A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2002. december VIII. évfolyam 2. szám
Tisztelt Vértesszõlõsiek!
A Vértesszõlõsi Hírmondó több hónapos szünet után ismét megjelenik.
Lezajlottak a választások, elindult az új képviselõ-testület érdemi tevékenysége. Megalakultak a bizottságok.
Minden megválasztott képviselõnek számba kell venni választási ígéreteit
és javaslatot tenni a megvalósítás módjára.
Felmerült a Hírmondó havi rendszerességû megjelenése. A negyedéves
gyakoriság sûrítésének eddig sem volt akadálya, ha megjelenésre alkalmas
anyag összejön. Itt is kérek minden képviselõt, bizottsági tagot, intézményi
dolgozókat és olvasót, hogy aktuális témákról vagy kérdésekrõl szíveskedjen
írni. A megjelenés kizárólag az elegendõ cikk függvénye.

A közelgõ ünnepekre kellemes hangulatot, egészséget és jó pihenést kívánok.
V ida István
polgármester

„…
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem gõgösködik,
nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal,
mindent eltûr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
…”
(Pál apostol: A szeretet himnusza)

Önkormányzati választások, a bizottságok
megalakulása, a képviselõi munka
Tisztelt Vértesszõlõsiek!
2002. október 20-án Vértesszõlõsön is zökkenõmentesen lezajlottak az Önkormányzati
választások. A helyi választási bizottság három panaszt a törvényeknek megfelelõen bírált el és tette meg a szükséges intézkedéseket. A község lakói átérezték a választás
fontosságát. A 2164 fõ választásra jogosult közül 1111 fõ választópolgár jelent meg a
szavazáson, ami 51,34 % részvételt jelent.
A három polgármester-jelölt szavazatainak száma:
Vida István 759 • Reiner István 243 • Budaházi László 104
Vida István megválasztott polgármester fõállásban látja el feladatait.
A képviselõ-jelöltek közül képviselõk lettek a szavazatok alapján:
• Dr. Szamos György 681 • Bartal Vilmosné 634 • Salamon István 570
• Nagy Sándor 510
• Mezõfi Tibor 500
• Jenei József 482
• Árki Róbert 461
• Németh Ferenc 431 • Dobsa Attila 415
A további képviselõ-jelölteknél a kapott szavazatok alapján az alábbi sorrend alakult ki:
• Gombás Lajos 406
• Budaházi László 404 • Dr. Hajba Tamás 402
• Dr. Gyöngyösi Gábor 352 • Schlepp Tibor 287
• Lepkó Ilona 280
• Ökrös István 259
• Zigó László Sándor 239
Ha egy képviselõi hely megüresedik, helyére a legtöbb szavazatot elért, ill. a listán lévõ
következõ jelölt lép.
2002. október 31-én ünnepélyes alakuló képviselõ-testületi ülés volt, ahol az új képviselõk
letették a hivatali esküt. Vida István polgármester eskütétele után javaslatot tett a testület
mellett dolgozó bizottságokra, azok elnökeire. A testület a javaslatot elfogadta. A polgármester javaslatot tett az alpolgármester személyére. Titkos szavazással Mezõfi Tibort választotta
meg a képviselõ-testület alpolgármesterré.
A 2002. november 14-i képviselõ-testületi ülésen a bizottsági elnökök elõterjesztésében a
testület külön-külön a következõ külsõ tagokat választotta meg, így a bizottságok összetétele:
Pénzügyi és fejlesztési bizottság:
Elnök: Árki Róbert
Belsõ tagok: Jenei József • Nagy Sándor • Bartal Vilmosné • Németh Ferenc
Külsõ tagok: Krenner Antalné • Kissné Szabó Gyöngyi • Vejtey Miklós
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Ügyrendi és Szervezetfejlesztési Bizottság:
Elnök: Jenei József
Belsõ tagok: Salamon István • Nagy Sándor
Külsõ tagok: Csejtei Aurél • Dr. Hajba Tamás
Kulturális és Nemzetiségi Bizottság:
Elnök: Bartal Vilmosné
Belsõ tagok: Dobsa Attila • Dr. Szamos György • Németh Ferenc
Külsõ tagok: Kutenics Mária • Szabó Mária • Bedei Sarolta
Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Dr. Szamos György
Belsõ tagok: Bartal Vilmosné • Salamon István • Dobsa Attila
A külsõ tagokra – az elnök távollétében – a testület nem szavazott.
A bizottságok külsõ tagjai november 20-án megtartott képviselõ-testületi ülésen letették az
esküt. A bizottságoknak nagy szerepe van a képviselõi munkában. A jól mûködõ bizottságok
– ha a munka úgy kívánja – havonta többször is összeülnek, egy-egy témát részletesen,
teljes alapossággal megvitatnak, és javaslatukat a képviselõ-testület elé teszik. A testület munkamódszerében egyre inkább támaszkodik a bizottsági munkára, elfogadja elõterjesztéseit,
de – természetesen – a döntéseket a testület hozza.
A képviselõi munkám folyamán is, de fõleg a választások alkalmával került elõtérbe, hogy
a falu lakói nem tudják igazán, hogy egy képviselõ mit is csinál az önkormányzatban, mivel
foglalkozik, mi a feladata. Lehet, hogy képviselõ-társaim – velem együtt – nem fejtenek ki
kellõ propagandát, de úgy gondoljuk, hogy az eredmények beszéljenek helyettünk.
A falu fejlõdése (utak, járdák, árkok, középületek, stb.) látványos elemekbõl (pl.: egy jól
megrendezett kultúrprogram) áll, illetve kevésbé látványos elemekbõl (tervek egyeztetése,
pályázatok írása, programok megszervezése stb.) tevõdik össze.
Vértesszõlõs képviselõ-testülete minden hónap második csütörtökén tart ülést a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
A TESTÜLETI ÜLÉSEK NYITOTTAK, ODA BÁRKI ÉRDEKLÕDÕ ELJÖHET
ÉS TÁJÉKOZÓDHAT A FALU DOLGAIRÓL.
A FALU TV csatornáján 24 órában képújság üzemel, kérem kísérjék figyelemmel, mindig
az aktuális információkat tartalmazza. A „Vértesszõlõsi Hírmondó” ingyenes, minden postaládában megtalálható, általában negyedévente jelenik meg. Évente egy alkalommal közmeghallgatást tartunk, ahol aktuális témákról beszélünk, a lakosság kérdéseire válaszolunk.
Természetesen a fentieken kívül az önkormányzati képviselõk továbbra is a vértesszõlõsiek
rendelkezésére állnak.
KÉRJÜK KÉRDEZZENEK!
Mezõfi Tibor
alpolgármester
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Költségvetési irányelvek
Vértesszõlõs Önkormányzatának 2003. évi gazdálkodásához
(vitaanyag)
Részlet
f) A gázközmûvagyon befektetés egy részének visszatérítése várható, mér tékérõl
még folynak az egyeztetések.

