként egyrészt – immár hagyományosan – 3
süteményt készíthettek a csapatok, melyet a verseny végén
közösen fogyasztottak el a megjelentek. A másik feladat a „Ka
Mate Haka” (új-zélandi harci tánc) bemutatása volt.

Miután minden versenyzõ eljárta a táncot, kezdõdött a 7 részbõl 
álló megmérettetés. Elsõként a jellegzetes ausztrál iskoláról, a
távoktatást nyújtó ‘School of the Air’-rõl töltöttek ki szöveget ,
majd ezt követte a két távoli ország állatvilágát bemutató
feladat. Ezután Ausztrália zászlóját kellett kisebb darabokból
összerakni és kiszínezni.

Negyedikként az országok himnuszait hallgatták meg a
csapatok, ötödikként pedig jellegzetes sportok képeit
megfigyelve gyûjtötték össze a gyerekek a hozzájuk tartozó
felszerelést. Az utolsó elõtti olvasási feladat a két országról
adott rövid, általános ismertetõt. Végül a „Quiz”, egy 13
kérdéses Totó zárta a vetélkedõt.

Köszönöm a verseny szervezésében és lebonyolításában
segítõ tanároknak a munkáját: Elbert Tamásnak a vetített
bemutató elkészítését, Tóthné Benkõ Mónikának az
elõkészítésben és megrendezésben való fáradozását, valamint

Mr. Reid Barnes-nak és Szigeth Szilvia tanárnõnek a segítség-
nyújtását.

Az eredmény: 1. helyezett: All Blacks (6.a), 2. helyezett:
Girls of Class 8a (8.a), 3. helyezett: Ayers Rock (8.c). További
sorrend: Kiwis (6.b-7.b), Big Red Kangaroos (5.b), Miami
Monkeys (7.a-7.b), Ka Mate Haka (6.b), Sydney (8.b), Cats
(5.a).

Stillné Szabó Zoé angol tanár

Ének verseny
2010. február 24-én Balázs Viktória 8.c osztályos tanuló

képviselte iskolánkat a Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny
területi válogatóján. A Tordason megrendezett koncerten
moldvai népdalcsokrával Viki továbbjutott a megyei döntõbe.

Gratulálunk és szurkolunk Neki!
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Szelektálunk
2010. február 25-e óta a Zsengellér család jóvoltából

iskolánk 3.b osztálya szelektíven gyûjti a hulladékot, külön-
választja a papírt és a mûanyagot. 

Elõfordul, hogy rossz dobozba kerül valami, ilyenkor
figyelmeztetjük egymást. Ez azért hasznos, mert így sok fát
menthetünk meg a kivágástól. Környezetismeret órán már
sokan tanulták, hogy a fák nemcsak szûrnek, termelnek is
levegõt. Erre gondolt Ádám Balázs apukája, amikor a tavalyi
évben cége segítségével a Zöld iskolarésznek adományozott
néhány facsemetét, amit a hátsó udvarra ültettek el. Iskolánk
3.b osztálya így támogatja a hulladék-újrahasznosítást.

Azért tartom hasznosnak, hogy szelektíven gyûjtünk, mert
ha mindenki rájön e dolog fontosságára, akkor határozottan fel
tudunk lépni a globális felmelegedés ellen. 

Ez most részünkrõl csak kis lépés, de ha többen csatlakoznak 
hozzánk, megóvhatjuk környezetünket.

Érsek Máté

NAGY VAGY!
Nemcsak saját portánkon történik velünk mindenféle jó és

felemelõ, hanem, ha kilépünk az épület falai közül. Szerencsére 
rengeteg tanulmányi versenyen is részt vesznek tanulóink, s
szép eredménnyel térnek haza. Ámde a sport a szórakozás is
dukál nekik. Így volt ez február 28-án vasárnap is, amikor
hajnaltól késõ estig volt egy busznyi csapat – versenyzõ és
szurkoló együtt – Budapesten a Nagy Vagy verseny felvételén.
Kérjük a Velenceieket, hogy majd a TV2-n látható versenyen is
szurkoljanak iskolánk csapatának.

A szervezõktõl ezt a levelet kaptuk:
„Tisztelt Versenyzõk! 
Szívbõl gratulálunk a továbbjutásukhoz, nagyszerû verseny- 

zésükhöz. Kiválóan játszott csapatuk, és a szurkolóik is
fantasztikusak voltak. 

Nagyon bízunk benne, hogy jól érezték magukat, és nem csak 
a továbbjutás miatt, hanem azért is, mert a játék különleges
élményt nyújthatott a csapatnak, a szurkolóknak. 

