A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2000. junius VI. évfolyam 2. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
A Vértesszõlõsi Hírmondó hatodik éve jelenik meg, negyedévenként,
a lakosság tájékoztatására.
A szerkesztõbizottság (Magyar Istvánné, Krenner Antalné, Kutenics Mária és Vida István) úgy állítja össze az egyes számokat, hogy a közvélemény érdeklõdésére, kérdéseire nyíltan választ adjon. Felsoroljuk az
eredményeket, de lelírjuk a gondokat, dilemmákat is.
Az egyes számokban megjelennek a költségvetés összefüggései, az intézmények életének aktualitásai, beszámolók az ünnepekrõl, tájékoztatók a Hivatal részérõl.
Keressük az új módszereket, szeretnénk a lakosságot jobban bevonni
a szerkesztésbe. Várjuk a javaslatokat, az egyént
vagy valamely közösséget érintõ kérdéseket.
A Hírmondó egyben krónika is a
falu életérõl. Felmerült az a javaslat, hogy személyesebb jellegû híradásokat is közöljünk: születés, házasságkötés, kerek évfordulók, halálesetek. Civil szervezetek közérdekû közleményeinek is szívesen
helyt adunk.
A nyári szünidõ közeledtével a
falu minden lakójának jó pihenést,
kellemes nyaralást kíván a
Szerkesztõség

