A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2002. február VIII. évfolyam 1. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
A tél még nem hagyott el bennünket, de az idõjárás már lehetõvé
teszi tervezett útfelújítási munkáink elkezdését. Az árokásások, földtúrások biztosan sok kellemetlenséget okoznak, de a Tanács utca rekonstrukciója során igen sok a tennivaló.
Március 18-tól 2 hónapon át pedig az 1-es út belterületi szakaszán
(Valusek u.) folynak az útkorszerûsítési munkák. Az átépítés után biztonságosabbá válik a közlekedés: a gyalogos átkelés a lámpával védett gyalogátkelõhelyeken és a gépkocsival történõ kihajtás is.
Reméljük, az így visszafogott jármûsebesség a nemzetközi kamionforgalom egy részét eltereli községünkbõl.
A munkák során megértést és türelmet kérek, kellemes tavaszt és
eredményes évet kívánok.
Vida István
polgármester

2002. év várható kulturális programjai
• Április 11-13-án lesz a hagyományosnak minõsülõ borverseny és az azt követõ
batyusbál. • Április 20-án lesz a már szintén hagyományos Tavaszi Fesztivál
Fesztivál, amely
batyusbál
tfesztivál címen lesz megrendezve. • Május 9-10-én nemzetiségi találidén Spor
Sportfesztivál
kozót rendezünk, ahol a helyi, a szomszédos és külföldi települések képviselõi cserélnek tapasztalatot. • Augusztus hónapban idén is rendezünk képzõmûvész tábor
tábortt
gyermekeink és érdeklõdõ felnõtteink bevonásával. • Augusztus hónapban ismét lesz
„Mesterkezek Kiállítás”
Kiállítás”. • Augusztus 20-át az elõzõ évekhez hasonlóan ünnepeljük. • Szeptember 28-án idén is rendezünk szüreti felvonulást. • Október 26án köszöntjük idõseinket. • Idén is lesz Falukarácsony/fa december 20-án.
Kérjük és hívjuk a lakókat, hogy minél többen vegyenek részt rendezvényeinken.
Kulturális Bizottság

Vértesszõlõs Önkormányzatának
2002. évi költségvetése
I. BEVÉTELEK
EFt
9.500

Intézményi ellátás díja
(Óvoda, Iskola, ÖNO)
Alaptevékenységek szolgáltatásai
(temetõ, sportcsarnok, mûvelõdési ház)
Bérleti díjbevételek
Egyéb int. bevételek
(csatorna hozzájár. törlesztések)
Kamatbevétel
ÁFA bev.
Mûködési célú pénzátv.
(Tb. Köztisztv.ill., Munkaügyi Hiv.)
Ingatlanértékesítés
Helyi adók (iparûzési, építmény, telek)
Gépjármûadó helyben maradó része
Állami támogatás és SZJA
Pénzmaradvány

Összesen:

1.050
3.600
6.200
800
1.300
5.369
500
45.500
6.500
111.911
21.000

213.230
II. KIADÁSOK

Házi szociális gondozás
Védõnõi Szolgálat
Településtisztaság
Fogorvosi Szolgálat
Mûvelõdési Ház mûk.
Háziorvosi Szolgálat
Egészségház fenntartása
Temetõ fenntartása
Sportközpont fenntartása
Községgazdálkodás
(közvilágítás, csatornadíj, közl.táblák, állat eü. szolg.)
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1.260
2.175
1.823
611
2.513
31
890
2.926
3.674
5.550

Idõsek Klubja mûködtetése
Önkormányzati Igazgatás
(Polg.Hiv., Képv.test., Közüzemi díjak,
Civil Szervezetek és társaságok támogatása stb.)
Kulturális tevékenység támogatása
Óvodai ellátás
Társ. és szoc.pol. juttatások
Általános Iskola mûködtetése
Felújítások, beruházások, törlesztések
Tartalék

Összesen:

5.210
42.275

2.357
34.128
7.600
50.559
43.684
5.963

213.230

A bevételi terv 14,2 %-kal haladja meg az elõzõ évi tervszámot. Az
állami támogatás és az SZJA itt maradó része 11,3 %-kal nõtt, ebbõl az
SZJA növekedése a magasabb: 22,1 %.
A helyi adók bevételénél a tavalyi tervnél 25,4 %-kal magasabb, de a
teljesítési ténynél 11,6 %-kal alacsonyabb mértéket terveztünk. Vagyis
az elmúlt évi adó-túlteljesítés ez évre biztonsággal nem tervezhetõ.
A kiadási oldalon az elõírt béremeléseket teljesítettük (a 2001. évi tervszámhoz képest 23,1 %-os növekedés, de az évközi változásokhoz, ill.
a tényhez képest az ez évi növekmény kisebb mérvû). A dologi kiadásoknál 8,1 %-os növekedést terveztünk, ami alacsonyabb pl. a közüzemi szolgáltatások árnövekedésénél is.
Az intézmények biztonságos mûködtetéséhez az állami támogatásokat ez évben is ki kell egészíteni a helyi adóbevételekbõl.
A szociálpolitikai juttatásokat, segélyezéseket, támogatásokat 26,7 %kal tervezzük növelni. Ugyancsak átlagon felüli a kulturális kiadások növekedési mértéke (21,5 %).
Támogatott helyi civil szervezetek:
Egyházközség
Hegyközösségi Egyesület
Polgárõrség
Vöröskereszt
Díszmadár Egyesület
Támogatott szervezetek, társaságok:
Tûzoltóság – Tatabánya
Gyermekjóléti Szolgálat
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370 EFt

2.662 EFt

Könyvtár
Polgárvédelem
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Településgazdálkodási KHT mûködése
Kaizer Med Bt.
Támogatott Kultúrcsoportok
Asszonykórus - Zimozeleny
Fialka néptáncegyüttes
Gyermekzenekar
Tervezett fejlesztési kiadások
Intézményi konyha gépesítése
Általános iskolai beszerzés, parkosítás
Igazgatási feladatok, rendezési terv,
földterület visszavásárlása
Közvilágítás fejl. törlesztése
Temetõ (ravatalozó) felújítása
Csatornaközmû hitel törlesztése
Tanács u. tervezési feladatok
Tanács u. – Valusek u. csatlakozás
Tanács u. – Ady E. u. csatlakozás
Tanács u. – Szabadság telep csatlakozás,
makadám út átépítése
A tervezett felújításokhoz beadott pályázat:
Belsõ tehermentesítõ út (Tanács u. része)
vissza nem térítendõ támogatás

110 EFt

634 EFt
1.150 EFt
6.460 EFt
2.304 EFt
2.675 EFt
4.200 EFt
1.000 EFt
2.000 EFt
16.000 EFt
6.000 EFt

16.000 EFt

Elkészítés alatt álló pályázatok:
Templom tér kialakítása, parkosítása
Kulturális kapcsolatok támogatása
Vízbázisvédelem támogatása
Csapadékvíz-elvezetés támogatása
A költségvetést a képviselõ-testület 2002. február 14-i ülésén jóváhagyta.
Vida István
polgármester
* * *
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Gondolatok a Tanács utca
rekonstrukciójáról
vízelvezetõ csatorna és a domboldal
alatt húzódó leágazások a páratlan oldali ingatlanok ivóvízellátásának biztonságát veszélyeztethetik. Célszerû ezért
a páros oldalon végig kiépíteni a másik gerincvezetéket és a közvetlen becsatlakozásokat, az utca felsõ végén
pedig összekötni a két fõvezetéket. Remélhetõleg az ÉDV Rt. döntése hamarosan megszületik és kiépül a biztonságos körvezeték.
Többször tárgyaltunk a MATÁV-val és
a UPC-vel a telefon ill. kábel TV vezetékek felszín alatti vezetésérõl. A kompromisszumos döntések hamarosan megszületnek. A csatorna- és a gázhálózat
néhány évvel ezelõtt kiépült, felújítására
a Tanács utcában nincs szükség.
A Környe- és Vidéke Takarékszövetkezet felépítette a Tanács utca és
Valusek utca sarkán új kirendeltségének szép épületét és rendezi, parkosítja környékét. A Vértesalja ÁFÉSZ vezetõje sem zárkózott el létesítményei
elõtti területek rendezésétõl.
Az elõzõek figyelembevételével kezdhetjük az út, a járda és a templom-tér
rekonstrukcióját. Az utca teljes hosszának felújítása, korszerûsítése az 50 millió Ft-ot biztosan meghaladja, ezért pályázatok sorát készítjük és adjuk be, de
a program egy év alatt valószínûleg így
sem fejezhetõ be. A munka elkezdõdött,
az önkormányzat szabad forrásainak
döntõ részét e célra fordítja.
Az átépítések során kérjük az itt lakók és itt közlekedõk megértését.

