A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa • 2005. május XI. évfolyam 2. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!

Nyár

A május hónap az egyik legfontosabb idõszak
az önkormányzat életében. Nemcsak azért, mert
végetért a fûtési szezon, a tél- és gondjai egy idõre
visszavonulót fújnak, hanem azért is, mert összeáll
a nyári intézményi karbantartások programja, s a
felújítások, beruházások dilemmái és vitái magasra
csapnak.
A településrendezési terv legfontosabb döntései
megtörténnek. Az óvodai és iskolai beiratkozások
fontos kérdésekre adnak választ: meghatározzák a
következõ tanév struktúráját.
A május az év egyik legszebb hónapja. A virágba borult utcák és mezõk kiemelik településünk és
környékének szépségeit és mindenkit arra sarkallnak, hogy házuk és kertjük tavaszi munkái mellett a
közterületek, parkok is szépüljenek, fejlõdjenek.
A május a diákoknak a jövõre készülés hónapja.
A vizsgák, a felvételik során egy idõre eldõl a fiatalok életének egy fontos idõszaka.
Fiataloknak és idõsebbeknek sok tavaszi örömöt,
jó egészséget és eredmény kívánok!
Vida István
polgármester

Aranylik a napsugár,
piroslik a rózsa már,
a pipacs is, mint a láng:
a nyár jött el mihozzánk.
Megszõkül a búza, rozs,
a tóra fény záporoz,
rajta fehér pillangó;
száll egy vitorláshajó.
Szebb az álom sem lehet;
a mezõ ad kenyeret,
mulatságot a nagy víz,
mint a hajó, messze visz…
Borsi Darázs József
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Vértesszõlõs Önkormányzatának
7/2005. (IV. 21.) rendelete
a helyi közút- és közmûépítésekkel kapcsolatos
lakossági hozzájárulásokról
Vértesszõlõs Önkormányzatának képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közút- és közmûberuházások megvalósításával kapcsolatos lakossági hozzájárulások megfizetését az alábbiak szerint szabályozza:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Vértesszõlõs önkormányzatának illetékességi területén minden helyi közút- és közmû beruházásra, melynek megvalósítását önkormányzati rendelet, önkormányzati határozat, ÁRT, RRT, helyi építési szabályzat, vagy szabályozási terv, kötelezõ jelleggel elõírja, továbbá a lakossági
kezdeményezésû útépítésekre.

(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki a kerékpárutak építésére.

(3)

A rendelet az alábbi közút- és közmûépítések hozzájárulásait szabályozza:
a./ az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzati feladatként megvalósuló közutak és
közmûvek építését,
b./ lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló
közutak, közmûvek építését,
c./ utólagos bekötések, rácsatlakozások létesítését.

(4)

Kizárólag vállalkozói alapon történõ építési telekalakítások út- és közmûépítéséhez az önkormányzat anyagilag nem járul hozzá.

2. §
Fogalom meghatározások
(1)

Közút: fogalom-meghatározása azonos a módosított 19/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet 2. § (4) bekezdésben foglaltakkal.

(2)

Közmû: a közterületen lévõ, vagy szolgalmi joggal bejegyzett szennyvízcsatorna, csapadék-víz elvezetõ rendszer és ezek mûtárgyai, beleértve a terület
ellátásához szükséges átemelõket, az ehhez kapcsolódó informatikai rendszert, valamint a gázvezeték, a hozzá kapcsolódó nyomásfokozó és egyéb
mûtárgyai, víz- és elektromos hálózat.

(3)

Építõközösség: fogalom-meghatározása azonos a Ptk. 578/B. § (1) bekezdésben foglaltakkal.

(4)

Fejlesztési hozzájárulás: az 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésben
foglaltak szerint az önkormányzat által létesített utak és közmûvek e rendelet
szerint áthárított költségei.

(5)

Érdekeltség:
–

A közút- és közmûépítésben érintett ingatlan tulajdonosa, kezelõje, bérlõje, haszonélvezõje.

–

Egy érdekeltségi területnek tekintendõ az a településrész (út, utca, tér, stb.),
ahol a beruházás mûszakilag és gazdaságilag hatékonyan megvalósítható.

(6)

Érdekeltségi hozzájárulás: természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok, valamint az Önkormányzat önkéntes együttmûködésre irányuló szerzõdése alapján közút- és közmûépítési célra befizetett összeg.

(7)

Közmûalap: az Önkormányzat által a közmûvek és közutak építésére az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezelt „lakossági összefogással
megvalósuló közmûfejlesztések számlája”.

(8)

Lakóingatlan: az az önálló helyrajzi számmal rendelkezõ, illetve az ÁRT vagy
az OTÉK elõírásai alapján önálló helyrajzi számmal ellátható földterület, amelyre
lakóépület, hétvégi ház, gazdasági épület építhetõ.

(9)

Önkormányzati beruházás: minden olyan beruházás, amelyben az önkormányzat – a költségviselés mértékétõl függetlenül – részt vesz.

(10) Közforgalom céljára megnyitott magánút: beruházó csoport által létesített
út, melyet csak meghatározott feltételek mellett, külön megállapodás keretében vesz az önkormányzat tulajdonba. A beruházó csoport a terv szerinti megvalósítás után magántulajdonosi úttársulást hoz létre a magánút kezelésére,
karbantartására.

II. FEJEZET
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján önkormányzati
beruházásban megvalósuló utak és közmûvek építése
4. §
Eljárás új utcák, telepek vagy övezetek létesítésénél
(1)

Az Önkormányzat a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv elfogadásakor dönt a területek, építési telkek és az azokon elhelyezhetõ építmények rendeltetésszerû használatához szükséges közutakról és közmûvekrõl, valamint ezek
paramétereirõl, figyelembevéve a csatlakozó területek kapacitás igényét is.