Beruházási, felújítási munkák
helyzete 2000-ben
A Hírmondó márciusi számában tájékoztatást adtunk a várható beruházási
döntésekrõl. Most megvalósult és folyamatban lévõ munkákról és további döntési alternatívákról tudunk beszámolni.
1. Elkészült a Szabadság telep úthálózatának felújítása, aszfaltozása,
Vértesszõlõs egyik legrégebbi településrésze új arcot kapott. Nagy várakozással tekintünk az itt lakókra, hogyan tudják megõrizni, sõt folytatni a lakóhelyük
szépítését, meg tudják-e akadályozni a szemétlerakást, a rendetlenséget környezetükben.
Az útfelújításokra 1999-ben 3 millió Ft-ot, 2000-ben 2,5 millió Ft-ot
fordítottunk, melybõl
lakossági hozzájárulás: 235.000 Ft – 2000-ben,
vállalkozói hozzájárulás: 800.000 Ft – 1999-ben,
80.000 Ft – 2000-ben,
pályázati támogatás: 1.000.000 Ft – 1999-ben.
2. Vörösmarty utca vízelvezetési és aszfaltozási munkái június közepére elkészülnek. Az utca kedvezõtlen beépítettsége miatt többféle megoldási mód kerül
alkalmazásra. A legegyszerûbb vízelvezetési lehetõség a végig nyílt árok a szûk
utcában nem fért el, ezért út alatti árokrendszer, nyílt beton folyóka és az út
elején a nyílt árok felhasználása oldja meg a vízelvezetést. A szõlõdomb oldali
partleszakadásokat, a termõföld lemosásokat minden szõlõtulajdonossal egyeztetni szükséges. A vízelvezetõ rendszer föld-, és sár elvezetésére nem alkalmas. A
fogadóárok a Sport utca fölött a Sportpálya csatlakozásig kõburkolatot kap.
A teljes útszakasz bekerülési költsége: 5.660.000 Ft, melybõl a vízelvezetés
megoldása több mint a felét teszi ki. 1999-ben a vízfogadó árok helyreállítására 600.000 Ft-ot kellett költeni.
3. Jókai utca felsõ szakaszának munkái részben elkészültek, a Vörösmarty
utca – Tájház utca – Szõlõhegyi utca csatlakozása június elsõ felében elkészül.
Az útívek kialakításával, padkarendezéssel és vízlevezetõ rács helyreállítással
ez az útszakasz 850.000 Ft-ba kerül.
4. A kátyúzási munkák és a fedlapemelések 330.000 Ft-ban kerültek.
5. Intézmények felújítása: A Polgármesteri Hivatalban elkészült az irattár, a
bejárati elõtetõ és ajtó, valamint a jegyzõi és polgármesteri iroda tapétázása.
Az iskolai és óvodai szünidõben kerül sor a két intézmény nyári felújítására.
A teljes intézményi felújítási költség: 1.300.000 Ft.
6. Temetõ mögötti makadám útszakasz felújítása, aszfaltozása június
hónapban készül el. Bekerülési összeg: 890.000 Ft.
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7. Széchenyi utca temetõ-oldali makadám szakaszának felújítása,aszfaltozása is júniusban valósul meg. Bekerülési összeg: 1.700.000 Ft.
8. Rákóczi utca – Petõfi utca – Gagarin utca közötti makadám szakaszának
felújítása, aszfaltozása szintén júniusi feladat. Bekerülési összeg: 1.650.000 Ft
9. Zászló-tér (templom elõtt) és környékének rendezése az augusztus 20-i
ünnepségig, melyen kistérségi pályázatból készült kopjafa avatása és milleniumi
zászló átvétele is itt történik. Tervezett összeg: 300.000 Ft
10. Múzeum alatti tér rendezése, mobil színpad készítése a Pátria Egyesület
szervezésében történik augusztus 20-ig.
Pályázaton nyert összeg: 400.000 Ft
Egyesület saját munka értéke: 300.000 Ft
Önkormányzat ráfordítás: 100.000 Ft
11. Baromállás dûlõ útjavításaival minden évben csak a legégetõbb problémákat oldjuk itt meg. Tervezett összeg: 200.000 Ft
12. Sportközpont edzõpályavilágítás ISM pályázatból valósul meg június hónapban.
Pályázaton nyert összeg: 3.600.000 Ft
Vállalkozói támogatás: kb. 200.000 Ft
Önkormányzati ráfordítás: 200.000 Ft
13. Intézményi riasztóberendezések felújítása, fejlesztése minden évben többszázezer Ft-ból történik.
Alternatív beruházások (nyert pályázat esetén).
14. Patika – ÖNO melletti út – járda kiépítése mozgássérültek közlekedési lehetõségeinek biztosítására. Saját forrás: 200.000 Ft, pályázott összeg: 800.000 Ft.
15. Partfalmegerõsítés, támfalépítés a Polgármesteri Hivatal hátsó udvarán.
Saját forrás: 400.000 Ft, pályázott összeg: 2.500.000 Ft.
16. Belsõ elkerülõ út tervezése (Sport u., József A u., Jókai u., Tájház u., Ady
E. u., Petõfi S. u.,) pályázati megvalósítás céljából (2001-ben). Tervezési díj:
800.000 Ft (2000-ben), tervezett pályázati összeg: 10.000.000 Ft.
17. Karbantartó mûhely létesítése munkanélküliek tartós foglalkoztatásával
Tervezett pályázati összeg: 4.000.0000 Ft.
18. Belvíz okozta helyreállítási munkák (iszapeltávolítás, árok, padkarendezés, burkolat megerõsítés). Pályázott összeg: 4.375.000 Ft.
A felsorolásból látható, hogy a 2000. év az útépítések éve. Az intézmények
felújítására így csak a legszükségesebb feladatokat tudtuk betervezni, sok jogos
igény teljesítését elhalasztva. A terv így is feszített. Néhány kivitelezési szerzõdést csak halasztott fizetési feltétellel írtunk alá, de a félév végére Vértesszõlõs
útjaiban a változások szembetûnõek lesznek az itt lakók érdekében.
Vida István
polgármester
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Tájékoztató a Valusek út
gondjairól és az intézkedésekrõl
(az elõzõ szám folytatása)
Május 19-én ismét egyeztetõ megbeszélést tartottunk az országos és megyei
szakemberekkel az 1-es út belterületi
gondjairól. A megbeszélés megállapításai:

Várható ez évi munkák a Közútkezelõ KHT tájékoztatása alapján:
• megkezdõdik a Tata felõli buszváró környékén az átépítés, így forgalomcsillapító kapuzat, kiépített gyalogátkelõhely és forgalmi lámpa létesítése
szerepel a tervekben. Külön felhívtuk
a figyelmet a Kossuth utcával szembeni útszakasz vízelvezetési problémájára, amit kiemelt feladatként kezelünk.
• a falu közepén a Múzeum u.-Tanács u. vasútállomás felé vezetõ útszakaszon kiépített gyalogátkelõ létesül
jelzõlámpával, járdaszigettel.
• felülvizsgálatra kerül a felfestett
parkolók elrendezése, a kiláthatóság
javítása érdekében a szükséges átfestés megtörténik.
• áttervezésre kerül a Tatabánya felõli forgalomcsillapító kapuzat és gyalogátkelõhely. Az átépítés valószínûleg
jövõ évre húzódik át.
A megbeszélés során egyértelmû álláspont alakult ki az 1-es út településünket érintõ szakaszának átépítési
szükségességérõl. A tervezés folyamatban van, errõl meggyõzõdtünk. A felsorolt munkákra az ígéret komoly. A
Valusek útra csatlakozó utak vízlevezetésében az önkormányzatnak is szerepet kell vállalni az anyagi lehetõségeink függvényében.
Vida István
polgármester

1. A forgalomszámlálás igazolta az
aggodalmakat. A tavalyi 12.000 jármû/nap forgalom folyamatosan nõtt,
márciusban elérte a 14.000 jármû/
nap, áprilisban a 15.000 jármû/nap
jármûsûrûséget. Az óraforgalom a
csúcsforgalmi idõkben meghaladja
áprilisban a 600 jármû/óra, májusban
esetenként a 700 jármû/óra számot
egy irányban.
2. A részt vevõk tájékoztattak, hogy
a megyei Közútkezelõ KHT soron kívüli céltámogatást kapott elsõsorban a
Vértesszõlõst érintõ útszakasz tervezésére és a kivitelezés megkezdésére.
3. A Tatabánya-Tata közötti autópályaszakasz díjmentessé tétele a szakértõk szerint nem oldja meg a problémát és elindít egy folyamatot más települések mentén is, amit a döntéshozók nem vállalnak fel.
4. Az elkerülõ út tervezése folyik
(a vasút és az Által-Ér között), de a
6,5 km hosszú út építése mai áron 3,7
milliárd Ft, ennek a megvalósítása 5-6
éven belül nem valószínû.
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Az Északi lakótelep,
községünk új településrésze
A lakóterületen szabadonálló beépítésû maximálisan földszint + tetõtérbeépítés szintmagasságú lakóépületeket lehet kialakítani. A lakóterület teljes közmûhálózattal rendelkezik, víz,
villany, gáz, csatorna, út- és csapadékvízelvezetõ árokrendszer, melyet teljes
egészében a vállalkozó tulajdonosok
építenek ki saját költségükön.
A beépített lakóterület remélhetõleg szép színfoltja lesz községünknek
és az ideköltözõk is hozzájárulnak
Vértesszõlõs fejlõdéséhez.
A lakóterület alatti (1-es út felé) ma
még rendezetlen szakadékos rész folyamatosan rendezésre kerül a tulajdonos költségén.
Vida István
polgármester

Vértesszõlõs Északi felén, a Hegyalja
utcától a baji közigazgatási határig új
településrész körvonalai látszanak.
1996-ban 18 fõ helyi ingatlantulajdonos kezdeményezte a lakóterület
tervezését, engedélyeztetését, illetve az
engedélyek birtokában a közmûvesítését, majd értékesítését. A község 1992ben elkészült összevont rendezési terve összhangban állt e szándékkal, így
a tervezési és engedélyezési folyamat
elindulhatott. Ma valamennyi engedély
birtokában megkezdõdhet a terület
beépítése.
A felhasználható területeket figyelembevéve minimálisan 900 m2 teleknagyság kialakításával mintegy 100-120
telek (lakás) helyezhetõ el.