Vértesszõlõs legrégibb utcája a mai
Tanács utca. A templomot közrefogó házsor, a széles utcafront jellegzetes és sajátos faluképet ad, ma már
az egyetlen fejlõdõ, változó községünkben. A csapadékvíz-elvezetõ
árok, a szennyvízcsatorna-hálózat és
a gázvezeték kiépítése meghatározza és egyben be is határolja a faluközpont kialakításának lehetõségét.
A Tanács utca felújításának igénye
minden évben felmerült. Az elmúlt évben megterveztettük az utca alsó szakaszának átépítését és a hatósági engedélyeztetés után ez évben pályázatot nyújtottunk be a Közlekedési és
Vízügyi Minisztérium felé „Belsõ tehermentesítõ út I. szakasz” címmel. Elkészült a terv és az engedélyeztetés a
Valusek úti csatlakozó szakaszra is (az
1-es út átépítésével összhangban).
Látványtervek készültek a Templomtér parkosítására és tervezési ajánlatot
kértünk a Tanács utca felsõ felének felújítására. Az úttervek készítésével
egyidõben a közmûvek felülvizsgálatára
is sor került. Így megtörtént az ÉDÁSZ
részérõl az áramszolgáltató hálózat bemérése és a döntés eredményeként a
Szabadság telepen új trafó és vezeték
létesült, a Tanács utcában pedig a vezeték átépítése földkábel elhelyezésével járt együtt.
Az ÉDV Rt. (VÍZMÛ) felülvizsgálta az
ivóvíz ellátás állapotát a Tanács utcában. A páros oldalon végigvezetõ gerincvezeték megfelelõ, de a csapadék-

Vida István polgármester
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Óvodai hírek
Közeledik a tavasz, mely sok új feladat elé állítja évrõl-évre az
óvónõket, nehéz döntés meghozatalára készteti a szülõket.
Február végéig lezajlanak az iskolaérettségi vizsgálatok óvodánkban, és az óvónõk tájékoztatják a szülõket az iskolakezdés lehetõségeirõl.
Az iskolakezdés – évenként visszatérõen – mindenkit élénken foglalkoztat. „Mikor kezdje az iskolát a gyermek? Mikor
teszek jót neki, ha élek törvény adta jogommal és még egy évig óvodás marad,
vagy ha elkezdjük az iskolát?”
Az „Óvodai nevelés országos alapprogramja” külön fejezetben foglalkozik a fejlõdés jellemzõivel, melyet óvodáskor végére kell elérni a gyermeknek. Az iskolaérettségnek az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai
vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.
(A jó családi és óvodai nevelés ellenére sem fejlõdik minden gyermek egyenlõ ütemben.)
A gyermek érettségének megítélésében nagyon nagy segítség
mind a nevelõk és leginkább a szülõk számára (hiszen a döntés az õ
kezükben van) a Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadójának értékelõ és tanácsadó szakszerû iskolaérettségi szakvéleménye.
Ezen értékelõ munkát nagy tapasztalatokkal és segítõ szándékkal
bíró pszichológusok, gyógypedagógusok végzik annak érdekében,
hogy minden gyermek magához mérten a legoptimálisabb idõben
kezdhesse az iskolát.
A Nevelési Tanácsadó fejlesztõ foglalkozásokon való részvételt is
biztosít (térítésmentesen) az arra rászoruló gyermekek számára.
Kérjük, hogy éljenek ezzel a lehetõséggel!
A gyermek, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget
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és életkort (2002. május 31-ig betölti a 6. életévét) a szülõ feladata,
hogy beírassa az iskolába. A beíratáshoz szükséges az óvoda, illetve
a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye. (Annak a gyermeknek, aki
részt vett a Nevelési Tanácsadó vizsgálatán.)
Az óvodai és az iskolai beiratkozás ideje községünkben hagyományosan egy idõben történik.