(2)

Az újonnan beépítésre, illetve változtatásra szánt területeken az (1) bekezdés
szerint megvalósítandó közutakat és közmûveket – ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez – az önkormányzat építi ki az alábbiak szerint:
a./ Közutat az általa közvetlenül kiszolgált építmények megközelítésére és gépjármû közlekedésre alkalmas módon legalább az elõször átadásra kerülõ
építmény használatba vételéig, a szabályozási tervben és a helyi építési
szabályzatban meghatározott minõségben és paraméterben pedig legkésõbb az úttal kiszolgált telkek mindegyikének legalább egy, az övezeti elõírásoknak megfelelõ és gépjármûvel történõ megközelítést is szükségessé
tevõ építménnyel történõ beépítésig, ill. az utolsó ilyen építmény használatbavételéig.
b./ A közmûveket az általa kiszolgált építmény használatba vételéig.
c./ Az a./ és b./ pontban foglaltak megvalósítására, finanszírozására megállapodást köt az érintett ingatlan-tulajdonosokkal.

(3)

Belterületbe vonást megelõzõ egyeztetések során az önkormányzat minden esetben megállapodik az érdekeltekkel a közmûépítések és a közút létesítésérõl.

(4)

Magánút esetében az út- és közmûépítés az út tulajdonosának (tulajdonosainak) feladata.

5. §
A létesítési költség áthárításának szabályai
(1)

A 4. § (2) bekezdés szerint megvalósított helyi közút- és közmû beruházások
létesítési költségeit az önkormányzat minden esetben fejlesztési hozzájárulás
formájában 100 %-ban áthárítja az érdekeltekre.

(2)

A fejlesztési hozzájárulás megfizetése:
a./ A közút- vagy közmûépítéssel érintett ingatlan tulajdonosát a kivitelezési
munkák megkezdése elõtt tájékoztatni kell a várható befejezési idõpontra
prognosztizált létesítési költségekrõl és a fejlesztési hozzájárulás mértékérõl.
b./ A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén
a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli.
c./ A hozzájárulás kalkulált összegét a munka megkezdése elõtt a tulajdonosoknak az önkormányzat elkülönített számlájára be kell fizetni.
A fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de indokolt esetben az érintett tulajdonos kérelmére a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság véleménye alapján a képviselõ-testület részletfizetést engedélyezhet a 7. § (5) bekezdése szerint.
d./ A fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, vagy részletfizetése
esetén az önkormányzat intézkedik, hogy javára – az ingatlan nyilvántartásban – a fejlesztési hozzájárulási kötelezettség mértékéig jelzálog kerüljön bejegyzésre.
e./ A beruházás megvalósítása után a felek elszámolnak.

6. §
A létesítési költségek számítása
(1)

(2)

Az önkormányzat által megépített közutak és közmûvek létesítési költségének
számításánál az alábbi ráfordítások vehetõk figyelembe:
a./ az engedélyezési és kivitelezési tervek díja, valamint a hatósági, szakhatósági díjak,
b./ a kivitelezési munkák teljes költsége, beleértve a kivitelezéshez szükséges
közterület bontási engedélyében, ill. tulajdonosi (kezelõi) hozzájárulásban
elõírt szintû és mûszaki tartalmú helyreállításának költségét is,
c./ a lebonyolító, ill. a mûszaki ellenõr díja,
d./ a kivitelezés során felmerülõ tervezõi mûvezetés és közmû-szakfelügyelet
költsége,
e./ az üzembehelyezés és az üzembehelyezéshez szükséges – jogszabályi
elõírások szerinti – dokumentációk, bemérések, vizsgálatok költsége,
f./ a létesítéshez szükséges kisajátítás, szolgalmi jog szerzés költsége,
g./ az a./ - e./ pontokban foglalt költségeket terhelõ vissza nem igényelhetõ
ÁFA összege.
A fejlesztési hozzájárulás összegét az esetleges állami és egyéb forrásból biztosított támogatás egységre jutó részével csökkentve kell megállapítani.

III. FEJEZET
Szilárd burkolatú utak, valamint közmûvek önkormányzati beruházásban történõ
építése, és annak lakossági kezdeményezése
7. §
Az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének általános feltételei
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Az önkormányzat saját forrásaiból, központi, illetve más nyilvánosan meghirdetett pályázaton elnyert eszközökbõl – lakossági kezdeményezésre – elvégzi
azokat a fejlesztéseket, melyek nem esnek a rendelet 4. §-nak hatálya alá.
A beruházás megvalósításához az önkormányzat igényli az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok anyagi
hozzájárulását.
Az önkormányzat az út- és közmûépítéssel érintett ingatlanok tulajdonosait a
kivitelezést elõkészítõ munkák megkezdése elõtt tájékoztatja a befejezési idõpontra prognosztizált létesítési költségekrõl és az érdekeltségi hozzájárulás
várható mértékérõl.
Egyidejûleg szándéknyilatkozatukat kéri a beruházásban való részvételükre
és az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére. Amennyiben a tulajdonos részvételi szándékát kinyilvánítja, de jelzi, hogy anyagi körülményei miatt az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére részletfizetési kedvezményt kér, úgy õt
a beruházást támogatók között kell számba venni.
Közös tulajdon csak úgy vehetõ figyelembe, ha a hozzájárulás megfizetésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot minden tulajdonostárs aláírta.
Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra esõ útépítési költségeket az önkormányzat fizeti. Amennyiben az érdekeltek több mint 2/3-a nem nyilatkozik a
hozzájárulás megfizetésére, az önkormányzat a szilárd burkolat vagy közmû
építését elhalasztja. Azon közút- és közmûépítéseknél, ahol az érdekeltek több
mint 2/3-ának részvétele biztosított, az önkormányzat a beruházás megvalósításának elõkészítõ szakaszában az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére
megállapodást köt az érintettekkel.
Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését nem vállaló, az érintett tulajdonosok 1/3-ánál kevesebb számú tulajdonosokat az önkormányzat határozatban
kötelezi a hozzájárulás megfizetésére.
A (2) bekezdés szerint megkötött szerzõdésbõl eredõ, illetve határozatban elõírt
fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az önkormányzat intézkedik az összeg behajtásáról.
A beruházásban fizetési szándéknyilatkozattal résztvevõk vagy önkormányzati határozattal kötelezettek számára – valós tényekkel indokolt kérelem alapján
– részletfizetési kedvezmény adható. A döntést a Szociális és Egészségügyi
Bizottság javaslata alapján a képviselõ-testület hozza.
Az érdekeltségi hozzájárulás fizetés mellett megvalósuló közút és közmûépítések önkormányzati elõkészítõ és végrehajtó feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

IV. FEJEZET
Utólagos bekötések, rácsatlakozások létesítése
9. §
Az utólagos bekötések és rácsatlakozások feltételei
(1)
(2)
(3)

Az önkormányzati tulajdonú közmûvekre történõ rácsatlakozás csak a Polgármesteri Hivatal szakértõjével történõ elõzetes konzultáció után kezdeményezhetõ.
A kezdeményezõ saját költségén megtervezteti a közmû kezelõjével véleményezteti a csatlakozás módját és a megvalósítás tervezett idejét.
A kedvezõ szakmai vélemények birtokában a kezdeményezõ szerzõdést köt
az önkormányzattal a közmûcsatlakozásra és annak mûködtetésére.
A szerzõdés tartalmazza a közmûcsatlakozás egyszeri díját, valamint a tárgyéviönkormányzati rendeletben rögzített közmûhasználati költségeket. A díjak
egy lakóingatlanra vonatoznak.
Több ingatlan esetén a díj a lakóingatlanok számával egyenes arányban nõ.