Helyi feltételek és lehetõségek
Vértesszõlõs önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditása jó. 2003ra áthúzódó bankhitel tartozásunk nincs.
Tartalékaink biztosítják a nyugodt évkezdést
és az átgondolt gazdálkodást (a mûködés
és felhalmozás) lehetõségeit.

Néhány nagy adófizetõnek kivonulását ellensúlyozni szükséges a vállalkozások letelepítésének ösztönzésével, a telektulajdonosokkal való egyeztetésekkel, a rendezési terv módosításával.

1. Bevételek
a) A normatív állami támogatások mértéke nõ, de nem biztosítja az intézmények
költségnövekedéseit.
b) Az intézményi és az alaptevékenységgel összefüggõ bevételek növekedése nem
számottevõ, az infláció mértéke várhatóan
érvényesíthetõ.
c) Adóbevételeknél
– az SZJA helyben maradó részének
növekedése valószínûleg kompenzálja az
adóerõképesség növekedése miatt csökkenõ visszaosztott részt,
– az építményadó mértékének növelése nem indokolt, de az elmaradások feltárásának folytatása célszerû,
– a gépjármûadó teljes egészében itt
marad, mértékének növekedése nem szükséges,
– az iparûzési adónál a környezõ települések szintjét megközelíteni indokolt.
d) A hatékonyabb pályázatfigyelés és készítés fontos eleme a fejlesztési bevételeinknek. Az új szervezeti felállás várhatóan növeli a pályázati eredményességet.
e) A lakossági felajánlások és fejlesztési
hozzájárulások változtathatják a beruházási
sorrendeket.

2. Kiadások
a) A személyi juttatásoknál az elõírt növekedéseket be kell tervezni, a normatív állami támogatások helyi kiegészítésével számolni kell.
b) A dologi kiadások növekedésének
nincs állami támogatási háttere, a helyi adókból történõ pótlás gondos elemzést igényel.
c) A település tisztasági közterület fenntartási normatív bevételek jelentõsen növekednek, de mind az önkormányzati, mind a
lakossági hozzájárulások ennél nagyobb
mértékben nõnek. Az elért színvonalat meg
kell õrizni, sõt javítani, ha szükséges, szervezeti módosítással is.
d) A szociális kiadások, támogatások reálérték szintjét megõrizni, a szervezeti rendszerét javítani szükséges.
e) A közmûvelõdés, sporttámogatások
reálértékét meg kell õrizni, színvonalát javítani kell.
f) Az óvodai, iskolai oktatás-nevelés szintjét tartani kell, a meghatározott prioritások támogatására többletforrások szükségesek,
g) Beruházások, felújítások mér téke
csak pályázati és lakossági források
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igénybevételével nõ, ezér t a tervezésnél
források és tartalékok szükséges átcsoportosítására számítani kell. A Tanács u. korszerûsítése mellett nem kerülhetõ meg a
csapadékvíz-elvezetés rendezése a Hegyalja út környékén. Folytatni kell a faluközpont
tervezését és a pályázati lehetõségek igénybevételét. Az informatikai fejlesztések összehangolt tervezése és megvalósítása az
ésszerûség és a színvonal növekedés irányába kell hasson.

