Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2017. augusztus, XXIII. évfolyam, 8. szám

Falunapi programok – Augusztus 20.
2017. augusztus 19.

17.00 Mesterkezek megnyitó a Közösségi Házban

2017. augusztus 20.

06.45-től
		
09.00
10-től–13 óráig
		
		

Horgászverseny a Nagykacsás tavon
– jelentkezés a helyszínen
Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
Ingyenes bowling a Cool Ball Klubban
(előzetes regisztráció szükséges a Közösségi Házban,
telefon: 30/578 5116)

A sportcsarnokban:

15 órától:
		
16.45-től:
18 órától:
19.15-től:
19.30-tól

Népi játszópark, fakörhinta, ugrálóvár, csúszdák,
íjászat, főzőverseny a helyi civil szervezeteknek
Karate bemutató
A Bojtorján együttes koncertje
A VSE Mazsorett Szakosztályának bemutatója
Vértesszőlősért emlékplakettek átadása

Eredményhirdetések:
Tiszta udvar, virágos ház, Virágos utca, főzőverseny, horgászverseny
20.00 órától: Vigyázat, Vadnyugat! – Németh Anna és
		 a Lucky Gentlemen vidám country műsora
21.30-kor: Tűzijáték
22-től 24 óráig: Disco – DJ Borisz
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vértesszőlős Önkormányzata

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület június 8-ai ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
– Megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság és Szaák Tibor körzeti megbízott
beszámolóját Vértesszőlős 2016. évi közbiztonsági helyzetéről.
– Az ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat 40 éves évfordulója alkalmából az Önkormányzat
200.000,- Ft támogatást biztosít a Szolgálat részére, egyben hozzájárul a rendezvény
költségeihez is.
– Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati adóhatóság 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
– Több, a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó kérdésben döntött, melynek
Önkormányzatunk tagja. A társulási tagok hozzájárulása szükséges új tagok belépéséhez, illetve
tagok kilépéséhez, így a képviselő-testület támogatta Kisoroszi csatlakozását, Szigetszentmiklós,
Szigethalom, Halásztelek kilépését.

A képviselő-testület július 6-ai rendkívüli ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
– A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Építése tárgyú közbeszerzési eljárásban, az eljárás lefolytatását
követően az alábbi eredményt hirdette ki: a nyertes pályázó: T-Mátrix Vállalkozási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Rezeda út 9.), a nettó ellenszolgáltatás összege:
299.696.673,- Ft. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a lefolytatott
közbeszerzési eljárásnak megfelelően a szerződést az Önkormányzat nevében megkösse.
– Elutasította Fülöp Ferenc vértesszőlősi lakos kérelmét, mely a Kossuth L. utcában forgalomlassító
elem (fekvőrendőr) kihelyezésére irányult. Egyben arról határozott, hogy intézkedik az utcában
lévő csatorna-fedlapok javíttatásáról.
– Úgy döntött, hogy közösségi ház melletti ingatlan felújítási munkálatainak költségeihez nem
járul hozzá, mivel az ingatlanban az Önkormányzat kárt nem okozott. A 2018. évi költségvetés
tárgyalásakor a Közösségi Ház udvarának felújítása során figyelembe veszi a szomszédos ingatlan
állagmegóvását.

– Az iskolai udvar bővítése, valamint az új műfüves pálya/tornaterem megközelítése miatt újabb
ingatlan-vásárlásról döntött. Ennek értelmében az iskola alatti ingatlanok végeiből összesen kb.
800 m2 nagyságú ingatlanrészt vásárol meg.

– A szennyvízközmű-vagyon állam részére történő ingyenes átadásról szóló megállapodáshoz
záradékot fogadott el. A záradék értelmében a képviselő-testület nem ért egyet azzal, hogy a
víziközmű-vagyont törvényi rendelkezés alapján az önkormányzatnak térítésmentesen kell
átadnia az állam részére. A záradékban az átruházott vagyon könyv szerinti ellenértékére
jogfenntartó nyilatkozatot tett, melytől nem kíván eltekinteni.

