A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2007. február XIII. évfolyam 1. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
A Hírmondó történetében új fejezet köszöntött be több szempontból is. Ugyanis, amint azt Vértesszõlõs
Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete már többször is hangsúlyozta, kiemelt szerepet szán
a nyilvánosságnak, a község lakosságának folyamatos és részletes tájékoztatásának.
Ennek jegyében 2007 februárjától a Hírmondó havonta (esetenként az eddigieknél rövidebb terjedelemben) fog megjelenni. Másik szempontból is különleges kiadás ez. Ugyanis szeretnénk minden kedves
szõlõsi polgárt az eddigieknél jóval részletesebben tájékoztatni a Képviselõ Testület munkájáról, döntéseirõl. Ezért a mostani szám fõleg az október 12-ei alakulás óta lezajlott képviselõ testületi ülések jegyzõkönyveinek kivonatait tartalmazza, amelyeket a jövõben is szeretnénk majd rendszeresen közölni.
Másik szempontból is megújul a Hírmondó, ugyanis fõleg helyi vállalkozóink részére (egyúttal
a kiadás költségeit is csökkentendõ) fizetett hirdetések megjelentetésére is lehetõség lesz. A Hírmondó ajánlata: havonta mintegy ezer példányban történõ megjelenés, hirdetési lehetõség, amely
a község minden belterületi ingatlanának postaládájába kerül, korrekt áron.
A Testület 2006. december 14-ei ünnepi ülésén döntött Persik Istvánné Katalin kommunikációs
referenssé történõ kinevezésérõl, aki január 1-je óta a teljes önkormányzati kommunikációért felelõs.
Feladata a községet érintõ minden lényeges információ összegyûjtése és továbbítása a Hírmondó
szerkesztõsége (melynek egyúttal Katalin fõszerkesztõje is lett), a megújult szervezeti formában mûködtetett Falu TV, a (megyei) sajtó és a néhány napon belül induló községi internetes honlapunk felé.
Az egészséges öntudat jegyében intézményeink eddigi szolgáltatói domain megjelölésû e-mail
címeit @vertesszolos.hu címekre cseréltük, a www.vertesszolos.hu weboldalunkon pedig szinte
korlátlan mennyiségû naprakész információ elhelyezésére nyílik lehetõség. A honlapra szeretnénk
többek között felhelyezni a község történetét, intézményei fontosabb adatait, elérhetõségeit, képeket, eseményeket, önkormányzati rendeleteket, szabályzatokat, határozatokat, jegyzõkönyveket,
hasznos dokumentumokat, egy szóval minden olyan anyagot feltölteni, amellyel Önt az eddigieknél sokkal részletesebben informálhatjuk, illetve önkormányzati, hatósági ügyeinek intézésében
segíthetjük.
Kérem, hogy a jövõben lehetõségei szerint figyelje a fenti hírforrásokat, tisztelje meg a Hírmondót vállalkozói hirdetéseivel és tudassa véleményét a Képviselõ Testület bármely tagjával!
Üdvözlettel:
Dr. Nagy Sándor
polgármester

