A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2000. március VI. évfolyam 1. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
Nagy várakozással indultunk az évszázad-évezred forduló elé.
A 2000. év bõvelkedik állami milleniumi ünnepségekben, melyekben – ha szerényen is – mi is kivesszük részünket.
A téli gondok, a tavaszvárás, a költségvetés dilemmái azonban
ugyanúgy jelentkeztek, mint minden más évben. A hóeltakarítás
több feladatot (és sok kritikát) jelentett, de az adott költségvetési
keretbõl többet nem lehetett vállalni, a lakossági terheket viszont
nem akartuk növelni.
Erre a kérdésre õsszel vissza kell térni, mert az igénynövekedés
több anyagi forrást, vagy nagyobb lakossági segítséget, összefogást
feltételez.
Ez évben a legtöbb feladatot az utak, vízelvezetõk jelentik.
A Valusek út problémája túlnõ a község keretein, de részünkrõl
állandó kezdeményezést igényel. Reméljük, hogy az Által-ér gondjai
is külsõ segítséggel enyhíthetõk. Belsõ útjaink felújításainak megoldása ránk vár.

A nemzetközi Nőnapon az
Önkormányzat férfi dolgozói nevében a
község minden hölgy lakójának sok
örömöt, jó egészséget kívánok!
Vida István

Vértesszõlõs Önkormányzatának
2000. évi költségvetésérõl
Vértesszõlõs Képviselõ-testülete 2000. február 10-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a költségvetési rendeletet. A tervezés, egyeztetés az intézményekkel
és a bizottságokkal az 1999. október 29-i irányelvek alapján mintegy 3 hónapot
vett igénybe, így az alapos elõkészítés után a testület egyhangúlag elfogadta a
költségvetést.
A költségvetés fõbb összefüggései:

I. BEVÉTELEK
1. Állami támogatás
ebbõl:
a) óvodai és iskolai oktatással
neveléssel összefüggõ támogatás: 51.304.815 Ft
b) Közmûvelõdési feladatokra: 1.913.758 Ft
c) Szociális és gyermekjóléti alap
szolgáltatásra és támogatásokra: 11.741.640 Ft
d) Nappali szoc.intézményi ellátásra (ÖNO): 2.798.500
2. SZJA helyben maradó és kiegészítés
3. Helyi adóbevételek (iparûzési, építmény, gépjármû)
4. Alaptevékenységek és azzal összefüggõ bevételek
(iskola, óvoda, ÖNO, sírhely megv., sport,
Mûv.Ház befiz.)
5. Egyéb bevételek (hitelvisszafizetések úthozzájárulások,
bérbeadások, ingatlanértékesítések, ÁFA bev., TB.,
Munkaügyi Hiv.)
6. Elõzõ évi pénzmaradvány

Összes bevétel:

80.117.150 Ft

Ft
13.247.850 Ft
23.900.000 Ft

7.900.000 Ft

16.050.000 Ft
7.000.000 Ft

148.215.000 Ft

II. KIADÁSOK:
1. Védõnõi szolgálat
2. Házi szoc. gondozás
3. Településtisztaság (közterület-takarítás, fûnyírás,
hóeltakarítás, szemétszállítás, lomtalanítás)
4. Város- és községgazdálkodás
ebbõl közvilágítás: 3.500.000 Ft
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1.620.100 Ft
1.233.300 Ft
3.223.300 Ft
4.672.700 Ft

5. Fogorvosi Szolgálat

412.700 Ft

6. Háziorvosi szolgálat

306.000 Ft

7. Mûvelõdési Ház feladatok

2.119.700 Ft

8. Tájház és kult.rendezvények

1.480.000 Ft

9. Egészségház fenntartása

775.000 Ft

10. Temetõ fenntartása

462.800 Ft

11. Sportintézmény fenntartása és sporttámogatások

2.851.700 Ft

12. Idõsek Klubja

4.307.700 Ft

13. Önkormányzati igazgatás
ebbõl: pénzeszközátadások (tûzoltóság, mentõk,
egyház, KHT helyi egyesületek
és szervezetek támogatása): 4.000.000 Ft

28.666.400 Ft

14. Óvodai ellátás

25.741.200 Ft

15. Általános iskolai oktatás

38.536.000 Ft

16. Társ. és szoc. juttatások, segélyek

6.000.000 Ft

17. Út- ingatlan karbantartás

937.500 Ft

18. Fejlesztési célú pénzátadás
(gyermekjóléti szolg. kerékpárút tervezés)

500.000 Ft

19. Hitelek és kamatok törlesztése
(csatorna, körny.véd., útépítés, stb.)

6.256.000 Ft

20. Fejlesztési célú szabad pénzeszközök

13.000.000 Ft

21. Ált. és fejl.tartalék

5.112.900 Ft

Kiadás összesen:

