A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2004. február X. évfolyam 1. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
Február 12-én a képviselõ-testület meghozta 2004. évi költségvetési rendeletét, melynek alappillére a takarékos gazdálkodáson alapuló mûködõképesség
biztosítása volt. Az évrõl-évre csökkenõ szabad források számbavétele után megkezdõdnek az elemzések, a viták a felújítások, beruházások lehetõségeirõl. Rendezõ elv az, hogy minél több pályázati támogatást nyerjünk el kiegészítve saját
szerényebb pénzügyi kereteinket.
A Tavasz közeledtével a szokásos lomtalanítással egyidõben környezetünket,
közterületeinket és a határt is méltóbbá kell tenni – takarítással, hulladékelszállítással – jogosan megfogalmazott igényeinkhez.
Falunk minden lakójának kellemes tavaszt, jó egészséget és az EU csatlakozás
során örömteli, jó lehetõségeket kívánok.

Lukács Ottó
Tavaszváró
Felhõk szélén szélén
kandikáló kikelet.
Nap – szelekkel
fújjad szerte a szelet.
Jégcsap könnye
utólsókat csorduljon.
A kertekbe
pázsit-szõnyeg guruljon.
Felhõk szélén
kandikáló üzenet.
Jöjj el, jöjj el,
ülj le körénk kikelet.

Vida István
polgármester

Vértesszõlõs Önkormányzatának
2004. évi költségvetése
A képviselõ-testület a bizottságokkal és az intézményekkel folytatott egyeztetések után 2004. február 12-i ülésén jóváhagyta az éves
költségvetést.
A költségvetés fõbb összefüggései:
Bevételek:
Normatív állami támogatások
Intézmények mûködési bevételei
Személyi jövedelemadó önkormányzatnál
maradó összege
Gépjármûadó
Iparûzési adó
Építményadó
Telekadó
Termõföld bérbeadása
Mûködési célú pénzátvétel
Decentr.támogatás
Befektetések, ÁFA
Pénzmaradvány
Összesen:
Kiadások:
Személyi juttatások és járulékai
Dologi kiadások
Szoc.pol. és támogatások
Lakásépítési hitelek
Áthúzódó beruházások kötelezettségek
Tárgyévi fejlesztések és tartalékok
Összesen:

EFt
112.967
15.400
36.616
14.000
55.000
9.000
3.200
700
4.700
500
3.400
28.000
284.283
EFt
157.502
54.840
21.445
600
4.604
45.292
284.283

Kiadások szakfeladatonként:
Iskola
Óvoda
Igazgatás
Háziszoc.gondozás
Idõsek Klubja
Védõnõi Szolgálat
Településtisztaság
Mûvelõdési Ház
Fogorvosi Szolgálat
Háziorvosi Szolgálat
Egészségház mûködése
Sportcsarnok mûködése
Város- és községgazdálkodás
Temetõi fenntartás
Kulturális tevékenység támogatása
Utak karbantartása, vízelvezetés
Társadalmi és szoc.pol. támogatás

EFt
75.984
47.592
62.252
1.756
7.433
3.670
4.963
3.737
773
31
1.220
4.146
7.874
2.910
2.495
550
7.000

A bevételek oldalán az állami támogatások 4,4 %-kal maradnak el az
elõzõ évitõl. Az intézmények mûködése finanszírozható, de a dologi
kiadások nem haladhatják meg a tervezett mértéket.
A mûködéshez szükséges karbantartási feladatokon kívül a fejlesztések lehetõség szerint vissza nem térítendõ állami támogatású pályázatokhoz kapcsolódnak. Így különösen nagy jelentõséget kap a folyamatos pályázat-figyelés és készítés. 2004-ben az önkormányzat fejlõdését meghatározza, hogy a testületi tagok és az intézmények milyen módon vesznek részt a pályázatok készítésében.
2004. évben eddig 3 pályázatot adtunk be, 1 pályázat elõkészítése
folyik.
Vida István
polgármester