A képviselõ-testület 2006. október 12-ei
alakuló ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményérõl, megbízólevelek átadása
Simon Jánosné a választási bizottság elnökhelyettese ismertette az önkormányzati választás
hivatalos végeredményét, és átadta a megbízóleveleket.
2. Az önkormányzati képviselõk és a polgármester eskütétele
Eskütétel, esküokmány aláírása.
3. A polgármesteri program ismertetése
Dr. Nagy Sándor polgármester ismertette programját.
4. A polgármester illetményének megállapítása
A testület a polgármester illetményét 2006. október 12-tõl havi 200.000 Ft-ban állapította meg.
5. Az SZMSZ módosítása, a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
A testület megalkotta 13/2006.(X.13.) rendeletét a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról. A pénzügyi és falufejlesztési bizottság képviselõ tagjainak megválasztása (a külsõ
tagok megválasztására késõbb kerül sor.)
Elnök: Szûcsné Posztovics Ilona • Tagok: Dr. Bogár István, Dr. Hajba Tamás, Mezõfi Tibor
A szociális és egészségügyi bizottság:
Elnök: Dr. Pluhár Szilvia • Tag: Zoltánfi Zsuzsanna • Külsõ tag: dr. Szamos György
A kulturális és nemzetiségi bizottság:
Elnök: Szabó Mária • Tag: Bedei Sarolta • Külsõ tag: Bartal Vilmosné
6. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása
A testület a titkos szavazás lebonyolítására ad hoc bizottságot hozott létre. A testület titkos
szavazással Tóth Bélát választotta meg alpolgármesternek. Az alpolgármester illetményét 2006.
október 12-tõl havi 80.000 Ft-ban állapította meg a testület.
7. Egyebek
• Vida István leköszönõ polgármester végkielégítését a testület 1.500.000 Ft-ban állapította meg.
• Vida István leköszönõ polgármester részére a korábban hivatalos használatra vásárolt mobiltelefont 1 Ft-ért eladja az önkormányzat.
• Sebességmérõ készülékekre érkezett árajánlatokat a pénzügyi és falufejlesztési bizottságnak adja át a testület további információk beszerzése és javaslat kialakítása érdekében.
• A testületi ülések idõpontjának egyeztetése – minden hónap második csütörtök – októbertõl márciusig 17 órai, áprilistól szeptemberig 18 órai kezdéssel.
• Bécs-Budapest szupermaraton futáshoz kapcsolódás – a rendezvényre 50.000 Ft keretösszeg megállapítása.
• Az 1956-os forradalom emlékére faültetés, illetve emléktábla elhelyezésrõl döntés.

2

A képviselõ-testület 2006. november 9-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés között eltelt idõszakról
A beszámolót a testület tudomásul vette.
2. A Pénzüigyi Bizottság külsõ tagjainak megválasztása, a külsõ bizottsági tagok eskütétele
A testület a pénzügyi és falufejlesztési bizottság külsõ tagjának megválasztotta Ökrös Istvánt,
és Bajczik Lajost.
3. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
A beszámolót a testület tudomásul vette.
4. Beszámoló az adóbevételi terv idõarányos teljesítésérõl.
Elõzetes döntés az adómérték jövõ évi emelésérõl, adórendelet elõkészítésére megbízás a
jegyzõnek. A kommunális adó bevezetésének elõkészítése 2007. június 30-ig.
5. Beszámoló a költségvetés I-III. negyedéves teljesítésérõl
Az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót a testület 241.673 E Ft
bevételi és 224.810 E Ft kiadási teljesítéssel tudomásul vette. Az önkormányzat megalkotta
14/2006.(XI.10.) Kt. rendeltét az önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló
2/2006. (II.24.) Kt. rendelet módosításáról
6. Az SZMSZ felülvizsgálata I. forduló
A rendelet-tervezet megvitatása, módosító javaslatok elfogadása. A jegyzõ megbízása a végleges rendelet elkészítésére.
7. Tiszteletdíjakról szóló rendelet felülvizsgálata
A rendelet-tervezet megvitatása, döntés a következõ ülésen a nyitott kérdések tisztázását követõen.
8. Polgármester és alpolgármester költségátalányának megállapítása
A testület dr. Nagy Sándor társadalmi megbízatású polgármester költségátalányát havi 50.000 Ftban, Tóth Béla alpolgármester költségátalányát havi 16.000 Ft állapította meg 2006. 10. 12-tõl.
9. Egyebek
• Díszmadár kiállítás megrendezéséhez hozzájárulás a sportcsarnokban.
• Az Északi lakóterületen a Halastó utca-Meredek utca-Kispatak utca-Csalogány utca által
határolt tömb kereskedelmi-gazdasági-szolgáltató jellegû területhasználatú telke kertvárosi
jellegû területhasználatú tömbbé változásáról döntés.
• A testület megalkotta 15/2006.(XI.10.)Kt. rendeletét az építési szabályzat módosításáról.
• Az Old Lake Holding Zrt. (Remeteség) fejlesztési elképzeléseinek jóváhagyása, a rendezési
terv részmódosításának megindítása.
• Az Északi lakóterület volt homokbánya területe és az alatta lévõ területsáv lakóövezeti jelleggel való beépítéséhez hozzájárulás. Megbízás a rendezési terv részmódosítására.
• Döntés arról, hogy a képviselõk október havi tiszteletdíjukat nem kívánják felvenni, az az
összeg a fedezete az 1956-os emlékhely kialakításának, ami 146.555 Ft.
• Döntés arról, hogy a testület a Szûcs Imre tanár által készítet Szöllõsi Krónika kiadásának
költségeit megelõlegezi az AVOP Leader pályázat eredményének megjelenéséig annak érdekében, hogy karácsonyra a kötet megjelenhessen.
• A Samufalvi Óvoda karácsony és újév közötti 3 munkanapon zárva tartásáról döntés.
• Rendkívüli testületi ülés összehívása a meg nem tárgyalt napirendek megvitatására.
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A képviselõ-testület 2006. november 13-ai
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Adventi díszkivilágítás
Az adventi díszkivilágítás költségeire 1 M Ft keretösszeg megállapítása, az MD-VILL Kft. megbízása a munka elvégzésével.
2.