148.215.000 Ft

A költségvetés a várakozásoknak megfelelõen visszafogott.
Biztonságos mûködésre és szolíd fejlesztésekre nyújt fedezetet. Bérfejlesztésekre a várható infláció mértékében került sor (8,2%), a dologi kiadások
növekedése ennél szerényebb (5-6%).
Helyi adók köre nem bõvült, növekedés csak az iparûzési adónál történt, de
ez is jellemzõen a számítási mód változása miatt (adóalap csökkent). Pályázatokkal továbbra is bõvíteni szeretnénk fejlesztési lehetõségeinket, de ennek
mértéke csak az elbírálások során válik ismertté.
Az 1-es úton (Valusek u.) a forgalomtechnika és az útminõség javítására állami támogatást kértünk.
A tervezéskor hitel felvételével nem számoltunk, de kedvezõ támogatások
kiegészítésére fejlesztési hitel lehetõsége szóba jöhet.
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Várható beruházások
2000-ben
A költségvetésbõl kitûnik, hogy ez évre a mûködési költségek és a kötelezettségek kifizetése mellett mintegy 13 millió Ft szabad fejlesztési forrás áll rendelkezésre. Az elõzetes testületi állásfoglalás a következõ 2-3 évre elsõsorban a
belterületi utak, vízelvezetõk felújítását, korszerûsítését határozta meg. A sok
tennivaló közül mindig nehéz kijelölni a legsürgõsebbeket.
Két belterületi rész már évek (évtizedek) óta vár felújításra, ezért a valószínû sorrend az I. félévben:

Az adóbevételek és a pályázati lehetõségek függvényében a II. félévben
szeretnénk folytatni az aszfaltosítást.
Remélhetõleg jut pénz a Temetõ mögötti útszakaszok aszfaltozására.

1. Vörösmarty u. csapadékvíz-elvezetésének és útburkolatának megoldása. Már közepes esõzéseknél is az
utca sártengerben áll, a víz elvezetése nem megoldott. A teljes útszakasz korszerûsítése az év legjelentõsebb fejlesztési feladata. Az út vízelvezetésének és aszfaltozásának befejezése után nem kerülhetõ el a szõlõdomb oldali termõföld (sár) megfogása, ez a szõlõsgazdák elemi érdeke és feladata. Az utca aszfaltozásakor megoldható a Jókai utca felsõ
szakaszának aszfaltozása is (kb. 50
m). Várható bekerülési összeg:
5-6 mill.Ft.

Az útfelújítások és a tavaszi kátyúzás mellett ez évben az intézmények
felújítására kevés pénz marad, ezért
csak a legszükségesebb feladatok kerülnek elvégzésre.
A közhasznú és a közmunkák szervezésével a településtisztasági, parkrendezési munkákra fordítunk hangsúlyt, beleértve a temetõ folyamatos
rendezését is.

2. Szabadság telep: Az 1999-ben aszfaltozott útszakasz mellett ugyancsak
szilárd burkolattal kell ellátni a kapcsolódó lakóutakat. Ezzel a község
egyik legrégebbi településrésze közlekedési szempontból kultúráltabbá válik. Remélhetõen ez további fejlõdést
indít el az idegenforgalmi szempontból is jelentõs területen. Várható bekerülési összeg: 2,5 - 3 mill.Ft.
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2000. évi várható kulturális programjaink
Beköszönt a tavasz, és egy igazán méltó rendezvénnyel kezdhetjük az idei évet.
Márciusban a Hegyközösség 20. jubileumi borversenyét tartja. Reméljük most
is sok aranyérmes boros-gazdát köszönthetünk. Kívánunk munkájukhoz kitartást, erõt és jó egészséget, hogy a szõlõhegy továbbra is jó minõségû nedût
adjon szorgos kezû gazdáinak.
Augusztus 20-án MILLENIUMI
Megemlékezést és nemzetiségi fesztivált szervezünk. Hazai és külföldi folklór csoportokat látunk vendégül. Szeretnénk egy vidám, színvonalas egész
napos rendezvényt szervezni, ami a
délelõtti zászlótéri megemlékezéssel,
majd a délutáni múzeum-parki vidám
mûsorral folytatódna. A mûsort tûzijátékkal zárnánk. Szeretettel kérünk és
várunk minden vértesszõlõsi lakost,
hogy egy igazán nagy szabású, jó hangulatú rendezvénynek lehessünk résztvevõi.