P á l y á z a t
A 2004. évi költségvetés számaiból egyértelmûen következik, hogy
Vértesszõlõs község csak úgy tud dinamikusan fejlõdni, a közintézményeket felújítani a kor követelményeinek megfelelõ szintre,
ha pályázatok segítségével teremti elõ a szükséges összegeket.
Természetesen, a pályázatokhoz önerõt is biztosítani kell, amit a céltartalékból tudunk fedezni.
Amennyiben olyan kedvezõ pályázattal találkozunk, ami a falu fejlõdését nagymértékben elõsegítené, de az önerõ nem áll rendelkezésre,
akkor akár hitelfelvétellel is számolni kell a cél elérése érdekében. Sok
esetben a kedvezõ kamatozású hitelre is lehet pályázni.
A Vértesszõlõsi Hírmondó 2003. decemberi
számában már ismertetésre került az „Információs és Kommunikációs Technológia az
Általános Iskolában” címû beadott pályázat.
Itt a projekt 90 %-ára vissza nem térítendõ
összegre lehetett pályázni, a min. 10 % önerõ
mellett.
A teljes beruházás költsége: 71.237.594 Ft
A pályázott összeg:
60.757.886 Ft
Önerõ (14,7 %):
10.479.708 Ft
Az elbírálás folyamatban van.
2004. elején szintén pályázatot adtunk be az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által kiírt E-Magyarország Pont kialakítására. Gyakorlatilag két helyen, a Kultúrotthonba ill. a Könyvtárba 3-3 db számítógépre
pályáztunk, ahol az internet elérést tudnánk
lehetõvé tenni az érdeklõdõknek. Az önerõ
nélküli pályázat elbírálása folyamatban van.
Amennyiben nyerünk, a telepítés és a helyiségek kialakítása után a mûködés rendjét
közzétesszük.

A falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése, támogatása
A fenti címen jelent meg a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Sapard pályázati felhívása.
Támogatott területek:
• Települési karaktert õrzõ és erõsítõ település-szerkezetek,
utcák és közterületek felújítása, egységes falukép kialakítás
• Egységes településkép kialakítása, a település idegenforgalmi
vonzerejének javítása.
• A település történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek védelme, külsõ és belsõ helyrehozatala.
• A településhez tartozó táji elemek (fasor, vízfolyás) revitalizálása,
védelme, pl. turizmus céllal.
A támogatás formája:
A támogatás mértéke:

vissza nem térítendõ.
az összes jogosult bekerülési költségnek
legfeljebb 75 %-a, maximum 50 millió Ft.

A képviselõ-testület úgy határozott, hogy pályázik a fenti kiírás szerint (beadási határidõ: 2004. április 30.)
Vértesszõlõsön a Tanács utca a legöregebb utca, a település fõutcája. Itt még nyomokban megvan az a táji jelleg, amit elõdeink hagytak
örökül. Ezt a jelleget kívánjuk kialakítani úgy, hogy egyben az utcát fel is
újítjuk.
Természetesen az anyagi lehetõségek itt is korlátozottak a fentiek szerint,
ezért csak a Valusek utcától Tájházig
terjedõ szakaszon tervezzük az átalakítást, a templom teret is beleértve.
A tervezés már folyamatban van.
Amennyiben nyerünk a pályázaton,
a kivitelezés megkezdése elõtt az érintett lakókkal természetesen fel kell venni a kapcsolatot.
Mezõfi Tibor
alpolgármester

Beiratkozás
Az óvodai és az iskolai beiratkozás időpontja:

2004. április 19-én és 20-án 8.00–16.00 óráig.
Szükséges okmányok mindkét intézményhez:
• születési anyakönyvi kivonat,
• hatósági bizonyítvány (ezen szerepel a gyermek neve, lakcíme),
• TAJ kártya.
Az iskolai beiratkozáshoz még: óvodai szakvélemény.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges még a gyermek oltási könyve.
Az iskolai beiratkozáskor kérjük a szülőt arról nyilatkozni,
hogy választja-e a szlovák nyelv tanulását a gyermekének.
Továbbá kér-e menzai (csak ebéd) vagy napközis (3 étkezés) ellátást.
A szlovák nyelvi órát az 1. osztályban március 11-én 9.00 órától tekinthetik
meg a szülők (bemutató tanítást tart Krajczárné Száraz Erzsébet).
A leendő első osztályos tanító április 15-én a 3. és 4. órában 9.55–11.35-ig,
16-án az 1. és 2. órában 8.00–9.40 óráig tart nyílt órát,
amelyekre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.
Óvoda, iskola

ÓVODAI HÍREK
Óvodánk a telet a hagyományos
farsangi mulatsággal búcsúztatta
február 20-án a helyi Kultúrotthonban. Az álarcos bálon sok család
vett részt, az idei évben elsõ alkalommal vendégségbe hívtuk a falu
minden óvodás korú kisgyermekét.
Tettük ezt azért is, hogy a faluban
élõ kisgyermekes családok jobban
megismerjék egymást, az óvoda
dolgozóit, és egy kellemes délutánt
töltsenek velünk. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan elfogadták a
meghívásunkat és jelmezt is öltöttek
erre az alkalomra.