Faluszépítés
A rendezett, szép falukép Vértesszõlõs minden lakójának jogos igénye. Sokszor
példálózunk közeli települések szép, virágos utcaképével és mi magunk is szeretnénk környezetünk megítélését javítani és a mércét magasabbra emelni.
Hogyan jutunk el oda, min múlik a tiszta, rendezett falukép? A válasz viszonylag egyszerû, a probléma mindig a megvalósítás szemléletén, elszántságán múlik. A faluszépítésben sikeres települések titka az, hogy a szép célok megfogalmazása milyen fogadtatásra talál.
Néhány konkrét probléma:

feladat, tartsa rendben a polgármesteri hivatal. A kérdés az, hogy milyen
forrásból. Az önkormányzati intézmények és terek karbantartásán kívül
mintegy 24 km hosszúságban kellene
gondozni ezeket a területeket, közel
ezer ingatlan elõtt. Igazából nem is a

1. Ingatlanok elõtti
közterület rendebentartása
Az idevonatkozó rendeletet már
többször idéztük. A válasz esetenként
az, hogy közterület = önkormányzati
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A fûnyíráson 2-3 fõ folyamatosan dolgozik. Augusztus 20-ra a templom elõtti teret szépítjük, a múzeum alatti tér
is tovább szépül.
• Folyatni szeretnénk lakossági közremûködéssel a vízelvezetõ árkok takarítását, rendezését.
• Kérjük a lakókat, hogy az ingatlanok elõtti területen virágosítsanak,
ehhez anyagi segítséget is adunk.
• A bokrok, sövények karbantartásával nemcsak az utcakép javul, hanem
a keresztezõdések baleseti forrásai is
csökkennek.

jogszabály a fontos, hanem a feladat
nagysága (és költsége), illetve annak
a felismerése, hogy ezt csak közösen
lehet megoldani. Oldják meg a munkanélküliekkel – hangzik az érvelés.
Az önkormányzat egyidõben 4-5 férfi
és 2-3 nõ munkanélkülit foglalkoztat,
állami segítséggel is csak ennyit tehetünk. Egy évben így is kb. 30 fõ alkalmazását kezdeményezzük és kb. 20 fõvel kötünk rövidebb-hosszabb idõre
közhasznú munkaszerzõdést.

2. Hulladék, szemét
illegális lerakása
A falu határa elkeserítõ képet mutat. Zsákokban vagy anélkül nagy tömegben található bûzlõ hulladék, szemét, sajnálatos módon minõsítve az itt
lakókat. Néhányan lerakják, többen a
szemetelõket látva eltûrik, legtöbben
csak szégyenkeznek. Hol a lelkiismeretlenség határa? Tudnak-e ezek a szemetelõk a többiek szemébe nézni?
Vajon lakóhelyüknek tekintik-e ezek
az emberek Vértesszõlõst? Ha pedig
látjuk õket, legyen erõnk szólni, vagy
jelenteni a saját érdekünkben!

Úgy gondoljuk, hogy településünk tisztasága, rendezettsége minden itt lakónak érdeke. Saját jóérzésünk, az ide látogatók elismerõ
szavai rajtunk múlnak, segítsük ebben egymást.
Polgármesteri Hivatal
Képviselõ-testület

3. Szennyvízbekötések
Községünkben majdnem minden
lakóingatlanhoz a csatornabekötési lehetõség rendelkezésre áll. A csatornázás után 5 évvel azonban még mindig
sok a szabálytalanul szennyezõ ingatlantulajdonos. A polgármesteri hivatalnak szigorúan büntetni kellene és sajnos rákényszerülünk erre a módszerre, ha a helyzet nem javul.