A borverseny idõpontja:
Borbegyûjtés:
április 4-én
Zsûrizés:
április 5-én
Eredményhirdetés: április 8-án
Következõ, már hagyománnyá vált
rendezvényünk a TAVASZI FESZTIVÁL. Idén is színvonalas, vidám hangulatú rendezvénynek nézünk elébe.
Most is bemutatkozhatnak helyi vállalkozóink, sõt a szlovákiai testvérvárosból is várunk vállalkozókat, akik bemutatják termékeiket.
Várjuk falunk lakóit, hogy minél
nagyobb számban tiszteljék meg látogatásukkal rendezvényünket.

Októberben idén is rendezünk szüreti felvonulást. Vendégeink lesznek a
német Muhr Amsee település vezetõi
és képviselõi, valamint az udvardi önkormányzat vezetõi és nemzetiségi csoportjai. Azt szeretnénk, hogy az idei
felvonulás is színes, jó hangulatú esemény legyen.

A TAVASZI FESZTIVÁL
idõpontja:

április 15-16.
Május hónapban hagyományõrzõ
csoportunk MILLENIUMI RENDEZVÉNYEN vesz részt Esztergomban. Bízunk abban, hogy e színvonalas rendezvényen falunk képviselõi méltán képviselik községünket.

November hónapban köszöntjük
idõseinket. Szeretnénk egy kis mûsorral kedveskedni nekik. Kívánjuk, hogy
minél többen erõben, egészségben érjék meg rendezvényünket.

Augusztus hónapban ismét lesz
„MESTERKEZEK KIÁLLITÁS”.
Kérjük a mestereket, hogy újabb- és
újabb munkáikkal készüljenek a színvonalas kiállítás megrendezéséhez.
Munkájukhoz jó erõt és egészséget kívánunk.

Elérkezett az év vége. Idén is lesz
Falukaráncsony/fa. Kérjük és hívjuk a
lakókat, hogy minél többen köszönthessük egymást a szeretet ünnepén.
Kulturális Bizottság
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Tájékoztatás az 1-es út
belterületi szakaszának (Valusek u.)
problémáiról és a várható intézkedésekrõl
Az elmúlt év utolsó idõszakában – az M1-es autópálya fizetõvé válása kapcsán – gyakran megfogalmaztuk félelmeinket a 100-as út (1-es) forgalomnövekedésével kapcsolatosan.
Félelmünk nem volt alaptalan, hiszen a korábban is tapasztalt nagy forgalmat napjainkban már elviselhetetlennek érezzük, hiszen
• a személygépkocsi-forgalom növekedése mellett jelentõsen nõtt a tehergépkocsi- és kamionforgalom, ezzel
párhuzamosan a zajártalom és a levegõ szennyezettsége,
• hosszú percekig kell várakozni,
hogy a Valusek utca egyik oldaláról átjussunk a másikra,
• megnõtt a balesetveszély, mely különösen az idõs embereket és a
gyermekeket fenyegeti, hiszen a gépkocsivezetõk zöme türelmetlen,
gyakori az elõzés, a megengedett sebesség túllépése.
Elkeserítõ az a jövõkép, amit az országos közutakat kezelõ igazgatóság
szakemberei megfogalmaztak, miszerint a forgalom csak 10 %-kal növekedett (mi ennek többszörösét érezzük!),
és a fejlesztési programban a 100-as út
elkerülõ szakaszának megépítése a
100. helyre került.
A Valusek utca
lakói nevében:
Magyar Istvánné

A gondok, problémák egyeztetésére
2000. február 10-én megbeszélést tartottunk a polgármesteri hivatalban, melyen részt vettek: Berg Tamás fõosztályvezetõ miniszteri biztos, Hargitai József
vezérig.h. Nemzeti Autópálya Rt., Nagy
Zoltán UKIG szakértõ Kliment Mihály
UVATERV tervezõ, Mészáros Kis Ágnes UVATERV tervezõ, dr. Farkas Károly megyei Közl.Felügy. igazgató,
Forisek Ilona megyei Közl. Felügy. fõmérnök, Dobosi Tivadar megyei
Közútkez. KHT igazgató, Simon László megyei Közútkezelõ KHT oszt.vez.
A miniszteri biztos hivatkozott a Kormány 2117/1999.(V.26.) határozatára, „a
gyorsforgalmi úthálózat tízéves fejlesztési programjának megvalósításáról”.
Községünket közvetlenül a Kormányhatározat 7./ pontja érinti:
„A Kormány
… egyetért azzal, hogy az autópálya - szakaszok díjasítása esetén az autópályával párhuzamos utak, illetve
térségek forgalmi és környezeti helyzetét - változatokat elemzõ hatástanulmány alapján – felül kell vizsgálni.
Amennyiben a párhuzamos utakon a
forgalom lényeges növekedése várható, az ebbõl eredõ káros hatásoknak,
továbbá a forgalom biztonságát hátrá-