Ha ezzel együtt adódtak problémáik, kellemetlenségeik,
akkor elnézést kérünk érte. Mi folyamatosan azon dolgozunk,
hogy a szervezés minél tökéletesebb legyen, és Önök minél
inkább jól érezzék magukat. Hogy ezek a versenynapok valódi
együttlétek legyenek, a tömegsport, a mozgás, az egészséges
életmód, az összetartozás, a lelkesedés jegyében. 

A vasárnap felvett mûsorok, fordulók március 21-étõl
kerülnek adásba a TV2-n, vasárnap délelõttönként. Az nem
biztos, hogy abban a sorrendben adjuk le a fordulókat, ahogy
most felvettük. Ha ebben változás lenne, akkor ezt is jelezzük. 

A következõ forduló már a középdöntõ fordulója lesz –
április 18-án, vasárnap, szintén a Sportmax2-ben. 

Még egyszer gratulálunk, és sok sikert a további játékhoz! 
Szurkolok! 
Kornidesz Anna” 

NYÁRI-kaland-TÁBOR
2010. július 19-24.
Balatonföldváron

Jelentkezni lehet, elõleggel: március 25-éig Annamária
néninél 12.000Ft. 

A második részletet május 21-éig kérjük, szintén: 12.000Ft. 
A harmadik részletet induláskor július 19-én 12.000Ft,

hétfõn reggel 9 órakor kell hozni a Lídóhoz. 
A befizetés összege a táborozás összes költségét fedezi:

szállás, étkezés, belépõk, utazás, kirándulás, programok. 
A táborozáshoz induláskor, utazás elõtt 3 napnál nem

régebbi orvosi igazolást kérünk! 
Baglyasné Szécsi Annamária

pedagógus

KÖSZÖNET
A Zöldliget Alapítvány tisztelettel megköszöni mindazok

támogatását, akik adójuk 1%-val hozzájárultak az Alapítvány
költségvetéséhez. 

Az így befolyó összegbõl a nyári táborozást, valamint az új
iskola felszereltségét tudjuk bõvíteni, a gyerekek hétköznapjait
segíteni.

Zöldliget Alapítvány
18495951-1-07

Összeállította:
Nagy Edit
pedagógus

KÖSZÖNÕ LEVÉL
A Baptista Szeretetszolgálat (2481 Velence, Pusz-

taszabolcsi út 3.) ezúton is köszöni a mellékelt listában
felsorolt, használt, érték nélküli iskolai eszközök,
felszerelések térítésmentes, adománykénti átadását, a
velencei önkormányzati iskolának.

Az Alapítványunk kiemelten közhasznú szervezetként
mûködik. Az iskolai eszközöket és felszereléseket a
partnerszervezeteinken keresztül Erdély, illetve Kárpátalja
nagyon szegény településein beindított magyar nyelvû
iskolai elõkészítõinkbe juttatjuk el.

Köszönettel és megbecsüléssel:
Szenczy Sándor elnök s.k.
Baptista Szeretetszolgálat

A Zöldliget Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola 

ingyenes alapfokú informatikai oktatást indít
olyan felnõttek számára, 

akik szeretnék elsajátítani a számítógép 
és az Internet használatát.

Jelentkezésüket 2010. április 9-éig
Sajkás Balázsné várja

 az 589-204-es telefonszámon.
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Kedves Kismamák, Anyukák, Babák, és Totyogók!
Február elején igazi farsangi hangulatot

teremtve csodálhattuk meg apróságaink ötletes
jelmezeit. Ettünk, ittunk mulattunk! Köszönjük
Anyukáinknak a finomabbnál finomabb
sütiket! Alább láthattok pár farsangi képet,
további képeket a weboldalunkon találhattok.

Lassan ugyan, de közeledik a tavasz, hisz
reggelenként már hallani a madarak gyönyörû énekét és a
napocska is egyre többször bújik elõ, hogy megörvendeztessen
bennünket. Ezúton is üdvözöljük, a hozzánk csatlakozó új és a
visszatérõ régi klubtagokat. Íme, egy tavaszi kis versike
mindenkinek:

Szabó Lõrinc: Tavasz
„Mi az” – kérdezte a Vén Rigó.
„Tavasz!” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte a Vén Rigó.
„Meg ám!” - felelt a Nap.