Lehetõségeink
• Intézmények, terek szépítése, virágosítása minden évben látható.
6

Óvodai hírek
nyekbõl érkezõ vendégek.
Ezúton szeretném megköszönni a
szülõk együttmûködését, munkánkat
segítõ észrevételeiket, véleményeiket.
Köszönöm az óvodai Szülõi Munkaközösség munkáját, a jótékonysági bálon nyújtott segítségét. Minden segítséget, támogatást, felajánlást köszönünk, hiszen az óvoda az Önök támogatásával sokat változott, szépült. A
következõ nevelési évben az óvoda
épületének biztonságosabbá tételét
tûztük ki célul, hiszen elengedhetetlen
követelmény értékeink védelme, a rongálások megelõzése. A nyári takarítási szünet alatt (augusztus 7-25-ig) sor
kerül a nyílászárók felülvizsgálatára,
javítására, megtörténik a fertõtlenítõ
meszelés, az ablakok egy részének
mázolása.
2000. augusztus 28-án nyit az óvoda, az elballagó 24 kisiskolás helyét új
kisgyermekek foglalják el óvodánkban.

Az 1999/2000-es nevelési év óvodánkban a helyi pedagógiai program bevezetésének éve volt. A szülõi és gyermeki igényeket egyaránt figyelembe vevõ
új program jól vizsgázott.
Gyermekeink a kötetlenebb óvodai
életben jól érezték magukat, több idõ
jutott egyéni fejlesztésre, a gyermeki
személyiség kibontakoztatására. Nagyobb hangsúlyt kapott a közösségi
nevelés, az egymásra figyelés, a helyes
magatartási formák kialakítása. A
mese-vers, ének a rajzolás-barkácsolás
állandóan jelen volt az óvoda életében.
A mindennapos mozgás, a tornaszerek
rendszeres használata gyermekeink
egészségének óvását, a tartási rendellenességek megelõzését, illetve korrekcióját szolgálta.
Munkánkat gyógytornász és logopédus is segítette az önkormányzat támogatásával.
A fejlesztésre szoruló gyermekeinket nem kellett így utaztatni, ellátásuk
az óvodán belül megtörtént. A hagyományok ápolása, az ünnepélyek méltó
megtartása ebben a nevelési évben is
fontos feladatunk volt, hiszen a közösen szerzett élmények erõsítik a
gyermekben a közösséghez tartozás
érzését.
Rendezvényeinket nagy számban
látogatták szülõk,
nagyszülõk, valamint a társintézmé-

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok
szülõknek és gyermekeknek egyaránt.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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Itt a tanév vége!
„Jó” minõsítés
Iskolai futballcsapat:
szlovák iskolák tornáján 3. helyezés

A II. évezred utolsó tanévzárójára kerül sor június 22-én 17 órakor. 15 fõ 8.
osztályos búcsúzik az iskolától, s valamennyi továbbtanul: közülük 13-an
gimnáziumba és szakközépiskolába,
ketten szakmunkásképzõbe nyertek
felvételt.

Megyei szinten
Szabó Aletta 2. o.
meseíró pályázat
1. helyezés
Bogár Bence 2. o.
meseíró pályázat
3. helyezés
Tallián Adrienn 6. o.
helyesíró verseny 16. helyezés
Gyurkovics Katalin 8. o.
helyesíró verseny 18. helyezés
Udvardi Katalin 7. b.
helyesíró verseny 19. helyezés
Babinszki Judit 5. b.
helyesíró verseny 23. helyezés
Csémy Ádám 5. a.
„Zrínyi” matematika
dicséretes
8. osztály
REM rajzpályázat díjazott
4. osztály
REM rajzpályázat különdíjas
Bogár Péter 3. o.
szlovák olvasó verseny 11. helyezés

