A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1999. november V. évfolyam 3. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
A tél korán beköszöntött örömeivel és gondjaival egyaránt. A csúszós utak, járdák óvatosságra intenek, de nem ritka az ingerültség és
a kisebb-nagyobb baleset sem. A hóeltakarítás sok (és költséges)
önkormányzati feladatot jelent, de lakossági együttmûködést is.
Önkormányzati feladatok:
• intézmények belsõ területeinek és járdaszakaszainak tisztítása
(Iskola, Óvoda, Idõsek Klubja, Orvosi Rendelõ, Polgármesteri
Hivatal, Kultúrotthon, Sportközpont.)
• belsõ fõutak (gyûjtõutak) sózása, hókotrása: Jókai u., Tanács
u., Múzeum u., Petõfi - Arany J. utcák.
• lakóutaknál a nagy hóakadályok idõszakos elhárítása.
A munkákat 3-4 fõ közhasznú munkással, intézményi dolgozói segítséggel, gépmegrendelésekkel (REM, helyi vállalkozók) végezzük.
Az ingatlanok elõtti járdaszakaszokat a lakók kötelesek tisztántartani. A belsõ utak takarításában a helyi vállalkozók mellett számítunk a lakók segítségére.
A tél mintegy évi 1 millió Ft közterület-takarítási többletköltséget emészt fel, ha ezt növeljük, más területrõl kell elvonnunk.
Kérem segítségüket és együttmûködésüket.
Közeleg a Karácsony és az évezred fordulója.
Minden kedves lakónak boldog karácsonyt és megvalósuló új reményeket, örömöket kívánok a következõ évben, 2000-ben.
Vida István
polgármester
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Tájékoztató
az önkormányzat gazdálkodásának
1999. I-III. negyedéves helyzetérõl
Az önkormányzati költségvetés tervezése megkívánja, hogy a gazdálkodást
folyamatosan figyelemmel kísérjék, a teljesítési adatokat elemezzék, tárják fel
a költségvetésben jelentkezõ kedvezõ és kedvezõtlen jelenségeket és azok hatásait. Ennek egyik fázisa a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató.
Összességében megállapítható, hogy a tervezési munka megalapozott volt, hiszen az elõirányzatok teljesítése idõarányos.
igaz a kulturális tevékenység színvonala a kultúrotthon vonatkozásában átlagon aluli, ez az állapot sokáig nem
tartható.
Bérleti díjak bevételénél kisebb elmaradások jelentkeztek, a kért részletfizetések teljesítése esetén a bevételi
terv megközelíthetõ.
A csatornaérdekeltség, úthozzájárulások teljesítéséhez még sok a tennivaló, a fizetési fegyelem nem problémamentes.
A kamat a lekötött betét és a folyószámlák után esedékes. Jelenleg 70 %os a teljesítés, úgy látszik, hogy év végéig a terv nem teljesíthetõ, hiszen a
betéti kamatlábak folyamatos csökkenése a jellemzõ.
Az intézményi mûködési bevételek
teljesülése összességében 77,2 %-os,
az idõarányost némileg meghaladja, de
a 100 %-os teljesítés nem tekinthetõ
automatikusnak.
Az önkormányzatok saját mûködési
bevételei a helyi adók és az átengedett
SZJA összegébõl állnak. Tárgyévben a
36.387 eFt SZJA bevétel idõarányosan
teljesül, a céltartalék elvonásra került.

BEVÉTELEK
A költségvetés bevételei oldalának
összeállításánál már látható volt, hogy
a források egyre szûkülnek. Az állami
támogatás és SZJA nem infláció követõ. Ezen okok miatt sajnos a saját forrásból származó bevételeket kellett növelni.
Az intézményi ellátás bevételének
idõarányos elmaradásában a konyhaátépítés miatti idõszakos leállás szerepet játszott. A bõvítés után az adagszám-növelés valószínûleg kompenzálja a bevétel kimaradást.
A térítési díjak emelése ez évben kétszer történt (a bevétel és a kiadás együtt
változott). Az óvodától költségeiben elkülöníthetõ konyha elemzése után állapítjuk meg a reális térítési díjat.
Az alaptevékenységgel összefüggõ
szolgáltatás: a sírhelymegváltásnál a
150 eFt tervhez képest a bevétel 88 eFt,
a Sportcsarnoknál 100 eFt volt a terv,
a teljesítés 220 eFt, a mûvelõdési háznál a 250 eFt-os tervezett összeg helyett 388 eFt folyt be. A mûvelõdési ház
kihasználtsága ebben az évben jó volt,
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Valószínûsíthetõ az építményadó és
a gépjármûadó teljesítése, a beszámolás idõszakában már látható az iparûzési adó igen óvatos tervszámának
teljesülése is.

a közgyógyellátásban.
A felhalmozási célú kiadások: A bevételek 68,4 %-os arányával szemben
17.605 eFt-os teljesítés 58, 6 %-os idõarányos részt jelent, azaz a felhalmozási célú bevételek kisebb mérvû elmaradását még óvatosabb kiadás követte.
A tárgyév legjelentõsebb fejlesztése
az ún. óvodai konyha (helyesebben
intézményi konyha) bõvítése volt. Az
1998-ban indult beruházás (beruházást
és felújítást itt együtt értékelem) 3,5
mill. céltámogatással összesen 10.738
eFt tervezett ráfordítással határidõre,
megfelelõ minõségben, a 300 adagos
kapacitásra megvalósult és üzembehelyezésre került. Az óvoda és a konyha szétválasztásának feltételeit megteremtõ mérõórák és helyek többletköltségei a IV. negyedévben jelentkeznek.
Az I-III. negyedévi ráfordítások kerekítve 8,2 mill.Ft-ot tettek ki.
Az Arany J. út ez évre tervezett befejezõ munkái saját erõbõl, a Szabadság-telep kivezetõ útjának kereken
3 mill.Ft-os ráfordítása 1 mill.Ft pályázati támogatással és 900 eFt vállalkozói hozzájárulással valósult meg.
A 2.500 eFt-os szociális ellátást segítõ gépjármû vásárlásához 2,0 mill.Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyertünk el pályázaton.
A nyár végi esõzések okozta károk
helyreállítása részben megtörtént. Az
utak helyreállítására szeptemberben
770.000,- Ft (50 % saját részt feltételezve) támogatásként részünkre átutalásra
került, felhasználása és elszámolása (510
eFt kárelhárítási támogatással együtt) a
IV. negyedévben megtörténik.
A tervezett Vörösmarty u. felújítás
teljesítését elkezdtük, ráfordítása IV.
negyedévben jelentkezik.

