A Vértesszőlősi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1999. július V. évfolyam 2. szám

Kedves Vértesszőlősiek!
A tavaszi hóolvadások után szárazabb, melegebb időben reménykedtünk. A valóság: újabb esőzések, szeles, hideg időjárás. A sok
csapadék szinte minden területen
gondot jelentett, a felszíni vízelvezetések problémáit még jobban
kihangsúlyozta. Egyértelmű, hogy a következő 1-2 évben szabad
pénzforrásainkat csak az utak, vízelvezetések megoldására fordíthatjuk. Addig is, kérem lakótársainkat, hogy az útmenti árkok,
átereszek tisztításával segítsenek minél gyorsabban megoldai
a felhalmozódott gondokat.
Az iskolában megkezdődött
a nyári szünidő.

Kellemes nyári hónapokat, jó pihenést kívánok a
szülőknek, gyermekeknek
egyaránt.
Vida István
polgármester
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Tanévzáró az iskolában
Az idei, 1998/99-es tanév a NAT belépésének, a Pedagógiai program megvalósításának 2. éve. A nemzeti alaptanterv az 1. és 7.
évfolyamon lépett be. Elmondható, hogy a
NAT követelményrendszere nem könnyít a
tanulók leterheltségén, továbbra is erősen
differenciálódik a gyermekek teljesítménye
a 4. osztálytól fölfelé: a teherbíró és akaraterős tanulók kiemelkedése biztosított, de a
tanuláshoz negatívan hozzáálló gyermekek
lemaradásának veszélye fokozódik, ugyanis a
minimális követelmény szintje sem alacsony.

Elsősorban a tanulási nehézségekkel
küzdő gyermekek teljesítményének fokozása kíván extra ismereteket. A pedagógusok rendszeresen képzik önmagukat.
18 pedagógusunk
közül 9-en már elvégezték, illetve idén
befejezik a kötelező
120-360 órás képzéseket. E tanulmányok
eredményeképpen
vezethette be az iskola a Tanulási képességek fejlesztése c.

tréninget minden
osztályban, s indíthatja ősztől a mozgáskoordinációt javító foglalkozásokat
is.
Mindkét tevékenységi forma a tanulási
nehézségekkel küzdő
gyermekek fejlesztését szolgálja, ami természetesen tartósan
kitartó munkát igényel, míg az eredmény jelentkezik. Az
eltelt tanévet 185 tanuló kezdte 1998.
szeptemberében. Év
közben 4 tanuló családjával elköltözött a

faluból, 2-en beköltöztek, két család 5
tanulót a tatai Színes
(alapítványi) Iskolába
iratott, mert iskolánk
követelményeit túl
magasnak, a munkatempót feszítettnek
találta.
Helyi tanterveink
elvárásainak mindössze 8 tanuló (4%)
nem felelt meg – nem
a képességeik, hanem a hozzáállásuk
okán. (Az országos
lemorzsolódási
arány ennek kétszerese.) Tanulóink
döntő többsége sikerrel vette az akadályokat. Végzős 8. osztályosaink 80%-át gimnáziumba és szakközépiskolába vették
fel. Ez az arány jóval
magasabb az országos átlagnál, ami
60%.
Kitartó és tehetséges tanulóink folyamatosan megmérhették tudásukat is2

kolai és iskolán kívüli
versenyeken. Az iskolán kívüli versenyek
közül eredményesen
vettek részt s dicséretet érdemelnek: Kovács Judit 3.o., Csémy
Ádám 4.a., Kalocsai
Diána 6.b., Kaizer
Ákos 8.o., a megyei
Bolyai matematika
versenyen nyújtott
teljesítményéért;
Mák Enikő és Boda
Ramóna
4.b.,
Korfanti Balázs,
Gombás Csaba 5.o.
tanulók az Apáczai
Kiadó Szivárvány ta-

nulmányi versenyén
bejutottak az országos döntőbe. Palák
Mariann 5.o. a vers
és prózamondó területi selejtezőből a
megyei döntőbe jutott, Kaizer Ákos 8.o.
a Teleki Pál földrajz
verseny megyei döntőjében 10. helyezést
ért el.
Iskolánk fiú foci és
leány kézilabda-csapata a tatabányai középmezőnyben végzett.
Értékes helyezést
értek el a következő
tanulók: Korfanti
Balázs 5.o. a Tatabánya területi Kazinczy versenyen II.
helyezést nyert.
Az ÁNTSZ szervezésében a Megyei AIDS vetélkedőn II. helyezést
ért el a Kaizer Ákos,
Dávid Balázs és Szabó Ádám alkotta
csapat. Elsősegélynyújtó csapatunk:
Kutenics Katalin,
Kaizer Ákos, Dávid
Balázs megyei V.,

csecsemőgondozó
csapatunk: Kutenics
Katalin, Kutenics Renáta, Csere Veronika
megyei IV., az „Ismeretlen Gerecse” c.
(megyei) természetismereti vetélkedő
döntőjébe jutott 20
tanuló közül 13 iskolánk tanulója volt.
Közülük: X. helyezést Magyar Márta
6.a., VIII. helyezést
Czerny Gábor 6.b.,
VI. helyezést Ibolya
Renáta 5.o., IV. helyezést Csenke Éva
5.o., I. helyezést ért el
Tallián Adrienn 5.
osztályos tanuló.
A Hermann Ottó
természetismereti
csapatverseny országos döntőjében V.
helyezett volt: Tallián
Adrienn és Korfanti
Balázs.
Az Apáczai Kiadó
Kis nyelvész versenyében, az országos
döntőben Csenke
Éva 9., Tallián Adrienn 2. helyezést nyert.
A versenyen részt
vett tanulóknak, szüle3