– Megbízta Földi Zoltánt a Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésével,
valamint az ahhoz kapcsolódó főépítészi feladatok ellátásával.

A képviselő-testület július 19-ei rendkívüli ülésénhozott döntései

– Mint a Homok utca tulajdonosa és kezelője, az utcában – lakossági kérelemre –
forgalom-biztonsági okokból 2 db forgalomlassító elemet (fekvőrendőrt) helyez el.

A képviselő-testület:

– Elfogadta a Pátria Faluközösségi Egyesület felajánlását, mely szerint az Egyesület által a Vértes
László parkban épített kemencét térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja.
Az Egyesület – felajánlása szerint – a jövőben is gondoskodik a kemence karbantartásáról.
– A Pátria Faluközösségi Egyesület kezdeményezésére a Vértes László parkban elektromos áram
vételi lehetőséget építtet ki a szabadtéri rendezvények biztosításához, melynek költségét
az Önkormányzat viseli.
– A Pátria Faluközösségi Egyesület kezdeményezésére megvásárolja az Egyesület tulajdonában
lévő színpad alsó részét (vasváz, padlóborítás és korlát) 300.000,- Ft vételárért.

– Döntött a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, ehhez kapcsolódóan
megindítja a fenti dokumentumok előzetes véleményezési eljárását.
– Módosította a közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati
rendeletet, így a magánutak elnevezésének szabályai is bekerültek a rendeletbe, ezen kívül egy-két
technikai jellegű módosítás történt.
– Módosította az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét. A tervben egyedül az új óvoda
építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás szerepel, a módosítás során a közbeszerzés becsült
nettó értéke 300 millió Ft-ról 297 millió Ft-ra csökkent.
dr. Lázár Gabriella jegyző

– A Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. (2890 Tata, Ady Endre u. 9.) részére engedélyezi, hogy
a Közösségi Házként működő ingatlanban fiók-telephelyet létesítsen.
– Felhatalmazta a polgármestert, hogy a szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződést a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében eljáró Észak-dunántúli Vízmű Zrt-vel
megkösse. Felhatalmazta továbbá a polgármestert az „üzemeltetési szerződés megszüntetéséről”
tárgyú megállapodás megkötésére is.
– Felhatalmazta a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet ellátásáról szóló feladat-átvállalási
megállapodást az Önkormányzat nevében az Inter-Ambulance Zrt-vel (1145 Budapest,
Thököly út 165. I. em. 5.) megkösse.
– Zárt ülésen döntött a „Vértesszőlős Díszpolgára” és „Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetések
odaítéléséről. Díszpolgári címet idén nem adományoz a képviselő-testület, Emlékplakett
kitüntetésben két személyt részesített, melyek átadására az augusztus 20-ai községi ünnepség
keretében kerül sor. (Ezt követően kerül publikálásra a kitüntettek személye.)
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IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal augusztus 14–18. között
igazgatási szünet miatt ZÁRVA tart, az ügyfélfogadás szünetel.
Fenti időszakban kizárólag halotti anyakönyvezés miatt az alábbi ügyeleti telefonszám hívható:

06-30/579-3780
Kérjük ügyfeleink megértését! – Dr. Lázár Gabriella jegyző
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Települési arculati kézikönyv és
településképi rendelet készítése
(előzetes tájékoztató)
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Vértes�szőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – jogszabályban meghatározott
kötelezettségének eleget téve - megkezdte
a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.
A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, a település teljes közigazgatási
területére készül. A kézikönyvben – a településképi
követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó
településképi jellemzőit, a településképi szempontból
egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint
a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A kézikönyv tar talmi követelményei az alábbiak:
1. Bevezetés, köszöntő, 2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter, 3. Örökségünk,
a településképi szempontból meghatározó építészeti,
műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők, 4. Településképi szempontból meghatározó,
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép,
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával,
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó
ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója - utcák, terek, közparkok, közkertek,
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek
(ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek
kialakítása,, 7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések, 8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)
A településképi rendelet állapítja meg: 1. a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését, 2. a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján
a településképi szempontból meghatározó területeket,
3. a településképi követelményeket. A településképi követelmény lehet: területi építészeti, egyedi építészeti és
a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre
és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre
vonatkozó követelmény.