A tanév hagyományos programjait
bõvítették idén a rendszeres Ayres
mozgáskoordinációt javító tréningek,
amelyek a tanulási képességeket szolgálják fejleszteni.
Elsõ alkalommal utazhatott Németországba 15 fociban jeleskedõ tanuló. A Mur am See-i kapcsolattól azt
reméljük, hogy a szõlõsi és német fiatalok tartós kapcsolata a német nyelv
tanulását motiválni, tudását fejleszteni fogja.
A tanulmányi versenyek bõséges kínálatából válogattak tanulóink idén is.
Közülük a következõk értek el dicséretes helyezéseket:

Országos szinten
Török Zsolt 3. o.
matematika I. helyezés
Bogár Péter 3. o.
környezetismeret 4. helyezés
Zulik Ákos 3. o.
matematika 11. helyezés
környezetismeret 37. helyezés
irodalom 25. helyezés
nyelvtan 59. helyezés
Schöffer Dorka és Bogár Péter 3. o.
gyermekszínjátszás
bronz fokozat
Jenei Lívia 4. o.
Kis vakond matematika

Tatabánya és környéke szintjén
Fiú kézilabda 7-8. osztály
2. helyezés
Futball 5-6. osztály
3. helyezés
Leány kézilabda
3. helyezés
Korfanti Balázs
Kazinczy-verseny
3. helyezés
Gratulálunk!
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Az iskola idei krónikájának fekete
lapjaira a sok betörés, rongálás kerül.
Négy alkalommal törtek be idén. Ebbõl két alkalommal nem vittek el semmit, csak rongáltak, egy alkalommal
mûszaki berendezéseket vittek el, egy
alkalommal pedig pénzt a lemezszekrénybõl. A betöréses rongálási károkat és a mûszaki cikkek árát a biztosító megtérítette, pénzre pedig nem köthetõ biztosítás.
Néhány alkalommal polgárõrnek sikerült elriasztani a betörni készülõket.
A betörõk általában jól tájékozottak!
Lehet, hogy a Hírmondóhoz is hozzájutnak, ezért innen is üzenjük: a tanári épületbe hamarosan riasztó kerül, az
összes zárat kicseréltük, pénzt nem
tárolunk a használhatatlanná rongált
lemezszekrényben, s máshol sem.
Egyre többet rongálnak az iskolapályára focizni jövõ fiatalok. Köszönet
azoknak a szõlõsieknek, akik észlelvén
a zajokat, többször értesítettek minket
és a rendõrséget is, így aztán a tettesek kézre kerültek, s a kárt téríteniük
kell.
E sötét képekkel szemben áll azoknak a szülõknek és polgároknak a jótékonysága, akik pénzzel, tárgyi adományokkal és jelentõs értékû munkákkal gazdagítják a gyermekek környezetét. A jótékonyság egész évben tartott, amiért itt is köszönetet mondunk.

Gödri László
Hajba Csaba
Jenei Istvánné
Jenei Zoltán
Jung János
Klausz Rita
Kutenics Józsefné
Krenner Antal
Kossela család
Lepkóné Mucha Ágnes
Maczkó Józsefné
Magyar Józsefné
Náfrádi Marianna
Oktogon CD Szalon
Rosemary és Werner Baron
Szabó Miklós
Szabó Imréné
A szülõi munkaközösség tagjai
Szücsné Posztovics Ilona
Tallián Csaba
Tomasik István (Rákóczi u.)
Tukarcs József
Van Reménység Klub
Zách Jánosné
Kellemes vakációt kívánunk a családoknak!
Krenner Antalné
igazgató