***
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nyosan befolyásoló körülményeknek a
kiküszöbölésére – az érintett önkormányzatokkal együttmûködve – intézkedési tervet kell kidolgozni. Az intézkedési tervben foglaltakról – a bevezetést követõ idõszak tapasztalatai
alapján – a díjas szakasz forgalomba
helyezését követõ egy éven belül kell
végleges döntést hozni.
Felelõs: Közlekedési, Hírközlési és
Vízügyi Miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter.
Határidõ: Folyamatos”
A szakértõk szerint „a forgalom lényeges növekedése” 10-15 %-os növekedésnek felel meg. E fölött a kormányhatározat alapján központi forrásokból (is) tervezik az intézkedéseket. Ez alatt jellemzõen helyi források
(megyei, községi) jöhetnek számításba. Az útba épített automatikus forgalomszámláló 2000. január 3-9-ig 3,6
%-os, január 17-23 között 4,4 %-os
növekedést regisztrált. A forgalom
mindkét idõszakban átlagosan 6800
jármû/nap fölött volt, egyes idõszakban
a 11.000 jármû/nap mennyiséget is
meghaladta.
A résztvevõknek az alábbiakat
mondtam el:
1. A januári forgalom még nem ad
valós képet, mert az idõjárás a legjelentõsebb tényezõ ez idõszakban.
Mindezek ellenére a növekedés mérhetõ.
2. Változott a forgalom szerkezete.
Saját méréseink alapján éjszaka a jármûvek 60 %-a nehézgépjármû, nappal 25 %.
Ez idáig Községünkre ez az arány nem
volt jellemzõ. A jármûszám-növekedés
hatása így lényegesen kedvezõtlenebb,
amit az itt lakók már érzékelnek.