4

Fenti dokumentumok készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával
történik, így a kézikönyv és településképi rendelet
készítése során a külön jogszabályban meghatározott
partnerek véleményt nyilváníthatnak jelen előzetes
tájékoztató szakaszban, majd a dokumentumok
elkészítését követően, annak elfogadása előtt erre
ismét lesz lehetőségük.
A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet /4/2017. (III.10.)/ alapján fenti
eljárásban partnernek minősül: a) a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel,
vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes
személyek, b) a község közigazgatási területén székhellyel rendelkező civil szervezetek, c) azon építészeti,
mérnöki, környezetvédelmi szakmai érdekképviseleti
szervek, amelyek székhelye, telephelye Vértesszőlősön
található és tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal
összefüggésbe hozható, d) a községben székhellyel,
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, e) a
községben székhellyel rendelkező vallási közösségek.
A fenti dokumentumok készítésével kapcsolatos
előzetes véleményeket a partnerek a témában tartott
lakossági fórumon szóban, továbbá 2017. szeptember 1-jéig írásban nyújthatják be a Polgármesteri
Hivatalban (Vértesszőlős, Templom u. 57.) vagy a
foepitesz@vertesszolos.hu e-mail címre.

A lakossági fórum időpontja és helye:
2017. augusztus 24. (csütörtök) 18.00
óra, Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(Vértesszőlős, Templom utca 57.),
melyre tisztelettel meghívom.
A lakossági fórumon a dokumentumok jelentőségéről,
tartalmi elemeiről a képviselő-testület által megbízott
önkormányzati főépítész, Földi Zoltán nyújt tájékoztatást.
Az arculati kézikönyvvel kapcsolatban további információk olvashatók az alábbi linkek alatt:
ht tp://www.kormany.hu/download /b/6a /f0000/
TAK_oktat%C3%B3_ j.pdf • https://epitesijog.hu/
resources/2017/01/tVCLjjIV.pdf
Nagy Csaba
polgármester

Tájékoztatás az orvosi
ügyelet ellátásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
az orvosi ügyeleti feladatokat 2017. július
1-jétől új szolgáltató, az Inter-Ambulance
Zrt. látja el.
Az orvosi ügyelet ellátására Tatabánya, Vértesszőlős,
Környe, Vértessomló, Várgesztes, Szárliget, Tarján
és Héreg települések közösen közbeszerzési eljárást
folytattak le, mely során a nyertes pályázó fenti cég
lett. Az ügyeleti ellátás a korábbi telephelyen, 2800
Tatabánya, Béla király krt. 69. szám alatt működik a
továbbiakban is. (Telefon: 34/316-800)

A felnőtt háziorvosi ügyelet rendje:
Hétköznap (hétfőtől-péntekig): 16.00 órától másnap
reggel 8.00 óráig. Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: 08.00 órától másnap reggel 08.00 óráig

A gyermekorvosi ügyelet rendje:

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk és várjuk
a vértesszőlősi alkotókat a
XXV. Jubileumi Vértesszőlősi
Mesterkezek kiállítására
kérjük, tisztelje meg munkáival
rendezvényünket!
A kiállítási darabokat
2017. augusztus 10-11-én 16.00-18.00 óráig
és augusztus 14-15-én 8.00-18.00 óra
között várjuk a Közösségi Házban.

A kiállítás megnyitó időpontja
2017. augusztus 19. 17.00 óra

Hétköznap (hétfőtől-péntekig): 16.00 órától másnap
reggel 8.00 óráig. Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: 10.00 óra és 22.00 óra között. (A gyermekorvosi
ügyeletet gyermekgyógyász szakorvos látja el.)