„Szeretsz?” - kérdezte a Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!”
A kismamasággal és a Baba-Mama elsõ évével kapcso-

latosan immár nyolcadik éve kerül megrendezésre a „Születés

Hete” országos programsorozat május 2-9. között, melyben
Velence idén is programhelyszínek között szerepel. Ennek
keretén belül május 8-án Szombaton Baba Börze lesz a
velencei Zöld Iskolában. Ha szeretnétek árusítani, akkor az
alábbi elérhetõségeken jelezzétek Nekünk! A „Születés Heté-
rõl” részletesebben a www.szuleteshete.hu oldalon olvas-
hattok. A velencei program részleteit keressétek a Velencei
Híradó következõ számában.

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

Kismama Klub, ahová már pocakosan jöhettek, minden
hónap második csütörtökén van a Kastély Házasságkötõ
termében. Gyertek és osszátok meg velünk és más
Kismamákkal a várandóság örömeit és nehézségeit. Legkö-
zelebbi idõpont április 8-án 17.00 órakor lesz.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, régi és új tagunkat 
összejöveteleinken szerdánként 9-12-ig a 

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

Elérhetõségeink:

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

vtalaber@vipmail.hu toth_vera@freemail.hu

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT tájékoztatója
A Humán Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy intézményüknél: JOGI ÉS
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT CSAK
ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET
IGÉNYBE VENNI: 
Pszichológiai tanácsadás: Bakos Zsuzsa pszichológus,
minden péntek 16.00 órától 18.00 óráig.
Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap 
elsõ szerdai napján 14.00-16.00 óráig; Dr. G. Szabó Szilvia
jogász.
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
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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 18-19 óra 
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)
Helyszín: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános iskola tornaterme, Velence, Bethlen u. 14)

– Csi kung: szombat 7-9 óra
(Érd.: Sánta József 06-70-313-6190)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

– Callanetics torna: szerda 19-20 óra
(Érd.: Csipszer Csilla: 06-20-208-3030)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2 (régi iskola)

– Törzsi hastánc: szerda 17.30-19 óra
(Érd.: Balláné Pozsgai Eszter: 06-30-701-5020)
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

– Gitárklub: szombat 10.30-12.30 óra
(Érd.: Kalapos Örs 06-70-320-0601
Helyszín: Velence, Iskola u. 2. (régi iskola)

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!

2010. évi velencei
programtervezet

május 1. –2. Majális a Kastélyparkban
Szereplõk: Általános Iskola, Meseliget Óvoda, 
Mikkamakka Játéktár, Baba-Mama Klub,
fõzõverseny résztvevõi 

május 15. Virágosítás – Résztvevõk: intézmények és a lakosság
május 29. Orbán-nap  Bence-hegy – Panoráma úti parkoló
június … Velencei-tavi Nyári Játékok

Északi-strand – rendezvénysátor 
* * *

július 27 – aug. 1-ig: 40. Országos és Nemzetközi
Túrakerékpáros Találkozó, 

Különleges Kerékpárok Fesztiválja
Dr. Entz Ferenc Szakiskola és Kollégium – Ország út 19.

* * *
Velencei Nyári Zenés Esték
(Helyszín: Északi – strand)

július 25. (vasárnap) 20.30 órakor:  Dzsungel könyve – musical
augusztus 1. (vasárnap) 20.30 órakor:  Az ördög nem alszik –
zenés vígjáték  
augusztus 8. (vasárnap) 20.30 órakor: Egy szoknya egy nadrág –
zenés vígjáték
augusztus 15. (vasárnap) 20.30 órakor: Figaró házassága –
vígjáték

* * *
augusztus 19. (csütörtök):  Nemzetközi Néptáncest 
augusztus 20. (péntek):  10.00 óra Szent István napi ünnepség
    Fõ utcai Katolikus templom melletti parkban
augusztus 20. (péntek): Velencei Zene és Tánc Napja
augusztus 21. (szombat): Velence Város Születésnapja
     XIII. Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett nap
     Tûzijáték és nosztalgia buli

* * *
október 1.  (péntek): Idõsek Világnapja
október 2 –3. (szombat – vasárnap): Babák Rózsakertje ünnepség
és Nyárbúcsúztató 
október 23. (szombat) 10.00 óra: Nemzeti ünnep Hõsök parkja
október 29. (péntek) 16.00 óra: Halottak napja

Velencei-tavi Rózsa I. számú
Nyugdíjas Klub

Szívet melengetõ élményben volt részünk, amikor az
új iskola körbejárásán, és az avatáson vettünk részt.