3. Községünkben a jármûszám azonos %-os növekedése is db számban
sokkal kedvezõtlenebb, mint más településen, hiszen tavasztól átlagosan
12.000 jármû/nap forgalom 10%-a is
sokkal nagyobb terhelést jelent, mint
pl. Almásfüzitõ 5-6000 jármû/nap átlagos forgalmánál.
4. A kormányhatározat határidejét
hosszúnak tartom. Kértem, hogy bizonyos részdöntések már ez évben szülessenek meg.
Javaslataink lényege:
• a község lakott területének két
szélén elsõsorban a bejövõ forgalom
felén közlekedési lámpa legyen. Az
összehangolt tilos jelzés „kint tartja”
a kocsisort, és a holtidõben a kikanyarodás biztonságosabb lehet,
• legalább 3 helyen, az autóbuszváróknál kiépített, lámpás gyalogátkelõ
legyen,
• a Tata felõl sebességcsillapító kapuzatot kell kiépíteni (mint a Tatabánya felõli oldalon),
• felül kell vizsgálni a parkolóhelyeket és ezután kiemelt szegélyû útvonalvezetés legyen,
• változatlanul sürgetjük az elkerülõ út építését (a jelenlevõk 3-4 éven
belül nem bíztatnak).
Még több részletkérdés megtárgyalásra került és a szakértõk véleményegyeztetése után falufórumot szeretnénk tartani az illetékes döntéshozók
résztvételével.
A falu lakói joggal várják a gyors
reagálást és az útszakasz biztonságossá tételét.
A jelenlévõk a felvetéseinkkel egyetértettek és azt ígérték, hogy a miniszternek támogató javaslataikkal továbbítják az elhangzottakat.
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Óvodai és iskolai beiratás rendje
2000. április 26-27.
8-16 óráig.
Szükséges iratok az óvodai beiratáshoz:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ száma),
– oltási lap.
Felhívom a Tisztelt Szülõk figyelmét, hogy a 3. életévüket év közben (2001. május 3-ig) betöltõ gyermekeket is elõ kell jegyeztetni, ha óvodába szeretnék járatni.
A közoktatásról szóló törvény értelmében abban a naptári évben, melyben az 5. életévét betölti a gyermek, az
óvodai nevelési év elsõ napjától kezdõdõen óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozásokon KÖTELES részt venni.
Április 25-28-ig nyílt hét keretében ismerkedhetnek
az érdeklõdõ szülõk az óvoda életével.
Az iskolai beiratáshoz szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek társadalombiztosítási igazolványa
(TAJ száma),
– óvodai szakvélemény.
Az iskolai beiratás helye az iskola irodája.
A tanköteles (a hatodik életévét május 31. napjáig betöltõ
gyermekeket) a szülõ köteles beiratni az
iskolába.
A 6. életévét május 31-e után
betöltõ gyermek is tankötelessé válhat a szülõ kérésére,
ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
Törökné
Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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Sítábor 2000
Február 7-én egy 51 fõs csapat indult el reggel
7 órakor az iskola elõl. Sítáborba mentünk, mi gyerekek és néhány kísérõ tanár. Ez egy fontos sítábor
volt, hiszen idén jubiláltunk: ez volt a 10. Sítáborunk.
Erre úgy emlékeztünk meg, hogy az ottani iskolával
sportnapot szerveztünk.
Az út hosszú volt, de észre sem vettük, szép busszal mentünk, nagyon jó
volt a hangulat. Az öt órás út után a sípályára érkeztünk, és még egy fél
napot síelhettünk. A szállásunk a Turany-ban, a Hotel Stadionban volt. Itt
minden nap finom reggelit és meleg vacsorát kaptunk. Minden reggel 9 órakor indultunk el a sípályára. A helyet, ahol síeltünk, „Jasenská Dolin”-nak
hívják. Itt több sípálya várja a síelni vágyókat. A kezdõk a kispályán gyakoroltak a testnevelõ tanárok felügyelete alatt. A többieket ötös csoportokba
osztották, így síeltek egész héten. A legjobb síelõk a 4. és 5. napon a MagasFátrában található 1476 m magas sípályát is kipróbálhatták. Itt több és változatosabb sípályák voltak, a hegy teteje a felhõkbe ért. A hó kitûnõ minõségû volt, élvezet volt rajta síelni, sõt néha elesni is. Ide egy lanovkán jutottunk fel. Lefelé gyönyörû erdei úton haladtunk, innen már nem volt messze
a parkoló, ahol a buszunk várt ránk. Az utolsó napon ismét szokásos síterepünkön síeltünk, de ez különleges nap volt, mert
meglátogatott bennünket polgármesterünk és néhány
képviselõ. Õk is megtekintették a pályát, s nagyon
tetszett nekik a lejtõ – ahol száguldoztunk lefelé
– és a magasba emelkedõ sífelvonó.
Csodálatos sítábor volt az idei, akárcsak
a többi. Mindenki jól érezte magát, a
kezdõk is megtanultak síelni, s aki
idén részt vett a sítáborban az biztos, hogy jövõre is részt szeretne
majd venni.

Köszönjük mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy eljuthassunk
ide.
Tallián Adrienn
Csenke Éva
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Tavaszi Falutakarítás
Közeleg a Tavasz, remélhetõen szép napos idõvel és a hó nem lesz már vendégünk. Szokás szerint márciusban megkezdjük Vértesszõlõs belterületi útjainak, parkjainak takarítását és lomtalanítást is szervezünk.
Március 9-én és 10-én az iskolai Zöld Szív mozgalom keretében hulladékgyûjtési akciót szerveznek a gyerekek a pedagógusok irányításával.
Március 13-án és 14-én a közhasznú munkásokkal folytatjuk a közterületek
takarítását, szépítését.
Április 1-jén és 2-án lomtalanítást tartunk.
A szervezés a tavalyi módszertõl különbözik.
A háztartási lomokat (és csakis azokat!) utcánként programozva gyûjtjük
össze. A nyitott konténereket egy-egy utcában 1-2 órára helyezzük ki és felügyelettel, segítséggel lehet a konténerekbe dobni a háztartási lomokat.
Az utcabeosztásról falragaszokon, kábel TV-n keresztül tájékoztatjuk a lakókat. Kérem figyeljék a „menetrendet”, mert két nap alatt meg kell oldanunk
ezt a feladatot.