A mulatság jelmezes felvonulással kezdõdött, a talpalávalót a
helyi Samu-party zenekar húzta.
A büfét a Szülõi Munkaközösség
üzemeltette, a zsákbamacska árulását is jelmezbe öltözött anyukák
vállalták. A ruhatárban nagymamák segédkeztek. A táncolást néhányszor félbeszakította a báli játékmester, aki ötletes feladatokat
adott kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Jó hangulatban, vidáman versenyeztek egymással a
családok, kicsik és az iskolás testvérek is.

A mulatságot hagyományosan a kisze báb elégetése zárta,
ezzel jelképesen elbúcsúztattuk
a telet. Köszönjük mindenkinek
a segítséget, a támogatásokat, a
közös játékokban való aktív részvételt, hiszen mindez elengedhetetlenül fontos volt ahhoz, hogy
az idei farsang is hosszú ideig
emlékezetes legyen gyermekeinknek.
Tavaszi programjainkat is igyekszünk változatosan és gyermek
centrikusan megszervezni.
Legfontosabb tennivalónk jelenleg a tanköteles gyermekek
óvodai szakvéleményének elkészítése, beiskolázásuk segítése.
Tavasszal a helyi iskolából a tanító néni ellátogat óvodánkba, és
mi is meglátogatjuk a mostani elsõsöket. Ezzel az iskolával való ismerkedést segítjük az iskolába
készülõ nagycsoportosainknak.
Lesz szülõi értekezletünk is a leendõ tanító nénivel együtt, ahol
a szülõk a helyi iskola programjával, és a tanító nénivel ismerkedhetnek.
Tavaszi programjaink között
szerepel színházlátogatás, úszásoktatás, kirándulás, gyermeknap,
sportnap és nyílt hét is.
A nyílt héten várunk minden leendõ óvodásunkat és szüleiket is
egy közös beszélgetésre, játékra.
Kérem éljenek a felkínált lehetõséggel, ismerjenek meg bennünket,
óvodánkat mielõtt gyermekük óvodáztatásáról döntenek.

Májusban a szlovákiai Udvard
óvodájának küldöttségét látjuk vendégül óvodánkban. Ebben a hónapban köszöntjük az édesanyákat
és a nagymamákat is a hagyományos anyák napi ünnepségünkön.
Tavasszal minden csoport kirándul a szülõi Munkaközösség támogatásával a Budaörsi Vadasparkba.
Az óvoda kiemelt feladata tavaszra a homokozó árnyékolásának
megoldása, valamint minden pályázati lehetõséget igyekszünk felkutatni azért, hogy az udvarunk
minél szebb, kultúráltabb legyen.
A nyári élet alatt is változatos játékokkal, szinte egész napos kint
tartózkodással, élményekben gazdag óvodai életet kínálunk.
Az épület éves karbantartását
2004. augusztus 9-27-ig végzik,
ekkor az intézmény zárva tart.
Távlati terveink között szerepel
a Kismama klub beindítása, ahol
különbözõ szakemberek bevonásával lehetõséget kívánunk nyújtani a szülõk számára az esetleges
nevelési problémák megoldásában, betegségek megelõzésében.
A szülõk számára egy kellemes
délután keretében alkalom nyílhat információ cserére, kötetlen beszélgetésre, az ünnepekre való közös, kreatív készülõdésre. A foglakozások
ideje alatt a gyermekek felügyeletérõl szakképzett pedagógusaink gondoskodnak. A klub indulásáról, részletes programjáról személyre szóló
meghívókban értesítjük a szülõket!
Az óvoda nevelõtestülete

Iskolai eredmények 2003
Két év óta méri a tanulók tudását az Oktatási Minisztérium az általa
kijelölt évfolyamokon és tantárgyakban. Az országos mérés matematikából és olvasásból minden iskolában kötelezõ (= 2969 általános iskola!). 2003-ban a német nyelvet is mérték 800 iskolában.
Az alábbiakban láthatók iskolánk eredményei.
Vértesszõlõsi Általános Iskola
Standardizált átlagos
képességek
OLVASÁSBÓL