A beiratkozás ideje:
2002. március 11-12. 8.00 órától – 16.00 óráig.
Kérjük, hogy az óvodába a 3. életévét év közben betöltõ gyermeket is szíveskedjenek elõjegyeztetni.
Õsztõl mind a négy csoportunk továbbra is vegyes (különbözõ
életkorú gyermekek és testvérpárok) csoporttal mûködik.
Elfogadjuk azt a helyes, országos pedagógiai irányvonalat, mely
szerint a kisgyermekkori nevelõdés színterének a családias, jobb szocializációt és több tapasztalatszerzést biztosító formája a vegyes csoport.
Óvodánk nyitott, várjuk a szülõk, nagyszülõk kérdéseit, javaslatait,
látogassák programjainkat, hogy személyesen is meggyõzõdhessenek arról, hogyan nevelõdik az ezredforduló óvodása.

Tavaszi programjaink a következõk:
• farsang, tavaszköszöntõ
• úszásoktatás a nagycsoportosoknak
• bábelõadás
• csoportkirándulások
• tûzoltóság látogatása
• iskolalátogatás
• gyermeknap
• családi sportnap
• anyák napja
• évbúcsúztató zsúrok együtt
a családokkal, évzárók.
Az óvoda nevelõtestülete
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ZENEISKOLA
a Vértesszõlõsi Általános Iskolában
A Vértesszõlõsi Magán Zeneiskola és Szomódi Tagozata 1996
szeptemberében kezdte meg
mûködését.

Ugyancsak 2001-ben részt vettünk a Komárom-Esztergom Megyei Rézfúvós Fesztiválon, ahol iskolánk tanulója, Kutenics Zoltán
„ezüst” minõsítést kapott.

Vértesszõlõs Önkormányzatával
kötött megállapodás alapján az iskola díjtalanul használhatja a helyi
általános iskola tantermeit. Az
egyéb tárgyi és személyi feltételeket a zeneiskola fenntartója biztosítja.
Az oktatás az iskola Pedagógiai
programja alapján az állami zeneiskolák hivatalos tananyaga szerint folyik. Jelenlegi tanulólétszámunk 30
fõ, ezen belül furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, harmonika, szintetizátor, zongora, trombita, tenorkürt hangszerek választhatók.
A zeneiskola a kötelezõ szolfézs mellett
zenekari gyakorlatot is
szervez.
Zenekarunk rendszeresen részt vesz a
község kulturális rendez- vényein (Falunap,
Tavaszi fesztivál). Közremûködik a
március 15-i és az október 23-i
megemlékezéseken. Minden évben benevezünk a Komárom-Esztergom Megyei utánpótlás Fúvószenekari Fesztiválra, melynek rendezési jogát 2001-ben Szomódi Tagozatunk kapta meg.

A zeneiskola tanárai:
Domina József igazgató,
szolfézs.
Mente Vilmos
fafúvós hangszerek, zongora.
Nyári Tibor
fafúvós hangszerek.
Varjú László fenntartó,
rézfúvós hangszerek.
Célunk nem elsõsorban a zenei pályára való felkészítés, hanem a zenei
alapismeretek elsajátítása mellett a felszabadult
örömteli
együttzenélés felfedezése, a tanulók és rajtuk keresztül a szülõk, barátok,
a közönség zenei ízlésének formálása.
Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet
azoknak a szülõknek,
akik igen sokat segítenek a fontosabb szereplések lebonyolításában, valamint az otthont adó általános iskola igazgatójának,
Krenner Antalnénak és Vértesszõlõs Önkormányzatának az általuk nyújtott segítségért.
Varjú László fenntartó
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ra, hogy a 6 éve még kezdõ kis
zenészpalántákból mára már zenekar is szervezõdött, akik fergeteges sikerrel húzták a talpalávalót egy igazi felnõtt bálon.
Azt tapasztaljuk, hogy – az
egyébként az iskolai követelményekhez nem kimagaslóan jól viszonyuló tanulók is – megkomolyodnak, kamaszos viselkedésük
érdességei finomodnak, nagyon jó
hatással van rájuk a zene, a zenetanulás és -gyakorlás. Megtalálták azt a területet, ahol sikeresek
lehetnek.
Gratulálunk a zeneiskola kiváló
szakembereinek, s köszönjük,
hogy iskolai rendezvényeinket
készségesen vállalt fellépéseikkel
színesebbé, színvonalasabbá teszik.

