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Költségvetés 2007.
Vértesszõlõs község Önkormányzatának Képviselõ testülete február 15-ei
ülésén fogadta el a község 2007. évi
költségvetés tervezetét.
Az Önkormányzat 2006-ról áthúzódó
mintegy 40 millió Ft pénzmaradvánnyal
kezdte az évet, amelybõl 25 millió Ft lekötésre került. Az elõzõ Képviselõ testület fegyelmezett gazdálkodását ezúton is
meg szeretném köszönni!
A költségvetés bevételi oldalán
350 181 000 Ft áll, ami minden idõk eddigi legmagasabb bevételi terve. A jelentõs pénzmaradvány egyik oka a 2006.
év végi nagymértékû iparûzési adó feltöltés, ami remélhetõleg nem egyszeri
eset volt, hanem ez az adónem a megemelkedett szinten fog folytatódni, illetve
növekedni.
A Képviselõ Testület korábban már
döntött a telekadó és az építményadó
mértékének emelésérõl, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának jelentõs emelésére is szükség lesz.
Ugyanis az elmúlt években egyre növekvõ állami elvonásokat (2007-ben az SZJA
helyben maradó része 10%-ról 8%-ra
csökken, és az intézményi normatívák jó

része is tovább csökken) csak ezzel tudjuk ellentételezni. Súlyos plusz terhet jelent az Önkormányzat számára a jelentõs energiaár (gáz, villamos áram) és az
ÁFA emelés is.
A kiadási oldalon a jelentõs fejlesztési
források biztosítása miatt komoly takarékosságra van szükség. A polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjak és
költségtérítések csökkenése több milliós megtakarítást jelent, ugyanígy a képviselõi tiszteletdíjak mértékét is csökkentettük. Az új távközlési szolgáltató választásával, telefonvonalak megszûntetésével és új Internet szolgáltatási szerzõdéssel remélhetõen komoly, közel milliós
nagyságrendû éves megtakarítást fogunk elérni. A nyár folyamán tárgyalásokat kezdünk alternatív villamos energia és gázszolgáltatókkal, ugyanis kedvezõbb tarifákkal éves szinten itt is akár
évi több milliós megtakarítás elérhetõ
majd el.
Az Önkormányzat fokozott figyelemmel vizsgálja az intézmények létszám
gazdálkodását. Ahol szükséges, ott átszervezésekre, végsõ esetben létszámcsökkentésre is szükség lesz (Általános
Iskola) ugyanis az Önkormányzat összes

kiadásainak közel 50%-át a személyi juttatások (bér, járulék, stb.) teszik ki. Áttekintésre kerülnek az egyes munkakörök,
valamennyi alkalmazott részére új, egységes munkaköri leírások készülnek.
A dologi kiadások mintegy 65 millió Ft
értékben kerültek tervezésre. Az ésszerû
költség- és energiagazdálkodásban fokozni kell az intézményvezetõk felelõsségét.
Az Önkormányzat az utóbbi évekhez
képest példátlanul magas tartalékokkal
tervezte a költségvetést, az összes tartalék közel 100 millió Ft, amelybõl az általános tartalék 8 millió Ft, a fejlesztési
tartalék pedig 89,7 millió Ft, amelynek
összege pótlólagos bevételekbõl és fõleg pályázati támogatásból még jelentõsen növekedhet.
A Képviselõ testület március során
fogja elkészíteni 4 éves gazdasági prog-

ramját, ezt követõen a fejlesztési tartalék terhére az elfogadott prioritásoknak
és a pályázati lehetõségeknek megfelelõen a felújítások, karbantartások mellett
jelentõs fejlesztésekre kerülhet sor. Áthúzódó fejlesztési kötelezettség a Kertalja utcai útépítés 2,5 M Ft hiteltörlesztése, a Tájház fejlesztése az elnyert pályázatok alapján és 2 új szelektív hulladékgyûjtõ sziget létesítése, valamint ezzel
egy idõben mind a 6 sziget alá szilárd
burkolat készítése.
A fejlesztések során a faluközpont kialakítására, az intézmények felújítására
és az útépítésekre kell majd a hangsúlyt
helyezni, várhatóan a márciusban kiírásra kerülõ EU-pályázati források is e területekre fognak majd koncentrálódni.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Vértesszõlõs község Önkormányzatának
4/2007. (II. 16.) Kt. Rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl
3. § (1)
a) A Képviselõ testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési kiadásainak
fedezetéül szolgáló

bevételek fõösszegét
ebbõl a mûködési célú
a felhalmozási célú bevételek összegét