Az Önök eredménye:
országos átlag:
községi iskolák
diákjainak átlaga:
közepes községek
diákjainak átlaga:

Standardizált átlagos
képességek
MATEMATIKÁBÓL

566
500
474
473

Az Önök eredménye:
országos átlag:
községi iskolák
diákjainak átlaga:
közepes községek
diákjainak átlaga:

Teljesítménymérõ

Teljesítménymérõ

Az Önök iskolájánál átlagosan
jobban teljesítõ iskolák száma
országosan:
aránya:
gyengébben teljesítõ iskolák száma
országosan:
aránya:
Teljesítménymérõ

Az Önök iskolájánál átlagosan
jobban teljesítõ iskolák száma
országosan:
aránya:
gyengébben teljesítõ iskolák száma
országosan:
aránya:
Teljesítménymérõ

174
6%
2794
94 %

Az Önök iskolájánál átlagosan
jobban teljesítõ iskolák száma
községi szinten: 11
aránya: 1 %
gyengébben teljesítõ iskolák száma
községi szinten: 884
aránya: 99 %

554
500
474
472

263
9%
2705
91 %

Az Önök iskolájánál átlagosan
jobban teljesítõ iskolák száma
községi szinten: 27
aránya: 3 %
gyengébben teljesítõ iskolák száma
községi szinten: 868
aránya: 97 %

Idegen nyelvi kézségek fejlettsége a 6. évfolyamon német nyelvbõl
a település típusa szerinti bontásban (%-ban kifejezve)
Évfolyam Községek Városok

Megyei jogú
városok

Fõváros Vértesszõlõs

Olvasott szöveg értése

40,6

36,2

42,0

43,8

50,3

58,9

Hallott szöveg értése

44,6

42,4

45,1

45,4

52,5

68,3

Írás

49,0

44,8

48,6

53,8

62,6

89,6

Német nyelvi kézségek

44,7

41,4

45,2

47,7

55,3

57,5

Krenner Antalné
igazgató

* * *

Sítábor Szlovákiában
Vili bácsi már szeptemberben elkezdte szervezni a sítábort, melyet nagy
tapasztalattal már évek óta megrendez. Nagy izgalommal vártuk a február 2ai indulást, de aggódtunk is: találunk-e havat a sípályákon?

ˆ

Dél körül érkeztünk meg a valcai sípályára. Sajnos esett az esõ, így kevesebbet
síelhettünk. Este elfoglaltuk a Turany testvérfalunkban lévõ szállásunkat.
A következõ napokban már jó idõnk volt, változatos helyeken síeltünk. Jártunk Rózsahegyen, ahol kabinos felvonó vitt a hegytetõre és egy 3 kilométer hosszú erdei
pályán síelhettünk. Két napig Lucivnán síeltünk, ahol változatos pályák és nagy hó
fogadott minket.
A megfáradt csapatot esti programok is várták a turany
iskolában, diszkót rendeztek számunkra, de pingpongoztunk is. A focimeccsen sajnos kikaptunk a szlovák fiúktól,
de a lányok gyõzni tudtak. Tanáraink hõsiesen harcoltak
a kosár- és röplabda meccsen, de nem tudtak nyerni.
Az utolsó elõtti napot egy síversennyel zártuk, ahol a
kezdõk, a középhaladók és a haladók versenyeztek a másodpercekkel és a kanyarokkal. Az esti eredményhirdetéskor a gyõztesek értékes díjakat kaptak, de minden résztvevõ kapott egy kis ajándékot. Erre az Ökrös-család anyagi
támogatásának köszönhetõen volt lehetõség.
Mi már jó síelõk vagyunk, és nagyon szeretjük ezt a sportot. Mindenkinek ajánljuk, aki még nem próbálta ki, mert
szép tájakon és a jó levegõn öröm a mozgás! Jövõre gyertek minél többen!