V. FEJEZET
10. §
Záró rendelkezés
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazandó.
Vértesszõlõs, 2005. április 14.
Vida István
polgármester
*

a rendeletet a testület 2005. április 14-i ülésén alkotta meg.

Náfrádi Marianna
jegyzõ

Mottó: „Másnak térkép e táj...”

Az elmúlt 10 év legfontosabb fejlesztései
Vértesszõlõsön (1994-2004.)
Az emlékezet sajátos tulajdonság az ember életében. Amikor az elõttünk álló
feladatokra és gondokra figyelünk, évrõl-évre kevesebb eredményre és létrehozott értékre emlékezünk, s mindezt természetesnek tekintjük. A visszatekintés azonban néha szükséges és tanulságos. Tegyük meg!
Az elmúlt évek meghatározó eleme volt az útépítések, útfelújítások sora, az
infrastruktúra fejlesztése.

I. útépítések, útfelújítások
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./

12./
13./
14./

Tájház utca kiépítése híddal (lakossági együttmûködéssel).
Jókai utca felsõ szakaszának felújítása, aszfaltborítással.
Domb utca, Homok utca, Erdõsor u. építése, majd aszfaltozása (lakossági
hozzájárulással).
Hegyalja utca, Kertalja utca, Sánc utca építése makadám szintig.
Sport utca csomópont és vízelvezetés, buszöböl kiépítése.
Kánya utca építése, aszfaltozása vízelvezetéssel.
Szabadság telepi belterületi teljes úthálózat kiépítése aszfaltozással (pályázattal, vállalkozói támogatással).
Temetõ mögötti útszakasz aszfaltfelújítása.
Gagarin utca és alsó csomópontja felújítása aszfaltozással.
Vörösmarty utca átépítése, aszfaltozása vízelvezetéssel.
Valusek utca átépítése forgalomcsillapító kapuzatokkal és lámpákkal, védõkorlátokkal, csatlakozó utak kiépítése vízelvezetéssel (Kossuth utca, Petõfi utca,
Árpád utca, Múzeum utca, Tanács utca, Jókai utca) – állami támogatással.
Arany János utca, Múzeum utca, Mókus utca, Szarvas utca aszfaltozása, vízelvezetése (pályázati támogatással).
Tanács utca felsõ szakaszának kiépítése aszfaltozással vízelvezetéssel,
felsõ védõövárokkal (pályázati támogatással).
Patika, Idõsek Klubja melletti belsõ közlekedõ út kiépítése, aszfaltozása.

II. Járdák építése, felújítása
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Valusek utca, a Tanács utca és a Jókai utca között.
Tanács utca felsõ szakasza.
Temetõi járdák.
Homok utca járdaépítés (lakossági támogatással).
Tájház utca járda kiépítése, aszfaltozása.
Iskola udvar és járda aszfaltozása.

III. Parkok építése
1./
2./
3./
4./
5./
6./

Idõsek parkja (károkozások miatt felújításra szorul).
Múzeum alatti park és pihenõ kiépítése (Pátria együttmûködéssel).
Iskola-park (német testvérváros támogatásával).
Iskolai kézilabdapálya aszfaltozása
Sportközpont edzõpálya építése és megvilágító oszlopok kiépítése (pályázati
támogatással).
Templom elõtti parkrendezés (millenniumi kistérségi támogatással).

IV. Intézményi beruházások és felújítások
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./

Sportcsarnok befejezése és üzembe helyezése.
Tájház II. ütem építése.
Régi iskola tetõszerkezetének cseréje.
Ravatalozó újjáépítése.
Iskolai tornaszoba átépítése.
Óvoda-bõvítés játszótérrel, foglalkoztatóval.
Konyha átépítése (pályázati támogatással).
Iskolai melegítõkonyha és étkezõ felújítása.
Mûvelõdési ház klubhelyiségek és mosdók felújítása.
Fûtési rendszerek teljes körû átalakítása: (pályázati támogatással) iskola,
óvoda, egészségház, patika, polgármesteri hivatal, mûvelõdési ház, tájház.
11./ Iskolai számítógép-terem kialakítása (szülõi támogatással).

V. Infrastruktúra-beruházások, felújítások
1./
2./

3./
4./
5./

Csatornahálózat befejezése, üzembe helyezése, átemelõk átépítése,
jelzõrendszer kiépítése
Ivóvízhálózat korszerûsítése:
– Jókai utca -Tanács utca összekötése.
– Tanács utca felsõ szakasz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése.
Térvilágítás felújítása, korszerûsítése a település valamennyi utcájában.
Kiskukás és szelektív hulladékgyûjtés bevezetése pályázati támogatással.
Szabadság-telepi és Vörösmarty utca trafóállomás bõvítése.
Vida István
polgármester

Felújítások 2005. évi tervei
Költséghely

EFt

Mûvelõdési Ház

Akadálymentesítés pály. önrész
(pályázott támogatás 3.000)

600

Temetõ

Kápolna belsõ felújítása

100

Egészségház

Tetõszigetekés felúj.
Gyermekorvosi sz.hõszigetelése
Lépcsõfelújítás

500
100
100

Idõsek Klubja

Parkrendezés
Csempejavítás
Bejárati ajtó + akadálymentesítés

300
100
100+100

Polgármesteri Hivatal

Nyílászárók cseréje
Födém hõszigetelés
Pénzügyi ir. padlófelújítás
Riasztórendszer felülvizsgálata

1.000
400
100
200

Óvoda

Külsõ zöldségtároló tetõ javítás
Csatorna felújítások
Belsõ világítás felújítása (2 csoport)
Bejárati ajtó csere
Számítógépek felújítása

200
100
100
150
174

Iskola

Régi iskola felújítása
hõszigetelõ vakolat (pályázati tám.)
nyílászárók cseréje
világítási rendszer felülvizsg.