350 181 000 Ft-ban,
250 835 000 Ft-ban,
99 346 000 Ft-ban állapítja meg.

b) Az Önkormányzat költségvetési

összes kiadását
ebbõl a mûködési célú
a felhalmozási célú kiadások összegét

350 181 000 Ft-ban,
250 835 000 Ft-ban,
99 346 000 Ft-ban hagyja jóvá.

6. §
A Képviselõ testület az Önkormányzat általános tartalékát 8 000 000 Ft-ban,
céltartalékát 89 686 000 Ft-ban hagyja jóvá.
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A képviselõ-testület 2007. január 25-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
A testület a napirendek elõtt tárgyalt a fizikai dolgozók bérkiegészítésérõl.
A testület úgy foglalt állást, hogy a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók közül az A-D kategóriába besoroltak illetményét megvizsgálja. Ez alapján
az intézményvezetõk egy bértömeget kapnak majd a 2007. évre vonatkozó
bérkiegészítésre.
A testület foglalkozott az iskola igazgató és a pedagógusok között kialakult
helyzettel. A probléma tisztázása, az iskolai munka átvilágítása érdekében a
testület úgy döntött, hogy szakértõt kér fel.
1. Beszámoló a két ülés közötti idõszakról
A beszámolót a képviselõk tudomásul vették.
2. Költségvetés I. forduló
A testület megismerte a költségvetés bevételi oldalának számadatait. A költségek tervezése
érdekében az intézményeket a képviselõk felkeresik, felmérik az igényeket, ami alapján készül
el a költségvetés, melyet február 15-ig kell elfogadni.
3. Egyebek
• A testület elfogadta az 1/2007.(I.26.) Kt. rendeletet a helyi adókról, ami a telekadó fizetési
kötelezettség alóli mentességeket állapítja meg.
• Döntés a volt „gázcsere-telep” megvásárlásáról. Az épületet a testület 800 E Ft-ért vette
meg.
• A testület foglalkozott a rendezési terv részmódosítására irányuló kéréssel. A testület egyetértett a 062 és 065 hrsz-ú közutaktól északra esõ külterületi ingatlanok övezeti besorolásának
módosításával, megindítja az ezzel kapcsolatos eljárást.
• Döntött a testület a csatornahasználati díjakról.
• A testület döntött arról, hogy a gyermekvédelmi feladatokat saját mûködési engedély alapján látja el, míg a kistérség át nem veszi a feladatot.
• Elfogadta a testület a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítását
a belsõ ellenõrzésre vonatkozóan.
• Egyetértett a testület a Magyar Nemzeti Múzeum döntésével, hogy a helyi bemutatóhelyet
látogatóközponttal kívánja bõvíteni. Ehhez az önkormányzat 5 M Ft-tal járul hozzá.
• A testület egyetértett azzal, hogy Szárliget község csatlakozzon a Szabálysértési Hatósági
Igazgatási társuláshoz, melynek községünk is tagja.
• Határozott a testület munkavédelmi és tûzvédelmi szakember foglalkoztatásával.
• A testület megszüntetette a korábbi katasztrófavédelmi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzõdést.
• A korábbi évek gyakorlatát követve engedélyezte a testület Sipos Lászlóné vállalkozónak az
idei búcsú megrendezését.
• A testület határozott arról, hogy a Mozgáskorlátozottak KEM-i egyesületének támogatást
nyújt.
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• Döntött a testület arról, hogy az oktatási intézmények mûködését a jövõben is saját maga
látja el, nem kíván Tatabánya várossal ilyen társulásban részt venni.
• A testület tudomásul vette dr. Nagy Sándor polgármester bejelentését, miszerint az Ady
utcai útépítéssel kapcsolatban felmerült állami támogatás fel nem használt támogatási összegérõl (ÁFA csökkenés miatt) – I. ütem 244 461 Ft, II. ütem 357 743 Ft – a lemondó nyilatkozatot aláírta.
• A testület elfogadta egy képviselõ bejelentését arra vonatkozóan, hogy három havi tiszteletdíjáról lemond, és azt az önkormányzat feladatai ellátására felhasználhatja.
• A testület módosította a közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló rendeletét,
melynek két rendelkezésével kapcsolatban törvényességi észrevételt tett a Közigazgatási Hivatal.
• Döntött a testület arról, hogy a Szõlõsi Krónika c. könyvbõl 70-70 db tiszteletpéldányt biztosít a szerzõknek, Szûcs Imre és Szabó Mária tanároknak.