ˆ

Kocsis Levente 6. osztályos és Kocsis Bence 2. osztályos tanulók

A vértesszõlõsi „Õszirózsa” Nyugdíjas klub
2003. évi tevékenysége
2003. decemberében tartottuk
mûsoros-zenés, vacsorával
egybekötött értékelõ összejövetelünket.
Örömmel állapítottuk meg,
hogy taglétszámunk 168 fõre
gyarapodott. (nõk száma: 119,
férfiak száma: 49) A taglétszám
alakulása, a rendezvényeink látogatottsága azt bizonyítja, hogy
valóban szükséges volt a nyugdíjas generáció részére egy
olyan közös tevékenységi forma
megszervezése, ahol kulturáltan
tudunk együtt szórakozni, ismereteinket bõvíteni, ahol mindenki politikai és vallási hovatartozását tiszteletben tartva, emberi
méltóságát megõrizve fontos értéknek tekintjük a barátságot, az
egymással való törõdést, községünk értékeinek, hagyományainak megõrzését és a példamutatást.

A 2003. évben 479.391 Ft-ból
gazdálkodtunk. (220.000 Ft önkormányzati támogatás, tagdíj
187.200 Ft, 20.000 Ft Szabó
László, 3.000 Ft Szalai Ferenc és
egyéb) Felhasználtunk 400.972
Ft-ot, maradvány erre az évre
78.419 Ft. A rendelkezésünkre
álló pénzeket igyekeztünk úgy
felhasználni, hogy abból lehetõleg mindenki részesüljön. Zenésmûsoros esteket szerveztünk a
Samu Party közremûködésével,
színházi elõadásokat néztünk
meg Budapesten, kirándulásokat, termálfürdõzéseket szerveztünk. Rendezvényeinken igyekeztünk apróbb ajándékokkal és
vendéglátással kedveskedni tagjainknak.
A szórakoztató rendezvények
mellett színvonalas egészségügyi elõadásokat hallgattunk Dr.
Szamos György fõorvos elõadásában. Köszönet érte.
A polgármester úr elõadásában megismertük a községi
eredményeket, gondokat és terveket.
Rendkívül jó kezdeményezésnek bizonyult ez a forma, élünk
vele az idei évben is.
Rendezvényeinkre egy-egy alkalommal meghívtuk a képviselõket és intézményvezetõket.

Ezek a találkozások lehetõséget
biztosítottak a képviselõk és a
nyugdíjas választópolgárok közötti kapcsolatok erõsítésére. (23
rendezvényt , illetve programot
szerveztünk a 2003-as évben!)
Rendezvényeinket színesítették
a Zimozeleny Asszonykórus, a
tardosi Hagyományõrzõ Kórus,
a 2003-as évben alakult „Õszirózsa” Tánccsoport, a Fialka tánccsoport, az óvodások, iskolások,
valamint Kutenics Miklósné és
Ökrös Krisztián szereplései, szavalatai. Köszönjük közremûködésüket!
A 4. éve jól mûködõ nyugdíjas nõi tornacsapat és vezetõjük Dr. Patakiné Muk Klára továbbra is szeretettel várják a
hölgyeket az iskola tornatermében hétfõn és csütörtökön délután 17 órától.
Vezetõségi tagjaink továbbra is
folyamatosan tartják a kapcsolatot a tagsággal, ellátják a rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatokat, komoly fizikai feladatokat látnak el egy-egy
összejövetel lebonyolítása kapcsán. Önzetlen munkájukat dicséret illeti!
Köszönetet mondunk azoknak a nyugdíjastársainknak, akik
közremûködésükkel és adományaikkal segítették a klub munkáját : Kiss Lajosné és férje,
Pátrovics Miklósné, Busch
Istvánné, Schamberger Józsefné,

Csémy Károlyné, Dávid Jánosné,
Stern Józsefné, Tóth Mihályné,
Kovács Lajos és neje, Németh
Ferencné, Dobsáné Hideg Mária,
Dobos László, Erdélyi Zoltánné,
Skrován Józsefné, Szabó Attila,
Busch Szilárd, Szabó László,
Jánk Róza, Egri Istvánné.
Ez évi terveinket is megfogalmaztuk, ismertettük tagtársainkkal. Reméljük, – hogy kb. azonos anyagi feltételek mellett –
ezeket a terveket sikerül megfelelõ színvonalon megvalósítanunk. Ehhez kérjük mindazok
segítségét akiknek fontos, hogy
nyugdíjasaink megkapják az
õket megilletõ törõdést és megbecsülést.
Busch Józsefné
a Nyugdíjas klub vezetõsége nevében

Beszámoló a Vértesszõlõsi Szõlõhegyi
Közösségi Egyesület
2003. évi tevékenységérõl
2003. január 30-án az Egyesület tisztújító közgyûlést tartott. A leköszönõ vezetõség helyébe újat választott. Döntött az Egyesület tagsági díjáról, miszerint évi 240 Ft helyett évi 1.200 Ft lett. Határozott az immár hagyományos, sorrendben a 23. borverseny megrendezésérõl.
Idõpontja: Borbírálat
Értékelés és díjak átadása

2003. március 19.
2003. március 20.