A szíves fogadtatás, a gyerekek látványos mûsora, a
korszerû tantermek megtekintése, nyugdíjasaink szívét is
megdobogtatta. Mi igazán fel tudtuk mérni, milyen
különbség van a mi, és a most felnövõ gyermekeink,
unokáink iskolái között, hogy milyen korszerû környe-
zetben tanulhatnak most a velencei diákok. Köszönjük
azoknak, akik megteremtették a lehetõséget az igazgató
úr és a pedagógusok lelkes munkájához! Velence város
büszkesége lett ez a modern iskola!

Itt jelzem igen nagy örömmel, hogy a régi, újtelepi
„kisiskola” a kiírt pályázaton nyertes lett az épület
felújítására, így újjáépített „Közösségi Ház” fog elké-
szülni még ebben az évben.

Április 1-jétõl 17.00 órakor találkozunk a Klubban!
Szeretettel várunk minden belépni szándékozó nyugdí-
jast!

Tavasztól készülünk kirándulni több helyre is. Meg-
tartottuk a Nõnapot, megünnepeljük az Anyák napját, és
az elsõ félévi névnapokat is.

Kívánok minden nyugdíjasnak erõt és egészséget!
Bicskei Józsefné

klubvezetõ

II. számú Nyugdíjas Klub
A II. sz. Nyugdíjas Klub tagsága – pázmándi tagjaink

is vannak – a 2010. évet ismerkedéssel és farsangi bállal
kezdte. A tavaszt várva, – sajnos még egy  kis havat is
kaptunk – minden reményünk meg van arra, hogy
hamarosan elmehetünk kirándulni, fürödni, ami a hosszú
tél után mindenkinek nagyon jól fog esni. 

2010. évben is megtartjuk minden második pénteken a 
klubestéket, ruhabörzét, nagyon sok szép ruha között
lehet válogatni.

Egyre többen jelentkeznek termékbemutatóra, akiket
szívesen fogadunk, így jutunk hozzá olcsóbb dolgokhoz
és minden esetben ezek a bemutatók egyben programot is
jelentenek számunkra.

Március 15-én részt vettünk és koszorúztunk a városi
ünnepségen, ami szintén nagy ünnep számunkra.

Éves programot nem készítünk, csak spontán, a tagság 
dönti el, hogy mikor hova menjünk.

Nagyon készülünk már Csenger városba, ahonnan
nálunk is voltak már vendégségben, baráti kapcsolat
alakult ki nyugdíjasaink között. Úgyszintén, az esz-
tergomi Nyugdíjas Klub tagságával is szoros kap-
csolatot tartunk. 

Annak külön örülünk, hogy a pázmándi nyugdíjasok
közül hozzánk csatlakoztak és tagjaink lettek.

Minden kedves Olvasónak, Klubtagnak, Nyugdíjas
társamnak jó egészséget kívánok!

Vén Lászlóné
 klubvezetõ

Nyug dí jas Klu bok hí rei
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Az örök élet ára
Napjainkban szinte min-

den tudós egyet ért abban,
hogy világunkat a fejlõdés
törvénye uralja. Isten te-
remtõ akarata emelte az
embert a teremtés csúcsára,
abba a szellemi magasságba,
ahol az ember találkozhat
Teremtõjével.

Errõl a találkozásról
beszélget Jézus Nikodémussal a mai evangéliumban. Az
új élet, a szebb élet vágyát méltán nevezhetjük az emberi
törekvések motorjának. Életünk felgyorsítása, új utakra
vezérlése nem álom, hanem gyakran megvalósuló
jelenség.

Urunk Jézus földi élete során gyakran emlegette az
életet, az új életet, a bõvebb életet, amelynek Õ a forrása
és ajándékozója. Úgy szerette Isten a világot, hogy Fiát
adta érte, hogy örök életet szerezzen az embereknek. 

Jézusunk arról is felvilágosít minket, miként juthatunk 
az örök élet birtokába. Legfontosabb feltétele,
mondhatnánk az örök élet ára, a beléje vetett hitünk. El
kell fogadnunk Jézust élet mintánkul, kovászként. Ha így

éljük földi életünket, akkor halálunk órája lesz az a
csodálatos idõ, amikor talán fájdalmas vajúdások után,
világra hozzuk nem megsemmisülésünket, hanem
szellemi formában folytatódó örök életünket. 

Talán sokan azt gondolják magukban ennek hallatára,
ez mind nagyon szép, de nehéz ilyesmiben élõ hittel
hinni. A nehézség azonban legyõzhetõ azok számára,
akik találkoznak Krisztussal. 

