
A VELENCEI 18. év fo lyam 8. szám
ÖNKORMÁNYZAT 2010.
LAPJA szeptember

Velence Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

2009.október 2-án, szombaton

a „Babák Rózsakertje” ünnepségre 

Helye: Velence – Babák Rózsája park és a rendezvénysátor

PROGRAMOK:
10.00 – 11.20 óra: Meseliget Óvoda óvodásainak és a 

Zöldliget Általános Iskola diákjainak mûsora
VELENCE RÓZSÁJA DÍJ átadás
A 2009-2010-ben született babáknak rózsatõ ültetése.
Az összes: az újdonsült és  régi „rózsatõ tulajdonos” közös fotózása.

11.20–12.00 óra:  Ládafia Bábszínház – különleges cirkuszi 
elõadása, benne egyensúlyozás, kötéltánc, állatszelídítés, tûzfújás, kígyóbûvölés
 – mindez bábokkal.

12.00–14.00 óráig: Csendes pihenõ!

Délutáni programok:
14.00 óra: ZÖLDLIGET TÁNCSZÍNHÁZ bemutatója
14.15 óra:  Ricsi Bohóc
14.45 óra:  Langaléta Garabonciás Társulat gyerekmûsora
15.30 óra:  „Mesekocsi” Színház bemutatja: A DZSUNGEL KÖNYVE c. mesejátékot
16.30 óra: A  PA-DÖ-DÕ együttes gyermek mûsora

Falusi Mariann, Lang Györgyi és a Pa-Dö-Dõ tánckar

10.00-tól 18.00 óráig folyamatosan:
Virágvásár és kiállítás 
Kézmûves kirakodóvásár
Kézmûves foglalkozások
Arcfestés. Lufi hajtogatás
Mikkamakka Játszóház
Kosár-körhinták, népi játszótér

Hagyományõrzõ népi játékok: a LEVENDULA Játszóházzal.
Bio üdítõk és levek, méz- és sajtvásár!

Laci-konyha, langalló, kürtöskalács, keleti édességek!

Állatsimogató
Ingyenes póni lovagolás és Partybike

Zene és színpadtechnika: DJ. Smash Produkció – Szalmás Gábor

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk!

A rendezvény közvetlen helyszínét kérjük gyalogosan megközelíteni, illetve gépkocsival a Szabolcsi út, 
vagy a Régiposta utca felõl, mert a Kis utca lezárásra kerül a 7-es úttól a Zárt utcáig!

Parkolás: A Zöldliget Általános Iskola udvarában, a Zárt utca, Régiposta utca, Gesztenye u, 
illetve a Kis u. – a Zárt utcától az Akácfa út felöli szakaszán lehetséges.



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

2                     VELENCEI HÍRADÓ     2010. SZEPTEMBER

Velence Város Önkormányzata az
Egyházakkal közösen

HALOTTAK  NAPI
megemlékezést tart

2010. október 29-én (pénteken) 
16.00 órakor

a katolikus temetõben a keresztnél,
a ravatalozóval szemben lévõ, 

velencei ’56-os hõsi halott tiszteletére
állított emlékhelynél, 

majd a Katona-temetõkben.

Tisztelettel várjuk a Lakosságot:

                               Képviselõ-testület

Velence Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2010. szeptember
6-án 15.00  órai kezdettel tartotta meg
tervszerinti utolsó, egyben cikluszáró
ülését a Kastélyban.

Jelen voltak: Oláhné Surányi Ágnes
polgármester, Galambos György al-
polgármester, Benkõ Istvánné, Csiz-
madia Attila, Fehér Györgyné, Füri
Mihály, Gránitz Gáspár Istvánné,
Juhász Gyula, Martinovszky József,
Sénik István, Serhók György, Dr. Sirák
András, Dr. Sirák Andrásné képviselõk.

A napirendek elfogadását követõen,
elõször a lejárt határidejû határo-
zatokról szóló beszámolót tárgyalta,
majd fogadta el a Képviselõ-testület 3
tartózkodással.

Az I. félévi mérlegbeszámolót az
elõterjesztésben foglaltaknak megfele-
lõen, a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslatával egybehangzóan,
1 nem és 3 tartózkodó szavazattal fo-
gadta el. 

Ez követõen került sor a Polgár-
mester tájékoztatójára a 2006-2010. évi
Gazdasági Program-jának teljesülé-
sérõl. A tájékoztató lényege az, hogy a
Gazdasági Programot sikerült teljesíteni 
mindazon vonatkozásban, amelyek az

önkormányzati kompetenciába tartoz-
tak. 

Ezen a területen még az eredeti
elképzeléseket meghaladó fejleszté-
sekrõl is számot tudott adni. A program
értékeléséhez kapcsolódóan, az elmúlt
idõszakhoz való viszonyulás függ-
vényében értékelték a Képviselõk a
teljesítményt. Így voltak, akik az
egyértelmû és tagadhatatlan fejlõdési
produktumok okán is pozitívan érté-
kelték az eltelt négy évet, és voltak, akik
kudarcként gazdasági, vagy pedig
kommunikációs hibákra utalva. 

E napirendet követõen, a Kulturális
és Ifjúsági Bizottság elnöke tájékoztatta
a Képviselõ-testületet az Október 23-i
ünnepség elõkészületeirõl. Elmondása
szerint, az ünnepi mûsort a Zöldliget
Általános Iskola tanulói adják, az
ünnepi beszédet pedig, a megválasztott
új Polgármester mondja el.

A Képviselõ-testület 1 tartózkodás
mellett támogatta a Bursa Hungarica
felsõoktatási képzési támogatási rend-
szerben való további feladat vállalását.