KIADÁSOK:
Személyi juttatások teljesítése 77,8
%-os, idõarányosnak tekinthetõ, így a
legnagyobb kiadási tétel év végére a
tervnek megfelelõen teljesíthetõ. A
testület által jóváhagyott béremelések
valósultak meg. a jutalmazási lehetõségek ez évben elmaradtak csupán a
pedagógusok tervezett minõségi juttatásai teljesülhettek.
A dologi kiadások idõarányos teljesítése 73, 7 %, az intézmények felelõs
gazdálkodását jelzi, amit feltétlenül
fenn kell tartanunk, hiszen ez a tétel
az összkiadások több, mint 20 %-át
teszi ki.
A mûködési célú pénzeszközátadás
egyik legnagyobb tétele a Gyermekjóléti Szolgálatra átengedett közel egymillió Ft-os összeg, mely év végéig átutalásra kerül a szolgálatot ellátó tatai szervezetnek.
A társadalmi szervezetek támogatása a jóváhagyott összegeknek megfelelõen folyamatos, az Egyház támogatása
a hitelvisszafizetéssel kompenzált tétel.
A KHT támogatási összegébõl a
mûködése szerinti önkormányzati feladatok teljesülnek.
Az önkormányzat által folyósított
ellátások összkiadása idõarányos (77,
1 %.), ez vonatkozik a munkanélküli
JPT-re (71,7 %) és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra (74,8 %) is.
Túllépés mutatkozik az ápolási díjnál és az egyéb pénzbeni juttatásban,
megtakarítás az átmeneti segélynél és
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A teljes megvalósítás ez évben nem
lehetséges, a jövõ évi feladatterv nagy
részét ez a tétel fogja kitenni.
A Tájház u. használatbavétele a szigorodó hatósági elõírások miatt további ráfordításokat igényel.
Önkormányzati igazgatás szakfeladat idõarányos költségfelhasználása
82,4 %-os. A személyi juttatások és
járulékai a tervezett szinten, a dologi
kiadások azt jelentõsen meghaladó
mértékben valósultak meg.
Év végéig részletesen elemezni kell
ezt a tényt, a módosítás elkerülhetetlen (pl. aránytalanul sok a fénymásolás és az ezzel arányos karbantartási
költség, de más javítási, karbantartási
költség is terven felül jelentkezett.
A csatornaközmû-hitel 3.800 eFt-os
részlete november 30-ig esedékes, a
buszvárók építése a Valusek utca Tatabánya felé esõ részén ebben az évben valószínû elmarad.
Város és Községgazdálkodás összes
kiadás: 2.873 eFt. A kiadás zömét a közvilágítás költségei teszik ki, de a Valusek
utcai és sportpályához kapcsolódó lépcsõk megépítésének finanszírozása is ennek a szakfeladatnak a terhére történt.
Óvoda személyi juttatásainak és járulékainak költségszintje idõarányos,
dologi kiadásának teljesítést 60,9 %, a
konyha fejlesztési költségei még itt jelentkeznek.
Iskola személyi juttatásainak szintje idõarányos, a járulékok mértéke
némileg magasabb, a dologi kiadások
is a tervezett szinten maradtak. A nyári
felújítási munkák költségei a KHT elszámolása után jelentkeznek.
A háziorvosi és fogorvosi szolgálat
összköltségei nem jelentõsek. A bér és
járulék a fogorvosi szolgálatnál az idõ-

arányosnál magasabb, mert a szabadság idejére vagy betegállomány miatti
helyettesítés nem lett tervezve.
A védõnõi szolgálat többletköltsége
a javíthatatlan régi hûtõgép helyett új
beszerzése miatt jelentkezett.
A házi szociális gondozás idõarányos költségfelhasználású.
Az idõsek klubja személyi juttatásokban alulteljesített (66,9 %), munkaadói járulékokban az alkalmazotti
betegállományok miatt túllépte a tervezett összeget (81,7 %).
Dologi kiadásokban megtakarítás
mutatkozik.
A rendszeres szociális segély a jelentõs módosítások után is nagyobb az
idõarányosnál (83,1 %). Mértéke igen
jelentõs. (7,4 mill.Ft, teljesítése: 4,6
mill.Ft.)
Településtisztaság: Itt jelentkeznek
a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos bérköltségek és külsõ állományú
megbízási díjak, melyre a járulékokkal
együtt 1.161 eFt fedezetet kellett biztosítani saját forrásból.
A közhasznú foglalkoztatottak betegállományával kapcsolatos kiadásait a
Munkaügyi Hivatal nem téríti, ez az
önkormányzat költségvetését terheli.
Ezen szakfeladatok jelennek meg a
téli idõszak úttisztítási, a község lomtalanítási és szemétszállítási (intézményi) költségei is.
A közterületek karbantartását (a
fûnyírást) a KHT a részére nyújtott
támogatásból finanszírozta, amit reálisan célszerû tervezni, figyelembevéve
az itt felmerülõ jelentõs költségeket.
A Mûvelõdési Ház folyamatosan tudott mûködni annak ellenére, hogy a
kultúrotthon vezetõ betegsége miatt
megbízásos tevékenységgel sikerült
4

megoldani az intézmény vezetését. A
takarítást – részmunkaidõben – az iskolában is foglalkoztatott takarítónõ
látja el.
Az energiaköltségek közül a gázra
tervezett összeg nem lesz elég, de intézményen belüli átcsoportosítással
megoldható a fedezet.
A kulturális rendezvények közül a
„Mesterkezek kiállítást” az intézmény
szervezte, költsége 70 eFt. Egyéb kiadások a biztosítás, bál rendezése, és
az intézmény villamossági felülvizsgálata voltak.
A sportintézmények tevékenységéhez a csarnok fenntartása, a gondnoki bér és járulékai, valamint a sportegyesület támogatása tartozik. A tervhez képest az energiaköltség magas,
melyet némileg kompenzál a Lombard
Labdarúgó Kft-tõl befolyt bevétel. Az
intézményben jelentkezõ karbantartási
feladatokat a KHT végezte, az önkormányzatnál ezzel kapcsolatban még
nincs adat. Eddig teljesített kiadás
összege ezen a szakfeladaton idõarányos. (1,7 mill Ft).
A kulturális és más ehhez kapcsolódó feladatra biztosított elõirányzatból
az önkormányzati rendezvények, a tájház fenntartási-, és kulturális célú támogatási (mazsorettek) költségeit finanszíroztuk. A tájház mûködési költségei (víz,villany,gáz) eddig 78 eFt-ot
tettek ki, a mazsorett támogatás 201
eFt, (melyben a szereplésért kapott támogatás is szerepel), valamint a többi
kiadás az eddigi rendezvények lebonyolításával kapcsolatosak, melyekben a
KHT is részt vett, mint szervezõ.
A Kulturális Bizottság eseménynaptárából, illetve beszámolójából is
érzékelhetõ a rendezvények sokszínû-