Lomtalanítás
Az AVE Tatabánya Zrt.-vel kötött települési szilárd hulladék szállítási szerzõdés alapján külön térítés nélkül idén is lehetõségünk van a nagyobb méretû és
mennyiségû lakossági hulladékok díjmentes elszállítására.

A lomtalanítás tervezett idõpontja április 3. (kedd).
Kérjük, hogy az elszállíttatni kívánt hulladékaikat (építési törmelék
és veszélyes anyagok kivételével) az ingatlanuk elõtti közterületre kihelyezni szíveskedjenek!
Az esztétikus lakókörnyezet megõrzése érdekében
kérjük, hogy legkorábban március 31-én (szombaton) helyezzék ki a hulladékokat, így azok
csak néhány napig maradnak a közterületen.
Felhívjuk figyelmüket, hogy évente csak egyszer nyílik lehetõség a díjmentes lomtalanításra, ezért kérjük, hogy használják ki ezt a
lehetõséget, és ezáltal is kerüljük el az illegális hulladéklerakók környezetszennyezõ és
tájromboló hatását!
Polgármesteri Hivatal
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A képviselõ-testület 2007. február 15-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés közötti idõszakról
A beszámolót a képviselõk tudomásul vették.
2. 2007. évi költségvetési rendelet elfogadása
Az intézménylátogatásokat a képviselõk elvégezték az igények, megoldandó feladatok felmérése érdekében. A pénzügyi bizottság február 8-ai ülésén részletesen megvitatták a tervezetet, az akkori javaslatok a költségvetésbe beépültek. A költségvetés tartalmazza a szlovák
kisebbségi önkormányzat költségvetését is, ami 640 E Ft, s ezt a központi költségvetés biztosítja.
A testület a 2007. évi költségvetést 350 181 E Ft bevételi, valamint 250 835 E Ft mûködési
célú és 99 346 E Ft felhalmozási célú kiadási oldallal fogadta el.
3. Vélemény-nyilvánítás a Tatabánya Városi Rendõrkapitány megválasztásához
A testület tudomásul vette, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság javaslata alapján az Országos Rendõrfõkapitány városi rendõrkapitánnyá tervezi kinevezni
Komocsár Márton rendõr ezredest.
4. Egyebek
• A testület egyetértett a pedagógus szakszervezet kérésével, hogy a 2007. február 21-ére
meghirdetett figyelmeztetõ sztrájk miatt ne kerüljön elvonásra a pedagógusok illetményének a
munkabeszüntetés 2 órájára jutó összege.
• A képviselõ-testület ingatlan értékbecslõt bízott meg azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képezõ 2691/1. hrsz-ú kert mûvelési ágú terület értékét állapítsa meg, mert arra vételi
ajánlat érkezett. A testület az értékbecslés ismeretében dönt majd az eladásról.
• A testület döntött a haszonbérleti szerzõdés alapján használt önkormányzati területek további haszonbérbe adásáról és a haszonbérlet díját 3 Ft/m2-ben állapította meg.
• A testület megállapodást köt a szlovák kisebbségi önkormányzattal, hogy a kisebbségi
önkormányzat mûködtetésében a Polgármesteri Hivatalon közremûködik és elvégzi az adminisztrációs tevékenységet.
• A testület megbízta a pénzügyi és falufejlesztési bizottságot, hogy vizsgálja meg az önkormányzat által kötött bérleti szerzõdéseket, és dolgozza ki javaslatát a bérleti díjakra vonatkozóan.
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Átadásra került a Danagrico Zrt. tojáslé üzeme
Február 22-én átadásra került községünkben a dán tulajdonú Danagrico
Zrt. csúcstechnológiát képviselõ tojásfeldolgozó üzeme.
Az ünnepélyes átadásra számos külföldi és hazai vendég részvételével az
esztétikusan berendezett sportcsarnokban került sor. Köszöntõt mondott
Tóth Zsolt, a Danagrico Zrt. igazgatója, Jens Ronholt, a Danaeg igazgatótanácsának elnöke, Jan K. Henriksen,
a Danaeg vezérigazgatója, Hans
Michael Kofoed-Hansen a Dán Királyság nagykövete, dr. Takács László, a
Baromfi Terméktanács elnöke és
Dr. Nagy Sándor polgármester.
Az üzem jelenleg mintegy 10%-os kapacitással mûködik, a teljes kapacitás
5 000 t tojáslé évente kb. 35 fõ alkalmazotti létszámmal, két mûszakban.