Tárgyalta, majd 3 tartózkodás mel-
lett elfogadta a 2010-es évi költségvetési 
rendelet aktualizálását tartalmazó
módosításait.

Egyhangú szavazattal fogadta el az
új kormányzati intézkedések kapcsán
szükségessé vált pedagógiai program
módosítását, valamint a tanévben
ellátandó óraszámokra és pedagógus
álláshelyek megállapítását.

Ezt követõen, zárt ülést tartott a
helyi rendeletben foglalt Rózsa Díj
odaítélése tárgyában. 

A Képviselõ-testület az ülés meg-
kezdése elõtt, közös fotózáson vett részt
a Kastély teraszán. 

Dr. Papp Gyula Gábor
címzetes fõjegyzõ

MEGHÍVÓ
Velence Város Önkormányzat

Képviselõ-testülete

szeretettel hívja 

és várja 

Velence város Lakosságát 

az

OKTÓBER 23-ai

ÜNNEPSÉGRE.

Idõpont:
2010. október 23. (szombat)

10.00 óra

Helyszín: 
Hõsök parkja

PROGRAM:

Himnusz

Az ünnepi mûsort
a Zöldliget Magyar-Angol 

Két Tanítás Nyelvû Általános
Iskola diákjai adják

Ünnepi beszéd

Koszorúzás

Szózat

Hírlevél
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VÁLASZ
A NYÍLT LEVÉLRE

Tisztelt Polgármesterjelölt!
Tisztelt Képviselõjelöltek!

Köszönöm, hogy a „Velencei-tó Kapuja” beruházásával
kapcsolatos nyílt levelük kapcsán néhány kérdést
tisztázhatunk végre!

A nyílt levél aláírói közül többen a jelenlegi Kép-
viselõ-testület tagjai. Csodálkozom, hogy õk mintha
elfelejtették volna,  2008-tól jogerõs építési engedélyünk
van, hogy azóta egy sor  közbeszerzési eljárást folytattunk
le. Mint ahogy arról is tudniuk kell, hogy a munkaterület
átadása 2010. július 19-én megtörtént.

Tisztelt Levélírók!
Önök közül többen is vállalkozásban érdekelt és járatos

személyek, tehát tudniuk kell, hogy a szerzõdéses
kötelezettségek be nem tartása milyen következményeket
vonhat maga után. Szerencsére a politika és a polgárjog nem
keveredik ma Magyarországon.

Összegezve: kérésüket megalapozatlannak és teljesít-
hetetlennek tartom, s a választási kampány részéként
értelmezem. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez a
beruházás nem egy hónappal a választások elõtt kezdõdött
meg, hanem legalább egy évvel ezelõtt. Még a szorosan vett
kivitelezés kezdete is jó másfél hónappal korábbra, a
munkanapló megnyitásához, tehát 2010. július 19-éhez
köthetõ.

Végezetül engedjék meg, hogy néhány, városunk
szempontjából életbevágóan fontos körülményre hívjam fel
szíves figyelmüket!

A beruházás leállítása – vagy akár idõlegesen felfüg-
gesztése – egyértelmû szerzõdésszegést jelentene, amely
szinte azonnal több száz milliós, végleges meghiúsulása
pedig 2,2 milliárd forint kárt okozna Velencének. Ami pedig 
még súlyosabb, a projekt leállításával, a már elnyert, több
mint 1,5 milliárd forint uniós támogatás veszni hagyásával,
elutasításával Velence idegenforgalma évtizedekre
ellehetetlenülne. Még az volna a legkevesebb, hogy ezzel a
lépéssel köznevetség tárgyává tennénk magunkat. 

Mert tegyük egyértelmûvé, hogy a Velencei-tó Kapuja
projekt megvalósítására elnyert uniós támogatást más terv
megvalósítására felhasználni nem lehet. Ha nem lesz
Velencei-tó Kapuja, a pénzt vissza kell fizetni. Érvényes
szerzõdéseinktõl egyoldalúan elállni nem lehetséges, vagy
ha mégis, akkor ez pereket von maga után. Elõre tudhatóan
vesztes pereket, amelyek újabb sokmilliós kárt, veszteséget
jelentenek a város számára.

Remélem, Velence jövõje Önöknek is fontosabb, mint a
pillanatnyi politikai érdek!

Velence, 2010. szeptember 10.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

A házszámtábla
fontos!!!

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

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

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

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

A tábla megérkezésekor a Hivatal a korábban megadott
telefonszámon értesíti a tulajdonost, hogy átveheti a 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
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VELENCE KÁRTYA
(Törzsvásárlói kártya Velence Város állandó

lakóinak)

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

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

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

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

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

Oláhné Surányi Ágnes
 polgármester

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

Nõi, férfi, gyermekfodrászat  Szabolcsi úti Pavilonsor

– Schwarzkopf Refer. Szalon

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

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

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

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

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

Heiden TÜZÉP Iskola u. 42. Cementre 5%

Dancsó Pince Boróka u. 3. Borkóstolásra 20%

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

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

Walzer Étterem  Nadapi u. 30. Készpénzes
ételfogyasztásra 10%

Zilaj Bringa Vásártér u. 46. Kerékpárjavításra 15%

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

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

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

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

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

esetén 10%

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

Velencei Híradóban
megjelenõ hirdetés szerint!

Tópart ABC  Halász u. 1. Készpénzes vásárlásnál

3.000,– Ft felett 2%,

(kivétel: cigi, újság)

Chemikál Építész Bolt Minden hõszigetelõ

Panoráma u. 3. rendszerre 3%, nettó

20.000,– Ft felett

Velence területén

ingyenes házhozszállítást

vállalunk! (Egyéb

akcióval nem vonható

össze!)