10.000

Összesen:

14.424

Karbantartások
Költségvetésben szereplõ tételek
Költséghely

Költségterv

Mûvelõdési Ház

Készülék ell. belsõ jav.

400

Temetõ

Tereprendezés, favágás

100

Településkarbantartás

Sózás, fûnyírás

Egészségház

Lépcsõ jav., belsõ jav.

100

Sportközpont

Pályakarb., belsõ jav.

300

Tájház

Belsõ jav.

100

Város- és
községgazd.

Táblák, fa-, sövényvágás
gépjav. (Karbant. összbér)

400

Idõsek Klubja

Készülék ell., jav.

Önkorm. Ig.

Festés, számítógép karb.
készülék jav.

800

Óvoda

Meszelés, készülék ell., jav.

400

Iskola

Meszelés, készülék ell., jav.

340

Összesen:

1.900

EFt

Bér

1.500

150

1.915+568
889

50

4.890

5.022

Megjegyzés: A város- és községgazdálkodás helyén szereplõ bérek a teljesítés
alapján kerülnek a költséghelyre.
Vida István
polgármester

Pályázatokról!
Mint már Önök által közismert, az Önkormányzat évrõl-évre egyre szûkösebb költségvetésbõl gazdálkodik. A beruházások, fejlesztések, felújítások
nagyon sok pénzbe kerülnek. Ezeket csak úgy tudjuk megvalósítani, ha pályázatokat adunk be, és az önrészt biztosítjuk mellé. Természetesen a pályázatok elkészítése is pénzbe kerül, hiszen terveket, rajzokat, számításokat,
stb. kell a pályázati ûrlap mellé csatolni. A következõ oldalon mellékelek egy
táblázatot a 2005. elsõ 4 hónapjában beadott pályázatainkról.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

„Sok-sok levél van a fán, mind hasonló forma,
Milliónyi levél közt mégsincs két egyforma.”
Lukács Angéla

ÓVODAI HÍREK
Az óvodás gyermekeink között is minden kisgyermek egy kis egyéniség, a
maga gondjaival, örömével, bánatával, s nekünk az a dolgunk, hogy a kis
gyermekeket féltõ gonddal óvjuk, nevelgessük, szeressük. Tesszük ezt
évek óta kitartó türelemmel, szakmai
hozzáértéssel.
Az óvoda a múltban is és a jövõben is
arra törekedett, hogy a faluban élõ kisgyermekek biztonságban és jól érezzék
magukat, találják meg helyüket a közösségben, megfelelõen szocializálódjanak.
Arra neveltük gyermekeinket, hogy
ebben a kis faluban odafigyelünk egymásra, segítjük és tiszteljük a másikat.
Ez a nevelés azonban nem valósulhat
meg a család segítsége nélkül, nagyon
fontos, hogy az óvodai célkitûzéseket a
család is magáénak érezze.
Örömmel mondhatjuk el, hogy az óvodába járó gyermekek szülei nagyon
összetartanak, kialakult baráti társaságok vannak, ahol nem csak a gyerekek
barátok, hanem a szülõk is. A sok-sok
rendezvény alkalmat teremt a társas ismerkedésre, közös beszélgetésre, barátkozásra.
A tavaszi rendezvények sora is elõsegítette a szabadidõ hasznos eltöltését, a
közösségi életet.
A nyílt héten mindenki megfigyelhette, hogyan viselkedik gyermeke az óvodában, kivel és mivel játszik, kik a barátai, minek örül és mitõl szomorú. A leendõ kicsik és szüleik közül is többen él-

tek a felkínált lehetõséggel és meglátogatták a csoportokat. Hiszen olyan jó látni a környezetet, ahol gyermekünk nevelkedni fog 3-4 évig, megismerkedni az
óvoda dolgozóival, eldönteni kire bízom
rá legféltettebb kincsemet, a gyermekemet. Örömmel fogadtuk a látogatásokat,
nekünk is nagyon fontos megismerni a
leendõ kicsiket, megismerkedni eddigi
életükkel, a családokkal.
A nyílt héten a DINÓ kiállításnak is
nagy sikere volt a gyermekek körében.
Volt ugráló vár és színházlátogatás is a
programban.
A tanító néni is meglátogatta az iskolába készülõ nagyokat. A 21 tanköteles
kisgyermek közül 20 kezdi meg az iskolát szeptemberben a Vértesszõlõsi Általános Iskolában.
Tavaszi rendezvényeinket színesítette
a megyei szlovák nemzetiségi találkozó,
amelynek az idei évben Vértesszõlõs
adott otthont. A találkozón Tardos, Tatabánya és a helyi óvodai és iskolai csoportok, valamint a Fialka táncosai vettek
részt. A rendezvénynek nagy sikere volt
a gyermekek és a megyei szlovák nyelvi
nevelést folytató pedagógusok körében
is. Köszönjük Vértesszõlõs Kulturális Bizottságának a rendezvényhez nyújtott támogatását. (Néhány kép a találkozóról
a 17. oldalon)
Óvodánk május 21-én a Tavaszi Fesztivál programjain belül 9.30-tól a helyi
Sportcsarnokban Családi sportvetélkedõt, majd délután 14.00 órától játszóházi foglalkozást tart.

Május 23-án az egész óvoda Budapestre utazik az Állatkertbe a Szülõi Munkaközösség támogatásával, majd május
utolsó hetében a hagyományos évzáróval zárul az óvodai nevelési év.
Nyáron az óvoda összevont csoportokkal mûködik június 1 – augusztus
31-ig. Igyekszünk minél több idõt tölteni
a szabadban, a nyarat az óvodában töltõ kisgyermekeknek is hasznos elfoglaltságot biztosítani. Ezzel is elõsegíteni számukra is a kikapcsolódást, feltöltõdést.
Az új óvodai nevelési év 2005. szeptember 1-jén kezdõdik a beszoktatással,
szeretettel várjuk az új óvodásainkat.