Iskolánk örült a magán zeneiskola megjelenésének. Különösen
azért, mert a tantervekben: a régiben és az újakban is csupán 1
óra jut(ott) a zeneoktatásra. Ilyen
csekély óraszámban a zenei képességek fejlesztésére nem jut
idõ. A magán zeneiskola ezt pótolni tudja.
Ha a szülõ vagy az iskola érdeklõdést észlel egy-egy tanulónál,
mindenképpen javasolja a zeneiskolai képzést, így semmiképpen
sem sikkad el a tehetség. E nemes
cél érdekében vállalta iskolánk a
zeneiskola ittlétével kapcsolatban
kivédhetetlenül jelentkezõ terheket: 2-3 tanterem heti 3-szori estébe nyúló használatát, ami takarításuk megszervezésében többletgondot, az elhasználódásban,
az áramfogyasztásban, fûtésben
többletköltséget okoz.
A teremhasználatért nem kér az
iskola semmilyen költségterítést a
zeneiskolától, amivel valójában a
tanulókat támogatja, hiszen ennek
köszönhetõen alacsonyabb a tandíj más hasonló magánintézményekéhez képest.
Nagy öröm látni, hogy több tanuló, aki nehezen válogatott iskolánk szabadidõs programkínálatából, a zeneórákra szívesen és
szorgalmasan jár: megtalálta a
kedvére való, hasznos és nemes
elfoglaltságot.
Nagy öröm hallani egy-egy rendezvényen zenei tudásuk fejlõdését, s igazi meglepetés számunk-

Az iskola nevében:
Krenner Antalné
igazgató

* * *
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VÉRTESSZÕLÕS ELSÕ DÍSZPOLGÁRA
Csermely Istvánné (Mici néni) 1921. május 2-án született Udvardon.
Édesapja a földek mûvelése mellett tanítóskodott is. Késõbb még 4 testvére született.
Gyermekkorát szülõfalujában töltötte, s erre a boldog idõszakra szívesen emlékszik ma is.
A polgári iskola elvégzése után 1936-1938-ig a pozsonyi Tanítóképzõbe járt, ahol
kitûnõen megtanulta a szlovák nyelvet, s ez sokat jelentett késõbbi életében. A pozsonyi
iskola felbomlása után 1938-tõl 1941-ig az esztergomi Tanítóképzõ Iskolába került, itt
is végzett.
1941-1944-ig Rozsnyón, egy közgazdasági iskolában tanított, ahol egy fiúosztály
osztályfõnöke volt. Sajnos azonban a háború közbeszólt. Udvardon laktak, míg 1947ben meg nem kapták az áttelepítésrõl szóló rendeletet. A Duna jegén jött át Magyarországra. Egy ház- és földcsere folytán kerültek Vértesszõlõsre, és nagy örömére itt kaptak állást a helyi iskolában édesapjával, Paxy Pállal együtt.
Röviddel az áttelepítés után megismerkedett férjével, Csermely Istvánnal, akivel 1950ben kötöttek házasságot. Több mint 10 évig az iskola épületében laktak, nem könnyû
körülmények között, de szerencséjükre sok segítséget kaptak a falu lakóitól.
A tanár házaspár 30 évig tanított Vértesszõlõsön, s ez alatt az idõ alatt generációk
sokaságát oktatták, nevelték. Mivel a falu szlovák nemzetiségû, szlovák nyelvtudását is
kamatoztathatta a tanórákon és az emberek között egyaránt. Sok idõs emberrel még a
mai napig szlovákul beszél az utcán.
A falu rengeteget jelent neki ma is, hiszen itt élte le életének nagy részét, ide kötik õt
az emlékek. Az elmúlt évben ünnepelte 80. születésnapját családi körben.
Aranydiplomáját 10 éve, a gyémántdiplomát nemrég vette át.
Úgy gondoljuk, hogy jól választottunk. Egyben kérjük a lakókat, hogy segítsenek bennünket javaslataikkal, hogy szerintük ki a legalkalmasabb személy a következõ díszpolgári cím elnyerésére Vértesszõlõsön.
Kutenics Mária