Globál Festékáruház  Minden vásárlásnál 3%,

Balatoni u. 65. (Akciós termékekre nem

vonatkozik!)

Huszti Kertészet Bekötõ u. 42. Minden termékre 10%

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

esetén 5%, 6-tól 10%,

12 ü. feletti vásárlás

esetén ingyenes

kiszállítás a tó körül.

Mamma Mia Pizzéria Agárd, Készpénzfizetésnél

Bevásárló központ ételfogyasztásra 10%

Ács-állványozó, épületasztalos, 

tetõablak beépítõ, gipszkarton 

szerelõ Karanicz Kornél

Tel.: 06-20-464-3286 Munkadíjból 5%

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

minden termékre, 

minden 100. velencei

kártyatulajdonos vevõ

részére

Boszorkány Pince  Fõ u. 14. Minden termékre 10%

ERDEX Kft. (Kertészet) 

Úttörõ u. 36. Minden termékre 10%

István Étterem Templom köz 10. Készpénzfizetésnél

ételfogyasztásra 10%

Fodor András (Villanyszerelés, 

villamos felülvizsgálatok készítése, 

napkollektorok telepítése, 

fûtésvezérlések készítése 

Tel.: 06-20-951-0267 Munkadíjból 5%

Velence Bence-hegyi Borkert

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

CLUB CUE VELENCE Tópart u. 53.
Pizzéria, grill terasz, disco Minden italból 5%
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Helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása
2010. október 3.

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

A szükséges jogi tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom a
Tisztelt Választópolgárokat:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A választási kampány céljára az állami és önkormányzati

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

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

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

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
 Amennyiben a választópolgár egészségügyi okokból mozgásában

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

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

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

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

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

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

dr. Papp Gyula Gábor
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZAKRENDELÕ BÓNUSZ
KÁRTYA IGÉNYLÉSÉRÕL

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

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

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

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

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

Szelei Andrea
aljegyzõ

FELHÍVÁS  P A R L A G F Û
elleni védekezésre

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

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

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

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

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

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

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

Szelei Andrea
aljegyzõ

FELHÍVÁS!
Csapadékvíz elvezetés Velencén
A Meteorológia Szolgálat távlati elõrejelzése alapján az év

további részében is jellemzõ lesz a korábbiakhoz hasonló, szélsõséges
viharos és csapadékos idõjárás, mely komoly károkat okozhat az
ingatlanokban.

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

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

Törjék Zoltán
mûszaki elõadó

Szépek, gondozottak, virággal díszítettek az idei évben is az
ingatlanok elõtti közterületek, ez látható az alábbi felsorolásból is.
Sajnos azonban még mindig vannak olyan ingatlanok, amelyek
említést érdemelnének ugyan, de házszámtábla hiányában nem
beazonosíthatóak.

Balatoni út  19.,28., 50.
Csokonai u-6., 8., 32., 37., 39., 40., 41., 42., 43., 54., 60., 71., 83., 84.,
87/B., 88., 98.
Ady E. 10., 15., 16., 29., 30., 35., 41., 45/B., 46/B., 47/A.
Orgona u. 4.,5.,9., 12., 14., 15., 16., 17., 24., 30., 37.
Cserje u.  12., 13., 17/B., 18/A.,38., 40., 44., 46.
Béke u. 25., 27., 29.,33.,34.,35., 45.
Tél u. 7., 9.
Daru u. 7.
Vihar u. 1.,2., 19.
Õsz u.16., 18., 20.
Tópart u. 6.
Dobó u.2.,3.,6.,7.
Gábor Á. u.1.,2.
Bocskai u. 6-8-10 lakótelep, 4/1., 4/2., 4/4.
Liget u. (Bocskai u.) 2., 1/1.,1/2.,1/3., 1/5., 1/6., 1/7., 2/2.,
2/3.,2/4.,2/5.,2/6.
Bethlen G. u. 2., 8.
Fõ u. 5., 42.
Gerle u. 2., 11., 13., 15.
Szél u.14-28. 6/a., 11., 12.
Õsz u.16.,18.,20.
Nap u. 4., 6., 10., 11.

HELYESBÍTÉS
Az elõzõ számban 4-5. oldalon a fotók közötti köszönet 

a kiadványszerkesztés közben felcserélõdött. Az érin-
tettektõl ezúton szíves elnézésüket kérjük!

* * *
És ami még lemaradt...
7. oldal fotó: Tó-Tévé

12. oldal fotók: Máté Gábor
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Ki mu ta tás az ok mány iro da mun ká já ról 
te le pü lés szin ten  2010. augusztus hónapban

Te le pü lés Szem.
ig.

Ide ig le -
nes

szem. ig.

Lak cím 
kár-
tya

Ve ze tõi
eng.

Jár-
mû

igazg.

Par-
ko-
lási
 ig.

Út-
le vél

Ügy-
fél-

kapu

Ösz-
sze-
 sen

Kápolnásnyék 40 4 11 34 33 3 14 1 140
Nadap 6 2 3 5 7 1 - - 24
Sukoró 9 1 4 9 9 - 1 - 33
Pákozd 14 2 4 11 6 2 6 - 45
Pázmánd 14 1 6 16 12 - 6 - 55
Szfvár 7 - 1 6 15 - 6 1 36
Ve len ce 56 9 13 37 44 1 24 - 184
Vereb 5 4 4 4 3 3 8 2 33
Lovasberény 12 2 3 4 10 - 6 - 37
Bu da pest 6 3 - 14 15 - 3 - 41
Pusztaszabolcs 38 5 10 15 9 - 6 - 83
Gár dony 9 - 2 14 5 - 12 - 42
Vértesacsa 9 - 2 1 5 - - - 17
Baracska 2 - 1 3 6 - 1 - 14
Martonvásár - - - - 4 - - - 4
Zichyújfalu - - - 6 8 - 3 - 17
Seregélyes 1 - 1 - 1 - 1 - 4
Pátka 1 1 - - 1 - - - 3
Szabadegyháza 2 - 1 - 6 - - - 9
Csákvár 15 1 1 10 12 1 3 - 43

Vál 1 - - 3 1 - - - 5
Kajászó 2 - 2 - 2 - 1 - 7

Iváncsa 1 1 - 2 - - - - 4
Veszprém 1 - - 1 1 - - - 3
Gyúró 1 - 1 - 1 - - - 3
Kistarcsa - - - 1 - - - - 1
Össze sen: 252 36 70 196 216 11 101 4 886

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.