h) Testvérkapcsolatok szintjét megõrizzük, programjainkba a sokszínû együttmûködést reálisan tervezni szükséges, a saját
források pályázatokkal kiegészíthetõk.
i) Civil szervezetek támogatási köre és
mértéke megfelelõ, alapvetõ változtatás nem
szükséges.
j) Testületi és bizottsági kiadások kis mértékben nõnek, az eredmény a színvonalas
munkában követhetõ.
Vida István polgármester

Néhány gondolat a háztartási hulladék-kezelésrõl
Községünk területén a mûanyag edényes hulladékszállítás 1995-ben
került bevezetésre. Törvények és rendeletek együttesen írják elõ, hogy
az ország minden településén 2003. január 1-jétõl kötelezõ áttérni a
hetenkénti hulladékszállításra. A háztartási hulladékot a zártkertekbõl is el fogják szállítani elõre meghirdetett idõpontban. Itt a hulladékot elõre megvásárolt zöld zsákokba kell gyûjteni. Természetesen
megmarad az évenként legalább egy alkalommal a lomtalanítás is.
Az önkormányzat az egyedül élõ 70 év felettiek által fizetendõ díj 50 %-át
átvállalja. Támogatjuk, ha valaki 110 literes kukáját kisebbre, 75 literesre
akarja lecserélni. A kérelmeket a szociális és egészségügyi bizottság bírálja el. Támogatást az kaphat, aki szociálisan rászorul és egy háztartásban legfeljebb ketten élnek. Az edények cseréjével kapcsolatos támogatásról hamarosan tájékoztatást adunk.
Bár községünkben a háztartási hulladék és a lomok elszállítása régóta
megoldott, továbbra is rengeteg szemét kerül ki a határba. Kérek mindenkit, hogy közösen lépjünk fel a szemetet oda szállítókkal szemben a
jogszabályi lehetõségek minden szigorával!
Amennyiben a „szemetelõ” személye ismeretlen marad, a terület tulajdonosának kell gondoskodni az illegálisan lerakott szemét elszállításáról és
a jogi következmények (büntetés) is õt terhelik.

ÓVJUK

ÉS VÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET!
Jenei József
önkormányzati képviselõ
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Az iskoláról 2003-ban
Több évtized óta elõször kaptunk értékelést oktatómunkánkról egy országos mérés alapján ebben az évben. Az ország összes 5. osztályában
mérték a matematika és az olvasásértési készségeket. Az országos összehasonlító adatokat minden iskolának kiküldték. Eredményeinket a következõ táblázat tükrözi.

Az ország összes iskolájából:

Olvasás

Matematika

– Budapesti iskolák átlagpontszáma

525

525

– Megyeszékhelyek iskoláinak átlaga

515

514

– Városi iskolák átlaga

495

497

– Falusi iskolák átlaga

451

449

Vértesszõlõsi Általános Iskola átlaga

543

525

Büszkék vagyunk az eredményre.
Reméltük is, hogy így lesz. Ez az eredmény összecseng továbbtanulási statisztikánkkal is. A 2001/2002-es tanévben végzett 8. osztályosok
eredményei a következõk.
A 8. osztályosokat 100%-ban felvették valamely középfokú iskolába.
7-en, 38%-uk gimnáziumba nyert felvételt, 6-an, 33%-uk szakközépiskolába mehet, 5-en, 27,7%-uk szakmát fog tanulni. Vagyis 72%-uk nyert
középiskolában felvételt.
Részletes eredmények
a tanulmányi versenyekrõl 2001/2002. tanév

1) A sport területén
Sport, diákolimpiai eredmények:
Labdarúgás:
3-4. o. fiúk körzeti verseny 3. hely
5-6. o. fiúk körzeti verseny 3. hely
7-8. o. fiúk (terem foci) nem jutottak tovább,
felsõs lányok: városi bajnokság 4. hely
Kézilabda:

5-6. o. fiúk városi bajnokság 3. hely
5-6. o. fiúk Mc Donalds-kupa 5. hely
Sí: (elsõ alkalommal került megrendezésre)
Bogár Bence és Bogár Péter – országos döntõn
Szlovákiában jó eredménnyel a középmezõnyben végeztek.
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„Fuss 2002 métert a faludért” megyei döntõ:
I. helyezés:
Simon Tímea 5. osztály, Bartal Brigitta 7. o.
II. helyezés:
Török Zsolt 5. o.
III. helyezés:
Eszlári Mónika 6. o. Simon Károly 7. o.
IV. helyezés:
Tálas Péter 6. o.
V. helyezés:
Bartal Roland 7. o.
Egyesületi sporttevékenységben elért eredmények:
Karate:
Schäffer Gergely, Schäffer Dorottya aranyérmesek
Úszás:
Dávid Ágota 3. o. 1. helyezés (megyei döntõ)
Nagy Zsófia 3. o. 7. helyezés (megyei döntõ)
Bogár Bence 4. o. 9. helyezés (megyei döntõ)
Bogár Péter 5. o. 3. és 8. helyezés (megyei döntõ)
2) A felmenõ rendszerû elméleti versenyek
Matematikából:
A Zrínyi országos levelezõs mat. verseny, több fordulós.
A megyei döntõn több száz diák közül:
6. helyezés
Bogár Bence 4. o.
15. helyezés
Magyar Zsolt 8. o.
27. helyezés
Sajtos István 7. o.
45. helyezés
Csémy Ádám 7. o.
50. helyezés
Bogár Péter 5. o.
53. helyezés
Gombás Péter 3. o.
s az elsõ 100-ban végzett még: Mátyás Norbert 4. o., Tallián Adrienn
8. o., Török Bence 3. o.
A Bolyai matematika verseny döntõjébe jutott 26 tanulónkból 6 fõ:
Gombás Péter 3. o., Bogár Bence 4. o., (IV. helyezés), Bogár Péter
5. o., Sipos Eszter 5. o., Csémy Ádám 7. o. és Korfanti Balázs 8. o.
(VI. helyezés).
Az Alma Mater matematika verseny országos végeredményeként:
1. helyezés
Faggyas Eszter 1. o.
13. helyezés
Badár Lídia 2. a.
Zách Dániel 2. b.
9. helyezés
Szabó Ádám 3. b.
19. helyezés
Czirkó Gábor és Nándor 1. o.
Nagy Zsófia 3. b.
16. helyezés
Szabó Aletta 4. o.
27. helyezés
Mackó Dávid 4. o.
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38. helyezés
Frecska Máté 1. o.
s az elsõ 100-ban végzett még:
Szlis Csaba és Gyenes Tünde 2. b. osztályosok.
A magyar nyelvi versenyek:
Alma Mater magyar verseny
1. helyezés
Faggyas Eszter 1. o. magyar
2. helyezés
Szádeczky Anetta 2. a. nyelvtan
5. helyezés
Lizánecz Márta 4. o. irodalom
7. helyezés
Mackó Daniella 2. a. irodalom
9. helyezés
Badár Lídia 2. a. irodalom
11. helyezés
Török Alexandra 4. o. meseíró
31. helyezés
Lovasi Alexandra és Mackó Dávid 4. o. meseíró
34. helyezés
Lizánecz Márta 4. o. nyelvtan
Az Arany János anyanyelvi verseny országos döntõjébe került
Csenke Éva, Korfanti Balázs, Tallián Adrienn 8. osztályosok és
Török Zsolt 5. osztályos.
Közülük: Török Zsolt országos 10., Tallián Adrienn 3. helyezést
szerzett.
Az állami meghirdetésû Simonyi Zsigmond Helyesíróverseny
megyei döntõjébe jutott Török Zsolt 5. o. és Tallián Adrienn 8. osztályos. Török Zsolt 25., Tallián Adrienn 15. helyezett lett.
A szintén állami szervezésû Nyelvünkben élünk kommunikációs
verseny megyei döntõjén Tallián Adrienn 8. osztályos II. helyezést
ért el.
Az olvasás éve alkalmából tanulmányi versenyt hirdetett a Jonatán Könyvmolyképzõ.
A versenyben a legrangosabb, a Könyvmolyok mestere címet elnyerte:
– Csizmazia Krisztián 2.b.
– Gebauer Anett 2. b.
– Gombás Péter 3. a.
– Kiss Péter 3. b.
– Török Bence 3. b.
– Bogár Péter 5. o.
– Bogár Bence 4. o.
Kiemelt címet: A könyvmolyok kiváló mestere címet nyert: Zách
Dániel 2. b. osztályos tanuló.
Zách Dániel a tatabányai Kölcsey tanulmányi versenyen 3. helyezett lett.
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A környezetismeret-környezetvédelem témakörében szervezett
versenyek közül az Alma Mater versenyén:
7. helyezés
Nagy Zsófia 3. b.
11. helyezés
Lizánecz Márta 4. o.
12. helyezés
Maczkó Dávid 4. o.
13. helyezés
Maczkó Daniella 2. a.
17. helyezés
Schäffer Gergely 4. o.
21. helyezés
Sóstai Hajnalka 3. b.
A Tatabánya városi környezetvédelmi csapatverseny döntõjébe
kerültek (a versenyen helyezést nem hirdettek):
a 3. b. osztály csapata: Tukarcs András • Michalek Máté • Török
Bence • Havasi Gergely a 4. osztály csapata: Kocsis Levente •
Bogár Bence • Szabó Aletta • Lizánecz Márta