Az összevont szülõi értekezletet augusztus 30-án, kedden tartjuk az óvodában 16.30-kor. Ezen tájékoztatjuk a szülõket az óvoda célkitûzéseirõl, programjairól, a csoportok beosztásáról. Kérem,
hogy a tanév eleji szülõi értekezleten
minden óvodás szülõ vegyen részt, hogy
megfelelõen tájékozott legyen az intézmény mûködésérõl.

A nyárra jó pihenést, kellemes
kikapcsolódást kívánok!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

***

„Akármiben különbözünk is,
a közös bennünk, hogy szeretni vágyunk,
és azt is szeretnénk, hogy szeressenek.”
Hazrat Inayat Khan

Baba-Mama Klub
Megszületünk, s a csoda az emberi élet elkezdõdik, amely egyszeri és megismételhetetlen. Gyermekünk csöppnyi lényként sírdogál, és abban a pillanatban a körülötte álló felnõttek azonnal gondoskodnak róla.
Az édesanya meggyötört arca azonnal mosolyog, elfelejtve a fájdalmas utat,
melyen keresztül magzatának életet adott. Megfogja meleg kezével a kis törékeny
testet, ráfekteti keblére és a két szív már együtt dobog. Elkezdõdik egy hosszú lét,
tele sok csodával s ez a varázslat elkísér bennünket életünkön át.
A varázspálca kezünkben van, mellyel irányíthatjuk gyermekünk fejlõdését, életének alakulását.

Dorothy Law Holtz: Egy élet a kezedben
Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek
Megtanulnak szégyenlõsnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
Megtanulnak bûnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
Megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
Megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.
Valóban megtanulhatják megkeresni a szeretetet a világban, ha szeretet veszi
õket körül. Nyitottnak kell lennünk a kritikára, mások élettapasztalatára. A tanácsokat elfogadva nevelhetjük, irányíthatjuk gyermekeink fejlõdését az élet színpadán,
ha szerepeinket jól játsszuk benne szebb lehet tõle a világ. Bátran támaszkodjunk a
családra, barátokra, ismerõsökre, pedagógusokra, a szakemberek ismereteire.
Hasznos kezdeményezés volt a klub létrejötte, az összejövetelek során lelkes óvónõk vigyáztak a kicsikre, míg az anyukák értékes elõadásokat hallgattak pár kellemes órát eltöltve intézményünkben. A részvétel változó volt a gyermekek egészségi
állapotának illetve a családok elfoglaltságának megfelelõen, de nagy népszerûségnek örvendett a fiatalabb korosztály körében is.
A Pátria Faluközösségi Egyesület segítségével sikeres pályázatot nyújtott be az
óvoda, mely elõsegítette a klub mûködését.
Köszönet érte a Pátria Faluközösségi Egyesület tagjainak!
Ebben az tanévben az utolsó összejövetelünkön május 18-án az óvodások köszöntik az édesanyákat. Szeptembertõl a nyári szünet után folytatjuk a klub munkáját további gazdag programkínálattal.

Eddigi mûködésünk során a következõ programokat valósítottuk meg:
• Dr. Varga Zsolt elõadása a szülés utáni fogamzásgátlásról.
• Karácsonyi készülõdés, közös mézeskalácssütés, ajándékkészítés.
• Babamasszázs és jóga az anyukáknak.
• Farsangi mulatozás.
• Wágnerné Sipos Katalin elõadása a szülés utáni depresszióról,
az anya-gyermek kapcsolatról.
• Húsvéti készülõdés, tojásfestés, dekoráció az ünnepi asztalra.
• Horváth Irén elõadása gyermekeink jövõje címmel.
• Egészséges táplálkozás, ételtárolás és ételbemutató.
• Anyák napi köszöntõ – óvodások anyák napi mûsora.

Szeretném megköszönni mindenkinek az önzetlen munkáját a céljaink megvalósításában!
A szülõknek és a pici csemetéknek sok-sok boldogságot, jó közérzetet – növekedjenek, cseperedjenek nagyra! Nyáron sokat tartózkodjanak a szabadban és bátran látogassanak el intézményünkbe, szeretettel várjuk õket a nyári élet során az
óvoda udvarán. Sok szép és hasznos órát töltsön együtt a család.
A következõ idézet mellyel gondolataimat lezárnám, a boldog együttlétek eredményére utalhat majdan:
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait.
Õ azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy ki a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszû
És tevékeny ember váljék belõle.”
(Varga Domonkos)
Finta Lászlóné
óvodapedagógus

Nemzetiségi Találkozó 2005. március

Pályázati felhívás
Vértesszőlős Község Képviselő Testülete a 2005. évben is meghirdeti a

„Tiszta udvar, virágos ház”
pályázatot.

A pályázat két kategóriában kerül kiírásra:
1. 1985 előtt épült házak
2. 1985 után épült házak
A pályázókat június elején egy – a civil szervezetek által delegált és
önkormányzati képviselőkből álló – bíráló bizottság fogja egy előre
egyeztetett időpontban néhány perces bírálat idejére felkeresni.

A bírálat szempontjai:
• Az ingatlant határoló közterület rendezettsége.
• Az udvar rendezettsége.
• Növényzet, virágosítás.
Mindenkit bátorítunk a részvételre, ugyanis az értékelés fő szempontjai nem az építészeti megoldások és a költségigényesség, hanem
az egyéni ötletek, a saját munka, a tenni akarás és a lelkesedés.
A pályázat nyertesei arany, ezüst és bronz „Tiszta udvar, virágos ház”
feliratú táblát és tárgynyereményeket kapnak majd.
Összdíjazás: 200.000 Ft.
A pályázat eredménye a Falu Tv-ben és a Vértesszőlősi Hírmondóban kerül majd kihirdetésre, a jutalmakat augusztus 20-án a Polgármester Úr fogja átadni.
Jelentkezési lap kérhető és kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázatok beadási határideje: június 1.
Önkormányzat