Lomtalanítás tervezett menetrendje
Április 1-jén szombaton:
8-9 óra
Domb u., Vértes L. u.
9-10 óra
Rózsa u., Erdõsor u.
10-11 óra
Akácfa u., Homok u., Sánc u., Kertalja u.
11-12 óra
Ady E. u., Hegyalja u.
14-15 óra
Petõfi S. u., Arany J. u.
15-16 óra
Gagarin u., Kossuth L. u.
16-17 óra
Rákóczi , Széchenyi u.
17-18 óra
Árpád u.
Április 2-án
8-10 óra
10-11 óra
11-12 óra
14-15 óra
15-16 óra
16-17 óra
17-18 óra

vasárnap:
Valusek u.
Sport u., József A. u.
Vörösmarty u., Jókai u.
Múzeum u., Mókus u.
Szarvas u., Kánya u.
Szabadság telep
Tanács u.
Vida István
polgármester
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Polgármesteri Hivatal
közleménye
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az I. félévi adó (gépjármûadó, építményadó) fizetési határideje március 16. Ugyancsak március 16.-ig kell megfizetni a
vállalkozóknak – az 1999. évben kiadott fizetési meghagyás szerint – a 2000. I.
félévi adóelõleget. Kérjük a fizetési határidõ betartását annál is inkább, mert
késedelmes fizetés esetén adópótlékot kell felszámítani.
Az adózást érintõ változásokat (pl. gépjármû értékesítés, gépjármûvásárlás,
adóköteles építmény értékesítése, vásárlása) 15 napon belül kell bejelenteni.
A vásárlást követõen egy bejelentõlapot kell kitölteni, melyet a hivatalban lehet beszerezni, a gépjármû értékesítésrõl pedig a Rendõrség által leigazolt adásvételi szerzõdést kell bemutatni.
A Központi Statisztikai Hivatal általános mezõgazdasági összeírást hajt végre. Az adatfelvétel 2000. április 1-jétõl, április 21-ig tart. Kérjük, hogy az összeírók munkáját szíveskedjenek segíteni. Fontos! A Statisztikai Hivatal munkatársai KSH igazolvánnyal rendelkeznek, mely a személyi igazolvánnyal együtt
érvényes. Aki nem tudja igazolni magát, az nem hivatalos összeíró!

VÁLLALKOZÓK FIGYELMÉBE!
A Kormány módosította a telepengedélyezés rendjérõl szóló rendeletét a
következõk szerint: A már mûködõ – korábbi telepengedéllyel rendelkezõ –
vállalkozások, telepengedélyköteles tevékenységet végzõ cégek a telepengedélyt
2001. június 30. napjáig kötelesek megkérni. Ez az idõpont a korábbi rendelet
értelmében 2000. április 30-a volt.
A módosítás nem érinti a tevékenységet most kezdõ, illetve telepengedéllyel
még nem rendelkezõ vállalkozásokat, mert õk a tevékenység megkezdése elõtt
kötelesek megkérni a telepengedélyt.
Tájékoztatjuk a Tisztelt polgárokat, hogy a temetõgondnoki feladatokat (nyilvántartás, sírhely bemutatása) átmenetileg 2000. március 1-jétõl
a Polgármesteri Hivatal ügyintézõje végzi.
Kérjük az érintetteket, hogy fenti problémájukkal ügyfélfogadási idõben keressék fel az elõadót. Haláleset esetén ügyfélfogadási idõn kívül
is fogadjuk a hozzátartozókat.
Náfrádi M.
jegyzõ
11

Megyei Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és Gyermekotthon
községünkben
Február közepén a Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója
látogatott a Polgármesteri Hivatalba.
Barta László igazgató úr tájékoztatott arról, hogy a Megyei Önkormányzat az un. otthonhálózat kialakítása keretében több településen,
így Vértesszõlõsön is családi házat vásárolt. Községünkben ez a Múzeum u. 45. szám alatti lakóház. A házban az átalakítási munkák után
12 (3-18 éves korú) leánygyermeket helyeznek el. A felügyeletet 5 felnõtt (ebbõl 1 pedagógus) biztosítja. A gyerekek a vértesszõlõsi óvodába,
iskolába iratkoznak be, illetve Tatabányára járnak középiskolába.
Az átszervezés alatt álló tatabányai otthonból kisebb közösségbe kerülnek így az erre alkalmas gyerekek, illetve fegyelmezetlenség esetén
visszakerülnek az anyaintézetbe.
* * *

Jótékonysági bál
– támogatások
Az Iskola és az Óvoda köszönetet mond mindazoknak, akik pénzzel, tombola – vagy licittárgyakkal, báli
részvételükkel (fogyasztásukkal), szervezõmunkával
támogatták az 1999-es jótékonysági akciót.