GRATULÁLUNK!
A nyár a felújítások és a táborozások jegyében zajlott. Jelentõs pénzt fordított az
Önkormányzat az iskolai melegítõkonyha és az udvari vizesblokk belsõ felújítására.
A legörömtelibb esemény a sport- és pihenõpark megvalósulása volt. Ehhez a
beruházáshoz nyújtott támogatást a német testvérkapcsolat legjelesebb szorgalmazója, a 2000. évi itt-tartózkodásakor váratlanul elhunyt Hans Balzer családja
mintegy 600 E Ft-tal. A távol- és magasugró pálya építésére pályázaton nyertünk
215 E Ft-ot, a tavalyi jótékonysági bevételbõl épült a viacolor burkolatú sorakozótér
és a petanque-pálya.
Anyagi javakra rendszeresen pályázik az iskola: az idei össznyeremény
805 E Ft volt.
Ezen a nyáron mi voltunk soron fogadni a német gyerekeket. Táboroztatásuk költségeit Európa uniós pályázati nyereménybõl fedezte az Önkormányzat. A Muhr am Seeben megjelent helyi újságban elismerõen és hálával emlékeztek meg az itt eltöltött egy
hétrõl. Képviselõk és pedagógusok Szabó Mária vezetésével kitettek a faluért.
Helyben szervezett kézmûves-hagyományõrzõ tábort szerveztünk 20 tanuló számára a Tájházban és a Mûvelõdési Házban. Papp Kinga restaurátor, Sulyok Teréz
festõmûvész, Krajczárné Száraz Erzsébet és Csordásné Kutenics Szilvia tanárok foglalkoztatták a gyerekeket, akikhez naponta csatlakoztak újabbak, akik eredetileg nem
is jelentkeztek. Remekmûveik láthatók voltak a Mesterkezek kiállításán is. A tábor
költségeit az Oktatási Minisztérium is támogatta, így a tábor a gyerekek számára
ingyenes volt.
Az új tanév szeptemberben 196 tanulóval indult 11 tanulócsoportban.
A 2002/2003. tanévi munkánkról folyamatosan hírt adunk majd.
Az iskola nevében:
Krenner Antalné igazgató
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Óvodai hírek
minden csoportban meggyújtjuk az adventi
koszorún az elsõ gyertyát.
December 6-án délelõtt érkezik óvodánkba a Mikulás, aki minden kisgyermeknek
ajándékkal kedveskedik. A szeretet ünnepéhez kapcsolódik az a régi szokásunk is, amikor a gyermekeink betlehemes játékkal kedveskednek az idõseknek.
December 18-án (szerdán) 15.30 –
17.30-ig karácsonyi játszóházba várjuk gyermekeinket szüleikkel, testvéreikkel, hogy
együtt készülõdjünk a közelgõ ünnepekre.
Lesz mézeskalács sütés, karácsonyfa díszek,
ablakdíszek, szalvétatartók, ünnepi asztaldíszek készítésére lehetõség.

A nyári felújítás után megszépült környezetben fogadhattuk régi és új gyermekeinket. Egy csoport teljes felújításra került,
festés, mázolás, világítótestek cseréje is
megtörtént.
Hangulatos környezetben, családias légkörben, meleg szívvel fogadtuk az új gyermekeket. A tavalyi jótékonysági báli pénzbõl,
pályázati nyereménybõl és az Önkormányzat támogatásával az udvar is jelentõs változáson ment keresztül. A mászókák alá elkészültek az esésvédõ burkolatok, és megtörtént az udvar teljes füvesítése is. A felújítás
folytatásaként további munkálataink és terveink vannak. Az eddigi árnyékot jelentõ udvari hársfa és az utcai hársfák is „megbetegedtek”, bár megmentésükért mindent megtettünk, de a szakemberek szerint a fák kivágása elkerülhetetlen. Ennek megvalósításához minden segítséget örömmel fogadunk!
Óvodánk az új nevelési évben is gazdag
programmal várja a gyermekeket.
A jól sikerült szüreti felvonulás után izgatottan készülünk a téli ünnepkörökre. Hagyományainkhoz híven december elsõ hetében

Óvodánk ünnepi nyitva tartása
a következõ:
December 23.
munkanap
24.
pihenõnap
25-26. ünnep
27-28, 30-31. nevelés nélküli
munkanap miatt ZÁRVA!
Az ünnepekre való felkészüléshez az év
utolsó hónapjában erõt, egészséget kívánnak
az óvoda dolgozói

* * *

Jótékonysági akció és bál az iskola
és az óvoda javára 2002.
November második felében – immár 9. alkalommal – a Szülõi Munkaközösség támogatókat
keresett fel, támogatásokat gyûjtött a két intézmény javára.