Támogatóink voltak
Bartal Vilmosné
Bodnár Béla
Bedei Sándor
Busch József és családja
Cseh Németh József
FAIR BAU Kft. (Ökrös István)
Gombás Lajos
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Készülõdés az idei
millenniumi rendezvényekre
Idén is méltó módon igyekszünk megünnepelni augusztus 20-át.
Az ünnepség már 19-én a templomunkban
tartandó komolyzenei koncerttel kezdõdik.
Errõl részletesebb információt a késõbbiekben közlünk.
A 20-ai ünnepség, hasonlóan az elõzõ évihez, délelõtt 9.30 órakor kezdõdik a zászlótéren, a szentmise után. Az ünnepi mûsor és
a kenyérszentelés után millenniumi kopjafa
állítás és zászló szentelés lesz, amit minden
városban ünnepélyes keretek között tartanak.
Ünnepi mûsorunkat 15 órai kezdettel a múzeum alatti téren folytatjuk. Elõször a szokásos gyermekjátékok, kerékpárverseny, majd 16 órától a kulturális program kezdõdik, amit mazsorettjeink vezetnek be. Idén vendégül látjuk a szlovákiai Turany
testvérváros folklór csoportját, az udvardi vendégeket, akikkel szintén most
van kialakulóban a kapcsolatfelvétel.
Fellépnek még:
• Kecskédi táncegyüttes • Mogyorósbányai fúvós zenekar
• Zimozelen kórus • Fialka tánccsoport • Zeneiskolásaink
A kultúrprogram után sramli-parti, disco, majd az elmaradhatatlan tûzijáték. Lesz büfé, sörsátor, grillsütés.
Reméljük mindenki kedvére sikerül megfelelõ idõtöltést biztosítanunk. Hívunk és várunk minden szõlõsi lakót, hogy együtt ünnepelhessünk, és részvételükkel tiszteljék meg a fellépõ vendégcsoportokat.
Idén sem maradhat el a „Mesterkezek Kiállítás”. Kérjük a mestereket, hogy
készüljenek munkáikkal, hogy minél színvonalasabb kiállítás szemlélõi lehessünk.
Következõ nagyszabású rendezvényünk, a szüreti felvonulás lesz. Idén szeptember 30-ára tervezzük a felvonulást. Vendégül látjuk a németországi Muhr
am See város képviselõit és sportegyesületének tagjait. Október 1-jére tervezzük a visszavágó mérkõzést. A mi gyermekeink a húsvéti kupán vettek részt
Németországban, ahol méltó módon képviselték falunkat, és biztosan sok élményrõl számoltak be szüleiknek. A szüreti felvonuláson részt vesznek a német
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vendégek is, és a tavalyihoz hasonlóan, idén is szeretnénk különbözõ csoportokat felvonultatni. Reméljük, hogy sikerül a színpompás felvonulást megszervezni. Kérjük, hogy a helyi lakók is készüljenek, és minél többen vegyék ki
részüket ebbõl a programból is.
Az est záróprogramja a „Bajor”-bál lesz, amit a sportcsarnokban szeretnénk
megrendezni német vendégeink tiszteletére – akik több hordó finom sörrel
kívánnak kedveskedni a résztvevõknek. Már most szeretnénk meghívni minden érdeklõdõt, hogy egy jó hangulatú estnek lehessünk résztvevõi, ahol nemcsak a szórakozás, hanem az ismerkedés és a baráti kapcsolatok kialakítása
lenne a cél, hiszen egy 15 évvel ezelõtti kapcsolatot igyekszünk feleleveníteni
és tovább folytatni.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
További programjainkról a késõbbiekben tájékoztatjuk lakóinkat. Kérjük
ötleteikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat.
Kulturális Bizottság

Polgármesteri Hivatal közleménye
gély megállapítása elõtt minimum
30 napos foglalkoztatást biztosít.
E közcélú munkában részt vevõ segélyezett a minimálbér összegét kapja.
A képviselõ-testület 2000. április 27i ülésén fogadta el a 2000. május 1-jétõl
hatályos 8/2000. (IV. 27.) számú rendeletét a szociális ellátások szabályozásáról. A korábbi szabályokhoz képest lényeges változás – az elõbb említett –
munkanélküliek ellátásában történt.
Módosult a temetési segély összege
(5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra emelkedett),
az átmeneti segélyt és a méltányossági
közgyógyellátási igazolványt a létfenntartási gondokkal kûzdõ, rászorult családoknak, illetve személyeknek állapítja meg a szociális és egészségügyi bizottság.
A rendelet megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban.