Ezért imádkozzunk mi is a költõvel:

„Akarom élni az egész hitet,
Szeretni, ahogy Isten szeret,
És bízni, bízni akarok
Abban, amit Krisztus hozott.
Nem érzem, nem is gondolom,
De akarom, akarom, akarom.”

                           (Sík Sándor: A néma Miatyánk)

Csakis így remélhetjük, hogy nem vetél el bennünk az
örök élet magja, és mennyei születésnapunkon világra
hozhatjuk örök életünket.

Áldott, békés Húsvéti ünnepeket kívánok
mindenkinek!

Imre atya

„… Ülvén Húsvét ünnepeket…”
A Krisztus halála utáni elsõ Pünkösdöt követõen sorra

alakultak meg az elsõ keresztyén gyülekezetek. Ezek

eleinte jobbára zsidókeresztyén gyülekezetek voltak.

Számukra azonban már a húsvéti „pészah” ünnepe nem az 

egyiptomi szabadulásra való emlékezést jelentette,

hanem a keresztyén Húsvétot, Krisztus feltámadásának

ünnepét. Így lett Húsvétvasárnapból, a hét elsõ napjából

(hisz a zsidóknak a szombat-szabbat volt az utolsó) a hét

utolsó napja, a beteljesedés napja, az Úrnak, a templomba

menetelnek a napja, a nyugodalom, a pihenés napja. 

Pünkösd pedig a Szentlélek eljövetelének, kitöltetésének, 

a keresztyén Egyház (és a jeruzsálemi elsõ Gyülekezet)

megalakulásának ünnepe lett. 

A Húsvét megünneplésének idõpontja eleinte nem

volt egységes. 

Másként történt az ázsiai provinciákban, a „nem

zsidó” keresztyén õsgyülekezetekben, és másként a

zsidókeresztyéneknél. 

A vita végül az õskeresztyén gyülekezetek közti

szakadáshoz vezetett, ami csak 325-ben, a niceai zsinaton

szûnt meg, mégpedig a következõ határozattal: „A

Húsvétot egyöntetûen vasárnap kell ünnepelni, ez a

vasárnap a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte

utáni elsõ vasárnap legyen. Ha a holdtölte vasárnapra

esik, akkor a Húsvétot a következõ vasárnap kell

megtartani.”

Ebbõl adódóan az ünnep március 22-e és április 25-e

közötti bármelyik napra eshet.

A IV. századtól vált általánossá a Húsvét elõtti 40

napos böjt, ahogyan azt – az evangéliumok leírása szerint

– Jézus a pusztában tette. Az elsõ idõkben a böjt nagyon

szigorú volt (napi egy étkezés, húsmentes étrend, teljes

aszkézis fizikai és lelki értelemben egyaránt.)

A nagyböjt idõszaka volt az ókeresztyénség korában a

keresztségre készülõk elõkészületi ideje, valamint a

bûnösök vezeklése is ekkor zajlott, hogy utána felol-

dozást nyerjenek. 

A nagyböjt kiemelkedõ idõszaka volt a Húsvét elõtti

hét az ún. Nagyhét. Ennek elsõ napja a Virágvasárnap,

amikor is Jézus vemhes szamár hátán bevonult a

fõvárosba, Jeruzsálembe, s hatalmas tömeg ünnepelte õt,

ruháikat lába elé terítve, pálmaágakat lengetve,

hozsannázva. A keresztyén egyházak közül ennek

emlékére tartanak ma is szentelt pálma, ill. olajágakkal

körmeneteket, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulását

felidézzék.

A Húsvétot közvetlenül megelõzõ napok, nagycsü-

törtök és nagypéntek, a Krisztus szenvedésére és halálára
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történõ emlékezéssel telnek. Érdemes az evangéliu-

mokból felidézni a Passiót, Jézus szenvedéstörténetét,

keresztútját, melynek legutóbb Mel Gibson amerikai

színész-rendezõ állított múlhatatlan emléket. Nagy-

péntek, a Golgota napja, a református keresztyének

számára is a legnagyobb ünnepek egyike, hisz Jézus ezen

a napon halt meg érettünk, s bûneinket felvitte a keresztre, 

azokat magára vette, s így békéltette meg az Atya Istent a

bûnös, de immár „megváltott” emberrel. 