Házasságot kötött:
2010. szeptember 11-én: 

Nagy Tamás – Sziklási Tímea

Gratulálunk!

Szabó Lászlóné
anyakönyvvezetõ

Tájékoztatás helyi adókról
HELYI IPARÛZÉSI ADÓ II. FÉLÉVI ELÕLEG

Szeretném felhívni minden vállalkozó/vállalkozás figyelmét,
hogy az iparûzési adó június 29-ei hatállyal visszakerült az
önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe. A II. félévi elõleget az
önkormányzati adóhatóság 11736082-15363107-03540000 számú
iparûzési adó számlájára kell megfizetni. Amennyiben valamely
vállalkozó/vállalkozás még nem kapta meg a befizetéshez szükséges
csekket, úgy kérem jelezzék azt a 22/589-409 telefonszámon.
ÉPÍTMÉNYADÓ, ÜDÜLÕ ÉPÜLET UTÁNI ADÓ ÉS
TELEKADÓ

Bizonyára értesültek arról, hogy az építmény utáni ide-
genforgalmi adó megszüntetésérõl döntött 2010. augusztus 13-án az
Országgyûlés. 

A jogszabály 2011. január 1-jétõl hatályos. Ebbõl következik,
hogy a hétvégi házak után megállapított idegenforgalmi adó II. félévi
részletét még a határozatban foglalt összegben, 2010. szeptember
15-éig meg kellett fizetni. A jövõ évi változásokról külön határozatban 
értesítjük az érdekelt adózókat.

A lakóházak utáni építményadó fizetési kötelezettségrõl 2007. óta
többször is tájékoztattuk a lakosságot. 

A lakóházak nagy többsége:
– 2003. 01. 01-jéig a 10-25 évre szóló adómentességi jog-

szabályok alapján, 
– 2007. 01. 01-jéig a helyi adórendelet alapján volt mentes az

építményadó fizetés alól. 
A határozatban megállapított 10-25 év adómentesség jogalapját

képezõ törvényt a 2002. évi XLII. tv. 309.§ (3) bekezdése hatályon
kívül helyezte 2003. 01. 01-jétõl. Ebbõl következõen az ilyen jellegû
adómentesség a törvény erejénél fogva 2003-tól megszûnt. E tárgyban 
érintett épülettulajdonosok kiértesítésére megfelelõ nyilvántartás
hiányában nem volt módja a hivatalnak, igaz nincs is ilyen feladata. Az 
építményadó bevezetésekor az állandó lakos tulajdonosok 100 m2

lakás nagyságig a helyi adórendelet alapján továbbra is mentességben
részesültek.

A helyi rendelet 2007. január 1-jétõl ezen mentességet
megszüntette. A változásokról rendszeresen tájékoztattuk a lakos-
ságot. 2007. évben közel 900 építményadó bevallást dolgoztunk fel,
amit felhívás nélkül teljesítettek az adóalanyok. 2008. évben 303 db,
2009. évben 602 db, 2010. évben ez idáig 502 db adóbevallásra
felszólító végzést küldtünk ki azoknak az üdülõ, lakóház és telek
tulajdonosoknak, akik bármely okból nem teljesítették a bevallási
kötelezettségüket. 

Sajnálatos, hogy egyes esetekben a felszólítást mulasztási bírság
kiszabása mellett, többször is meg kell ismételni, mert nem tesznek
eleget a felszólításban közölt felhívásnak.  

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban Art.)
164. § (1) bekezdése alapján elévülési idõn belül, a tárgyéven kívül
maximum 5 évre visszamenõleg lehet az elmaradt adót megállapítani.
Szükséges ez azért, hogy ne sérüljön azon adózók érdeke, akik
jogkövetõ állampolgárként részt vállalnak a közteherviselésben.

Az Art. 23.§ (1) bekezdése alapján az ingatlan haszonélvezõjének
illetve tulajdonosának az adókötelezettséget érintõ bármely változást,
így fõleg a vásárlást, öröklést, értékesítést, bõvítést, bontást, levelezési 
címváltozást, névváltozást stb. 15 napon belül, írásban be kell
jelenteni a helyi adóhatóságnak. 

Az Art. 32.§ (2) bekezdése alapján a helyi adó fizetési köte-
lezettség keletkezésérõl 15 napon belül adóbevallást kell tenni. Ezen
jogszabályi kötelezettségek teljesítése azt szolgálja, hogy a hatóság
idõben tájékoztathassa az ingatlantulajdonost az adózással kap-
csolatos teendõirõl.

A bevallásokkal kapcsolatos ügyintézésben, ügyfélfogadási idõ-
ben az alábbi elérhetõségeken tájékozódhatnak:  Építményadó:
22/589-413;  Üdülõ építmény utáni adó és telekadó: 22/589-419

Adócsoport
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B U R S A  H U N G A R I C A
Velence Város Önkormányzata az elmúlt évek hagyo-

mányát követve a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló
fiatalok számára a Nemzeti Erõforrás Minisztériummal
együttmûködve 2011. évre ezennel is kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot, mely a
felsõoktatási hallgatók valamint  felsõoktatási tanulmányaikat
kezdeni kívánó fiatalok számára nyújt támogatást. 