Május 1-jétõl jelentõs átalakulás történt a munkanélkülieket támogató
rendszerben. A munkanélküliek jövedelempótló támogatása megszûnik,
helyébe a rendszeres szociális segély
lép. Aki jövedelempótló támogatásban
részesült, ellátása szünetelt, vagy ezév
április 30-áig adta be kérelmét a jövedelempótló támogatásra, továbbra is
jogosult 24 hónapig.
Az a munkanélküli, aki a munkanélküli járadék, illetõleg a munkanélküli
jövedelempótló támogatás folyósítási
idõtartamát kimerítette, aktív korú és
keresõ tevékenységet nem folytat,
megélhetése más módon nem biztosított, rendszeres szociális segélyre
nyújthat be kérelmet a polgármesteri
hivatalhoz.
Az önkormányzat tulajdonában
lévõ KHT a rendszeres szociális se11

Földgázszolgáltatásba bekapcsolódó lakossági ügyfelek részére

OTP Bank Rt.
• Az alapkamat mértéke évi 14,5%
+ évi 1% kezelési költség OTP számláról való törlesztés, évi 3% egyéb úton
való törlesztés esetén, de minimum évi
3.000 Ft.
• A felvehetõ legnagyobb összeg
500.000 Ft, önrész nem feltétel.
• A maximum futamidõ 10 év (az
ÉGÁZ Rt. az elsõ 5 évre nyújt kamattámogatást).
• Az Égáz Rt. által nyújtott kamattámogatás mértéke hitelösszeg és futamidõ függvényében maximum
30.000 Ft fogyasztási helyenként.
• Kizárólag új gázfogyasztók részére.
• Igazolás az ÉGÁZ Rt. részérõl.

Hitellehetõség
Az ÉGÁZ Rt. megállapodott az OTP
Bankkal, a Takarékszövetkezetek Országos Szövetségével, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-vel egy kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció nyújtásáról a földgázszolgáltatásba bekapcsolódó lakossági ügyfelek részére. A hitel nyújtásának alapfeltétele, túl a hagyományos banki feltételeken, hogy a leendõ ügyfél rendelkezzen az ÉGÁZ Rt. által jóváhagyott gáztervvel és a hitel folyósítását követõ három hónapon belül a
szolgáltatás bekapcsolását megkérje. Az
alábbiakban közöljük a pénzintézetek
fõbb feltételeit.

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
• Az alapkamat mértéke évi 16% + egyszeri 1% folyósítási/kezelési költség.
• A felvehetõ legnagyobb összeg
500.000 Ft, önrész nem feltétel.
• A futamidõ maximum 5 év.
• Az Égáz Rt. által nyújtott kamattámogatás mértéke hitelösszeg és futamidõ
függvényében maximum 30.000 Ft fogyasztási helyenként új fogyasztó, maximum 10.000 Ft bõvítés esetén.
• Új gázfogyasztók, és teljeskörû (fûtés, konyha, melegvíz) bõvítést vállalók részére, ez utóbbi esetben a
max. hitelösszeg 200.000 Ft.
Fenti feltételek 2000. szeptember
15-éig érvényesek.
Náfrádi Marianna
jegyzõ

Takarékszövetkezetek
• Az alapkamat mértéke évi 15% +
egyszeri 1.000 Ft folyósítási/kezelési
költség.
• A felvehetõ legnagyobb összeg
500.000 Ft, önrész nem feltétel.
• A futamidõ maximum 5 év.
• Az Égáz Rt. által nyújtott kamattámogatás mértéke hitelösszeg és futamidõ
függvényében maximum 30.000 Ft fogyasztási helyenként új fogyasztó, maximum 10.000 Ft bõvítés esetén.
• Új gázfogyasztók, és teljeskörû (fûtés, konyha, melegvíz) bõvítést vállalók részére.

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