sége és eredményessége. A jelentkezõ
költségek alacsonyabbak az idõarányosnál, de néhány rendezvény még a
IV. negyedévben jelentkezik.
A temetõ és temetkezéssel kapcsolatos feladat: a valóságot tükrözõ térképet megrendeltük. A térkép elkészült, s a sírhelyek beazonosítása, illetve a gondozatlan sírok felmérése
folyamatosan történik, melyet a hivatal végez. A temetõ fenntartása és az
elõírásoknak megfelelõ nyilvántartások vezetése hosszú távon csak egy felkészült temetõgondnok alkalmazásával
oldható meg. A szakfeladat kiadása
eddig 164 eFt.
Az egészségház kiadásai némileg
alacsonyabbak a tervezettnél.
Vízelvezetés költségei a IV. negyedévben jelentkeznek, de valószínûleg az
állami támogatásokkal együtt sem érik
el a tervezett szintet.
A tartalék felhasználás megfelel a
testületi döntéseknek.
Az I-III. negyedév során minden
idõben a megfelelõ tartalékösszegek
rendelkezésre álltak.
Összességében a módosított elõirányzathoz képest a bevétel 75,4 %os, a kiadás pedig 72,4 %-os teljesítést
mutat 1999. szeptember 30-án.
Vida István
polgármester
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Vértesszõlõs Önkormányzata
Költségvetési irányelvei
2000. évre
I. Külsõ feltételek (az országos irányelvek alapján)
1. A helyi önkormányzatok tervezett kiadásai az elõzõ évihez
képest 7,3 %- kal emelkednek, de a területi kiegyenlítés és az ellátottsági különbségek mérséklése miatt a növekedés differenciált.
2. Az átlagkeresetek 8,25 %-kal növekedhetnek, de a támogatások csak 5 % -os bérnövelésre adnak fedezetet.
3. A dologi kiadások (intézményi mûködtetés) emelésére központi költségvetési hozzájárulásból nincs mód.
4. A lakossági szociális juttatások tervezett növekedése 8 %-os.
5. Az SZJA helyben maradó része 5 % (az elõzõ évi 15 %-kal
szemben), további 35 % különbözõ feltételek és differenciálások
alapján kerül vissza az önkormányzatokhoz.
6. A munkanélküli járadék ideje csökken, a jövedelempótló támogatás megszûnik, a közhasznú foglalkoztatási feladat az önkormányzatokra hárul.

II. Bevételek
1. Intézményi bevételek növekedését az inflációval azonos
mértékben tervezhetjük.
2. Az állami hozzájárulás növekedése községünkben várhatóan
nem éri el az infláció mértékét.
3. A helyi adóknál
• az építményadó köre és mértéke változatlan,
• az iparûzési adó (a 100 %-os anyagköltség levonási lehetõsége miatt az adóalap csökken) növekszik, de még mindig jelentõsen kisebb, mint a környezõ településeknél.
• gépjármûadó mértéke várhatóan nem nõ.
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4. A csökkenõ betéti kamatok ellensúlyozására a tartalékösszegek kedvezõbb lekötése szükséges.
5. Az infrastrukturális felújításoknál, beruházásoknál nagyobb
mértékben kell igénybe venni a lakossági hozzájárulások különbözõ formáit.
6. Hatékony pályázatokkal a jövõ évben is szükséges kiegészíteni a saját forrásokat.

III. Kiadások
1. Az intézmények mûködési költségei nem nõhetnek azonos
struktúra mellett.
2. Közel azonos létszám mellett a jövedelemnövekedés az országos önkormányzati átlag körül várható, de élni kell a differenciálás
lehetõségeivel.
3. Közterület-fenntartás területén az elért színvonalat meg kell
õrizni. Segíteni kell a lakók helyi kezdeményezéseit.
4. A szociális támogatások volumene kb. az inflációval vagy azt
némileg meghaladó mértékkel nõ.
5. Felújítások, beruházások: A legégetõbb állagmegóvások mellett a következõ év(ek) legfõbb feladata az utak, csapadékvíz-elvezetõk felújítása, továbbépítése. Fokozatosan meg kell oldani a belterületi utak pormentességét.
6. Kulturális kapcsolatok: A kialakult rendezvényprogram bõvítése nélkül szélesebb körû együttmûködés lehetséges a civil szervezetekkel és a lakossággal.
7. Civil szervezetek segítése, támogatása: Lényegében azonos támogatási összérték mellett figyelembe kell venni a közösség érdekében kifejtett tevékenységet.
Összességében kevesebb külsõ forrással, takarékos gazdálkodással mûködtetni tudjuk az önkormányzat intézményeit, de a beruházási feladatok meghatározásánál, sorolásánál feszültségek, viták várhatók.
Vida István
polgármester
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Az eltelt idõszak kulturális programjai
Az idei várható programok
1999. június 20-21-én a hagyományõrzõ kórus és a testület tagjai ellátogattak a szlovákiai Turany testvérvárosba,
ahol egy folklór találkozón vettek részt.
Nagy sikert arattak az elõadott szlovák dalokkal. A vendéglátók és a nézõk szinte együtt énekeltek a kórussal,
és tetszésüket folyamatos tapssal fejezték ki. Jó hangulatú, baráti találkozó résztvevõi lehettünk.
Sok munkával készültünk az idei
augusztus 20-i ünnepségre. Sajnos a
kedvezõtlen idõjárás rontotta a rendezvény színvonalát, a vendégcsoportok nem tudtak bemutatkozni.
De az érdeklõdés és a lakosság részvétele talán azt tükrözte, hogy nem
volt hiábavaló.
Úgy gondoljuk, hogy a tüzijáték kárpótolta az idõjárás okozta kellemetlenségeket.
Az ünnepségre vendégül láttuk a
testvérváros polgármesterét és munkatársait. Egy jó hangulatú program
résztvevõi lehettek. Köszönetüket és
elismerésüket fejezték ki.
Itt szeretnénk köszönetet mondani
a rendezvény támogatóinak. Összesen
410.000,- Ft felajánlás jött össze a rendezvényre. Úgy gondoljuk, hogy a
tüzijáték költségein felüli összeget
2000. évi augusztus 20-i ünnepségre
tartalékoljuk.
A már hagyományos “Mesterkezek
Kiállítás” is sikeresnek mondható. Sok
új kiállítóval gazdagíthattuk a palettát.
Köszönjük, és további sikeres munkát kívánunk a mestereknek.

Talán a leglátványosabb, színesebb
idei rendezvény a szüreti felvonulás
volt. örvendetes dolog, hogy a felvonuláson a lakosság körébõl egyre többen vettek részt. Emelte a felvonulás
hangulatát és színvonalát a németországi vendég zenekar.
Jól esõ érzés volt látni, hogy a lakók
nagy érdeklõdéssel kísérték és nézték
végig a felvonulást.
Többen menet közben borral és pogácsával kínálták a felvonulókat. Köszönjük együttmûködésüket.
A felvonulás jó hangulatát az esti
szüreti bál koronázta.
Idén is megemlékeztünk a falu idõseirõl. Egy kis mûsorral és vacsorával
kedveskedtünk nekik. További jó
egészséget kívánunk.
Még hátra van idei rendezvényeink
közül a falusi karácsony és a mikulás
ünnepség. Itt elsõsorban iskolás gyermekeink egész évi közremûködését
szeretnénk megköszönni.
A mazsorett csoport idén ünnepli
5 éves fennállásának évfordulóját. Köszöntjük õket, köszönjük munkájukat,
és további sikereket kívánunk nekik.
A 2000. Évben hasonló programokat szeretnénk rendezni. Ezek megvalósulása elsõsorban anyagi fedezetünk
függvénye lesz. Igyekezni fogunk, hogy
minél színesebb, mozgalmasabb programokat sikerüljön megvalósítani. Figyeljük a pályázati kiírásokat és a lehetõségeket és megragadunk minden
alkalmat, amivel plusz pénzeszközökhöz juthatunk.
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5. SAMU ünnep
– augusztus 20.
6. Szüreti Felvonulás
– szeptemb. vége
7. Idõsek Napja
– okt.-november
8. Falukarácsony, Mikulás ünnep
– december hó
Testvérkapcsolatok ápolása
Kutenics Mária