Ezért valljuk, hogy „solus Christus”, egyedül

Krisztus, s „sola gratia”, egyedül a kegyelem által…

tartattunk és tartatunk meg. Bizony, igaza van Pál

apostolnak: bele kell, hogy keresztelkedjünk Jézus

halálába, hogy részesedhessünk dicsõséges feltá-

madásában…

Még a keresztyén egyházakon belül is másként és

másként ünnepeljük Húsvétot, de mindegyik hagyo-

mányban ott van az õskeresztyén kor Krisztus-hite,

hitvallásossága, színgazdagsága és ereje. „Krisztus nem

halt meg, él, feltámadott…” 

Ez az örömüzenete hatja át a sötétben járó világot ma

is, ahogy kétezer esztendeje, az elsõ Húsvétkor, amikor a

tanítványoknak szembesülniük kellett az üres sír

megdöbbentõ élményével, s a Feltámadottal való

találkozással…

S még nem is szóltunk arról, hogy a húsvéti ünnepkör

hogyan járta át szakralitásával, hogyan formálta az egyes

népek hagyományrendszerét, s arról, hogy Krisztus

feltámadásának szép ünnepe nálunk magyaroknál

egybeesik a természet megelevenedésével, tavaszi

megújulásával. Húsvéti néphagyományaink itt, a

történelmi magyar földön legszebb bizonyságai népünk

megszentelt Krisztus-hitének, élni akarásának, örök

vágyának a megmaradásra és a megújulásra. Ne

felejtsétek hát: NEM HALT MEG! FELTÁMADOTT!

Ahogy mi reformátusok énekeljük szép énekünkben:

„…él a Jézus, a mi fejünk, keresztyének ünnepeljünk;

ülvén Húsvét ünnepeket, új gyõzedelmi éneket!”

Ünnepi istentiszteleteink:

Virágvasárnap (III. 28.): Újvárosi imaház 9 óra,

Óvárosi templom fél 11.

Nagypéntek:  (IV. 2.).   Ugyancsak 9 és fél 11 óra a

két helyen.

Húsvét mindkét napján (IV. 4-5.) mindkét helyen 9

és fél 11 óra úrvacsoraosztással.

Áldás, Békesség; Békesség Istentõl! 

Áldott Húsvétot kívánok minden kedves Olvasónknak! 

Pápai Szabó György
református lelkipásztor

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

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

Minõségi élelmiszerek
a velencei gyermekotthonnak

Több, mint 1 millió forint értékû minõségi élelmiszer
adományt adott át a Fejér Megyei Önkormányzat
Gyermekotthonának a Raiffeisen Közösen Program
képviseletében Szekeres Adrienn énekesnõ és Párkányi Balázs. 
A Közösen Program keretében múlt év október-december
között lebonyolított OKOSKÁRTYA-s akció során a
bankkártyás vásárlások során elkülönített 10 Ft-okból
12.346.670 Ft gyûlt össze. A program – hagyományaihoz híven 
–  az akcióból összegyûlt teljes összeget a gyermekétkeztetésre

fordítja. A program újdonságaként a pályázók listája kikerült a
www.kozosen.hu honlapra, ahol december 19-éig bárki
szavazhatott az általa leginkább rászorulónak ítélt intézményre. 
Az adományokat a honlapon folyamatosan nyomon követhetõ
szavazás révén kialakult sorrend alapján ítélték oda a
szervezõk. Az így kialakult sorrend alapján a Raiffeisen
Közösen Program a Gyermekétkeztetési Alapítvány szakmai
közremûködésével 10 gyermekotthon 1125 lakója részére
biztosít egy hónapon keresztül napi ötszöri étkezést az
összegyûlt több, mint 12 millió forintnak köszönhetõen.

A 10 sikeresen pályázott gyermekintézmény közé került a
velencei gyermekotthon is. „Sokan nem is gondolják, hogy
mekkora jelentõsége van egy ilyen élelmiszeradománynak egy
gyermekotthon életében” – mondja Malomvári Klára, a Fejér
Megyei Önkormányzat Velencei Iskolájának és Óvodájának
igazgatója. „133 tanulónk szakképzésben vesz részt, akik ebbõl 
kifolyólag rendszeres fizikai munkát végeznek. 14-24 éves
gyerekekrõl, fiatalokról van szó, akiknek hihetetlen étvágya
van. Egy családban nevelkedõ gyermek, akkor nyitja ki a
hûtõszekrényt, amikor éhes. Erre egy gyermekotthonban
nevelkedõ fiatalnak nincs lehetõsége. A most kapott
élelmiszereknek köszönhetõen többek között pótvacsorákat,
hétvégi közös fõzéseket tudunk biztosítani a gyerekeknek.”