178.300 Ft-ot és igen sok értékes tombola- és licittárgyat, élelmiszert a báli büfébe gyûjtöttek össze. A báli licittárgyak nagy részét pedagógusok vezetésével ovis és
iskolás gyermekek készítették.
A jótékonysági akció fõrendezvénye idén is a bál volt. A 104 bálozó további
208.610 Ft-tal gyarapította a bevételt (tiszta bevétel).
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A bál hangulatát minõsíti, hogy a hajnali 4 órai zárórát a bálozók saját költségükön
hosszabbították meg, s a kiváló Weekend zenekar és a szervezõ szülõk reggel 6 óra
30-kor mentek haza.
Összességében a két intézmény 386.910,- Ft-on osztozhat létszámarányosan.
Ehhez a bevételhez járult hozzá a Pátria Faluközösségi Egyesület nevében Dobsa Attila, aki 70-70 ezer Ft-ot nyújtott át a vértesszõlõsi adófizetõk 1 %-os felajánlásaiból.
A Szülõi Munkaközösség elõzetes döntése alapján a jótékonysági bevételbõl az
óvoda mozgásfejlesztõ eszközöket, kültéri árnyékolható pihenõket és játék-babakocsikat vásárol, az iskola pedig az új sportudvarra kültéri ping-pong asztalokat és
kosárlabda-állványt fog venni.
A két intézmény nevében köszönetet mondunk minden támogatónak, a szervezõ
Szülõknek. A teljes támogatói listát a Hírmondó következõ számában tesszük közzé.
Krenner Antalné iskolaigazgató
Törökné Pátrovics Erika óvodavezetõ

A temetõ és a ravatalozó felújítási munkáiról
Ez évben a képviselõ-testület úgy döntött, hogy megkezdi a temetõ területének
rendezését és a ravatalozó átépítését. A legnagyobb feladat a ravatalozó épületének teljes felújítása volt. Több ajánlat közül vértesszõlõsi vállalkozók nyerték el a
kivitelezési megbízást:
Ifj. Dobrotka Pál kõmûves munkák • Poli-Kom Bt. ács, tetõszerkezet munkái (Szabó
Miklós, Kovácshegyi János) • Németh Róbert asztalos munkák • Makó György
belsõ burkolás • Vizslóczki Károly villanyszerelés • Dobsa Attila lakatos munkák •
Bugyi Géza vízszerelés • Ifj. Tomasik József külsõ burkolatok, vízelvezetés • Mitfahrer
Bt. (Angyalvári Ferenc) parképítés
A kivitelezési terveket a tatai Páhy László készítette. A munkák szervezését a Polgármesteri Hivatal, a mûszaki ellenõrzést Sipos László végezte. A belsõ berendezések
kiválasztását és megvásárlását Bodnárné Koncz Edit és Bodnár Béla temetõgondnokok bonyolították le.
A szépen kivitelezett ravatalozó felszentelése november 1-jén, Mindenszentek napján
történt.
A megvalósítás költségei:
Épület teljes átépítése: 10.910.000 Ft • Külsõ burkolatok, útépítések, vízelvezetések,
vízóraátépítés: 2.240.000 Ft • Parkosítás: 200.000 Ft • Belsõ berendezések cseréje:
495.000 Ft • Külsõ világítás, parkoló: 150.000 Ft
Köszönet a kivitelezõknek, segítõknek!
A helyi kivitelezõk árengedményeivel, felajánlásaival együtt az átépítés 20 %-kal alacsonyabb áron történt, mint a „külsõ” kivitelezõ ajánlata.
2003-ban a temetõ rendezési, fásítási, járdaépítési munkái folytatódnak. A homlokzati
kerítés építéséhez testületi döntés szükséges.
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Eljött újra december, kicsiknek-nagyoknak a karácsonyvárás szép napjai. Gyûlnek az ajándékok eldugva valahol egy szekrény mélyén, még
utolsó pillanatban is rohanunk egy-egy apróságért, ami az ünnep készülõdésben kimaradt.
A gyermeknek nemsokára elkezdõdik a téli szünet, õk is várják a havat
és annak minden varázsát. Égnek már az adventi gyertya fényei és karácsonyi fénybe öltöztettük a környezetünket. A karácsony az egyik legszebb
és legmeghittebb ünnep.
Az iskola, az óvoda, az egyházközösség, a kultúrotthon és az önkormányzat, valamint a karácsonyi ünnepségsorozat minden szervezõje szeretne Önöknek boldog békés ünnepeket kívánni rendezvényeivel.
December 13-án 16 órától már évek óta ismétlõdik az a nagyon kedves
nap, amikor a polgármester úr köszönti azokat a gyerekeket, akik sokat
tesznek mindennapi életükben a sport, a tanulás, a kultúra terén azért, hogy
Vértesszõlõs nevét sokszor hallják máshol is. Büszkék vagyunk rájuk. 120
néptáncos, mazsorett, zeneiskolás, jó sportoló, jó tanuló gyermeknek kedveskedik az önkormányzat ezen a zenés összejövetelen.
December 14-én a nyugdíjas klub tagjai tartják karácsonyváró ünnepüket. Kedves meglepetést tartogatnak minden tagjuk számára. Az õ örömük a mi örömünk is. Nagyon boldog karácsonyt kívánunk mindannyiuknak!
December 18-án 17.00 órakor a Kultúrotthonban karácsonyi mûsorral
és táncházba várja az érdeklõdõket a FIALKA tánccsoport.
December 19-én lesz a FALUKARÁCSONY!
Ez a nap az, amire iskolások izgalomban készültek
tanáraikkal együtt, ez az a nap, amire sokan készültek,
szerveztek. Kérem jöjjenek el és ünnepeljük együtt azt
a pillanatot, amikor a karácsonyfán kigyúlnak a fények.
Hallgassák meg a templomban a Tatabányai Fesztivál Fúvószenekar koncertjét. (Belépõdíj 600 Ft. Jegyek
a templomban Boda Ferencnénél, az iskolában és a
12