2000. évi várható kulturális
programjaink
1. Borverseny
– március
2. Tavaszi fesztivál – április
3. Nemzetiségi Fesztivál
– május-június
4. Mesterkezek Kiállítás
– augusztus

Kulturális és Nemzetiségi Bizottság elnöke

* * *

ÓVODAI HÍREK
Az 1999/2000-es tanévet az óvoda megszépülve, az elkészült új konyha beüzemelésével kezdte. Modern, higiénikus környezetben készül az étel az óvodások, iskolások,
Idõsek Napközi Otthona, valamint az intézmények dolgozói számára is. A konyhabõvítés lehetõvé tette, hogy az adagszámot 175-rõl 300-ra emeljük, ezáltal vendég étkezõket is tudunk fogadni. Számuk jelenleg 70 fõ, további létszámnövekedést ez az adagszám se tesz lehetõvé. A konyha elsõdleges feladata a jövõben is az intézményi igények
maximális kielégítése, és csak a szabad kapacitás terhére veszünk fel külsõ vendég
étkezõket. Az étkezési térítési díjak összege jelenleg még nem változott, de a központi
áremelések hatására az elkövetkezõ évben áremelés várható.
A csoportszobák, mosdók festése, felújítása megtörtént, a nagytakarítást, a kisebb
javításokat az óvoda dolgozói és családtagjaik elvégezték. A dolgozók példamutató
összefogásának köszönhetõen idõben tudtuk indítani az új nevelési évet, melyben 93
kisgyermek nevelését, gondozását látjuk el.
Minden jelentkezõ kisgyermek felvételre került. A csoportok létszáma optimális, a
törvényi elõírásoknak megfelelõ (átlagosan 25 fõ). A nevelés, oktatás az óvoda helyi
nevelési programja szerint folyik. Munkánkat segíti gyógytestnevelõ, logopédus, szlovák nyelvoktató pedagógus is az Önkormányzat támogatásával. A szülõknek a plusz
szolgáltatásért nem kell fizetniük, a gyermekek ellátása a délelõtt során történik.
Személyi feltételeink megfelelõek, biztosítják, hogy gyermekeink jól érezzék magukat és megfelelõen fejlõdjenek az itt eltöltött három vagy négy év alatt. Eszközeink
bõvítése folyamatos, fõleg pályázati úton tudunk fejleszteni. Ebben az évben is megrendezzük hagyományos jótékonysági bálunkat az iskolával közösen november 27-én.
Kérjük, hogy lehetõségeikhez mérten támogassák intézményünket az idei évben is. Az
elrabolt magnókat, televíziót szeretnénk pótolni a jótékonysági pénzbõl.
Elõre is köszönjük a támogatásokat!
December 6-án délelõtt érkezik óvodánkba a Mikulás. December 16-án karácsonyi játszóházat tartunk, ahol a közelgõ ünnepekre készítünk csuhédíszeket, papírdíszeket, mézeskalácsot. A karácsony ünneplésére december 17-én délelõtt kerül sor csoportonként. Az intézmény december 18-án (szombaton) nyitva tart, december 24-e munkaszüneti nap lesz. December 27-31-ig nevelés nélküli munkanap miatt az óvoda zárva tart. Nyitás 2000. január 3-án.
A közelgõ ünnepekhez kívánunk nyugodt, békés napokat!
Kellemes karácsonyt és boldog új esztendõt a falu minden lakosának!

Az óvoda dolgozói nevében: Törökné Pátrovics Erika
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Hírek az iskolából
Az évezred utolsó tanévét 195 tanuló kezdte meg szeptemberben: 16-tal több,
mint tavaly, s 11-gyel több, mint 20 évvel ezelõtt. Iskolánkban a kis létszámú
osztályok jellemzõek még most is, ami vonzza a szülõket, tudják, hogy hatékonyabb munka folyik kisebb csoportban, ezért észrevehetõ a tendencia, hogy
áthozzák iskolánkba az eredetileg más iskolába íratott gyermeküket.
A tanulólétszám határozza meg az
állami támogatás mértékét: egy tanuló 100.000 Ft körüli összeget „hoz” az
iskolának évente – ha szlovákos, akkor többet.
Ennek ellenére Önkormányzatunk
nem tekint el a törvényben rögzített
osztálylétszám-maximumoktól (jelenleg 1–6. évfolyamon 26, 7–8. évfolyamon 33 – jövõre változik!).
Sõt: a szülõk és az iskola kérésére
idén biztosította a többletköltségeket
a 7. évfolyamosok (30 fõ) bontott (két
osztály) mûködéséhez, ami nem kis
dolog a mai pénzszûkében, s amikor a
környezõ városok iskoláiban a 30 fölötti osztálylétszám a jellemzõ még a
kicsiknél is.
Köszönjük.
Az iskolára jutó állami támogatás
sosem fedezte a teljes költségeket, pedig a mi iskolánk a szlovák nyelv oktatására 3 MFt-ot kap a normál normatíván kívül. Idén 10 MFt-tal egészítette ki az Önkormányzat az iskola költségvetését.
Nekünk a színvonalas tartalmi munkán túl takarékossággal kell együttmûködnünk.
Elsõsorban a tárgyi feltételek védelmében és gyarapításában tudunk takarékoskodni.
E célból írjuk a pályázatokat és szervezzük munkára a gyerekeket is, pl.

kisebb meszeléseket, festéseket, javításokat végeznek felnõtt irányítással.
Legjelentõsebb a szülõk segítõ, támogató munkája a takarékosságban.
A jótékonysági rendezvények bevétele országosan is kiemelkedõ. A tavalyi jótékonysági bevétel iskolára esõ
összegét az Önkormányzat kiegészítette, ezt az összeget (436 eFt) saját erõként feltüntetve pályázhattunk a kézilabda-pálya felújítására, s nyertünk
újabb 436 eFt-ot hozzá. A pályázatokban általában ugyanannyit lehet nyerni, mint amennyivel rendelkezünk: ha
nincs semmink, nem érdemes pályázni. A pályáról már több éve lekopott
az aszfalt, a betont kikezdte a fagy,
repedezett, kitöredezett. Most volt
idõszerû új aszfalttal borítani. A
Swietelsky cég igen jó áron, ÁFÁ-san
1.000 Ft/m2-ért aszfaltozta, s 20eFt +
ÁFÁ-ért festette a pályát. A fennmaradt összegért a korlát és a kapuk javítása fog megvalósulni.
Szerencsénk volt, hogy éppen most
írtak ki ilyen pályázatot, s abban is,
hogy 8 megyei pályázó iskola közül
(akiknek a Swietelsky készítette a felújítási tervet) egyedül mi nyertünk.
A jótékonyság – örömünkre – nemcsak a báli rendezvényhez kötõdik.
Sajnos, szükségünk van folyamatos támogatásra, amit kérünk és köszönettel fogadunk az év bármely részében.
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Idén a következõ szülõk, nagyszülõk és szõlõsi polgárok nyújtottak iskolánknak jelentõs támogatást:
• a szülõi munkaközösség jutalomkönyv-vásárlásra 10 eFt-tal,
• Dobsa Attila fuvarozással, futballkiskapukkal (cc. 30 eFt),
• Bugyi Géza radiátorjavítással (cc.
10 eFt),
• id. és ifj. Gyenes László kõmûvesmunkával (cc. 25 eFt),
• Vizslóczki Károly boylerek tisztításával (cc. 8 eFt),
• Armin Engel egy villanyboyler
ajándékozásával (cc. 20 eFt),
• Árki Róbert egy winchester ajándékozásával (cc. 5 eFt),
• a Csanálosi család egy számítógép
ajándékozásával (cc. 50 eFt),
• Zigó Gyõzõné, özv. Bauer Ferencné,
Szabó Imréné függönyök varrásával (cc.
10 eFt),
• Udvardi János faanyag ajándékozásával (cc. 20 eFt),
• Lohner József tapétázással (cc. 5
eFt), támogatta iskolánkat.
Ezúton is köszönetet
mondunk a segítségért.