A rendezvény tiszta bevétele: 467.163 Ft volt.
Ebbõl az Óvoda 186.865 Ft-ot
Az Iskola 280.298 Ft-ot kapott.
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A támogatók névsora
Csanálosi László és családja
Cseh Németh József és családja
Csémy Károly id.
Csémy Károly ifj.
Csere Rezsõné
Csicsainé Zigó Margit Homok u.
Csizmazia Ákos
Csokor Józsefné Ady E. u.
Dancsok Éva
Dávid András és családja
Dávid Jánosné Gagarin u.
Dikasz Csaba Tatabánya
Dobsa Attila és családja
Egri Istvánné
Elbert Tibor
Engel Heidi
Erbeszkorn József és családja
Erdélyi Zoltán
Erdõs Szilvia
Erõs János
Fábián Gyuláné Valusek u.
FAIR-BAU Kft.
Farnadi József
Fazekas József és családja
Fehér Lászlóné Tatabánya
Ferge Lajosné
Finta László
Galló Attiláné Tatabánya
Gebauer Lajos
Gerezdi Attila
Gerezdi József és családja
Gerezdi Norbert
Gombás Csaba és családja
Gombás Gabriella
Gombás Lajos
Gombkötõ Alexandra

Anderla Jenõ Széchenyi u.
Anderla Jenõné Széchenyi u.
Anderla Lajosné Széchenyi u.
Angyalvári Ferenc
Anna
Árki Róbert
Az iskola valamennyi osztály
és a napközis csoport
Az óvoda valamennyi csoportja
Babinszki Zoltán
Babó János
Badár Bt.
Badár János és családja
Bahurek György dr. és családja
Bajczik Lajosné
Bajczik Péter
Balázs Éva
Balázs Zsuzsanna Múzeum u.
Bányi Vincéné
Barabás Zsolt Tatabánya
Baranya József
Baron Rosemary
Bartal Ferenc és családja Erdõ sor
Bartal Vilmos és családja
Basa Csaba
Bedei Sándor
Beke Józsefné Árpád u.
Boda Ferencné Ady E. u.
Bodó István
Bogár István és családja
Borbélyné Paxy Erika
Bori Ferenc és családja
Bús Ödön Szécheny u.
Bús Ödönné Széchenyi u.
Busch Attila
Czirkó Ferenc és családja
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Kanis Gerd és családja
Kelemen Edina Árpád u.
Kimpián Levente
Kiss Lajosné Kossuth u.
Kiss Dénes és családja
Kocsis Gyula és családja
Kolev család
Korfanti Balázs
Kormány Károly ifj.
Kovács István és családja Akácfa u.
Kovács Tamás
Kovács Zoltánné Akácfa u.
Krajczár Ferenc
Krenner Antal
Krenner Antalné
Krenner József
Krupánszki Emil
Krupánszki Lajosné özv. Valusek u. 40.
Krupánszki László
Kulcsár Csaba
Kuris István
Kurucsai László és családja
Kutenics József és családja Múzeum u.
Kutenics Mária
Kutenics Rezsõ Ady E. u.
Kutenics Szilvia
Láng József
Lepkó család Tatabánya
Lizanec Péter dr.
Lohner János József A. u.
Lohner János Kossuth u.
Lohnerné Szádeczky Márta
Maczkó család
Macsinka Csaba Sport u.
Magyar Etelka
Magyar Istvánné Valusek u. 83.
Magyar Józsefné Vértes L. u.
Mák György és családja Erdõ sor
Makó és Társa Bt.
Mányi Bányaüzem

Gödri László és családja
Guzmics Sándor és családja
Gyenes László ifj.
Gyurkovics Lajosné
Hajba Kálmán
Hajdú János
Hatrapál Attiláné
Havasi Vilmos
Hegedûs Árpádné
Hegedûsné Kiss Anikó
Hegyi György
Hermann Mónika Jókai u.
Hidegh Gábor
HIDROKER Kft.
Horváth Gábor
Hunyadi család
Ibolya Mihály
Idefix
Igaz István és baráti köre
Ispán Ferenc ifj. és családja
Ispán Ferencné özv.
Ispán Károly és neje Ady E. u.
Jakabházy Miklós Tatabánya
Jánk Róza
Jenei György id. Petõfi u.
Jenei György Múzeum u.
Jenei István és családja
Jenei József és neje Szabadság telep
Jenei Kávéház
Jenei Mihályné Jókai u.
Jenei Rezsõ és családja Valusek u.
Jenei Zoltánné és családja Sport u.
Joachim Sándor és családja
Jung János és családja
KAIZER MED Bt.
Kakas Imre Szany
Kákonyi Ferenc
Kalocsai Csaba
Kalocsai István és családja
Kálovics és Társa
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Póta László
Pretsner család
PRIMAGÁZ gázcsere telep
Rádi Józsefné
Reiner család
Rózsa utcai Vegyesbolt
S.A.8. Kft.
Sajtos István és családja
Santavecz Ferenc
Schaffer Lászlóné özv.
Schmölcz Krisztina
Schöffer Attila és családja
Scsibrán István és családja
Seregélyes Béláné özv.
Sipos László
Skrován Gyuláné Ady E. u.
Skrován József és családja
Slezák Béláné özv. Ady E. u.
Slezák Istvánné József A. u.
Slezák Mihályné özv.
Slezák Péter
Sóki Józsefné özv.
Solymosi János Tatabánya
Somfai László és családja
Sopow Tamás és családja
Sóstainé Varga Irén
Stern Ernõ
Stern János Árpád u.
Stern József és családja
Sternné Muk Andrea
Stetka Miklós
Stróbl Tiborné
Sulyok Teréz
Szabados Ferenc
Szabó György Petõfi u.
Szabó Imre
Szabó Istvánné özv. Rákóczi u.
Szabó János és családja Akácfa u.
Szabó Józsefné Ady E. u.
Szabó Mária