Az igazgatónõ fontosnak tartotta kiemelni a fentieken kívül, 
hogy ezeknek az élelmiszereknek komoly pedagógia értéke is
van, hiszen a gyerekek nemcsak egyszerûen elfogyaszthatják
ezeket az ételeket, hanem sok esetben õk maguk fogják
elkészíteni. „A családi életre való felkészülésben óriási szerepe
van a gyerekek életében egy-egy ilyen közös fõzésnek, ahol
közösen, egymást segítve sütnek lángost, fánkot, pogácsát,
vagy éppen fõznek csirkepaprikást”. 

Juhász Géza
ProACTIVE kommunikáció

SZEMÉSZETI  SZÛRÉS
2010. április 10-én (szombaton) 

9.00 – 11.00 óráig a velencei Kastély

házasságkötõ termében (Tópart u. 52.)

a velencei felnõtt lakosság részére,

INGYENES SZEMÉSZETI

(zöld hályog) szûrést tartunk.

Várjuk jelentkezésüket!

Dr. Fejes Gabriella
szemész szakorvos

Magyarok Vására

március 27-én szombaton 9-órától
Helyszín: Velence, Iskola utca  4.

A vásár célja, hogy az idelátogatók
minõségi, magyar árut vegyenek.

Környékbeli kézmûvesek és termelõk
kínálják saját portékájukat:

méz, méhviasz gyertya, bodzalekvár, bodzaszörp, 
idény zöldség, tej, sajt, tanyasi tojás, kecskesajt, 
hidegen sajtolt olajok, perec, kürtöskalács, füstölt
áru, kenyér, virág, édesség, népi mézeskalács, 

bio csíra, biotermékek…

* * *
 gyékényfonó, fafaragó, fajáték készítõ, fazekas,

bõrdíszmûves, keramikus, ólomkatona készítõ,
csontfaragó, férfiing készítõ, kosárfonó, csipkeverõ,

íjkészítõ, egészség-kuckó …

Gyermekprogram:
nemezelés, húsvéti készülõdés, siba fonás, gyöngyfûzés, 

népi körjátékok, mesehallgatás, népdaléneklés

Táncház
kicsiknek és nagyoknak furulya-, hegedû- és citeraszó

mellett

I. Velencei amatõr íjászverseny

Várunk mindenkit szeretettel!
* * *

Regélõ Hagyományõrzõ és Közmûvelõdési 
Egyesület

Információ: 20/3260877, 30/2681007
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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:
Dan Brown: Az elveszett jelkép

Örkény István: Azt meséld el, Pista!
Tracy Chevalier: Isten teremtményei

Joanne Harris: Aludj kislány
Jack Higgins: Könyörtelen igazság

Réz András: Köldök
Schaffer Erzsébet: Pókfonálon

Kós Károly: Kidõlt kereszt
William P. Young: A viskó
Lee Child: Elveszett holnap

Gilbert Sinoué: A pokolra szánt hajó
Alice  Sebold: Komfortos mennyország

Shannon M. Schmidt: Regényes úti célok:
 irodalmi emlékhelyek világszerte
Lilian V. Bonds: Színgyógyászat

Wolfgang Ries: Játékos falatok gyerekzsúrra
Thomas Hagen: Viráglexikon: színek és fajták társítása
Csukás István: A Nagy Ho-ho-ho horgász kórházban

Kóka Rozália: Mesemondó gyerekek könyve
Geronimo Stilton: A Kalóz-szigetek kincse

Elizabeth Goudge: Holdhercegnõ

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

Velencei Könyvklub
Megalakult a könyvtárban az irodalombarátok köre,
ahová bárkit szívesen várunk egy kis beszélgetésre.
Aki kíváncsi más olvasmány élményére, kedvenc

versére vagy a sajátját szeretné megosztani másokkal,
azokat minden hónap második keddjén 16 órától

várjuk a velencei Városi Könyvtárba.

Sinkáné Mihály Zita könyvtárvezetõ

 

Köszönet a segítségért
Az állami gondozott gyerekeket támogató Kölyöksziget

Alapítvány megsegítésére rendeztünk jótékonysági bált
február l3-án.

A remek szórakozás mellett sikeres volt gyûjtõmunkánk is:
az alapítvány számlájára 152.000,– Ft-ot utalhattunk. Köszönet 
illeti ezért mindazokat, akik belépõjegy vagy támogatójegy
vásárlásával járultak hozzá sikerünkhöz, a tombolához
nyereménytárgyakat adományoztak, illetve segítséget nyúj-
tottak a szervezéshez.