Összességében szegényebbek leszünk
jövõre. Vagyis: kénytelenek leszünk a
támogatókra számítani, amiben a közösségi (régen társadalmi) munkák felajánlását szeretnénk hangsúlyozottan
kérni.
Az így megtakarított pénzen tudjuk
csak folytatni azokat a programokat,
amelyekbõl térítésmentesen nálunk
jóval több van, mint a magyar iskolák
zömében: pl. gyógytestnevelés, úszásoktatás, logopédia, Ayres-program,
tehetséggondozás, felzárkóztatás,
szakkörök, sítábor, jutalomkirándulások, stb.
A téli szünet december 22-tõl január 3-ig tart.
• Utolsó tanítási nap: december 21.
• Falukarácsony: december 22.
• Elsõ tanítási nap: 2000 január 3.
Köszönve és kérve a vértesszõlõsiek
jószándékú támogatását, békés, sikeres ezredfordulót kívánok
Krenner Antalné
igazgató

A jövõ évi költségvetési számokról még pontos
adatokat nem tudni, állítólag magasabb lesz az
oktatási támogatás, de az
Önkormányzat többi bevétele kevesebb. Annyival nem lesz több az iskoláé, hogy ne kelljen kiegészítenie az Önkormányzatnak, viszont
sokkal kevesebbõl kell a
kiegészítést biztosítania.
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Az iskola sportéletérõl
A Vértesszõlõsi Általános Iskola a tanulók értelmi képességeinek kibontakoztatása mellett biztosítja a testi képességek fejlesztését és a szabadidõ hasznos eltöltését is.
Ennek érdekében 1996-ban megalakítottuk iskolánkban a diáksportkört. Iskolánkban ez egy új szervezeti forma, melynek minden tanuló tagja és együttmûködési szerzõdést kötöttünk a községi sportkörrel.
Az iskolai sportkörben három sportágat sajátíthatnak el tanulóink: labdarúgást, kézilabdát és a síelést. A kicsiknek tömegsportot tartunk.
A községi sportkörrel való együttmûködésünk alapján a tehetséges tanulóink tagjai lehetnek a VSC labdarúgó-, karate-, valamint a mazsorett szakosztálynak is. A gyerekeink mindhárom szakosztályban szép sikereket értek el.
Az iskolai sportkör megszervezi az iskolai házibajnokságokat labdarúgásban, kézilabdában, felkészíti a tanulókat és indítja õket a diákolimpián. Ebben
a tanévben három sportágban neveztünk a diákolimpiára: 5–6. o. fiúk labdarúgásban, 7–8. o. fiúk és lányok kézilabdában, 1–4. o. fiúk és lányok játékos sportversenyben. Lezajlottak a városi bajnokság õszi fordulói és most készülünk a
tavaszi visszavágókra. Az edzõi munkát Mátyási Piroska (játékos sportverseny
és aerobic), Hatrapál Attiláné (leány kézilabda), Urbanics Vilmos (labdarúgás,
fiú kézilabda és tömegsport) testnevelõk végzik.
Minden hónap utolsó szombatján délelõtt 9 órától tömegsportot tartunk a
sportcsarnokban. A foglalkozásoknak nagy sikere van a tanulók körében. A
játékokat illetõen a gyerekek kívánsága érvényesül: Pl.: a lányok is nagyon szívesen rúgják a labdát. A sportdélelõttöket Urbanics Vilmos vezeti.
Ebben a tanévben 2000. február 7-tõl egy hétig tanulóink (43 fõ) sítáborba
mennek Szlovákiába. Ez lesz a 10. sítáborunk. Síoktatók: Mátyási Piroska,
Hatrapál Attiláné és Urbanics Vilmos (táborvezetõ).
A munkájukat Szabó Mária, Hegedûsné Kiss Anikó és Skrován József tanárok, valamint a Láng szülõi házaspár
segítik.
A 10. évforduló megünnepléseként
sporttalálkozóra készülünk Turany
község iskolájával (testvérfalu) és ellátogatunk egy jégkorong mérkõzésre
a közeli Martin város jégstadionjába.
Bízunk abban, hogy szép havunk lesz
és minden kezdõ megtanul síelni.
Urbanics Vilmos
testnevelõ tanár
az ISK vezetõje
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Idõsek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény
Klubunk létszáma jelenleg 30 fõ klubtag, 16 fõ házi gondozott. Az idõsek Klubjába elsõsorban a nyugdíj korhatárt betöltött személy, aki gyógyintézeti kezelést nem igényel, ezen
kívül az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni és ily módon nappali ellátása, gondozása, ebédje és felügyelete biztosítva van
Felvételét kérheti az is, aki az étkezést
nem kívánja igénybe venni, de társaságra
vágyik, ne legyen egész nap egyedül otthon.
Két ellátási forma vehetõ igénybe:
Klubtagság: melynek feltétele a klubban
való benntartózkodás, nem kötelezõ egész
nap bent lenni, de minimum 2 órát kell ott
lenni naponta.
Szolgáltatásaink: napi egyszeri étkezés
(ebéd) vérnyomás-mérés, gyógyszerek felíratása-kiváltása, nagyobb bevásárlás lehetõsége, gondozás.
Szórakozási lehetõség: színes tévé, videó,
magnó, napi-heti lapok, társasjáték, mindenki a kedvére való szórakozást választhatja.
A jelesebb ünnepeket mindig megtartjuk,
kisebb ajándékkal, virággal és megvendégeléssel kedveskedünk tagjainknak. A falu nyugdíjasaival közösen kirándulásokat szervezünk.
Színház látogatás, fürdési lehetõség fõleg termálfürdõkbe. Legutóbb Kiskunmajsán voltunk fürödni, mivel 1999 az Idõsek Nemzetközi Éve ebbõl az alkalomból tagjaink ingyen,
a falu nyugdíjasai kedvezményt kaptak a busz
költségéhez, melyet az Önkormányzatnak köszönök. Klub látogatáson voltunk Almásfüzitõn, ahol kellemes délutánt töltöttünk, mi is
viszonoztuk és meghívtuk az ottani tagokat.
Nagyon jól sikerült ez a csere látogatás és ismerkedés. Két klubtagunk egyhetes kedvezményes üdülésen vett részt Berekfürdõn. A
beutalót az idõsek „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szövetségtõl kapták. Ilyen lehetõség jövõre is adott lesz, ha lesz rá igény. Klubunk 10
éve tagja a Szövetségnek. Október 1-jén megünnepeltük az Idõsek Világnapját, megvendégeltük tagjainkat. Jól sikerült a minden évben megrendezésre kerülõ Idõsek Napja.