„A” típusú pályázati kiírás
Velence Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás

Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja 2011. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2010/2011.
tanév második és a 2011/2012. tanév elsõ félévre vonatkozóan.

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

Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú

szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.

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

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

• Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében
tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben
az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. õszén már nem áll
fenn, úgy a 2011/2012. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intéz-
ményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyó-
sításának feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ
tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve
2011/2012. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011.
március.

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

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni. 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyeken a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási
intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói
jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás

véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében
szünetel.

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

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

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

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

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

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
írásban a hivatalban, valamint a www.velence.hu honlapon
hozzáférhetõ ûrlapon, a pályázó által aláírva, mellék-
letekkel ellátva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. október 29.

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

Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási

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

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

3. Munkanélküli ellátásról, illetve szociális segélyrõl
szóló igazolás.

4. Orvosi Igazolás (tartós betegségrõl, fogyatékos-
ságról).

5. Igazolás a kollégiumi férõhely (helyhiány miatti)
elutasításáról.

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

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

Második fordulóban bennmaradt pályázatoknál az alább
felsorolt szempontok figyelembevételével pontok alapján
történik az elbírálás.
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• a pályázó családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
71.250,– Ft – 61.251,– Ft
61.250,– Ft – 51.251,– Ft
51.250,– Ft – 41.251,– Ft
41.250,– Ft alatt
• a pályázó árva, 
• a pályázót szülõje/gondviselõje egyedül neveli, vagy

félárva
• a pályázó tartós betegségben szenved, 
• családban folyamatos ellátást igénylõ beteg vagy rokkant

van,
• a pályázó szülõje/gondviselõje munkanélküli vagy 

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

annál több,
• pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt

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

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

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

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

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

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

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

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

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövede-
lemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egész-
ségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgál-
tatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

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

a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támo-
gatás,

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

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

juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési

díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás,

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

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

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig

saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ

pályázatokat a bírálatból kizárja, és a kizárást írásban
indokolja;

– minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

– csak az illetékességi területén állandó lakhellyel
rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;

– az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti
vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indo-
káról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága 2011. március
16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica
ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj folyósításának
módjáról.

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

– tanulmányok halasztása,
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási

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

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

polgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe)
változása.

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

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

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

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

Velence Város Önkormányzata
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„B” típusú pályázati kiírás
Velence Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás

Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2011. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára.

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

a) 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások ;

   vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási

intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és  a 2011/2012. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási

intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2011-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási
intézménybe és tanulmányaikat 2011/2012. tanévben
ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
• A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú

szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra,

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

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév
elsõ féléve, keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév
második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott
pályázó hallhatói jogviszonya a 2011/2012. tanév elsõ
félévében, illetve keresztféléves képzés esetén a 2011/2012.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, 
amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási
intézménynek.

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

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

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája
eredményérõl az Oktatási Hivatal és  az OKM Támogatás-
kezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató  önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson.

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

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

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy
az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenõrzés céljából – az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.

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

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
írásban, a hivatalban és a www.velence.hu honlapon
hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva,
mellékletekkel ellátva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. október 29.

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

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

szóló igazolás.
3. Orvosi Igazolás (tartós betegségrõl, fogyatékos-

ságról).

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

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

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

• a pályázó családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
71.250,– Ft – 61.251,– Ft
61.250,– Ft – 51.251,– Ft
51.250,– Ft – 41.251,– Ft
41.250,– Ft alatt
• a pályázó árva ,  
• a pályázót szülõje/gondviselõje egyedül neveli, vagy

félárva
• a pályázó tartós betegségben szenved, 
• családban folyamatos ellátást igénylõ beteg vagy rokkant

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

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

annál több.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ

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

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

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
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1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

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

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

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

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

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

a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támo-
gatás,

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

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

juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési

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

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

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

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért
kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját

maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ

pályázatokat a bírálatból kizárja, és a kizárást írásban indo-
kolja;

– minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

– csak az illetékességi területén állandó lakhellyel ren-
delkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;

– az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti
vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indo-
káról 2010. december 6-áig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága 2011. március
16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által
támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica
ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj folyósításának
módjáról.

A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megkül-
désével köteles írásban 2011. szeptember 1-jéig az OKM
Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a
2011/2012. tanévben melyik felsõoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles
írásban nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet
megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az
a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget,
az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következõ évi fordulójából kizárható.

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

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

– tanulmányok halasztása,
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási

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

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

polgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe)
változása.

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

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

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

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

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

Velence Város Önkormányzata
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Kezdõdik…
Mire ezek a sorok megjelennek, már talán be is illeszkedtek

új környezetükbe azok a kicsi elsõsök, akik eddig napjaik nagy
részét inkább játékkal töltötték. A játék, a játékosság persze
megmarad, ám sok-sok új élmény, tanulás és tudás veszi körbe
õket. Három osztályt indított iskolánk ebben a tanévben, s
ebbõl kettõ két tanítási nyelven, iskolaotthonos rendben, két
tanító nénivel és egy angol anyanyelvû tanárral zajlik. Az elsõ
napok tapasztalatai azt mutatják, hogy az év eleji ijedtségen túl,
kellemesen érzik magukat, a szokásokat veszik át, s millió
kérdésük van az iskoláról, a világról. Sokat játszanak, dalolnak, 
dolgoznak kézzel, mozognak, uszodába járnak, s természetesen 
a könyveket és füzeteket is használják már.