A 70 év felettiek karácsonyi ajándékcsomagjáról döntés
– 222 fõ részére egyenként 2.000 Ft összegben.

3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
A testület a szociális és egészségügyi bizottság elõzetes véleményezése és javaslata alapján
döntött arról, hogy 8 egyetemi, fõiskolai hallgató részére nyújt támogatást 10 hónapon keresztül. Erre a célra az önkormányzat 305 E Ft-ot különít el költségvetésében.
4. Hóeltakarítási ajánlatok elbírálása
A téli hóeltakarítási, illetve síkosság mentesítési munkák elvégzésére az önkormányzat az
Exteme-Park Kft-t bízta meg. Az intézmények elõtti járdák, parkolók, buszmegállók környékének hóeltakarítására ill. síkosság-mentesítésére pedig Egervári Pétert bízza meg.
5. A sportcsarnok és mûvelõdési ház gondnoki állásaira pályázat
A sportcsarnok gondnoki feladatainak ellátása 2007. március 31-ig megbízási szerzõdéssel
történik. A kultúrház gondnoki feladatainak áttekintése a 2007. évi költségvetés készítésekor.
6. Egyebek
• Döntés arról, hogy a mezõõri feladatellátás 2006. december 31-ével megszûnik.
• A gyermekjóléti családsegítõ szolgálat feladatellátására megállapodás elõkészítése Tatabánya Megyei Jogú Várossal.
• Az iskola által szervezett sítábor költségeihez 40 E Ft biztosítása, ami Urbanics Vilmos
nyugdíjas pedagógus részvételét biztosítja.
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A képviselõ-testület 2006. december 4-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A testület a napirendek elõtt döntött arról, hogy a Kertalja utcában két 36 wattos közvilágítási
lámpa kerüljön elhelyezésre. A lámpatestek árát – 105 E Ft + áfa – Gáli Sándor Kertalja utcai
lakos fizeti meg az önkormányzatnak.
Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadása.
2. A tiszteletdíjakról szóló rendelet elfogadása.
A testület a 17/2006.(XII.5.) rendelettel fogadta el a képviselõk tiszteletdíját az alábbiak szerint:
• Képviselõi tiszteletdíj (alapdíj) 22.000 Ft/hó.
• Bizottsági tag képviselõ az alapdíjon felül 10.000 Ft/hó tiszteletdíjra jogosult.
• A nem képviselõ bizottsági tag 10.000 Ft/hó tiszteletdíjra jogosult.
• A bizottságok elnökei az alapdíjon felül 15.000 Ft/hó tiszteletdíjra jogosultak.
3. A helyi adókról szóló rendelet elfogadása.
A testület a 18/2006.(XII.5.)Kt. rendelettel fogadta el a 2007. évre vonatkozó adómértékeket:
az építményadó 350 Ft/m2, a telekadó 150 Ft/m2.
4. A jövõ évi hulladékszállítási díj megállapítása
A testület a 19/2006.(XII.5) Kt. rendelettel állapította meg a lakosság által fizetendõ díjtételeket:
75 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
173 Ft + ÁFA
80 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
185 Ft + ÁFA
110 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
260 Ft + ÁFA
240 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
549 Ft + ÁFA
A megállapított díjat a 75 és 80 literes edények esetében 2%-os, míg a nagyobb edények
esetében 6,99 %-os díjnövekedést eredményeznek.
5. A 2007. évi költségvetési koncepció elfogadása
6. A kistérségi megállapodás elfogadása
A polgármester és a jegyzõ felhatalmazása a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás aláírására.
7. Egyebek
• Az önkormányzat honlapjának és weboldalának indítása – a feladat ellátására Dobsa Balázst bízta meg a testület.
• A polgármester, alpolgármester és jegyzõ részére T-Mobile telefon elõfizetés egyenként
3.200 Ft + áfa összegben.
• Emléklap készítése, illetve átadása a községben született, házasságot kötött, illetve letelepedõ állampolgárok, a 10 legnagyobb adózó részére.
• A Valusek utcai adventi díszkivilágítás kiegészítése 200 méter fényfüzérrel.
• Önkormányzati dolgozók részére jutalomkeret megállapítása a havi bruttó bértömeg 30%-ában.
• Döntés arról, hogy a Vértes Volán részvényeinek önkormányzati tulajdonba kerülésével
kapcsolatos esztergomi kezdeményezéshez az önkormányzat nem kíván csatlakozni.
• Közmeghallgatás idõpontjának megállapítása: 2006. december 18. 18.30 óra.
• Egyes képviselõk lemondása novemberi és decemberi tiszteletdíjról. Az így megmaradó