Polgármester úr köszöntötte az idõseket – a
két legidõsebbet Bugyi Istvánné 92 éves és
Bohács Ignác 90 éves vértesszõlõsi lakosokat,
a vacsorát, ajándékot elvittük lakásukra, mivel nem tudtak eljönni az ünnepségre. Virággal köszöntötték az idén aranylakodalmukat
ünneplõ házaspárokat. A zeneiskola tanulói,
az óvodások, iskolások és az asszonykórus szép
mûsora után finom vacsorával vendégeltük
meg az idõseket. A jó zene hallatán többen
táncra is perdültek. Ezt a szép hagyományt
továbbra is õrizzük. Itt szeretném megköszönni a Pátria Egyesületnek a személyi jövedelemadóból befolyt összegbõl klubunknak
1998-as évben CD – és rádiósmagnót, 1999ben 40.000 Ft-ot TV vásárlásra, melyet az Önkormányzat kiegészített és vettünk új színes
televíziót, köszönöm tagjaink nevében is.
Házigondozásban kell részesíteni azt az igénylõt, aki kora vagy egészségi állapota (fekvõbeteg) miatt önmagát ellátni nem tudja.
Szolgáltatás: Ebéd házhoz szállítása, takarítás, bevásárlás, gyógyszerek felíratása és
kiváltása, gondozás.
Mindkét gondozási formában kérelmet
és a nyugdíj szelvényt a klub vezetõjéhez kell
benyújtani, aki bõvebb felvilágosítást ad.
Az étkezésért és az ebéd házhoz szállításáért térítési díjat kell fizetni, mindenkinek
a nyugdíja szerint.
A Klub nyitva tartása: szombat-vasárnap
és ünnepnap kivételével reggel 7.30-tól 16
óráig van nyitva. Örülnénk, ha minél többen
vennék igénybe szolgáltatásainkat.
Jó egészséget és Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket, Boldog Új Évet kívánunk!
Idõsek Klubja nevében:
Ispán Ferencné klubvezetõ

13

5 ÉVES A MAZSORETT-CSOPORT
Az idei évben ünnepli 5. születésnapján mazsorett-csoportunk. 5 évvel ezelõtt 25 kislány
kezdte el pörgetni a mazsorettbotot a kultúrotthonban. Az egyszerû kis pörgetésekbõl dobások lettek, az esetlen lépésekbõl tánc kerekedett.
Lassan eljött a siker is. De azt, hogy mi
van a sikerek mögött csak azok tudják, akik
most ünnepelnek. Tudják mit jelent készülni egy versenyre, nyári hõségben nem strandra járni, hanem napi 3-4 órán át ugyanazt
próbálni. Azért, hogy egyszerre mozduljon
a láb, egyszerre villanjanak a nap fényében
a botok. Ismerik a lányok mi a fáradtság, az
ebbõl fakadó ingerültség, de õk azok, akik
már érezték a siker csodálatos ízét. Õk azok,
akik feledve mindent egymás nyakába borulva zokogtak a gyõzelem után.
Volt miért örülni, hiszen 1997-ben elsõ
nagy versenyükön Budapesten a zsûri különdíját kapták, 1998-ban az országos versenyen
az I. ker. Önkormányzat aranyplakettje lett
a jutalom.
Az eddigi legnagyobb sikert az 1999-es
Országos Verseny hozta a csoportnak. Nagyon erõs mezõnyben menettánc kategóriában õk bizonyultak a legjobbnak.
Persze nemcsak a versenyek jelentenek
izgalmat, hiszen minden fellépés új kihívás.
Sokat szerepeltek már Budapesten, Tatán,
Tatabányán. Táncoltak már Bicskén, Kecskeméten, Ercsiben, Izsán és természetesen
itthon.
Az akkori 7-11 éves lányok már „hölgyek”, de vannak új „hölgyjelöltjeink” is, hiszen a kiscsoportunkból rövid idõn belül átkerülnek a kislányok a nagycsoportba. Õk
sem tétlenkedtek, mert korcsoportjukban
minden versenyrõl elhozták az 1. vagy a 2.
helyezést.
A születésnap nemcsak a számvetés ideje, hanem a köszöneté is. Köszönettel tartozunk községünk képviselõ-testületének, mert
anyagilag és emberi hozzáállásukkal biztosítják a csoport mûködését.

• Földházi Péter – Tanár-úrnak, aki 1 év
alatt rengeteget dolgozott a lányokkal aminek szép tartós, sikeres koreográfia lett az
eredménye. Az õ csendes illemtanóráit sem
felejtik el a lányok.
• azoknak a csillogó szemû szülõknek,
akik patyolattisztára mosva-vasalva küldik el
a gyerekeket egy-egy fellépésre és nézik õket
könnyes szemmel. Közülük is két anyukának, akik rengeteget varrtak, zsinóroztak,
gyöngyöztek. Soha nem nézték, hogy kinek
a neve van a ruhába írva. Forisekné Magdinak és Molnárné Ilinek.
• a PÁTRIA Egyesületnek, mert a tõlük
kapott CD lejátszóval lecserélhettük a recsegõ öreg magnót.
• a VSE vezetõségének,
• azoknak az embereknek, akik kérés nélkül adtak, tudva, hogy minden fillérre szükség van a csoport mûködéséhez.
• a Bánhidai Fúvosoknak, vezetõjüknek:
Soltész Kálmánnak. Lassan 2 éve velük osztozunk munkában és sikerben. Decemberben együtt ünnepeljük a zenekar 10 éves születésnapját is.
• Önöknek, Vértesszõlõs minden lakójának, akiknek tapsa, szeretete hozzájárult
ahhoz, hogy a gyerekszemek boldogan csillogjanak.
Kérem, hogy a feléjük irányuló szeretet
mindig ragyogjon, mert a születésnapok elmúlnak, de a gyerekeknek adott jó és szép
az ezerszeresére nõ és visszasugárzik.
Kívánunk a lányoknak sok sikert, sok mosolyt és még nagyon sok
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT !
Bartal Vilmosné