Akik tavaly kezdtek itt nálunk, már segítgetik õket,
barátkoznak velük, hiszen õk már „nagyok”.

Az idei tanévben egyébként iskolánkba sok felsõbb
évfolyamra járó diák is jelentkezett. Bízunk benne, hogy
mindnyájan sokat tanulnak nálunk, öregbítik intézményünk
nevét, s hogy jól érzik majd magukat nálunk.

Az elmúlt tanévben és az idei évben is, a Diáksportkör
tagsági díja 500,–Ft/tanév (50,–Ft/fõ/hónap). Ebbõl iskolai
versenyeket, mozgásos programokat szervezett, valamint
játékokat, labdákat vásárolt. Ezt a hagyományunkat folytatjuk
tovább. A Diákönkormányzat tagdíja szintén ennyi, amibõl
pedig az iskolai rendezvényeket támogatja, a házi versenyek
jutalmazását finanszírozza, s színesebbé teszi az iskolai életet. 

Nagyon szépen köszönjük az Önkormányzatnak, mint
fenntartónak a sok-sok segítséget, együttmûködést.

Kívánjuk minden tanulónknak, pedagógusunknak, szülõnk-
nek, hogy sikerekben gazdag legyen az új tanév is. 

Bemutatkozik az új angol
anyanyelvû tanárunk

Hello!  My name is
Jennifer Bunn, and I will be
one of the English teachers in
the bilingual program this
school year 2010-2011.  My
original home in the USA is
South Carolina.  I graduated
from a small university called 
North Greenville University
in 2007. 

My degree is in
Elementary Education.  For
the past three years, I have
been teaching at an
emergency boys’ shelter for

abused and neglected teenage boys.   My husband and I are in
Hungary till 2012 while he is graduate school in Budapest. I
look forward to having an exciting year full of learning,
English, and fun of course.  

Jennifer Bunn

Sziasztok! Jennifer Bunn vagyok és én leszek az egyik angol 
tanár a két tanítási nyelvû programban a 2010/2011-es
tanévben. Az Egyesült Államokból, Dél-Karolina államból
érkeztem. Egy kis egyetemen, a North Greenville Egyetemen
szereztem tanítói diplomát 2007-ben. Az elmúlt három évben
egy fiúintézetben tanítottam sérült és elhanyagolt tizenéves
fiúkat. A férjemmel 2012-ig leszünk Magyarországon; õ ez idõ
alatt szerez diplomát Budapesten. Örölök, hogy egy izgalmas
évem lesz tele angollal, tanulással és persze vidámsággal

Fordította: 
Tóthné Benkõ Mónika

ig.h.pedagógus
Összeállítota:

Nagy Edit pedagógus
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„Kisóvodások lettünk”
Elkezdõdött a tanév, az óvoda kapui megnyíltak az újonnan

érkezõ kiscsoportos óvodások elõtt. A gyerekek izgatottan,
kicsit félénken várják ezt az évet, hiszen számukra most
kezdõdik a szülõktõl való elválás.

Augusztus végén az elsõ szülõi értekezleten a szülõk már
megismerkedhettek a beszoktatás menetével, feltehették ezzel
kapcsolatos kérdéseiket, kiválaszthatták az óvodai jelet
gyermekük részére.

Az elsõ beszoktatási héten a szülõk és gyermekeik igényét
figyelembe véve igyekeztünk minél kellemesebbé, családi-
asabbá tenni az oviban eltöltött idõt.

A gyerekek kíváncsian, érdeklõdve vették birtokba a
polcokon elhelyezett játékokat. Nem okozott gondot számukra, 

hogy a csoportban már otthonosan mozgó „régi” óvodásokkal
találkoztak. Hamar játszótársakká váltak.

A kezdeti lelkesedés néhány nap után némelyüknél alább
hagy, hiszen ekkor döbbennek rá, hogy ez egy állandó helyzet,
amikor apa és anya nélkül kell a nap nagy részét eltölteniük az
óvodában. Erre mi, pedagógusok fel vagyunk készülve sok
ölbeli játékkal, énekkel, mondókával segítjük át õket ezen a
nehéz idõszakon.

Reméljük, hogy hamar megszokják az új környezetüket és
õk is szívesen jönnek majd vissza 3-4 év eltelte után az
iskolából a régi óvodájukba, hogy büszkén mutogassák iskolai
sikereiket.

Fedorné Baracsi Judit
óvodavezetõ-helyettes

Kedves Anyukák, Nagymamák,
Babák és Gyermekek!

Szeptember 25-én Szombaton Baba- és Gyermekruha
Börzét szervezünk a velencei Liget Iskolában. Árúsítóknak
jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

vtalaber@vipmail.hu vagy 06/20/570-5876
A nyári szabadtéri programjaink után õsszel újra várja

Klubunkat a Mikkamakka Játéktár, ahol minden hét szerda
délelõttjén összeülünk a vidáman játszó gyermekeink mellett és 
jót beszélgetünk. Megosztjuk egymással tapasztalatainkat vagy 
meghívott vendégeinktõl kapunk választ az éppen felmerülõ
kérdéseinkre.

Októberi programjaink:

2010. október 6. Immunerõsítés Mészáros Renáta
Velence Újtelep
védõnõje

2010. október 13. Anyatej,
hozzátáplálás,
evés zavarok

Torma Csabáné
Szilvi Velence
Ó-falu védõnõje

2010. október 20. A gyermekkori
mozgásprogramról

Dobler Kata
mozgásterapeuta

2010. október 27. Õszi
kézmûveskedés

Egymás között

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, 
régi és új tagunkat összejöveteleinken 

szerdánként 9-12-ig
a Mikkamakka Játéktárban

Velencén a Kastélyban (Tópart út 52.)!