Vértesszõlõs elsõ Díszpolgárával, Csermely Istvánné
Mici néni nyugdíjas pedagógussal Magyar Istvánné Borika beszélgetett:
Borika: – Vértesszõlõs Község Önkormányzatának döntése alapján 2001 decemberi ünnepi ülésén vehetted át a díszpolgári címet. Milyen érzés a falu elsõ díszpolgárának lenni?
Mici néni: – Meghatódva vettem kézhez a magas kitüntetést. Köszönetet mondok mindazoknak, akiknek része volt abban, hogy ilyen nagy megbecsülésben részesülhettem. Örömömet szívesen megosztottam volna elhunyt férjemmel, aki ugyancsak 30 évet töltött ebben az iskolában és munkámat mindenben segítette.
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Borika: – Milyen emlékeket õrzöl a régi faluról?
Mici néni: – Ha végiggondolom az itteni életem, elmondhatom, hogy igazi otthonra,
munkahelyre találtam Vértesszõlõsön. Sok szép emlék fûz ide, hiszen nem volt olyan ház a
faluban, ahol ne jártam volna. Abban az idõben ugyanis pedagógus volt a népmûvelõ, a
népszámláló, a háztáji összeíró – így mindenkit sikerült megismernem, megkedvelnem.
Mulatságos helyzeteket éltem át háztáji összeíróként. Kezdetben nem tudták rólam, hogy
beszélem a szlovák nyelvet. Mielõtt a feltett kérdéseimre válaszoltak volna, a családtagok
szlovákul megbeszélték egymás között, hogy mennyi állatot valljanak be. Én bölcsen hallgattam, mintha semmit sem értenék beszélgetésükbõl.
Borika: – Milyen volt a régi iskola, a kollégák?
Mici néni: – Az iskolai oktatás nehéz körülmények között zajlott. A háború évei nagyon
megviselték az épületet, a tantermeket. Hulladék deszkákból összetákolt padok alkották a
berendezést. A szegényes körülmények mellett nagy volt az összetartás, a megértés, a
kollégák között. Kezdetben mindössze csak hatan voltunk, sok munka jutott mindenkire.
A segítõkészség mindannyiunkban megvolt, családias légkör vett körül egészen nyugdíjazásomig. A nevelõtestülettel ma is jó a kapcsolatom.
Borika: – Az iskolában eltöltött 30 év alatt sok kisgyermeket tanítottál meg írni, olvasni,
számolni, szépen verset mondani, sõt még táncolni is. Emellett kezdetben népmûvelõként is
tevékenykedtél.
Mici néni: – Valóban, a falu kulturális rendezvényeinek
szervezésében aktívan vettem részt. Felejthetetlen élményem
kapcsolódik a népmûvelõi munkámhoz. Emlékezetem szerint
1949-ben a községi tánccsoporttal a Dunamenti Népek Találkozóján Budapesten a Madách Színházban szerepeltünk.
Nagy közönségsikerünk volt! Régi tanítványaimra is szívesen gondolok vissza, ha lehetõségem engedi elbeszélgetek
velük. Örülök, ha életükrõl, sikereikrõl, örömeikrõl hallok.
Szívesen mesélnek, családjukról, unokáikról. Mondanivaló
bõven akad, hiszen az elsõ tanítványaim már 70 év körüliek.
Borika: – A díszpolgári cím átvétele után gyakran csengett
otthonodban a telefon, õszinte szeretettel és tisztelettel gratuláltak volt tanítványok, kollégák, ismerõsök. Látogatóidnak
büszkén mutogatod a kitüntetésed, az udvardi polgármestertõl kapott díszes emléklapot, emlékérmet. Magam is a
szõlõsiek nevében kívánom, hogy még hosszú éveken át legyen lehetõséged örülni nevelõi tevékenységed rangos elismerésének!
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Vértesszõlõs község Önkormányzatának 2/2002. (II. 14.)
rendelete a közterületek rendjének biztosításáról
Vértesszõlõs község képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§. (1) bekezdésében foglaltakra, a közterületek rendjének és tisztaságának biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Vértesszõlõs község közigazgatási területén kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetekre.