A borverseny iránt élénk érdeklõdés mutatkozott,
72 bormintát adtak le a gazdák.
A következõ helyezések születtek: 3 arany
11 ezüst
33 bronz
A helyi borverseny
helyezettjei a területi és
megyei borversenyen
is megállták a helyüket.
Ezúton is köszönetet mondok az anyagi
segítségért a támogatóknak, hisz nélkülük
a borverseny helyezettjei a serlegen és elismerõ oklevélen kívül értékes
tárgyjutalmat nem kaphattak volna. Név szerint is szeretném õket felsorolni: Vértesszõlõs Önkormányzata, AGRICOLA Rt., Kormány Mûvek,
Bedei Sándor, Vida István, Vida Péter, Jenei Mihály, OBI Barkácsáruház,
Bauer Kertészeti Áruház, Simecz Róbert, Spektrum Festékáruház, Környe
és Vidéke Takarékszövetkezet.
Az Egyesület és a Bauer Kertészeti Áruház között együttmûködés jött létre, mely szerint a Szõlõhegyi Közösségi Egyesület igazolt tagjai vásárlási kedvezményben részesülnek, ha ott vásárolnak bizonyos árucikkeket. Ez az együttmûködés
2004. évben is érvényes.

2003. december 5-én a Szõlõhegyi Közösség 41
résztvevõvel szakmai tanulmányutat szervezett
Neszmélyre a Szöllösi Pincészetbe. Színvonalas tájékoztatót kaptunk, és értékes információkhoz jutottunk borkezelés tekintetében.
Taglétszámunk az év végére 40 fõre emelkedett.
A borverseny hagyományát folytatni szeretnénk, és a vezetõség úgy határozott, hogy az idén is megrendezzük a
sorrendben 24. vértesszõlõsi borversenyt a következõ forgatókönyv
szerint:
2004. március 23. Borminták begyûjtése
2004. március 24. Borbírálat (5 tagú bíráló bizottság)
2004. március 26. Értékelés és díjak átadása
Nevezési díjak:
egyesületi tagoknak
300 Ft/minta
egyéb résztvevõknek 600 Ft/minta
2004. évi terveink között szerepel a
környezetvédelem, (gyomtalanítás,
parlagfû irtás) és hulladékgyûjtési akciók szervezése, melyben kérjük a tagok aktív közremûködését, és személyes példamutatását.
Szeretnénk eredményeket elérni a
felszíni vizek elvezetése, árkok tisztántartása területén. Anyagi lehetõségeink arányában utak javítására, karbantartása, új útszakaszok létesítésére is többet szeretnénk fordítani.

Szeretném megköszönni
a tagság és a vezetõség
segítségét, nem utolsó
sorban az Önkormányzat
és Vida István polgármester erkölcsi és anyagi
támogatását.

Fontosnak tartjuk továbbá az ismeretterjesztést, az oktatást és tanulmányi utak szervezését.
A kitûzött feladatok megvalósításához szükségesnek tartjuk a
pénzügyi lehetõségek elõteremtését, melynek egyik útját a közhasznúvá történõ minõsítésében látjuk.
Jung János
egyesületi elnök

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Bemutatkozik a
„Segítőkéz Vértesszőlősért” Alapítvány
1998. május 31-én 16 fő alapítványt hozott létre a község műemléktemploma, műemlékei, valamint műemlék jellegű épületeinek megóvására.
Az alapítványt a Bíróság 1998. 09. 04-én közhasznú alapítványként
nyilvántartásba vette.
Az alapítvány vagyona a támogatók befizetéseiből,
majd a 2001. és 2002. évi szja 1 %-ból növekedett.
A templom felújítása során a megrongálódott ablakok cseréjét, valamint
a külső festés után az ajtók fölé az előtetőket finanszírozta az alapítvány.
2003-ban a temetői kápolna külső felújításához
350.000 forinttal járult hozzá.
Az Egyházközséggel és az Önkormányzattal közösen ebben az évben
a temetői kápolna belső festését szeretnénk megvalósítani.
A távolabbi céljaink között elsősorban a templom belső festése, hibáinak
megszüntetése szerepel. Ez előreláthatólag nagy összeget igényel.
Ezúton is tisztelettel kérjük községünk segíteni akaró és tudó polgárait,
hogy adományaikkal, valamint adójuk 1 %-ának felajánlásával
támogassák az alapítványt.