Víz- és viharkárok,
megoldásra váró feladatok
A június-júliusi viharok, esõzések községünkben is számottevõ kárt okoztak.
Megrongálódtak az útpadkák, út alatti alámosások következtében több helyen
beszakadt az út. A hegyekbõl lezúduló víz iszapot és murvát hordott az utakra
és az árkokba. A vízelvezetõ árkok feliszaposodva nem bírták a vízterhet, a
telkeket elöntötte a víz.
A hegy felé nyitott és felszín alá sûllyesztett garázsok nagy része beázott. A
lakók nehezen viselték a rendkívüli idõjárás következményeit, „égtek” a telefonvonalak.
A vihar után a felmérés megtörtént, megkezdõdött a kárelhárítás.
I. Azonnali kárelhárítási munkákat a közhasznú munkásokkal és a helyi
vállalkozók megbízásával végeztük. Ezek a munkák elsõsorban az utat borító
hordalékok elszállítására, a beszakadások megszüntetésére irányultak. (Múzeum u. felsõ és alsó szakasza, Vörösmarty u., Jókai u., valamennyi Valusek úthoz
kapcsolódó gyûjtõ-út, Mókus utcai bejáró, Szabadság-telep, Hegyalja út, Domb
utcát – Sólyom utcát összekötõ út stb.) Lakossági együttmûködéssel tisztítottuk meg a Vértes L. u., a Domb u., az Erdõsor u., a Rózsa utca vízelvezetõ
árkait az iszaptól. Köszönet a szervezett, lelkiismeretes munkáért! A munkák során elszállítottunk mintegy 250 m3 (!) hordalékot és leraktuk az utak mentén
padkatöltésre kb. 50 m3 zúzott követ. A kárelhárítási munkákra 600 ezer Ft-ot
fordítottunk, ebbõl 510 ezer Ft-ot megtérített az állam a munkák elvégzésének
ellenõrzése után.
II. Út- és hídhelyreállítási munkák
A legsúlyosabb úthelyreállítási feladatok (amik közvetlen összefüggésbe hozhatók az esõzésekkel) hat utcára koncentrálódtak: Vörösmarty u, Tanács u.,
Mókus u., Szabadság telep, Rákóczi u. vége (Temetõ alatt), Hegyalja u.
Elvégzett munkák (ami nem végleges útfelújítást vagy útépítést jelent):
1. Vörösmarty utca végi vízelvezetõ árok kotrása a sportpálya mentén,
egészen a 100-as úti átereszig megtörtént. (a munkák jövõ évben folytatódnak a végleges vízrendezésig.
2. Tanács utcában az útmenti padkák, parkolók helyreállítása az útburkolat részbeni javítása készült el.
3. A Mókus u. bejáró és áteresz elkészült, e szakasz aszfaltozására még
sor kerül.
4. A Szabadság-telep új útjánál a vízelvezetés kijavítására az idõjárás függvényében még ez évben sor kerül. A csatlakozó utak felújítása a jövõ évben történik.
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5. Rákóczi u. vége vízelvezetési gondjait a vihar súlyosbította. Az itt lakók
segítségével, önkormányzati anyagbiztosítással a helyzet lényegesen javult.
6. Hegyalja út vízelvezetõ árkát teljes hosszban ismét ki kellett ásni, az
útcsatlakozások átereszeit ki kellett építeni. A munkát végzõ egyik vállalkozó halasztott fizetési feltétellel a beépült útszakaszon makadámutat
épített.
A hat utcában eddig a felújításokra fordított összeg 1,2 mill.Ft, amibõl
770 ezer Ft-ot az állam megtérített.
III. Megoldásra váró további feladatok
Az esõzések több olyan gondot felszínre hoztak, amit eddig az intézményi
fejlesztések és felújítások miatt elhalasztottunk, vagy csak részben oldottunk
meg. Ezért a következõ években elsõbbséget kapnak az útépítések és a csapadékvíz-elvezetések átfogó rendezései. Az évente rendelkezésre álló saját fejlesztési forrás kb. 15 mill.Ft, ebbõl kell (kiegészítve pályázati támogatásokkal
és helyi hozzájárulásokkal) a felmérések szerint mintegy 100 mill.Ft értékû
munkákat programozni, sorolni.
1. Aszfaltburkolatú útépítések: Vörösmarty u. (csapadékvíz-elvezetéssel),
Szabadság-telep,Rákóczi u. Széchenyi u., Jókai u. felsõ szakasz, Hegyalja
u. Sport u., Kertalja u., Sánc u.
Összesen: kb. 2,5 km, 25 mill Ft beruházási igény.
2. Útfelújítások aszfaltburkolattal: Tanács u., Múzeum u., Jókai u. alsó
szakasza, Arany J. u. Reiner-köz, Szarvas u., Kánya u., Szabadság-telep Tanács utcai csatlakozás, Árpád u. - Óvodai csatlakozás.
Összesen: kb. 3,5 km, 30 mill. Ft felújítási igény.
3. Útcsatlakozás - korszerûsítések
A Valusek úthoz kapcsolódó valamennyi utca csatlakozási területe problematikus. (Tanács u., Múzeum u., Petõfi u. Kossuth u.). Ezeknél az utaknál
ki kell alakítani a vízlevezetést árokcsatlakozással és rácsos lefolyókkal.
Becsült megvalósítási költség: 1,5-2 mill. Ft.
A Tanács u. és a Múzeum u. közötti fõútvonal szakaszt - különösen az
autópálya díjasítás miatt - alkalmassá kell tenni biztonságosabb
gyalogátkelésre és jármû-kihajtásra. Közúti jelzõlámpa, gyalogosátkelõ,
forgalomcsillapító kapuzat beépítése szükséges új buszváróval.
Becsült megvalósítási összeg: 8-9 mill.Ft.
Tata felõli bevezetõ kapuzat és új buszvárók építése gyalogátkelõhellyel
és az azt jelzõ villogó lámpával.
Becsült megvalósítási összeg: 6-8 mill.Ft.
4. Csapadékvíz-elvezetõ árkok
A sportpályát övezõ és a Valusek útig húzódó árok tisztítása után itt még
további lefolyók, burkolatok szükségesek. Ezt a vízlevezetõt ki kell
egészíteni az un. Takács-árok tisztításával.
Fel kell újítani a falu feletti övárok rendszert.
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Ki kell építeni a Szabadság-telepi víz fogadó- és elfolyó létesítményt,
átereszt.
A község vízelvezetésének legkritikusabb része a vasút és az Által-ér
közötti szakasz, ill. az igazi ok: az Által-ér vízbefogadó képességének a
problémája. Lényege: a patakmeder 20-25 éve rendezetlen, az illetékes
Vízügyi Igazgatóság ugyan ismeri a problémát, de különbözõ okok miatt
nem végezték el a szükséges mederkotrást. Emiatt a fenékszint 1-1,5 méterrel megemelkedett, az Által-ér vízfelszíne a környezõ területszint fölött folyik, azaz a patak nem vízbefogadó, hanem az átlagosnál nagyobb
esõzéseknél árterületként „használja” a vértesszõlõsi szántót és a mezõt.
A vízlevezetõ árkok visszafelé folyamatosan eliszaposodnak. A vasút alatti átereszek 50-70 %-ban, a Valusek út alatti átereszek 20-40 %-ban iszappal telítõdtek. A MÁV-val és a Közútkezelõ KHT-vel megegyeztünk az
átereszek tisztítását illetõen, de az igazi vízügyi rendezés hosszabb egyeztetést, vitát igényel.
A községünket illetõ feladatsor 8-10 mill.Ft-ból valószínûleg megoldható,
az állami feladatot képviselõ Vízügyi Igazgatóság azonban sok tízmillió
Ft-os ráfordítással számolhat, ha ezt az összeget a költségvetéstõl megkapja. A korrekt megoldás enélkül elképzelhetetlen.
A felsorolt feladatokon kívül természetesen még ugyanannyi kisebb, de a
lakók számára fontos munka áll elõttünk.
A feladatok sorolása biztosan sok vitát vált ki, de az érvekhez nem árt ismerni a körülményeket és az anyagi feltételeket. A megvalósításokról folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Lakótársainkat.
Vida István
Tisztelt Lakók!
Most induló sorozatunkkal, melyet a Komárom-Esztergom megyei Rendõrfõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályával közösen szerveztünk, szeretnénk hozzásegíteni Önöket, hogy lakókörnyezetük biztonságosabb legyen. Amennyiben
további felvilágosításra tartanának igényt, úgy kérem forduljanak hozzám, vagy
a kiadvány alján szereplõ címen és telefonszámon a Bûnmegelõzési Osztályhoz
bizalommal.
Az elmúlt idõszakban elkövetett bûncselekményekkel lopások és gépkocsi feltörésekkel kapcsolatban lakossági bejelentés alapján sikerült megállapítani az
elkövetõk kilétét, akik Tatabányai lakosok és több esetben álltak már büntetõeljárás alatt.
Munkánkat nagyban elõsegítené a továbbiakban, ha a lakosság a környezetükben megjelenõ gyanús személyekrõl a 107-es segélykérõ számon minél gyorsabban tájékoztatná a rendõrséget.
Segítségüket köszönöm.