Szõlõsi ABC-ben kaphatók. A bevételbõl a zenekar költségeit fedezzük, a
fennmaradó részét a templom szépítésére ajánljuk fel.) A koncert elõtt az
iskolában várja önöket a falukarácsony. Az asszonykórus, a zeneiskola növendékei, az iskolások mûsora és egy kis forralt bor mellett töltsünk el egy
kis idõt, beszélgessünk.
Most megalakult ifjúsági klubunkban is áll már a feldíszített karácsonyfa.
A klub tagjai is velünk ünnepelnek a falukarácsonyon. Õk az ünnep tiszteletére elkezdik szépíteni, otthonossá tenni a „pincét”. Várnak minden érdeklõdõ fiatalt, aki velük tart, segít abban, hogy a szabadidejüket értelmes,
jó dolgokkal, együtt töltsék el. Ehhez az önkormányzat, a kulturális bizottság is felajánlja segítségét.
A gyerekeknek kínál még kedves programot a kultúrotthon.
„Játékkuckó”-ba vár minden érdeklõdõt. Lesz karácsonyi dísz készítés a
természet színes kincseibõl, szalvétázás, üvegfestés. Itt még lesz lehetõség arra, hogy saját kezûleg készített ajándékkal egészítse ki bárki az otthoni meglepetést. A kedves szülõk megnyugtatására elmondjuk, hogy
„nagylányok” segítenek majd az apróbbaknak az ajándékok készítésében,
nem maradnak felnõtt felügyelete nélkül.
Idõpontja: december 21. 13.30–16.00 óráig.
A sportrajongóknak is kínál programot a Sportcsarnok. Az idén december 29-én kerül megrendezésre a hagyományos szilveszteri kispályás
labdarúgó kupa. December 18-ig várjuk a csapatok és a szurkolók jelentkezését Gulyás Ferencnél a Sportcsarnokban.
Remélem megnyerte tetszésüket a decemberi programajánló.
Kérem tiszteljék meg a szervezõket jelenlétükkel és ünnepeljünk egy kicsit együtt a falu
karácsonyfája alatt.
Tudjuk, hogy a legszebb pillanat otthon,
együtt a családdal meggyújtani a karácsony fényeit, érezni a szeretet, a pillanat melegét. Kívánjuk, hogy a község minden lakójának megadassék ez az ünnepi fény, együtt szeretteivel!

Kívánunk mindenkinek boldog, békés,
szeretettel teli, csodaszép karácsonyt.
Bartal Vilmosné
Kulturális és Nemzetiségi Bizottság
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FALUSI

KARÁCSONY

2002. december 19.
15.00 – 15.45 A Zeneiskolások házi koncertje szüleik számára
az iskola 4. b. termében
16.00 – 16.10 Puttonybontás – érkezik a Mikulás
16.15 – 16.45 Iskolások karácsonyváró irodalmi mûsora
16.45 – 17.00 Az Asszonykórus karácsonyi dalcsokra
17.00 – 17.45 • Karácsonyi vásár (gyermekárusok kínálják saját
portékáikat a tantermekben.)
• Játszóházi foglalkozások kicsiknek
(a tantermekben).
• „Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe!”
Forró káposztáslepény, virsli, tea (mindenkinek),
forralt bor (felnõtteknek) az udvari sátrakban.
(A bevétel a Diákönkormányzaté).
17.30 – 17.45 Közös éneklés a fenyõfánál az Asszonykórussal,
gyerekekkel.
Karácsonyi koncert a templomban
18.00-tól
A T
atabányai F
esztivál Fúvószenekar K
oncertje
Tatabányai
Fesztivál
Koncertje
Mûsor: Erkel Ferenc:
Ünnepi Zene
H.Purcell:
Suite from ‚Abdelazer’
and‚ The Double Dealer’
Alfred Reed:
Chorale in e-moll
Saint Saens:
Romance op. 36.
A.Scriabine:
Prelude & Dance
Bo Ayers:
Szél a szárnyaim alatt
Michael Jackson: Heal the world
Mielõtt minden család megkezdi saját otthoni karácsonyi elõkészületeit, kívánjunk egymásnak közösen is
B O L D O G