összegek az adventi díszkivilágításra, illetve az Idõsek Klubja felszerelési tárgyainak pótlására
használhatók fel.
• 4 db fa hirdetõtábla megrendelése a hivatal, a Samu ABC, illetve a község két végén lévõ
buszmegállók mellé.
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A képviselõ-testület 2006. december 14-ei
ünnepi ülésének napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló a két ülés közötti idõszakról
Dr. Nagy Sándor polgármester tájékoztatta a testület a legutóbbi ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl, amit a testület tudomásul vett.
2. A testület 2007. évi munkatervének elfogadása
3. A kommunikációs referens megbízása
A testület Persik Istvánné kulturális menedzsert bízta meg a kommunikációs felelõsi, illetve a
tájházzal kapcsolatos feladatok ellátására. Feladata a közérdekû információk eljuttatása az
önkormányzat és intézmények, civil szervezetek és a lakosság irányába. Erre eszköz a helyi
tévé, Hírmondó, honlap, 24 óra, stb.
4. A gyermekjóléti szolgálat és családsegítés átszervezése
A testület megbízta a jegyzõt, hogy a gyermekjóléti és családsegítés feladatellátásának mikéntjét – megállapodás Tatabánya várossal, vagy saját mûködési engedély megkérése – dolgozza ki, hogy a testület a következõ ülésen az ügyben döntést tudjon hozni.
5. Könyvvizsgáló megbízása
A testület Papp Györgynét bízta meg a könyvvizsgálói teendõk ellátásával – aki a korábbi
években már ellátta ezt a feladatot. A megbízásra azért volt szükség, mert az önkormányzatokról szóló törvény értelmében a könyvvizsgáló alkalmazása kötelezõ, ha az önkormányzatnak hitelállománya van, illetve a költségvetés fõösszege a 300 millió Ft-ot meghaladja.
6. Egyebek
• Az Ady utcai útépítéshez kapcsolódó állami támogatás fel nem használt támogatási összegérõl való lemondás témájában a pénzügyi és fejlesztési bizottság, valamint a polgármester
megbízása a lemondás kiküszöbölhetõségének megvizsgálásáról.
• A pénzügyi és fejlesztési bizottság megbízása a telekadó-kedvezményt érintõ módosító
javaslat véleményezésére.
• Döntés arról, hogy az önkormányzat a 100 legnagyobb adózó meghívásával vállalkozói
fórumot szervez 2007. február 22-én. A fórum lebonyolítására 200 E Ft keretösszeg került
megállapításra.
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A képviselõ-testület 2006. december 18-ai
közmeghallgatásáról
A testület az évente egyszer kötelezõen megtartandó közmeghallgatását 2006. december 18-án
tartotta a kultúrotthonban. A lakosság részérõl az érdeklõdés igen csekély volt, mintegy 20 fõ
vett részt.
Dr. Nagy Sándor polgármester tájékoztatást adott az október 1-jei választás óta megtett intézkedésekrõl. Elmondta, hogy a testület elsõdleges feladata az intézmények zavartalan mûködésének
biztosítása. Fõ elvként kell kezelni a hatékonyságot, a költségtakarékos gazdálkodást, át kell tekinteni a létszámgazdálkodást, s ahol indokolt, belsõ átszervezéssel megoldani a feladatokat. Minden
területen ügyelni kell a dologi kiadásokra, motiválni kell az intézményvezetõket a takarékosságra.
A testület kidolgozza a fejlesztési elképzeléseit, melyek megvalósításához elengedhetetlenek a
pályázatokon nyert támogatások. Ehhez megfelelõ tervdokumentációkkal kell rendelkezni. Fontos
feladatnak tekinti a testület a közterületek rendezését, árkok, vízelvezetõk karbantartását, parkok,
faluközpont kialakítását.
Nagy hangsúlyt kell helyezni a nyilvánosság biztosítására, ezért fontos a község honlapjának
mielõbbi indítása.
Az önkormányzat terveit csak úgy tudja megvalósítani, ha abban a község lakói, a civil szervezetek tagjai is aktívan részt vesznek, ehhez kérte mindenki segítségét.
A megjelentek részérõl felmerült:
• az iskola elõtti parkoló megoldása,
• a bankjegy automata szükségessége,
• az orvosi rendelés rugalmasabbá tétele
• a Reiner-köz, valamint a Tanács utca alsó felének a tájháztól a Szabadság telepi elágazásig
tartó részének közvilágítása
• a fõúton sebességmérõ mûszerek felszerelése a faluba bejövõ autók sebességének csökkentése érdekében.
A felvetett kezdeményezéseket, javaslatokat a testület napirenden tartja, megkeresi a lehetséges megoldásokat.