Tavaszi Fesztivál
2oo5. május 21. szombat
Program
9.30
1o.3o
11.3o
11.30
13.oo

Óvodások családi vetélkedője
Az etei kutyaiskola bemutatója.
„Amatőr” kutyák ügyességi versenye.
„Tavaszi Kupa” labdarugó mérkőzések
Iskolások sportversenye
Asztalitenisz verseny
14.oo
„Bikára fel” - verseny a rodeóbikán.
15.oo
Karate szakosztály bemutatója
Mazsorett szakosztály bemutatója
Tátika
Nyugdíjas Klub műsora
17.00
Samu Party műsora
18.oo
Kedvenc járgányok bemutatója
19.oo
Napi programok eredményhirdetése
19.30
Tábortűz
Discó
13 órától folyamatosan
- légvár, kisvasút és rodeó bika . Használata ingyenes.
- játszósátor
- egészségügyi sátor (vércukor szint és vérnyomás mérés)
- aszfaltrajz
- arcfestés
- főzési lehetőség
- büfé
Szabadidős programunkra sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Kérjük tiszteljenek meg minket jelenlétükkel és jó szórakozást kívánunk kicsiknek – nagyonknak.
Szervezők

A Művelődési Ház
programajánlata
• Május 21. Tavaszi fesztivál (Sportcsarnok és környéke):
Délelőtt 10.30: Az etei kutyaiskola bemutatója,
amatőr kutya szépség- és ügyességi verseny.
– Hozd el kedvencedet! Tedd próbára ügyességét és szépségét!
– A legszebb és legügyesebb kutyákat és gazdijaikat jutalmazzuk!

Délután 18.00:
Hobby járgány bemutató.
Kié a legvagányabb jármű?
Keressük Vértesszőlős
legvagányabb járgányát!
Ha két vagy több kerékkel
koptatod az utat,
ha járgányod híven tükrözi
jellemedet, ha büszke vagy rá,
– hozd el és mutasd meg nekünk!
Mi pedig eldöntjük kié a
legdögösebb járgány e vidéken…
Szavazni a helyszínen lehet.

Gyere és érez
d jól

magad!

• Május 24-én 17 órától bemutatkozik a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló
Közhasznú Egyesület A program keretében természetfotó kiállítás és előadás
várja az érdeklődőket
Az előadás témája: Vértesszőlős és az Által-ér
Előadó: Liszt András a Zöld Sziget Egyesület elnöke

• Június 1-jén Néptánc évzáró gála
• Szentivánéji karnevál június 17-19.
Helyszín: Tatabánya, Csónakázó tó partja, Jubileum park.
A szombat esti (június 18.) felvonuláshoz keresünk 5 fáklyavivő lányt és egy fiatal
párt, aki vállalja, hogy menyasszonynak és vőlegénynek beöltözve egy nyitott
kabrióban ülve az általa képviselt település (Vértesszőlős) élén halad a felvonulás
során. A nyitott autót és a menyasszonyi ruhát a Közművelődés Háza bocsátja a
jelentkezők rendelkezésére.
Jelentkezni lehet: a Művelődési Házban Persikné Katánál, hétköznap 15-19 óráig,
szombaton 14-18 óráig.
• Nyári tábor: Sajtkukac tábor: június 20-24. Minden nap 8h-tól 16h-ig
Program: lovas nap, kutyaiskola látogatás, monostori erőd bevétele, bogarászó
túra a Gerecsében.
Jelentkezni a Művelődési Házban lehet, szülői értekezlet május 26-án 17.00 órától.
A tábor díja előreláthatóan: 3. 500 Ft/fő
Persik Istvánné
Művelődési Ház vezetője

Látogatás Turanyban
Május 6-án kétnapos látogatást tettünk Vida István polgármester úrral és két kollégámmal,
Krajczárné Száraz Erzsébettel és Urbanics Vilmossal szlovákiai testvértelepülésünkön.
A meghívás apropóját az adta, hogy a turany-i általános iskola 45. születésnapját ünnepelte. Itt fogadott minket az intézmény igazgatónõje és a település polgármestere. Együtt mentünk át a kultúrházba, ahol minden gyermek együtt ünnepelt. Nagyon szép mûsorral kedveskedtek iskolájuknak, tanáraiknak és szüleiknek. Jeleneteket, táncokat láthattunk, szép népdalokat és mai modern zenét is hallhattunk. Jó volt látni, hogy a gyerekek milyen örömmel és
lelkesedéssel játszottak, de azt is érezni lehetett, hogy milyen nagy és jól szervezett munka
van a színvonalas mûsor mögött.
A kétórás program után az iskolában rendezett kiállítást tekintettünk meg, majd részt vettünk azon a fogadáson, melyre az iskola mai és egykori tanárai és az önkormányzat képviselõi kaptak meghívást. Mindannyian szívesen fogadtak és köszöntöttek minket.
Másnap a közeli Martin skanzenjében az egykori szlovák falvak épületeit ismerhettük meg
és egy népzenei mûsort is megtekintettünk.
A polgármesterek eszmecserét folytattak településeink fejlõdésérõl, a hasonló gondjainkról és kapcsolataink további fejlesztése mellett foglaltak állást.
Meghívást is átadtunk vendéglátóinknak: szeretettel várjuk õket a szeptemberi szüreti programunkon.
Szabó Mária
igazgatóhelyettes

Tájsebészet
Április 29-én megmozdultak az általános
iskolások a faluban: száz gyermek, tanáraik, valamint mintegy 20 szülõ segítségével
öt helyszínen gyûjtötték a szemetet.
Az Önkormányzat konténereket és zsákokat biztosított a munkához. Az iskolásokhoz
csatlakozott a Pátria Faluközösségi Egyesület, a Sportegyesület és az Õszirózsa Nyugdíjasklub, akik egy héttel korábban a templom
környékét hozták rendbe. Idén is részt veszünk
a Hulladék Munkaszövetség által kiírt, az illegális szemétlerakók megszüntetését célzó Tájsebészet nevû programban, amelyen tavaly a megyei elsõ helyet
sikerült elérniük.
Reméljük, hogy munkánk felhívja a figyelmet arra, hogy a szemetet ne
a természetbe vigyük, hanem a kukába tegyük! Arra kérünk minden jóérzésû szõlõsi polgárt, hogy ne csúfítsa el kis falunk környékét szeméttel! S ha ilyet lát, tapasztal, lépjen fel a szemetelõkkel szemben! Merjünk
rászólni azokra, akik lelkiismeret-furdalás nélkül hajítják ki autójukból a szeméttel tömött zsákokat, vagy talicskaszámra hordják ki a szemetet! Nagyon
elkeserítõ kép fogadott minket a régi szeméttelep helyén, valamint a Szabadság telep felett, az Öregszõlõk végében, amiket tavaly már megtisztítottunk.
Gyakran hangoztatjuk mi, magyarok, hogy a nyugati országokban milyen
tiszta települések láthatók, és milyen rossz a helyzet nálunk. Ez ellen csak
úgy tehetünk, ha szemléletváltás következik be ezen a területen: mindenkinek be kell látnia, hogy csak rajtunk múlik, hogy néz ki környezetünk! Ne
csak a kerítésünkön belül legyen igényünk a tiszta, rendezett portára, hanem
tágabb környezetünkben is!
Köszönjük azok munkáját, akik nem sajnálták szabadidejüket, és kemény
munkával pakolták meg a konténereket. Sajnos, a teljes „termés” eltakarítása nem sikerült, mert a hatalmas konténerek gyorsan megteltek.
A munka folytatását tervezzük, de az igazi cél az lenne, ha a szeméthegyek nem termelõdnének újjá. Tegyünk érte!
Szabó Mária
a tájsebészeti mozgalom vezetõje