A közterület használata, használati díja
2.§.
(1) Közterületet elfoglalni, illetve rendeltetésétõl eltérõ módon használni csak tulajdonosi hozzájárulással lehet.
(2) A tulajdonosi hozzájárulást a polgármester adja ki, amelyért az
önkormányzat által külön határozatban megállapított díjat kell fizetni.
(3) A díjat a közterület tényleges használatától függetlenül a meghatározott idõtartamra kell fizetni. A meghatározott idõtartamra szóló tulajdonosi hozzájárulást egész évre, hónapra és napra kell kiadni.
(4) A közterület rendeltetéstõl eltérõ használatára tulajdonosi hozzájárulást kell beszerezni:
a) 1,0 m2-nél nem nagyobb felületû hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég, vagy címtábla, fényreklám elhelyezéséhez,
b) árusító, egyéb fülke, lakókocsi elhelyezéséhez,
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag, törmelék elhelyezéséhez,
d) alkalmi és mozgóárusításra,
e) kiállítás, vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára történõ igénybevételéhez,
f) üzemképtelen jármû tárolására.
(5) Tüzelõanyagot legfeljebb egy hétig, trágyát 2 napig szabad közterületen tárolni.
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(6) Építõanyagot közterületen tulajdonosi hozzájárulás nélkül legfeljebb
a kivitelezés megkezdésétõl számított 6 hónapig szabad tárolni. A darabos
anyagot összerakva, a szóródó anyagot pedig kalodában, vagy konténerben kell elhelyezni, úgy, hogy a közterületen a forgalom zavartalan legyen.
(7) Bontási törmelék közterületen legfeljebb 30 napig tárolható.
(8) Üzemképtelen (érvényes hatósági engedéllyel, jelzéssel nem rendelkezõ, baleset folytán megsérült, lepusztult , sérült) jármûveket közterületen, illetve az erre a célra kijelölt helyen – kivéve a közutat – tulajdonosi
hozzájárulás nélkül legfeljebb 15 napig, ezen túl tulajdonosi hozzájárulással és díj ellenében az abban meghatározott idõtartamig szabad tárolni.

3.§.
(1) Az ingatlan elõtti járdaszakasz, (járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ
teljes terület) és a – (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartása az ingatlan
tulajdonosának a kötelessége.
(2) A Sport, a Jókai u., a József Attila, a Tanács, a Múzeum, a Petõfi,
az Arany János és a Hegyalja utcai nyílt árkok és ezek mûtárgyai tisztántartása a települési Önkormányzat képviselõ-testületének a feladata.

4.§.
(1) Tilos a közterületen – üzemképtelenség azonnali helyreállításának kivételével – gépjármûvet mosni, gépjármû-karbantartást végezni.
(2) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek tárolása közterületen tilos.

Állattartás szabályai
5.§.
(1) Állatot legeltetni közterületen csak táblával kijelölt helyen szabad.
(2) Ebet csak pórázon lehet közterületre kivinni.

Szabálysértésre vonatkozó elõírások
6.§.
(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat,
kötelezettségeket és tilalmakat megszegi szabálysértést követ el és
harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el, aki
a) a közterületet tulajdonosi hozzájárulás nélkül, valamint a megengedett idõtartamnál hosszabb ideig használja,
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b) üzemképtelen jármûvet a tulajdonosi hozzájárulásban meghatározott idõtartamon túl tárol,
c) a tulajdonában álló ingatlannal határos közterület(rész) (járda, zöldsáv) és a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik,
d) közterületen gépjármûvet mos, vagy gépjármû-karbantartást végez,
e) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet közterületen tárol,
f) állatot közterületen legeltet,
g) kutyát póráz nélkül közterületre visz ki.