7

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS – 2006.
Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület
Székhely: 2837 Vértesszõlõs, Tanács u. 59.
Adószám: 19147606-1-11
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés: 60.027/1991/9.
Vértesszõlõs, 2007. február 2.

1. Számviteli beszámoló
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2. Kimutatás a költségvetési támogatás
felhasználásáról
A Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület 2006. évben nem részesült költségvetési
támogatásban.

3. A vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület számviteli beszámolója tartalmazza azokat az adatokat, amelyekbõl a vagyoni
helyzetünk megismerhetõ. Befektetett eszközökkel nem rendelkezünk, követeléseink, kötelezettségeink nincsenek, év végén 152 182 forint
pénzeszközzel rendelkeztünk.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
Az Egyesület cél szerinti juttatást senkinek
nem adott.

5. A központi költségvetési szervtõl,
az elkülönített állami pénzalaptól,
a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától,
az egészségbiztosítási önkormányzattól
és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékének kimutatása
Az Egyesület 2006. évben Vértesszõlõs Önkormányzatától 50.000 forint támogatást kapott.

6. A vezetõ tisztségviselõknek nyújtott
juttatások értékének,
illetve összegének kimutatása
Az Egyesület nem nyújtott sem pénzbeli, sem
természetbeni juttatást vezetõ tisztségviselõinek.

tõség volt a korszerû borászati anyagok és segédeszközök megismerésére.
³ Március 23-án rendeztük a 26. borversenyt, melyre minden eddiginél több, összesen
103 borminta (54 vörös és 49 fehér) érkezett,
melybõl 50 lett helyezett, 5 arany, 18 ezüst és
27 bronzérmet ítélt meg a zsûri.
³ Március 25-én a borverseny eredményhirdetését megelõzõen növényvédelmi tanácsadást
tartott a BASF Magyarország Rt és a Bayer Hungária Rt munkatársa, valamint borászati eszközökbõl rendezett kiállítást a Danubius-Markett Kft.
³ Szeptember 10-én a Tatai Hegyközséggel közösen meglátogattuk a Borfesztivált a
Budai Várban, ahol csoportunkat az ÁszárNeszmélyi Borvidék színeit képviselõ Szöllõsy
Mihály vendégül látta abból az alkalomból, hogy
õ bora volt a fesztivál egyik díjnyertese.
³ December 2-án tanulmányi kirándulást szerveztünk a Budai Borvidékre., ahol megismerkedhettünk az ottani szõlõtermesztési és borászati
gyakorlattal, a modern pincészet boraival.
7.2. Hagyományõrzés, szõlõ és borkultúra
ápolása

³ Szeptember 23-án részt vettünk a szüreti felvonuláson, és az Egyesület néhány tagja vendégül
látta a sportcsarnokban a német és szlovák testvértelepülés vendégeit. A Szõlõhegyi Egyesület
borasztalt készített, és gondoskodott az újborról.
7.3. Környezetvédelem, útkarbantartás