Kedves Kismamák!
Legközelebb október 14-én (csütörtök) 17.00 órakor várja

velencei Babaváró Klub a Kismamákat beszélgetni,
ismerkedni, bánatban, örömben osztozni. Helyszín a velencei
Kastély Házasságkötõ terme (Tópart út 52.)

A Klubhoz bármikor lehet csatlakozni. Gyertek és
látogassatok meg minket, hisz olyan barátságokat köthettek,
melyek a szülés után is hasznosak lehetnek.

Kérdés esetén keressetek, írjatok bármikor a következõ
elérhetõségen:

Málics-Talabér Veronika
06/20-570-5876

vtalaber@vipmail.hu

Egészséges
és Kulturált Emberekért
Egyesület – EKEE

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

Rendszeres foglalkozásaink
A foglalkozások helyszínei megváltoztak!

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

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

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

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

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

Szeretettel várom a gyógyulni  vágyó kedves
vendégeimet! Jádeköves masszázságyon  kezelést

vállalok.  
Izmok lazítása, csigolyák beállítása, idegszálak sza- baddá

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

Kínai masszázzsal: segíti az egészség megõrzését, az
akupunktúrás csatornákban helyreállítja az energiák áram- lását,
erõsíti a test ellenállását, javítja az izomproblémákat
Sánta Gábor 06-70-779-6575 Velence, Vásártér utca 49.
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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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST  VÁLLALUNK
Erika Élelmiszerbolt – Szabolcsi u. 1.

Tel.: 22/474-383
Gajdos András: 06-20-466-0546
Gajdos Andrásné: 06-20-557-2575

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

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

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

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy okmányirodánk a
Központi Okmányiroda tagjaként érkezési sorrendben
fogadja ügyfeleit. Az utolsó okmánykészítést hétfõ-szerda 
napokon 15.00 órakor, csütörtök-péntek napokon 11.30
órakor végezzük, ezért elõfordulhat, hogy nem tudunk
minden megjelent ügyfelet adott napon fogadni. 
Fenti idõpontok után ügyfélfogadásra nincs lehetõség.
Amennyiben 0-6 éves korú gyermek részére készíttetnek
okmányt, elõzetes egyeztetés alapján lehetõség van arra,
hogy ügyfélfogadási idõ elõtt 7.30–8.00 óra között
történjen az ügyintézés. Idõpontot egyeztetni a 22/589-420 
telefonszámon lehet.

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

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

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

 A könyv ára ke ménytáb lás kö tés ese tén 
brut tó  1900,– Ft,   puha kö tés ese tén 1200,– Ft.

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

Velence Gyógyszertár, Balatoni u. 65. 

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

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

Velence, Iskola utca (Tel.: 22/472-074):
hétfõ, kedd:   9.00–15.00 óráig
szerda: 12.00–16.00 óráig
csütörtök:   9.00–14.00 óráig
péntek: 10.00–16.00 óráig

� HUMÁN CSALÁDSEGÍTÕ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.

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

TÁJÉKOZTATÓJA
JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSOKAT
CSAK ELÕZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
LEHET IGÉNYBE VENNI: 
Pszichológiai tanácsadás: Csincsi Éva pszichológus,
minden kedden 14.00 órától 16.00 óráig.
Jogi tanácsadás: Dr. Várhelyi Tamás jogász minden hónap 
elsõ szerdai napján 14.00-16.00 óráig.
Dr. G. Szabó Szilvia jogász.
A tanácsadások térítésmentesen vehetõk igénybe a
Szolgálatnál. 
Helyszín: Velence, Tópart u. 52. Kastély épülete. 
Kérjük az elõzetes bejelentkezést a 470-288-as telefon-
számon!
Ügyfélfogadási idõ: Velence Tópart u. 52.

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

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

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

Török Ágnes Csincsi Éva
intézményvezetõ családgondozó

Tisz telt La kos ság!
A Ve len cé ért Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma

(18484229-2-07) ez úton mond kö szö ne tet a sze mé lyi 

jö ve de lem adó juk 1%-át fel aján lók nak.

A fel aján lott 401.663,– Ft össze get az Is ko la, Óvo da,

Nyug dí jas Klu bok,  Pol gár õr ség, Sportegyesület, Mentõál-

lomás tá mo ga tá sá ra hasz nál tuk fel.

Vár juk to váb bi fel aján lá sa i kat a jö võ ben is.

Fel hí vás VELENCE vá ros la kó i hoz !
A Ve len cé ért Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma ne vé ben az zal a

ké rés sel for du lok Önök höz, hogy az Ala pít vány mû kö dé sé nek
ma ga sabb szín vo na lon tör té nõ vég zé sé hez a sze mé lyi jö ve de -
lem adó juk (szja) 1%-át a 11736082-20054104 szá mú szám -
lánk ra ado má nyoz ni szí ves ked je nek. 

Az Ala pít vány mû kö dé se so rán, az anya gi le he tõ sé ge i hez
mér ten tá mo gat ja az óvo dai, is ko lai ne ve lé sek költ ség ve tés ál -
tal nem tá mo ga tott te vé keny sé ge it, a két Nyug dí jas Klub mû -
kö dé sét, a Sport egye sü le tet, Pol gár õr sé get és a Mentõállomást.

Fen ti ek to váb bi si ke res vég zé sé hez for du lunk Önök höz és
elõ re is kö szön jük szí ves tá mo ga tá su kat!