Zárórendelkezések
7.§.
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a
közterületek rendjérõl és használatáról szóló 8/1991. (VI. 27.) rendelet
hatályát veszti.
(2) Kihirdetésérõl az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyzõ gondoskodik.
Náfrádi Marianna
jegyzõ

Vida István
polgármester

6/2002. (II. 14.) képviselõ-testületi határozat
Vértesszõlõs község képviselõ-testülete a község közigazgatási területén a közterület-használati díjat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 1,0 m2 -nél nagyobb felületû hirdetési és reklámcélú építmény,
reklámszerkezet és reklám-, cég, vagy címtábla, fényreklám
1.000 Ft/tábla/év

b) árusító, egyéb fülke, lakókocsi 150 Ft/m2/hó
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag, törmelék
100 Ft/m2/hó
d) mozgó árusítás 350 Ft/nap
e) alkalmi árusítás 1.500 Ft/nap
g) kiállítás, vásár, sport és kulturális rendezvények, mutatványos
tevékenység 150 Ft/m2/nap
h) üzemképtelen jármû 20 Ft/m2/nap
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Tisztelt Adófizetõ Állampolgárok!
Közeledik március közepe, az I. félévi adók
fizetési határideje. A gépjármûadó és az építményadó mér tékének változásáról valamennyi adózót értesítettünk. A megküldött
határozatban elõírt adó összege – az elmúlt
évekhez hasonlóan – két részletben fizethetõ meg pótlékmentesen. Az I. félévi adó fizetési határideje idén március 18.
Az iparûzési adó I. félévi elõlegét a 200 1.
évben kiadott fizetési meghagyás szerint,
szintén március 18-ig lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni. A 2001. évre vonatkozó iparûzési adó bevallásának határideje
május 31. A bevallási nyomtatványokat március végén postázzuk az érintett adózók részére.
Felhívom mind az egyéni, mind pedig a
társas vállalkozások figyelmét arra, hogy ha
a településen akár székhellyel, akár telephellyel rendelkeznek iparûzési adó fizetésé-

re kötelezettek. A vállalkozási tevékenység
megkezdésekor iparûzési adó alá be kell jelentkezni, bejelentõlap a polgármesteri hivatalban beszerezhetõ. A bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt kivethetõ bírság
összege magánszemélyeknél 1 00.000 Ftig, társas vállalkozásoknál 200.000 Ft-ig terjedhet.
A telekadóra vonatkozóan az adóköteles
ingatlanok tulajdonosait a bevallások beérkezése után határozattal értesítjük az adó
összegérõl, a befizetés módjáról.
A változások bejelentésére vonatkozó határidõ nem módosult. Úgy érezzük szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a változásokat (pld. gépjármû adás-vétel, adóköteles
ingatlan vásárlása, értékesítése, használatbavétele) 15 napon belül be kell jelenteni.
Vértesszõlõs, 2002. február 13.
Bucskuné Virtás Klára fõelõadó

FELHÍVÁS
Vértesszõlõs Önkormányzata úgy döntött, hogy ez évben megkezdi, lehetõségek
szerint befejezi a temetõi ravatalozó átépítését.
Ennek során a régi épület felújításra kerül, sátortetõt kap, mely a ravatalozó elõtti
térre is kinyúlik. Az épületbe vizes blokk (wc, mosdó) kerül, a hátsó épületfal pedig
kazettás urnasírhellyel egészül ki. A ravatalozó körüli terület díszburkolatot kap. Ezután a régi kapu felhasználásával új homlokzati kerítés épül.
A látványterv elkészült, a kiviteli tervek készülnek. Az ez évi megvalósításnak
akkor van esélye, amennyiben ez a falu összefogásával történik. Az építéshez minden
segítséget szívesen fogadunk, pénzadományt, építõanyagot, szakmunkát vagy segédmunkát, parképítésben segítséget.
A pénzadományokat a Vértesszõlõsért Alapítvány fogadja: Környe- és Vidéke
Takarékszövetkezetnél. 1 %-os adó-hozzájárulásukat a 10044874-2-11 adószámon „Vértesszõlõsért Alapítvány” nevére adhatják.
Minden segítséget elõre is köszönünk.
Vértesszõlõs képviselõ-testülete
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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 2002. június 30-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.
Polgármesteri Hivatal

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelõs kiadó: Vida István polgármester
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