³ Az Önkormányzattal felvettük a kapcsolatot, és segítségükkel a Vörösmarty utca vízelvezetõ árok fedlapjának kijavítása megtörtént.
Jung János
elnök

7. A közhasznú tevékenység
rövid tartalmi beszámolója
7.1. Ismeretterjesztés, tanulmányutak szervezése,
borverseny szervezése és lebonyolítása

³ 2006. január 21-én, a Tatai Hegyközséggel közösen szakmai tanulmányutat szerveztünk
a Szõlõszet és pincészet 2006. kiállításra. A kiállítás gazdag szakmai anyagokat tárt fel, lehe9

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
Adózással kapcsolatos tudnivalók
A Képviselõ-testület döntése alapján 2007.
január 1-jétõl kezdõdõen az építményadó mértéke 350 Ft/m2, a telekadó mértéke pedig 150
Ft/m2. Az érintett adózók kiértesítése, a befizetéshez szükséges csekkek megküldése megtörtént, kérjük a befizetési határidõ – március
15. – betartását.
A gépjármûadóban 2007. január 1-jétõl jelentõs változások történtek. „A törvény szerint
a személygépkocsik és a motorkerékpárok estén a korábbi egységes – 1200 Ft/100 kg-os –
adómértéket a gépjármû kora (gyártási éve)
szerint differenciált adómérték váltja fel. A törvény szerint a gyártási évben és az azt követõ
3 naptári évben 300 Ft/kW, a gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 260 Ft/kW, a gyártási
évet követõ 8-11. naptári évben 200 Ft/kW, a
gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 16
Ft/kW, a gyártási évet követõ 16. évtõl pedig
csak 120 Ft/kW az adó mértéke.
Ezen differenciált adómérték és a törvény
szerinti adóalap-változás következményeként
a jövõben az ér tékesebb gépkocsik után a korábbinál magasabb, míg a kevésbé ér tékes
gépkocsik után alacsonyabb adóteherszint érvényesül.” (Idézet a 2006.évi LXI tv. magyarázatából)
A személygépkocsikra vonatkozóan a környezetvédelmi osztálybasorolásra a törvény már
nem alkalmaz kedvezményi szabályozást.
Ugyancsak megszûnik a „4”-es környezetvédelmi besorolású (EURO-II-es) tehergépjármûvek, autóbuszok utáni kedvezmény, míg az
EURO-III-as környezetvédelmi besorolású gépjármûvek után a korábbi 30 %-os kedvezmény
helyett 20 %-os, az EURO-IV-es vagy EURO-Vös környezetvédelmi besorolású gépjármûveket 30 %-os kedvezmény illeti meg.
10

Igen jelentõs változás történt a súlyos mozgáskorlátozott személyeket szállító gépjármûvek adóztatásában is. A módosítás szerint:
„Mentes az adó alól: a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élõ szülõje, nevelõszülõje, mostohavagy örökbefogadó szülõje tulajdonában lévõ
egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érõ
személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelõ személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár.”
(1991. évi LXXXII tv. 5. § f./ pontja)
Tehát nagykorú súlyos mozgáskorlátozott
személyek esetén a családtagok a jövõben nem
vehetik igénybe a gépjármûadó mentességet.
A gépjármûadóval kapcsolatos határozatok
kiadása késõbb fog megtörténni, amikor a központi adatok megérkeznek. Kérjük, hogy a határozatban foglaltakat szíveskedjenek egyeztetni a forgalmi engedélyben talált adatokkal, s
ha bármilyen eltérést észlelnek, azt hozzánk jelezni. A gépjármûadó befizetésének határidejét
is a kiadott határozatban találják meg.
Az adóhátralékok eredményesebb behajtása érdekében folyamatban van végrehajtási
együttmûködési megállapodás megkötése tatabányai önálló bírósági végrehajtóval. A végrehajtónak átadott tartozások összege a végrehajtás költségével megemelkedik, s ezt az adósnak akkor is meg kell fizetnie, ha a végrehajtás
megkezdése után tartozását közvetlenül az adóhatóságnak fizeti meg. A végrehajtás az összes
költség behajtásáig tovább folytatódik.
Vértesszõlõs, 2007. február 5.
Bucskuné Virtás Klára
adóügyi fõmunkatárs