K A R Á C S O N Y T !
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Polgármesteri Hivatal közleménye
Az Országgyûlés módosította a gépjármûadóról szóló törvényt.
2003. január 1-jétõl az adózókat érintõ jelentõs változások az alábbiak:
A tételesen adózó gépjármûvek (motorkerékpár, lakópótkocsi, lakóautó és
sátras utánfutó) esetén megszûnik az önkormányzat adótétel-megállapítási
jogosítványa. Ezen gépjármûvek esetén adótárgyanként évi 5.000 Ft-ot kell
majd fizetni. (Ez jelenleg településünkön 2.000 Ft)
2003. január 1-jétõl a környezetvédelmi osztálybasorolások miatti adókedvezmények mértéke jelentõsen csökken.
2003. január 1-jétõl megszûnik a nem szabályozott katalizátorral ellátott benzin, az ENSZ- EGB 83.01/C. elõírásnak megfelelõ diesel üzemû gépjármûvek,
valamint az EURO 1 [ENSZ- EGB 49.02/A.] elõírásnak megfelelõ tehergépjármûvek, autóbuszok utáni (25 %-os) adókedvezmény. Szintén megszûnik az
1998. január 1-je elõtt nem szabályozott katalizátorral ellátott, benzin üzemû
gépjármû után biztosított 50 %-os kedvezmény is. 20 %-ra – a nyergesvontató
esetében 30 %-ra – csökken a szabályozott katalizátorral ellátott benzin üzemû, az ENSZ-EGB 83.02/C.; 83.03; 83.04 elõírásnak megfelelõ diesel üzemû
gépjármûvek, valamint az EURO 2 [ENSZ-EGB 49.02/B. és 51.02] elõírást teljesítõ autóbuszok, tehergépjármûvek utáni adókedvezményi mérték. 30 %-os
adókedvezmény illeti meg az ENSZ-EGB 83.05 elõírásnak legalább megfelelõ gépjármûvet, valamint a legalább EURO 3 [ENSZ-EGB 49.03/A. és 51.02]
elõírásnak megfelelõ autóbuszt, tehergépjármûvet (nyergesvontató esetében
a kedvezmény 50 %). (50 %-os adókedvezmény jár továbbra is a kizárólag
elektromos meghajtású, a hybrid meghajtású és a tiszta gázüzemû személyszállító gépjármûvek után.) A kombinált áruszállításhoz kapcsolódó kedvezmény mértéke ugyanakkor változik:
30-60 járat teljesítése esetén 1 0 %ra, míg 60 járat felett 20 %-ra mérséklõdik, 2004-tõl pedig 40 járat feletti teljesítés esetén 10
%-os lesz.
A gépjármûvek után 2003ban fizetendõ adó összegérõl – gépjármûvenként
– minden adózó értesítést
kap, várhatóan február
hónapban.
Náfrádi Marianna
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Kisiparosok, vállalkozók figyelmébe!
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999.
(VI. 11.) Korm. rendelet értelmében a telepengedélyhez kötött tevékenységet gyakorlók legkésõbb 2002. december 31-ig kötelesek
telepengedélyt kérni a telephely szerint illetékes önkormányzat
jegyzõjétõl.
A telepengedélyhez kötött tevékenységek listáját a fenti Kormányrendelet állapítja meg, ami a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben megtekinthetõ.
***
A 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet értelmében a 2000. november 1-jét megelõzõen kiállított vállalkozói igazolványok cseréjét el
kell végezni. A csere 2003. február 15-ig illetékmentes (amennyiben az eredeti vállalkozói igazolvány adataiban változás nem történt.) Amennyiben változás van, az 2.000 Ft illetékköteles.
A cserét Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Okmányirodájában lehet kérni. Tatabánya, Fõ tér (Centrum Áruház mellett).
Az ügyfélfogadás rendje:
hétfõ:
13.00–17.00 óráig
szerda:
8.00–12.00-ig és 13.00-tól–16.00 óráig
péntek:
8.00–12.00 óráig
Kérjük, feltétlenül vigye magával:
– vállalkozói igazolványát,
– személyi igazolványát,
– TAJ számát, adóazonosítójel,
– amennyiben másodállású, munkahelyi igazolást.
Az okmányiroda munkatársai készséggel adnak bõvebb felvilágosítást az 515-787 telefonszámon.
Náfrádi Marianna

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