„Segítőkéz Vértesszőlősért” Alapítvány
számlaszáma (Takarékszövetkezetnél):
63300037-13005995
adószáma:
18608490-1-11
Eddigi támogatásukat megköszönjük
és kérjük további segítségüket.
Nagy Tibor
kuratórium elnöke

Tisztelt Adományozóink!

2002-ben az Önök SZJA 1 %-ából közel 374.000 Ft érkezett számlánkra.
Nagyon köszönjük, hogy ily módon is segítik községünk szépítését, intézményeinek mûködését. Ez a támogatás kiemelkedett az elmúlt évekhez viszonyítva.
Ettõl az évtõl lehetõség van az 1 %-ok összegyûjtésére, nem kell már ugyanazon évben felhasználni. Ezér t arra gondoltunk nagyobb összeget eredményesebben tudnak mindazok használni, akihez eljuttatjuk, s így csak a legszükségesebbekre költöttünk.
2002-ben 50.000 Ft-ot fordítottunk a Vértes László utcában lévõ park padjainak bõvítésére, 50.000 Ft-ot ajánlottunk fel a temetõben lévõ kápolna
felújítására. A fennmaradó összeget és az idei évben utalt támogatásokat
már egy nagyvonalúbb elképzeléshez tudjuk felhasználni.
Természetesen célunk nem változik. Minden esetben a falu segítésére, intézményeinek támogatására kívánjuk fordítani.
Ezért kérjük amennyiben terveinkkel egyetértenek használják fel a postaládájukba eljuttatott nyilatkozatokat adóbevallásukban.

Számlaszámunk: 19144067-1-11
PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET VÉRTESSZÕLÕS

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
A 2003. évi személyi jövedelemadó bevallásnál kérjük,
hogy az adójuk 1%-ával támogassák szûkebb hazánk,
Vértesszõlõs fejlõdését.

1%
Több lehetõség is van erre a nemes célra:

„Vértesszõlõsért” Alapítvány
adószáma: 18608706-1-11

Vértesszõlõsi Település Gazdálkodási KHT
adószáma: 18607695-2-11

Pátria Faluközösségi Egyesület
adószáma: 19144067-1-11

„Segítõ kéz Vértesszõlõsért” Alapítvány
adószáma: 18608490-1-11

Vértesszõlõsi Sportegyesület KHT.
adószáma: 18606773-1-11

Adóügyek
A tavasszal együtt közeledik az I. félévi adók fizetésének határideje.
• Az építményadó és a telekadó fizetésének határideje 2004. március 16. A fizetendõ összegrõl az érintettek korábban értesítést kaptak.
• Ugyancsak március 16-ig fizetendõ a 2004. I. félévi iparûzési adó.
A fizetendõ összeg a 2003. évben kiadott fizetési meghagyásban szerepel.
• 2004. január 1-jétõl a gépjármû adózás központilag átalakításra
került. Tekintettel arra, hogy a fizetendõ összegrõl – a számítástechnikai program központi átalakítása miatt – csak február végén tudtuk tájékoztatni a lakosságot, a gépjármûadó 2004. I. félévi összegének befizetési határideje március 31. A jövõben a gépjármû adóztatás a Belügyminisztérium adatai alapján történik. Már most látjuk, hogy a programban elõfordulnak hibák, amit igyekeztünk kiszûrni, hibák azonban
elõfordulhatnak. Ezért kérjük a gépjármû tulajdonosokat, hogy
amennyiben olyan gépjármûre vonatkozó határozatokat kaptak, amelyek már nincsenek a tulajdonukban, azt a hivatal ügyintézõjének szíveskedjenek jelezni.
Ugyancsak legyenek kedvesek jelezni azt, ha 2004. január 1. elõtt
került a tulajdonukba olyan gépjármû, amelyre vonatkozóan módosító határozatokat nem kaptak (olyan is elõfordulhat, hogy az elõzõ években adóztak is az adott gépjármû után, azonban 2004. évre az adó
nem lett kivetve).
Közremûködésüket köszönjük.
Kérjük, hogy a befizetési határidõket szíveskedjenek betartani.

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