Vértesszõlõsi civil szervezetek kerekasztal
megbeszélése
2005. április 7-én a Mûvelõdési Házban találkoztak Vértesszõlõs civil szervezeteinek vezetõi és küldöttei, hogy egy beszélgetés keretében megismerjék a
falu aktuális problémáit és feladatait és kicseréljék véleményüket az együttmûködés érdekében.
Civil szervezetek:

• Hegyközösségi Egyesület
• Pátria Faluközösségi Egyesület
• Vértesszõlõsi Sport Egyesület
• Polgárõr Egyesület
• Egyházközösség
• Nyugdíjas Klub
• BABA-MAMA Klub
• Vöröskereszt helyi csoportja

Miért jöttek létre a helyi szervezetek?
• Képviselni szeretnének egy meghatározott lakossági kört.
• Szervezetten szeretnének részt venni a falu életében.
• Büszkék falujukra és segíteni szeretnék az önkormányzat munkáját
néhány területen.
• Példát mutatnak és lehetõséget biztosítanak az együttmûködésre.
Ezek a szervezetek jellemzõen politikamentesek, mindenki számára nyitottak, akik
segíteni szeretnének.
A beszélgetés, a kölcsönös tájékoztatás után megállapodtak abban, hogy
• a közeljövõben faluszépítõ akciót szerveznek
• pályázati lehetõségekrõl egymást tájékoztatják
• falunapokon részt vállalnak a szervezésbõl,
• évente legalább egy alkalommal hasonló módon találkoznak és
véleményt cserélnek a közösség érdekében.
Vida István
polgármester

Jubileumi borverseny 2005. március 18.
A Vértesszõlõs Szõlõhegyi Közösségi Egyesület ez évben rendezte a jubileumi 25. borversenyt, melyen valamennyi vértesszõlõsi borosgazda
részt vehetett.
A borminták begyûjtése március 15-én történt, melyre sikerült
mozgósítani a gazdákat, és az eddigieket jelentõsen meghaladóan
összesen 100 bormintát (51 fehér bor és
49 vörös bor) adtak le bírálatra.
Március 17-én történt meg a borok
értékelése, melyet a vendégszakemberekbõl álló zsûri a borminták nagy száma miatt két 3 tagú bíráló bizottsággal
értékelt. A bírálat zártkörû és anonim volt.
A 100 bormintából 54 lett helyezett,
8 arany, 17 ezüst és 29 bronz.

Aranyérmesek
Bedei Sándor (nagy arany)
Dobrotka Pál (nagy arany)
Tafota Sándor
Szilágyvári Kálmán (2 db)
Orcsik Imre
Kutenics Gábor
Kocsis Gyula

Ezüst érmesek
Zigó Károly
Kutenics Mihály
Jenei József
Kutenics Gábor
Polgárfi István
Gyalókai Ferenc (3 db)
Szilágyvári Kálmán (4 db)
Kocsis Gyula
Herczeg Tamás

Bedei Sándor
Magyar László
Zigó Gyõzõ

Bronzérmesek
Zigó Károly (2 db)
Tafota Sándor (2 db)
Száraz János (2 db)
Szilágyvári Kálmán (4 db)
Ress István (2 db)
Kutenics Mihály (3 db)
Polgárfi István
Anderla István (Bukta) (2 db)
Jenei József
Kocsis Gyula
Jenei Zoltán
Bajczik Lajos
Gerezdi Józsefné
Sovány János
Jenei Ferenc
Gál Zoltán (2 db)
Gombás Csaba
Orcsik Imre

A díjátadásra március 18-án 18.00 órakor a jubileumhoz méltó ünnepélyes keretek között került sor.
Az ünnepség nyitányaként Vida István
polgármester idézte a kordokumentumnak számító 1981. évi Kertészet és Szõlészet folyóiratnak az elsõ vértesszõlõsi
borversenyrõl szóló újságcikkét. Ezt követõen Hajdú Jánosné, mint akkori szervezõ az elsõ borversenyekre emlékezett,
és felidézte az indulással kapcsolatos
történeteket, azok körülményéit.
A 25. borversenyek résztvevõi közül
néhányan már a kezdetektõl folyamatosan részt vettek boraikkal a megmérettetésen. Szõllösy Mihály, a Zsigmond Király Borlovagrend Nagymestere, az ünnepi hangulathoz méltóan a borrend
díszruháját magára öltve ismertette a bírálati szempontokat, és értékelte az idei
borversenyen részt vevõ borok minõségét. Értékelésében hangsúlyozta, hogy
évrõl évre jobbak a szõlõsi borok, különösképpen a vörös borok.
Az aranyérmes borok gazdái serleget,
oklevelet és tárgyi ajándékot, az ezüstérmesek és bronzérmesek oklevelet és

tárgyjutalmat kaptak. Ez évben azon
borok gazdái, akik helyezést nem értek
el, emléklapot kaptak.
A díjak átadása és az értékelés után
egy vidám hangulatban elköltött vacsora mellett mindenkinek volt alkalma megkóstolni a jobbnál jobb versenyborokat.
Rendezvényünkrõl a megyei napilapok is részletesen beszámoltak.
Ezúton mondok köszönetet az anyagi segítségért a támogatóknak, név szerint: Vértesszõlõs Önkormányzata,
Hans Buck (Muhr am See) Agricola Rt.,
Kormány Mûvek, SZÁM PLAN Kft, CBA
Áruház, AVE Tatabánya Rt, GartenBauer Kertészeti Áruház, Környe és
Vidéke Takarékszövetkezet, Bedei Sándor, Vida István, Rotáció Hungary Kft,
Hegyközség Tata, Bayer Hungária Rt.
és BASF Magyarország Rt.
Megköszönöm azon személyek munkáját, akik közremûködtek a borverseny
szervezésében, lebonyolításában, az ízletes vacsora elkészítésében és felszolgálásában.
Jung János
Egyesületi elnök