Adományozóink voltak (a teljesség igénye nélkül): Agárdi 
Cukrászüzem; Andi Sütiszalon; Angol használt-ruha üzlet,
Velence; Braun Cukrászüzem, Boszorkány Pince, Boglya
Csárda; Feldobox internetes ajándékok; Heiter Húsbolt;
Illatszerbolt, Velence; Huber Kertészet; Kápolnásnyék, Fõ
utcai fodrászat dolgozói, Lics Pincészet; Mandula Cukrászda;
Molnár István, zenész, Nemes Cukrászda; Olasz Fagyizó;
Orisek Papírbolt; Pigment Festékbolt; Sarkadi Kertészet;
Sodexo velencei dolgozói; Százszorszép Virágbolt; Szépség
szalon dolgozói Kápolnásnyék; Szilvia Cukrászüzem;
Takarékszövetkezet dolgozói; Varázskuckó Játékbolt; V-Max
Pizzéria; Walczer Étterem; Welness&Spa Velence; Zöldség-
gyümölcs, Velence.

Az alapítvány segítõi nevében:
Závodi Klára gyermekotthoni pszichológus

Adója 1 %-ával Ön is segíthet!
Kölyöksziget Alapítvány

19098856-1-07

Megváltozott munkaképességû
emberek elhelyezkedésérõl

A székesfehérvári Konszenzus Alapítvány tevékenységi körén
belül a megváltozott munkaképességû emberek elhelyezkedését,
munkához jutását, mentorálását végezzük.

Mindenkivel személyre szabottan beszélgetünk el a végzett-
ségérõl, képességeirõl, állapotáról, betegségérõl, arról, hogy milyen
feladatokat képes és akar végezni és erre alapozva keresünk nekik
megfelelõ munkahelyet. Ezeknek az embereknek nagyobb
odafigyelésre, támogatásra van szükségük, hogy sikeresen és tartósan
el tudjanak helyezkedni a munka világában. Több, fõként
székesfehérvári céggel vagyunk kapcsolatban, így munkalehetõséget
is tudunk ajánlani a jelentkezõknek.

Címünk, elérhetõségünk: Székesfehérvár, Köfém ltp. 1.
Tel.: 06/22/501-738
E-mail: iroda@konszenzusfmsz.t-online.hu

Pintér Judit Szabó Károly
irodavezetõ munkavállalási tanácsadó

KERÉKPÁRTÚRA
A VELENCEI-TÓ KÖRÜL

Könnyedén nyerhet egy 50000 Ft
értékû kerékpárt, 1 éves internet elõfizetést és még

sok apró ajándékot, ha részt vesz 
2010. április 24-én

a „Szeretem Velencét” által szervezett kerékpártúrán. 
Részletekért látogasson el az egyesület honlapjára

(www.szv.neobase.hu) vagy írjon 
e-mail-t: szeretem.velencet@freemail.hu

Horváth Attila
elnök
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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, 
ren de zé si terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rendõrkapitányság Gárdony
közrendvédelmi 

és víziközledés-rendészeti osztály

TÁJÉKOZTATÓ
Velencei körzeti megbízottak:

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

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

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

(Kastély – házasságkötõ terem) 

A fogadóórák idõpontja: 
Minden második héten keddi napon  8.00 órától 9.00 óráig

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
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)

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.
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E L A D Ó K
Építkezés elmaradása miatt a következõ építõanyagok, 

tüzépi árnál olcsóbban eladók:
E-gerenda 6.60-as 28 db 12800 Ft/db
Pincefalazó 960 db 300 Ft/db
Zsalukõ 500 db 330 Ft/db
Béléstest 350 db 240 Ft/db

Velence, Templom köz 4. Tel.: 06-20-478-4990

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.

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

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

2010. évben az alábbi ingatlanait
kívánja értékesíteni:

 
(irány ár mi ni mum)

Sszám        Hely raj zi szám     m2           Cím                             nettó euro/m2

1.                   1623/22 1.983 Zárt u. 88
2.                      26/9 1.471 Cse me te u. 53

Vásártér utcai lakótelkek (összközmûves):
Sszám        Hely raj zi szám     m2                                               nettó euro/m2

1.                    1578/8 630 38
2.                    1578/9 630 38
3.                    1578/11 630 40
4.                    1578/12 630 40
(A vételár forintban kerül meghatározásra euró/m2 egységár alapján, az
aktuális forint-euró árfolyamnak megfelelõen.)

1. 1610 hrsz. 954 m2 Árok u. 11. sz. lakóház 
és udvar bruttó 24.000.000,– Ft

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

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

rás!

Érdeklõdni: Géjó Irén – titkárság (22) 589-402