Ez évente kb. 115 millió tojás felhasználását jelenti, amely jelentõs és megbízható értékesítési piacot jelent a hazai tojástermelõknek.
Remélhetõen e jelentõs beruházást továbbiak is fogják majd követni a Skálatérségben a Ker-Est Zrt. ingatlanfejlesztési területén, továbbá az Önkormányzatnak is mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy az 1. sz. fõút mentén a
kereskedelmi, szolgáltató
és könnyû ipari tevékenységek számára megfelelõ fejlesztési területeket
biztosítson.
A Vértesszõlõsön mûködõ és betelepülõ sikeres vállalkozások munkahelyek teremtésével és
jelentõs iparûzési adó fizetésükkel járulnak hozzá
a község fejlõdéséhez, jólétéhez és szépüléséhez.
Ezért az Önkormányzat
maximális segítõkészségét ajánlja fel vállalkozóink számára mindennapos problémáik megoldásában!
Dr. Nagy Sándor
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Az MGKSZ V.71 Vértesszõlõsi
Galamb-, Díszbaromfi és Díszmadár Tenyésztõk
Egyesületének
10. Jubileumi kiállítása 2007. január 27-28.
A kiállítást megnyitotta Kerek Katalin,
a KEM. Mezõgazdasági Közigazgatási
Hivatal fõigazgatója, kiállításunk fõvédnöke. A katalógusban Dr. Nagy Sándor
Vértesszõlõs polgármestere köszöntötte a látogatókat és kiállítókat.
A kiállított 98 törpe és nagytestû díszbaromfi mellett látható volt 3 bütykös
hattyúlúd és Szlovákiából 3-3 futókacsa
és smaragdréce, 260 dísz és röpgalamb,
137 egyedet számláló Jákótól a Hullámos és Törpe papagájig, valamint a kanáriktól az egzótákig sok szép színes
madár. Mindezt 66 kiállító mutatta be,
csak a megyéket jelölve Gyõr-Sopron,
Fejér, Pest, Komárom-Esztergom és
Szlovákiából 6 fõ.