A tárlat 2017. augusztus 30-ig lesz látható,
augusztus 20-án 14.00-17.00 óra között,
valamint munkanapokon 9.00-18.00 óráig.

Kérjük, hogy az ügyeleti ellátást indokolt
esetben vegyék igénybe, így a valóban
sürgős ellátásra szorulóknak esélyt adunk
az elérhető és gyors ellátásra!

Szíves közreműködését megköszönve,
üdvözlettel, Németh Ferenc
kulturális munkatárs
06-30-578-51-16

Nagy Csaba polgármester

Szüreti beharangozó
A felvonulás hetében kisbírós kihirdetés a faluban több helyszínen – menetrend később!

2017. szeptember 23.

A program előtt: Vendégsereg fogadása, látványpréselés a gyermekek számára
13.45 óra, Tájház: Aszúszemek Néptáncegyüttes, Ogyevacska néptánccsoport,
a hegybíró jelentése, köszöntés
14.00 Szüreti felvonulás, közreműködnek a „Die Lausbuben”
és a „Schwowisschi Buam” zenekarok
20 óra, sportcsarnok: szüreti bál, zenél a dunaszentmiklósi „Die Lausbuben” zenekar
A felvonulás útvonalát a későbbiekben közöljük
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Műfüves sportpálya
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
az új műfüves sportpálya 2017 júniusában átadásra került. A pálya a leendő új
óvoda területén található, mely kiváltja
a meglévő aszfaltos sportpályát és lehetőséget biztosít az iskola, az óvoda, a
Vértesszőlősi Sportegyesület, valamint
egyéni sportolni vágyók részére.
A nyári szünet időszakában a pálya szabadon használható, szeptember hónaptól
tanítási időben az iskola és óvoda diákjaigyermekei használják a pályát, ezt követő-

A könyvtár hírei

en a délutáni, esti időszakban a vértesszőlősi lakosok számára látogatható. Kérek
mindenkit, hogy a házirendet fokozottan
tartsa be, vigyázzon a pálya állapotára,
tisztaságára, hogy mások számára is rendezett, tiszta körülmények között legyen
használható. Az óvoda építésének megkezdése után a pálya csak az iskola felől
lesz megközelíthető, a Múzeum utca felőli
átjárás az építési terület átadása után teljes
egészében korlátozva lesz.
Nagy Csaba
polgármester

A Vértesszőlősi
Sportegyesület
Labdarúgó
szakosztálya
szeretettel vár
minden mozgást és
labdarúgást szerető
gyereket utánpótlás
csapataiba
5 éves kortól
20 éves korig!
Jelentkezni lehet:
Ubornyák Attila
szakosztályvezetőnél
30 594 7373
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Könyvtáros Tábor 2017. június 19-23.-ig
20 gyermek részvételével lezajlott, a már hagyományosnak
mondható Könyvtáros Tábor. A programok igazodtak a 8-10
éves gyermekek igényeihez. Meglátogattuk a Monostori erődöt, sétahajóztunk a Tatai Öregtavon, (ahová kerékpárral
mentünk). Készítettünk papírsárkányt, és röptettük is (többkevesebb sikerrel). Meghallgattuk a „bogárháton” című interaktív játékot, ahol az erdők, mezők bogarainak életével ismerkedhettünk meg. Ízelítőt kaptunk, a szicíliai, és az örmény
fiatalok szokásaiból, életükről. Sajnos a pénteki kirándulást a
Sárkánysziklához meghiúsította a kedvezőtlen időjárás,
de helyette filmvetítés, és
társasjátékozás volt a program, valamint sérülésmentesen leteszteltük az új műfüves focipályát. Végül egy
fagyizással zártuk az aktív
5 napot. Reméljük, hogy
mindenki jól érezte magát,
jövőre újra találkozunk.