Rendelkezés az adó 1%-áról
Tisztelt Vértesszõlõsi Lakosok!
A VÉRTESSZÕLÕSI SPORT EGYESÜLET 1932-ben alakult meg, tehát
az idén lesz fennállásának 75 éves jubileuma. A születésnapot szeretnénk méltón megünnepelni, ezért arra kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák egyesületünket:

Adószámunk: 18606773-1-11
Köszönjük: VSE

A VÉRTESSZÕLÕSÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetet mond az
adózó állampolgárok korábbi felajánlásaiért, melynek kapcsán az elmúlt
évben 145.981 Ft 1%-os pénzösszeg került az alapítványunkhoz.
Az alapítvány bonyolította a Szõlõsi Madonna pénzkezelését, és 150.000 Ft-tal
támogatja Szûcs Imre – Szabó Mária „Szöllõsi Krónika” címû nagysikerû kiadványának megjelenését.
Alapítványunk 2006 óta közhasznú, számlaszámunk:
63300037-13005452

Az alapítvány adószáma: 18608706-1-11
Tisztelettel kérjük, hogy polgártársaink adójuk 1%-át idén is ajánlják fel a
Vértesszõlõsért alapítvány részére!
Jó egészséget kívánva, köszönettel:
Dr. Szamos György
A kuratórium elnöke

Kérjük támogassa jövedelemadója 1%-ával a
VÉRTESSZÕLÕS SZÕLÕHEGYI KÖZÖSSÉGI EGYESÜLETET!

Adószámunk: 19147606-1-11
Segítségét köszönjük!
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Tisztelt Vértesszõlõsi lakosok!
Mint az Önök elõtt ismeretes, az alapítvány megalakulása óta a templom, a temetõi kápolna, valamint a plébániával kapcsolatos kiadások segítségét kívánja rendezni.
A SEGÍTÕKÉZ VÉRTESSZÕLÕSÉRT ALAPÍTVÁNY ezúton is megköszöni az
adó 1%-ból 2006 . évben befolyt 187.541Ft-ot.
2006 évben a templom belsõ javítására, hittanterem, sekrestye meszelésére, valamint
templomi szobrok festésére használtuk fel. Szeretnénk köszönetet mondani minden adózónak, aki az 1% felajánlás mellett külön adományával járult hozzá, hogy templomunk szobrai
megszépültek.
Köszönünk minden adományt és kérjük, amennyiben lehetõségeik engedik a következõ
idõszakban is segítsék alapítványunkat, hogy segíthessünk.

Adószámunk: 18608490-1-11
Takarékszövetkezetnél vezetett egyszámlaszámunk: 63300037-13005995
Nagy Tibor
Kuratórium elnöke

Tisztelt Vértesszõlõsi adózó állampolgárok!
A PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET megköszöni a korábbi években
szervezetünk javára biztosított 1%-os támogatást. A befolyt összegeket községünkben mûködõ intézmények, szervezetek aktuális igényeinek segítésére
fordítottuk és tesszük ezt a jövõben is.
Ezúttal is kérjük, akinek lehetõsége van személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlására, ez évben is segítse szervezetünket, mely összeg községünk további fejlõdését szolgálja.

Adószámunk: 19144067-1-11
A Pátria Faluközösségi Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával 2005 évben is támogatták az Egyesületet.
A befolyt összegekbõl:
az Iskolának
az Óvodának
a Mûvelõdési Háznak
a Faluháznak
a Fialka Tánccsoportnak
juttattunk.

80.000 forintot,
80.000 forintot,
50.000 forintot,
15.000 forintot,
10.000 forintot

Köszönjük a felajánlásokat, kérjük, hogy a jövõben is támogassák egyesületünket:
Köszönettel:
Pátria Faluközösségi Egyesület
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Kedves szõlõsi Ovisaink!
Szüleitekkel együtt várunk benneteket
2007. február 23-án a Mûvelõdési Házban
tartandó hagyományos farsangnapi vígasságunkra!

Program:
16 óra Jelmezes felvonulás
17 óra Maszkabálba készül az utca,
a talp alá valót a cincogi húzza.
Szól a nóta, táncol a láb,
nevetjük a sok maskarát!
18 óra Búcsúzunk a téltõl, égetjük a farsangot!
Büfé, tánc, tombola
Samufalvi Óvoda

Szeretettel várunk minden mulatni vágyó felnõttet
az óvodai Szülõi Munkaközösség által szervezett

FARSANGI VIGASSÁGRA 2007. FEBRUÁR 24-ÉN!
A bál 19 órakor kezdõdik a helyi Mûvelõdési Házban és kivilágos virradatig tart.