Biacsi Sándor rtzs. körzeti megbízott
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M1-es autópálya 2000. január 1-jétõl
díjköteles (kormányhatározat)
Több vértesszõlõsi lakó felvetette, hogy mi várható Vértesszõlõsön áthaladó
fõútvonal (1. sz.) közlekedésével, az itt lakók eddig is nehezen viselt gondjaival
kapcsolatban, ha az M1-es autópálya díjköteles lesz. A várható problémát minden illetékes fórumon felvetettem, megnyugtató válasz még nem érkezett.
Az alábbiakban közlöm községünk országgyûlési képviselõjének írt levelem
másolatát.
Ruchti Róbert
országgyûlési Képviselõ Úr részére
Kedves Képviselõ Úr!
Örömmel kaptam az üzenetet, miszerint november 25-én községünkben fogadóórát tartasz.
Szokásomtól eltérõen - de talán érthetõ okból – elõre és írásban tájékoztatlak
egy számunkra igen fontos kérdésrõl: az M 1-es autópálya díjasításának Vértesszõlõst
érintõ hatásáról.
A kérdést bizonyára ugyanúgy ismered, mint én, és biztos vagyok abban, hogy mint e térség választott képviselõje – Téged is foglalkoztat ez a probléma.
Községünk lakói minden fórumon nekem szegezik a kérdést: mit teszünk a várható forgalom növekedés gondjainak lekûzdésére?
A parlamenti kérdés feltevésekrõl az újságból értesültem. A megyei Közútkezelõ
KHT igazgatójától egy értekezleten kérdeztem meg az illetékesek eddig tett intézkedéseinek eredményét. A válaszok igen nyugtalanítóak.
A hivatalos válasz így szól: „Tájékoztatom, hogy a KHVM közúti szakágazata a
2117/1999. (V. 26.) Kormányhatározatnak 7. pontjában megfogalmazottaknak
megfelelõen a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével összefüggõ díjasítások hatásvizsgálatát az UVATERV-vel elkészítette.
A rendelkezésre álló szakmai információkat az Autópálya Rt. Fejlesztési munkatársai a területileg illetékes közútkezelõ társaságok és önkormányzatok bevonásával egyezteti, ez alapján készülhetnek el az intézkedési tervek, mely tárgyban a
díjas szakasz forgalomba helyezését követõen egy éven belül konszenzusos döntések születhetnek.”
Biztosan egyetértesz abban, hogy ez számunkra nem válasz.
Az említett UVATERV-anyag idevonatkozó része így szól: (4.1.22.fejezet N4.)
„Az M1 autópálya díjasítása kapcsán szükséges fejlesztés (az 1. sz. fõút Vértesszõlõs-tatai és Almásfüzitõ-komáromi elkerülõjét már a díjasítás elõtt meg kell
építeni az átkelési szakaszok ellehetetlenülésének megelõzésére.
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A szükséges tennivalók alátámasztására az adatok ugyanebbõl az anyagból:
„…várható forgalommegoszlás 2000-ben (M1 autópálya díjfizetõs üzemmódja
esetén): / / jármû db/nap /.
Tatabánya - Vértesszõlõs vonatkozásában 2453 egyéb jármû és 11.126 személygépkocsi (!) (66. ábra).
A jelenlegi forgalom gondjait az itt áthaladók jól ismerik, az itt lakók nehezen
viselik. Az elkerülõ út tervét a rendezési tervünk immár hat éve tartalmazza.
Kérlek, segíts abban, hogy még ebben az évben pontosan tudjuk, mit tesz a szakágazat döntésének ellensúlyozására, de nem „majd megvizsgáljuk” alapon.
Az itt lakók szeretnék elkerülni a konfliktusokat, és bíznak az azonnali intézkedésekben.
Segítségedet elõre is megköszönve
Üdvözlettel
Vida István
polgármester

Vértesszõlõs, 1999. november 22.

* * *

A Polgármesteri Hivatal
közleménye:
Vállalkozók figyelmébe!
A Kormány 80/1999. (VI. 11.) sz. rendeletével új jogszabályt alkotott a telepengedély alapján gyakorolható tevékenységekrõl, ami
október 1-jén lépett hatályba.
A rendelet mellékletében szereplõ tevékenységek csak telepengedély birtokában kezdhetõk meg, illetve gyakorolhatók.
Azok, akik e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ telepen
végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységüket, kötelesek
180 napon belül telepengedélyt kérni.
Ezzel kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban Muk Istvánnétól kérhetõ.
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Adóügyek
A csatornaberuházás miatti építményadó mentesség 1997. december 31-én lejárt, így 1999. január 1-jétõl kezdõdõen újra bevezetésre került az építményadó a nem lakáscélú építmények vonatkozásában.
Adóköteles a garázs (akkor is, ha a lakóház alatt van), az üresen
álló családi ház, az olyan zártkerti építmény, ami emberi tartózkodásra, pihenésre alkalmas.
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan adóköteles továbbá
az üzlet, a mûhely, a raktár és az iroda.
Kérjük azon ingatlan-tulajdonosokat, akik bejelentési kötelezettségüknek eddig még nem tettek eleget, mulasztásukat mielõbb
pótolják. Bejelentõlapot a polgármesteri hivatalban lehet beszerezni. Akik az adóköteles építményeiket nem jelentik be, 100.000
Ft mulasztási bírsággal büntethetõk.
Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy a helyi iparûzési adóelõleget - az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével - a várható éves fizetendõ adó összegére december 20-ig ki kell egészíteni.
Kérjük azon adózókat, akik 1999. évi befizetési kötelezettségüket még nem teljesítették, adótartozásukat mielõbb rendezzék.

MEGHÍVÓ

Náfrádi Marianna
jegyzõ

Az Önkormányzat
1999. december 2-án (csütörtökön) 17oo órakor
a Kultúrotthonban KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Téma: A D’OMIKRON Kft. bányanyitási tervének ismertetése
A tervezett bánya helye:

A „DOLINKA”.
Kérjük a Tisztelt Lakótársakat, hogy a téma fontosságára való tekintettel vegyenek részt a közmeghallgatáson, észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a megbeszélés sikerét.
Náfrádi Marianna sk. jegyzõ

Vida István sk. polgármester

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