Író-olvasó találkozó 2017. május 31.
Vendégünk volt Tóth László József Attila díjas író
1949. szeptember 26-án született Budapesten;
édesapja halála után, 1954-től Csehszlovákiában
– Izsán, Komáromban, Pozsonyban, Dunaszerdahelyen – élt. 1967-ben Komáromban érettségizett,
majd főiskolai tanulmányokat kezdett Pozsonyban,
de rövidesen sörgyári, később traktorgyári munkás, továbbá pincér, raktáros, majd 1969-ben a Kis
Építő című gyermeklap szerkesztője, végül 1975ig – kisebb-nagyobb megszakításokkal – a Csallóköz
című
dunaszerdahelyi járási lap
szerkesztő-újságírója lett. A jó hangulatú találkozón
bemutatta gyermekeknek szóló művei egy részét,
szívesen válaszolt a fiatalok kérdéseire. Felhívta a figyelmet a Szlovák hagyományok őrzésére és az irodalom szeretetére inspirálta őket. A vidám találkozón
Krajczárné Száraz Erzsébet vezetésével a 2. osztályos
tanulók vettek részt.
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Magyarországi Szlovákok Napja
Az Országos Szlovák Önkormányzat
meghívására 2017. július 1-én részt vettünk a „Magyarországi Szlovákok Napján” Rákoskeresztúron. Falunkat 12 fővel képviseltük.
Gazdag program részesei lehettünk.
Az ünnepi beszédek, díjátadások után Istentiszteleten vehettünk részt. Majd folklórműsor következett, ahol fellépett a VértesGerecse népdalkör is Urbanics Vilmos és
Csanálosi László harmonika kíséretében.
A Pest vidéki Szlovákok bemutatták csodálatos népviseletüket. A szlovák régiók
települései a helyszínen tájjellegű ételeket
készítettek és kóstoltattak. Mint pld. gőzgombóc, sztrapacska, krumplis fánk, káposztás lepény, káposzta, csabai kolbász

NE ÜLJÖN RAJTA,
KÉRJÜK HOZZA VISSZA!
Kérjük mindazokat, akiknél van
lejárt kölcsönzési idejű könyvtári könyv,
hozzák vissza. Most késedelmi pótlék
felszámítása nélkül vissza lehet hozni!

Vértesszőlős
Községi Könyvtár
Ady E. 2/D
és még sok-sok finom étel és sütemény.
Az oroszlányiak katlanban főzték a finom
húsos káposztát, mi szegfűszeges „hraplát” és sós süteményt kínáltunk, aminek
nagy sikere volt. Kézműves bemutatón
vettünk részt, ami szintén nagy tetszést
aratott. A helyiek egy kisvonattal városnézésre és múzeumlátogatásra invitáltak
bennünket. Egy kellemes, programokkal
sűrített, sikeres napot tölthettünk együtt a
régió tagjaival.

Nyitva tartás:
Kedd: 13.00–18.00
Csütörtök: 11.00–16.00
Péntek: 11.00–16.00

VÉRADÁS
Beteg embertársaink nevében ismét
véradásra hívjuk a község lakóit, mely

az augusztus 20-ai Falunapon,
a Sportcsarnoknál lesz
15-18 óra között.
Várjuk azokat a segítőkész embereket,
akik önként nyújtják karjukat a számukra
ismeretlen betegeknek.
Kérjük, személyi
igazolványát, TAJ
kártyáját hozza
magával.
Köszönettel:

Tel.: 06-30/578-5116
E-mail: konyvtar@vertesszolos.hu

Magyar Vöröskereszt
Helyi Alapszervezete

Kutenics Mária
VSZNÖ

Horgászverseny a Nagy-Kacsás horgásztavon augusztus 20-án
minden horgászni szerető vértesszőlősi lakosnak!
Jelentkezés a horgászversenyre a helyszínen lehet! (A versenyre minden vértesszőlősi lakos nevezhet,
de gyermekek csak szülői felügyelettel vehetnek részt rajta.) Időpont: 2017.08. 20. (vasárnap)
• 6.45–7.00: gyülekező, regisztráció, (jelentkezés)
• 7.00–7.15: köszöntő, a szabályok ismertetése, horgászhelyek kisorsolása
• 7.15–7.45: horgászhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre
• 7.45–800: etetés
• 8.00-tól–12.00: horgászverseny, folyamatos mérlegeléssel (igény szerinti időközönként)
• 19.30: Eredményhirdetés, díjkiosztó a Sportcsarnoknál.
Minél nagyobb össztömegű halcsapat kifogása a cél, minden halat mérlegelünk.
• Fejenként 2 bottal, botonként 1 horoggal lehet horgászni, horgászmódszertől függetlenül (pergetni tilos)
• Etetőanyag limit nincs
• Etetni csak kézzel, etetőkosárral, etetőcsészével, (spomb) és (kézi)csúzlival szabad
• A versenyen kötelező használni: – horogszabadító – nagy méretű, apró szemű merítőháló – nagyméretű
(legalább 2 m hosszú), merevített haltartó szák, illetve pontyzsák .
• A horgászat során TILOS HASZNÁLNI: fém haltartót, illetve minden olyan eszközt, ami nem méltó a halakkal
való kíméletes bánásmódhoz.
Információ kérhető a nagykacsas@gmail.com e-mail címen, vagy a 06 20 396 7131-es telefonszámon.
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VIII. Vértesszőlősi
Paprikáskrumpli Főzőverseny
A főzőverseny vidám hangulattal, zenével várta a csapatokat. A borúsnak igérkező
idő ellenére sokan el is jöttek. Végül mire a versenymunkák elkészültek a nap is kisütött. Nagy izgalommal várták kicsik, nagyok a tombolahúzást, ahol a főnyeremény
egy torta volt. Senki nem szomorkodott, mert azon kívül még sok más nyeremény is
gazdára talált. Nagyon köszönjük a részvételt és jövőre is mindenkit szeretettel várunk! Mert minél több a csapat, annál jobb érzés, ha tudjuk miénk a legfinomabb étel!

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság, hagyatéki ügyek (Krupánszki Emilné) 379-091/101-es mellék
– polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés (Árva Lászlóné)
379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: birtokvédelem, panaszok, kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely
engedélyezések), növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
(Dr. Szalai Renáta) 379-091/106-os mellék – szalai.renata@vertesszolos.hu

Tisztelt hirdetők! Továbbra is várjuk reklámjaikat a Hírmondó újságba,
a Samu TV-be és a honlapunkon található apróhirdetés rovatunkba.
Díjszabások: (Bruttó árak)
Hírmondó lakossági hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 7620 Ft
A/5-ös oldal fele (A/6): 4570 Ft
A/5-ös oldal negyede (A/7): 3050 Ft
Hírmondó politikai hirdetés

A/5-ös teljes oldal: 15 240 Ft
A/5-ös fél oldal 9140 Ft
A/5-ös negyed oldal 6100 Ft
SamuTV
Egy oldal: A4-es álló tájolású word dokumentum 2,5 cm-es margókkal Word Arial 12 pontos betűmérettel 506 karakter szóközzel.

Lakossági hirdetés 1340 Ft /oldal/hét
Vállalkozói hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
Politikai hirdetés 2000 Ft /oldal/hét
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Apróhirdetés
a www.vertesszolos.hu oldalon

A honlapon változatlan áron
(3,1 Ft/karakter/2hét) várjuk
a lakossági apróhirdetéseket.
A hirdetések díját a Polgármesteri Hivatalban
kell befizetni, a szöveget a
zoltanfizsuzsa@vertesszolos.hu vagy a
polg.hivatal@vertesszolos.hu e-mail
címre kell elküldeni. A hirdetés aktiválása
a befizetést követő napon történik.
A jószolgálati közleményeket
ingyenesen jelentetjük meg.
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A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások és
fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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