Mátyás Tiborné
Mátyási József dr.
Mátyási Piroska
Mérõ Éva
Mesterházi Gábor
Meszárekné Moncz Zsuzsanna
Mészáros Zsolt
Mezõfi Tibor
Michalek László és családja
Moharos Ferenc és családja
Molnár István Homok u.
Mucha Istvánné özv. Ady E. u.
Mucha Mihály
Muk Béla és családja
Muk Istvánné Tanács u.
Muk Lajos
Mundli Teréz Tatabánya
Náfrádi Marianna
Nagy Béla Komárom
Nagy Béláné Rózsa u.
Nagy József Rákóczi utca
Nagy József Vértes L. u.
Nagy Zoltán Sport u.
Nagy Zsolt Homok u.
Nyomirt Bt. Hiszékeny Béla
Oláh Sándorné Széchenyi u.
Ongrádi József
Ongrádi Józsefné
Ördög Szabolcs
Palák Józsefné
Papp László Rózsa u.
Pappné Szádeczky Melinda
Pataki Károlyné özv.
Pataki Zoltán
Pátrovics Miklósné
Paxy Éva
Petrovics Andrea
Pintér József
Pluhár Józsefné Ady E. u.
Polyóka Tamás
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Troll Zoltán
Tulkán Attila
Udvardi János
Új Patika Tatabánya-Kertváros
Ungrádi Julianna Tanács u.
Urbanics Vilmos
Vakula Iatván
Valusek Klára
Valusek László Domb u.
Varga Tamás
Végh Zoltánné Tanács u.
Veres Mária
Vertényi Katalin Tatabánya
Vida István
Vigánti János
Vincze Attila
Vizslóczki Károlyné
Vörös Ágnes
Zách Jánosné
Zách László ifj. Valusek u.
Zách László József A. u.
Zachara Istvánné Árpád u.
Zachara Szilveszter
Zárainé Németh Andrea
Zigó Gyõzõ és családja
Zigó Jana
Zoltánfi Tibor és családja
Zulikné Papp Kinga
Zsédely Katalin
Zsidek Judit
Zsigó Lászlóné

Szabó Miklós és családja Erdõ sor
Szabó Tiborné
Szabóné Szádeczky Judit
Szádeczki László Valusek u.
Szádeczki Tibor és családja
Szádeczky Béla és családja
Szádeczky Mihályné Valusek u.
Szádeczkyné Konkoly Csilla
Szalai János
Szalczinger Józsefné
Szamos György dr.
Szegedi Attila és családja
Szeidler Attiláné
Szentesi Csaba Tatabánya
Szilágyvári Kálmánné ifj.
Szokolai Istvánné
Szõke Zoltánné Vértes L. u.
Sztán Kinga
Szûcs János Erdõ sor
Takács Istvánné Ady E. u.
Takács Lászlóné
Tallián Csaba és családja
Talliánné Skrován Ildikó
Tar Szilvia
Tauschné Bolla Zsuzsanna
Temesvölgyi Antalné Kánya u.
Tisch László
Tomasik Kft.
Tomasik Tiborné Arany J. u.
Tóth Katalin
Tóth László Valusek u.
Tóth Mária Szabadság telep
Tóth Szilvia és családja
Török Csaba és baráti köre
Török József és családja Hegyalja u.
Török Lászlóné Tanács u.

Köszönet az aktív szülõknek, akik a
rendezvényt szervezték, a támogatókat
megkeresték.
Óvoda, Iskola

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