A kiállítás szervezõi
ezúttal is nagy gondot
fordítottak az esztétikus
bemutatóra, és arról
sem feledkeztek meg,
hogy Vértesszõlõs körzetében
levõ falvak és városok óvodásait felkeresve hívták az apróságokat, akik 7 autóbusszal érkeztek mintegy 350-en.
Az eredményes két nap a díjkiosztóval zárult, ahol a díjakat Dr. Nagy Sándor
polgármester és Tóth István Egyesületi
elnök adták át.
Valusek Lászlóné és Tulkán Lajos
Vértesszõlõsi egyesületi tagjaink jubileumi elismerésben részesültek, akiknek
ezúton is gratulálunk!
Zoltánfi Tibor

Az egyesület 2007. évben minden hónap utolsó szombatján
márciustól–novemberig kisállat börzét rendez,
a vértesszõlõsi sportcsarnok elõtti füves területen 7.00–14.00 óráig!
Helyszín:
Vértesszõlõsi Sportcsarnok elõtti füves terület (AGRICOLA mögött)
Március 31. szombat: 7.00-14.00-ig

Augusztus 8. 25. szombat: 7.00-14.00-ig

Április 4. 28. szombat: 7.00-14.00-ig

Szeptember 9. 29. szombat: 7.00-14.00-ig

Május 5. 26. szombat: 7.00-14.00-ig

Október 10. 27. szombat: 7.00-14.00-ig

Június 6. 30. szombat: 7.00-14.00-ig

November 11. 24. szombat: 7.00-14.00-ig

Július 7. 28. szombat: 7.00-14.00-ig

Érdeklõdni lehet:
Tóth István egyesületi elnök 06 (30) 270-5132 • 06 (34) 382-579
Válóczi Ferenc 06 (30) 209-1792
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A vértesszõlõsi iskola farsangi bál helyezettjei
Alsó tagozat:
1.
Bádogember: Vizkeleti Ákos 2.0. • Hóember: Szücs Irisz 2.o.
Denevér: Kis Patricia 1.o. • Ló: Kecskés Orsolya, Németh Rita 3.o.
2.
Szörnyella: Rákosa Rebeka 2.o.
Spongyabob: Bajczik Pál 2.o.,Bajczik Biborka 4.o.
3.
Mamut: Torma Bianka 2.o
Banánfa: 3.o. Horváth Csenge, Velencei Anna, Kurucsai
Ágnes, Gillich Bettina, Bottlik Norbert
Felsõ tagozat:
Csoportos – két elsõ helyezett:
7.o. Gumimacik és 6.o. Irigy Hónaljmirigy
második nem volt.
3.
Dzsesszbalett: 5.o.
Egyéni:
1.
Stern Roland 5.iskola rabja
2.
Faggyas Petra egér a sajtban
3.
Kárpáti Tilla vadnyugati lány
4.
Schlepp Fanni sellõlány
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Mit fõzzünk?
A farsang idõszaka húshagyó keddel
véget ér. Megkezdõdik a negyven napos
böjt, mely Húsvétig tart. Ebben az idõszakban az ember testét, lelkét megtisztítja, úgy készül az ünnepre. Szinte minden településnek volt jellegzetes böjti
étele: A következõ ételeket a mai napig
is készítik Szõlõsön.

Kapuszne oszuchi
Káposztás lepény
½ kg liszthez 3 dkg, cukros langyos tejben felfuttatott élesztõt, 1 egész tojást és 1
tojás sárgáját teszünk. Annyi langyos tejjel
bedagasztjuk, hogy közepes keménységû
tésztát kapjunk. Félig megkelesztjük. Közben
elkészítjük a tölteléket. 1 nagy fej édes káposztát (1-1,2 kg) apróra reszelünk. Picit
megsózzuk és állni hagyjuk. Lábasban olajon
megpároljuk. Nem kell megpirítani, csak a levét elpárologtatni! Kihûtjük. Ha a tészta félig
megkelt négyfelé osztjuk.
Egy közepes nagyságú tepsit kizsírozunk.
Az aljára egy adag vékonyra nyújtott tészta
kerül. Erre rátesszük a párolt káposzta felét,
tejföllel megkenjük, és tésztával beborítjuk. A
tetejét megolajozzuk, és 20 percet pihentetjük. Majd elõmelegített sütõben kb. 20
perc alatt szép, pirosra sütjük.
Krumpli vagy bableves mellé kínáljuk!

Jó étvágyat
kívánunk!