Közhasznúsági jelentés
Egyszerûsített beszámoló 2004.
Vértesszõlõs Szõlõhegyi közösségi egyesület

„A” MÉRLEG Eszközök (aktíviák)
2004. december 31.
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.

11.

A tétel megnevezése
b
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

Elõzõ év
c
0

126

adatok E Ft-ban
Elõzõ év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
e
0
0

0

126

Eszközök összesen

126

103

103
0
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„A” MÉRLEG Források(passzíviák)
2004. december 31.
Sorszám
a
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
23.
24.
26.

C.
I.
II.
III.
IV.
V.
D.
E.
F.
I.
II.

A tétel megnevezése
b
Saját tõke
Induló tõke/jegyzett tõke
Tõke változás
Lekötött tartalék
Tárgy évi eredmény alap (k.haszn. tev.)
Tárgy évi eredmény vállalk. tev.
Tartalék
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen

Elõzõ év
c
126

adatok E Ft-ban
Elõzõ év(ek)
Tárgyév
módosításai
d
e
0
103

79

126

47

-23

0

0

0

126

0
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EREDMÉNYLEVEZETÉS
Sorszám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A.
I.

II.
B.
III.
IV.
V.
VI.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

2004. december 31.
adatok E Ft-ban
AlapVállalk.
A tétel megnevezése
tevékenység tevékenység Összesen
b
c
d
e
Végleges pénzbev., elszámolt bev. (I+II)
275
0
275
Pénzügyileg rendezett bevételek
275
0
275
ebbõl:
– támogatások
68
0
68
= alapítói
0
= helyi önkormányzati
50
50
= egyéb
18
18
– tagdíj
59
59
– egyéb bevételek
148
148
Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
0
Végl. pénzkiad., elszámolt ráford. (III-IV-V-VI)
298
0
298
Ráfordításként érv. kiadások
298
298
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások
0
Ráfordítást jelentõ elszámolások
0
Ráfordításként nem érv. kiadások
0
Tárgy évi pénzügyi eredmény (I-III-VI.)
-23
0
-23
Nem pénzben realizált eredmény (II-(IV-V)
0
0
0
Adózás elõtti redmény (I-II)-(III+IV+V)
-23
0
-23
Fizetendõ társasági adó
0
Jóváhagyott osztalék
0
Tárgy évi eredmény (E-F-G)
-23
-23

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról – A Vértesszõlõsi Szõlõhegyi Közösségi Egyesület 2004. évben nem részesült költségvetési támogatásban
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 102.600 Ft pénzeszközzel rendelkeztünk.
A cél szerinti juttatások kimutatása – Az Egyesület cél szerinti juttatást senkinek nem adott.
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 2004. évben Vértesszõlõs Önkormányzatától 50.000 Ft támogatást
kapott.
A vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása.
– Az Egyesület nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezetõ tisztségviselõinek.
A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Ismeretterjesztés, tanulmányutak szervezése, borverseny szervezése és lebonyolítása
é 2004. január 30-án ismeretterjesztõ elõadást tartott felkérésünkre Szõllösy Mihály, a Zsigmond Király Borlovagrend Nagymestere az új borok korai kezelésérõl.

é 2004. március 24-én megrendeztük a 24. borversenyt. 75 mintát adtak le a település gazdái, melybõl a szakmai zsûri 7 arany, 8 ezüst és 29 bronzéremre érdemes mintát jutalmazott.
é Szeptember 25-én részt vettünk a szüreti felvonuláson és az Egyesület tagjai vendégül látták
a német testvértelepülés vendégeit. Az eseményrõl fényképes beszámolót készítettek Muhr am
See regionális lapjában a résztvevõk.
é December 4-én tanulmányi kirándulást szerveztünk Pannonhalmára az Apátság korszerû
pincészetének, valamint a hagyományokat õrzõ Hajduk Henriett pincéjének megtekintésére.
é December 15-én tanfolyamot hirdettünk meg az érdeklõdõknek a környezetvédelem, valamint az integrált szõlõtermesztés aktuális kérdéseirõl.
Környezetvédelem é Résztvettünk a településen szervezett hulladékgyûjtésben, melynek keretében a Szõlõhegyen az illegálisan elhelyezett hulladékokat gyûjtöttük konténerbe.
Jung János
elnök

***

A Polgármesteri Hivatal közleményei
ÉRTESÍTÉS

FELHÍVÁS

Értesítjük a község lakóit, hogy
2005. június 1-jétõl a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
az alábbiak szerint alakul:

Hazánkban mind egészségügyi,
mint gazdasági szempontból jelentõs problémát okoz a parlagfû nagymértékû elterjedése.

Hétfõ:
Szerda:
Péntek:

7-12
7-12
7-12

13-16
13-16

Anyakönyvezés az ügyfélfogadási
idõn kívül is lehetséges:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7-16
7-15
7-16
7-15
7-12.30

Kérjük megértésüket!
Náfrádi Marianna
jegyzõ

Hatékony irtásában társadalmi
összefogásra van szükség.
A parlagfû irtásáról – még virágzás
elõtt – gondoskodni kell. Aki ezt elmulasztja 20.000 Ft-tól – 2.000.000
Ft-ig terjedõ növényvédelmi bírsággal sújtható.
Ezúton kérjük a Tisztelt Polgárokat,
hogy mindannyiunk egészségének
védelme érdekében, aktív közremûködésével állítsa meg a parlagfû terjedését!
Polgármesteri Hivatal

A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Finta Lászlóné a szerkesztõség vezetõje