Zene, tánc, tombola!

Jegyek elõvételben az óvodában vásárolhatók!!

13

A Vértesszõlõsi
Mûvelõdési Ház szervezésében

MINDEN KOROSZTÁLYNAK

Foglalkozások (vasárnaponként) március 18-tól.
Részvételi díj: 6.500 Ft/24 óra

Oktató: Földházi Péter
táncmester, koreográfus,
versenytánc tréner, nemzetközi bíró

Beiratkozás, jelentkezés:
Persikné Szabó Katánál a Mûvelõdési Házban
Érdeklõdni tel.: 379-586
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Vértesszõlõsi Állatorvosi Rendelõ
Dr. Márkus Bálint – állatorvos
Dr. Bogár István – kisállatspecialista klinikus szakállatorvos
a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület tagja
Dr. Kehrer Éva
– kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos

Telefon: (30) 519-69-85 • Ügyelet: (30) 6-311-369
Rendelési idõ:
Hétfõ: 1600 – 1800
Kedd: 1600 – 1800
Szerda: 800 – 1000

Csütörtök: 1600 – 1800
Péntek: 1600 – 1800

Szolgáltatások:
Idõpontegyeztetés lehetõsége – vizsgálatokra, oltásokra
Védõoltások, Nobivac vakcinákkal oltási garancia is
Belgyógyászati, szülészeti ellátás
Ultrahangos vizsgálatok
Ortopédiai és baleseti sebészeti szakrendelés (Dr. Bogár István)
Kardiológiai szakrendelés (Dr. Kehrer Éva)
Mikrochip beültetése
Állatútlevél kiállítása
Laboratóriumi kiegészítõ vizsgálatokhoz vérvétel
Sürgõsségi elsõsegély
Hagyományos és speciális nyakörves villanypásztorok forgalmazása kutyák számára
Diétás – a gyógykezelést hatékonyan segítõ – kutya- és macskaeledelek árusítása
Kutya- és macskaeledelek, vitaminok, kozmetikai cikkek és egyéb állattartási
felszerelések árusítása

Készenléti ügyelet:
Hétköznapokon este 20 órától reggel 8 óráig,
hétvégéken és ünnepnapokon, telefonon elõzetesen bejelentkezve,
a Kisállat Szakrendelõben (Tatabánya, Gerecse u. 15.): 30/6-311-369
Vértesszõlõs, Tanács u. 59/A, a Polgármesteri Hivatallal szemben
www.allatorvosdoktor.hu • info@allatorvosdoktor.hu
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Szerkesztõségi hírek
Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Vértesszõlõsi Hírmondó
ezentúl havonta jelentkezik majd hírekkel, információkkal.
Néhány új rovattal szeretnénk színesíteni az újság tartalmát: lehetõséget adunk bemutatkozásra, saját írások, rajzok, grafikák közzétételére,
hozzászólásokra. Megosztjuk olvasóinkkal néhány hagyományos szõlõsi
étel receptjét, életmódtanácsokkal segítjük önöket, hogy megõrizzék jó
kedvüket, fiatalságukat a mindennapokban.
Korlátozott mértékben, de lehetõséget adunk hirdetések elhelyezésére az alábbi feltételekkel: Hirdetéseket a lap mindenkori terjedelmének
30%-áig tudunk fogadni, melynek díja a következõ:

Belsõ oldalon:

1 db A/5 oldal 5.000 Ft+ ÁFA
A/5 oldal fele 3.000 Ft+ÁFA
A/5 oldal negyede 2.000 Ft +ÁFA
A lap hátoldalán elhelyezett hirdetésekre
50%-os felárat számítunk.
A lap megjelenését megelõzõ hónapban elhunyt vértesszõlõsi
lakosok nevét, a hozzátartozók kérésére, ingyen közöljük.

Lapzárta: minden hónap 20-án.
A lap megjelenése a lapzártát követõ hónap elsõ hete.
További információ kérhetõ:
Persikné Katától
a 06/20-93-66-453-as telefonszámon,
valamint a posta.fiok@citromail.hu e-mail címen.
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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