Vajcova omacska
krumplove halusky
Savanyú tojás
krumpli gombóccal
Zsemleszínû ritka rántást készítünk, melyet tejjel felengedünk. Babérlevéllel, sóval, csipetnyi cukorral ízesítjük. Kevergetve felforraljuk. Fejenként 1-2 tojást egyenként a mártásba eresztünk. Vigyázunk,
hogy a tojások egészbe maradjanak. Óvatosan kevergetve felforraljuk.
A tûzrõl levéve ecettel savanyítjuk. Ha
szükséges, sóval ízesítjük. Legvégül keverhetünk bele tejfölt is.
A krumpli gombóchoz a krumplit héjában megfõzzük. Áttörjük. Hozzáadunk 1
egész tojást, sót és annyi lisztet, hogy
könnyen gyúrható tésztát kapjunk. A tésztából kisebb gombócokat formálunk és
lobogó sós vízben, kifõzzük. Ha a gombócok feljöttek a víz színére, leszûrjük, hideg vízzel leöblítjük.
Köretként a savanyú tojáshoz tálaljuk.
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A Mûvelõdési Ház rendezvényeibõl
Tavaszi Gyermekszínház

5 éves a Nyugdíjas Klub

Március 19-én hétfõn délelõtt 9.30 órától a Kistücsök Meseszínpad „Cifratornyú
mesevár, újabb mesékkel” címû zenés
mesejátéka a Mûvelõdési Házban.
Belépõ ára: 100 Ft

Öt éves fennállását ünnepli a Nyugdíjas Klub március 17-én, szombaton
17.00 órától a Mûvelõdési Házban. Ünnepi köszöntõt mond dr. Nagy Sándor
polgármester és Kutenics Mária. Ekkor
köszöntik a klub nõtagjait is a Nemzetközi Nõnap alkalmából. A rendezvényen
fellépnek a mazsorettek. Az ünnepi programot vacsora és bál zárja.

Hangszerek meséi kicsiknek
és nagyoknak
Április 4-én szerdán 10.00 órától gyerekmûsor Gulyás László népzenésszel
Belépõ ára: 100 Ft

Megemlékezés
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezést március 14-én 10.00 órától tartjuk a
Mûvelõdési Házban. Az ünnepi mûsort
az Általános Iskola 4. évfolyamos diákjai adják.
Mindenkit szeretettel várunk!

27. Borverseny
Huszonhetedik Borversenyét tartja a
Vértesszõlõsi Szõlõhegyi Közösségi
Egyesület március 20-a és 24-e között.
Helyszín a Mûvelõdési Ház. Március 20án 13.00-17.00 óra között lehet a borokat nevezni a versenyre. A következõ napon elõsorolják, majd 22-én bírálják õket.
Az ünnepélyes díjátadásra 24-én, szombaton kerül sor. A megmérettetést vacsora és bál zárja.

A Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület hírei
Február 2-án megtartotta éves rendes taggyûlését a Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület, melyen elfogadták az Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentését, a FEB beszámolóját, az éves tagdíj összegét, valamint a 2007. évi költségvetést.
Jung János az Egyesület elnöke tájékoztatása alapján az Egyesületnek összesen 56 rendes és 11 pártoló tagja van, és taglétszáma évrõl évre emelkedik.
Az egyesület 2006. évben 326 E forint bevétellel gazdálkodott, melyet a hagyományos, immár 26. borverseny megrendezésére, ismeretterjesztésre, hagyományõrzésre, szüreti rendezvényre, tanulmányi útra fordított.
Az Egyesület az elmúlt évek munkája alapján egyre nagyobb szerepet vállal a
település hagyományõrzõ és kulturális életében
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• Építési törmelék
ommunális és lomhulladék
•K
Kommunális
• Ipari hulladékok (VESZÉL
YES IS!!)
(VESZÉLYES
Közületeknek és magánszemélyeknek KEDVEZÕ ÁRON!

VIKOM TRANS KFT.  (34) 316-347, 06 (30) 9-169-644
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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