Bog nár Gyu la
Ve len cé ért Köz ala pít vány Ku ra tó ri um el nö ke
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
VELENCE  VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

TELEFONSZÁMAI

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

díj, beszedett napidíj
Galambos Erzsébet 589-419 telekadó, idegenforgalmi adó
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
Heinczné Hor váth Edi na 589-412 osz tály ve ze tõ
Tö rök Tiborné           589-400/124 gyermekvédelmi kedvezmény,

egészségügyi szolgáltatás,
védendõ fogyasztókkal
kap cso la tos ügy in té zés

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

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

Kallós Éva 589-420 szálláshelyszolgáltatói
engedélyek

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

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

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

bavételi en ge dé lyek, 
ren de zé si terv

Tóth Anita 589-401 építési és használatbavételi
engedélyek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helyi Tûzoltó Egyesület 06-30-6315-666

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

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

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

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

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

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

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

DRV Zrt. információs Pont – Szabolcsi út 40.
(ügyfélfogadás: hétfõn és szerdán 8.00–15.00, pénteken: 8.00–13.00
június–augusztusban kedd és csütörtökön is 8.00–15.00)
Fax: 06-84-501-299
Ügyintézés: 06-40-240-240

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

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

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

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
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VÁROSI KÖNYVTÁR
Velence, Tópart u. 52.

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

Szolgáltatásaink:
Könyvkölcsönzés
Folyóirat olvasás

Elõjegyzés
Fénymásolás

Internet használat
Számítógép használat

Nyomtatási és szkennelési lehetõség

Könyvújdonságok:
Khaled Hosseini: Papírsárkányok

Tahir Shah: A kalifa háza – Egy év Casablancában
Barbara Taylor Bradford: Elizabeth

Allan Folsom: A Hadrianus akta
Williem Dietrich: Napóleon piramisai

Lawrence Block: A betörõ, aki portyára indult
Michel de Grece: A régens gyémánt elrablása

Jack Canfield: Erõleves a léleknek
Juhász Gyula: Ébredj, magyar: versek Trianon árnyékában

Debbie Macomber: Próba szerencse
W.E.B. Griffin: Az elnök embere 3.

Kurt Vonnegut: Idõomlás
John Grisham: Ford County

Claire Tomalin: Jane Austen élete
Ian Ridpath: Csillagászat
Tom Ang: Fényképészet
Laura Cooper: Hastánc

Brian Bell: Nagy-Britannia
Godfrey Devereux: A jóga alapjai

Hahner Péter: 100 történelmi tévhit avagy
Inge Jens: Frau Thomas Mann

Geronimo Stilton: A Tûzvörös Rubin Temploma
Silvana De Mari: Az utolsó ork 3.

Vincent Cuvellier: Amikor életemben elõször megszülettem
Kiss Attila: Altináj

Beiratkozási díjak: A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek beiratkozása ingyenes.
Velence Város Önkormányzat alkalmazásában álló pedagógusok és köztisztviselõk a
Könyvtár szolgáltatásait, illetve a könyvkölcsönzést ingyenesen vehetik igénybe. A
beiratkozási díj 2010. január 5-étõl december 31-éig érvényes. 
A tárgyév július 1-je után történõ beiratkozás díja az éves díj 50%-a.
Velencei illetõségû:
– önálló keresettel rendelkezõk: 300,– Ft
– diák, velencei oktatási intézményben tanulók
     (16 év feletti ), nyugdíjas: 150,– Ft
– gyed, gyes, szociális segély, ápolási díj: 100,– Ft
Egyéb településrõl:
Beiratkozási díj: 850,–  Ft
Diákoknak (16 év feletti): 425,– Ft
A kölcsönzés szabályai: A kölcsönzési idõ: 4 hét. Egyszerre csak 6 db könyv
kölcsönözhetõ egy olvasójegyre. Hosszabbításra – ha az adott könyvet, könyveket nem
keresik – telefonon vagy e-mail-ben is van lehetõség. Határidõ után visszahozott
könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel: 25,– Ft/hetente/könyvenként. Ingyenes
szolgáltatások: helyben olvasás, katalógusok, kézikönyvtár használata.
Térítéses szolgáltatások: Internet használata: 200,– Ft/óra (100,– Ft/félóra)
                                                                     fénymásolás:  A/4 15,– Ft/oldal, A/3 25,– Ft/oldal
                                          nyomtatás: 15,– Ft /oldal

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

kedd:   10–17

szerda: 13–17

csütörtök: 10–17
szombat: 10–15

ÕSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
2010. október 4 – 10.

Az Õszi Könyvtári Napok  keretében az idén is lehetõség lesz 
ingyenes beiratkozásra, Internetezésre, valamint a lejárt határidejû

kölcsönzött könyvek késedelmi díj nélküli visszahozatalára.

2010. október 6.  9–12 óra: Gyermekkönyvtári Napok
2010. október 10.  9–12 óra: Könyves Vasárnap
Részletes programok a könyvtár honlapján lesznek.

ÍRÓ – OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Vendégeink:

Nógrádi Gábor 
és

Nógrádi Gergely

Idõpont: 2010. október 19. (kedd) 11 óra

Sinkáné Mihály Zita
könyvtárvezetõ

BURKOLÁS: CSEMPE – JÁRÓLAP –KERÍTÉS –
TERASZ – FÜRDÕSZOBA – FUGA-, 

CSEMPE CSERE, KÚPCSEREPEK KENÉSE
VILLANYSZERELÉS, HIDEG-MELEGVÍZ

SZERELÉS

Telefon: 06-20-499-3974

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.

PELENKAFUTÁR www.pelusrita.5mp.eu
Ingyenes házhoz szállítással!

Pelenkák és babaápolási szerek széles
választékban!

Pelenka már 32 Ft/db-tól!!!
Telefon: 06-70-341-0517; 06-30-524-9714

Ez az Ön hirdetésének

a helye!