iknek és felkészítő tanáraiknak gratulálunk.
A tanulók munkáját folyamatosan értékeltük. Teljesítményük alapján a
sítábori, nyári tábori
vagy osztálykirándulási költségeikhez az
Önkormányzattól
összesen 150 eFt támogatást kaptak.
A nyári
szünidőről
Iskolánk tanulói a
nyáron a következő
szervezett táborainkban vehetnek részt:
Szőcén, a kézműves táborban 10 fő
alsó, 11 fő felső tagozatos, Környebányán
a néptánctáborban
10 fő alsó, 15 fő felső
tagozatos, a Gerecse
Turul táborban 10 fő
felső tagozatos, a
gyalogos vándortáborban 10 fő felső tagozatos.
2 fő igényelte a tatabányai nyári napközis tábort.
A nyári szünidő
minden hétfőjén: 8-9

óráig zöld szíves környezetszépítő programokra várjuk a
gyerekeket, 9-12 óráig pedig szabadidős
sportprogramokra,
illetve a pótvizsgákra
felkészítő foglalkozásokra.
Az 1999/2000.
tanévről
A következő tanévben újabb változások elé nézünk.
A Parlament a nyáron módosítja a Közoktatási törvény több
passzusát.
A törvény kb. júliusban jelenik meg, s
szeptemberben legtöbb módosítása
életbe lép, ami azt jelenti, hogy az au-

gusztus a változások
bevezetésének előkészítésével fog telni
minden iskolában.
Szükségünk lesz az
Iskolaszék közreműködésére, hiszen
programbeli és csoportlétszám-határokat érintő módosítások is várhatók. A ma
még párhuzamos osztályok szülőit is meghívjuk a tájékoztató
fórumra augusztus
elején, ha az osztályösszevonás veszélye
fellép a mostani 1., 4.
és 6. évfolyamokon.
Szeretnénk a legmegfelelőbb megoldást megtalálni az új
tanévre az Önkormányzat segítségével.
Krenner Antalné
igazgató
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Évzáró az óvodában
Május vége hagyományosan a tanévzárók ideje az ország óvodáiban. Így van ez
a mi óvodánkban is, ahol a csoportok változatos módon mutatkoztak be a szülőknek, rokonoknak, ismerősöknek ezen a napon.
A macis csoport lakodalmas játéka felidézte a régi hagyományokat, a nyuszis
csoport mozgásos játékokkal búcsúzott az
óvodától (ők már ősszel iskolások lesznek), a csiga csoport játékkal, mesével,
dallal idézte fel az év kedves eseményeit,
élményeit, a kicsik az évszakok köré font
ünnepi csokorral ajándékozták meg vendégeiket. A csoportok ünnepi műsora magas színvonalú, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó volt.
Az évet a hagyományosan ismétlődő
sport- és gyermeknap zárta. Sajnos az idén
kevesebb gyermek és szülő vett részt, de
aki ott volt, jól érezte magát.
Az 1998/99-es tanévben 40 kisgyermek
vált iskolaéretté és kezdi meg tanulmányait ősztől az általános iskolában. Helyüket átveszik az újonnan beiratkozottak.
Hosszú idő után örömmel tölt el bennünket, hogy minden jelentkező kisgyermek
felvételt nyert intézményünkbe.
Anyagi eszközeink is jelentősen gyarapodtak az év folyamán. Két pályázatunk
is eredményes volt. 40.000 Ft támogatási
összegen kirándulni mehetett a csiga és a
nyuszis csoport. Budapesten látogatták
meg az állatkertet és a Glób színházat. A
másik pályázaton eszközeink gyarapítására 266.000 Ft-ot nyertünk. Ebből az
összegből készül el egy mozgásfejlesztő
galéria a katicás csoportba, valamint tornaszert vásárolunk a nyuszis csoportnak.
A fennmaradó 80.000 Ft támogatást az
iskolába kerülő gyermekeinknek mozgásfejlesztő mászóka vásárlására biztosítjuk

az iskola részére, ezzel is könnyítve az
óvodából az iskolába való átmenetet.
Támogatta intézményünket a Pátria
Faluközösségi Egyesület is a lakosság által felajánlott jövedelemadó 1%-ának
ránk eső részével, mely 31.339 Ft volt.
Ebből a pénzből egy csoportszoba asztalait cseréltük ki. A jótékonysági báli bevételből már megvásárlásra kerültek az új
ágyak, illetve ágyvásznak.
Köszönjük a falu minden lakosának, az
óvoda szülői közösségének támogatását,
nagymértékben hozzájárultak ezzel az
óvoda működési feltételeinek javításához.
Nyáron az óvodai konyha átalakítása is
befejeződik, az új nevelési évben már
modern, esztétikus környezetben készül
az étel gyermekeink és az étkezést igénylők számára. Az átalakítások ideje alatt
az óvoda két csoporttal működik, a dolgozó szülők gyermekeinek ellátásáról az
önkormányzat jelentős anyagi támogatásával gondoskodni tudunk.
A takarítási szünet augusztus 9–29-ig
tart, ez alatt az intézmény nem üzemel.
Az 1999/2000. nevelési évben az óvoda helyi nevelési programja szerint folyik
majd a nevelés, oktatás. A nevelőtestület
felelősségteljes munkát végzett a programkészítés folyamatában, 1999 szeptemberétől a megvalósítás lép életbe. A helyi
nevelési program bevezetéséhez, megvalósításának sikeréhez továbbra is szükség
van a szülőkkel való együttnevelő, a családi nevelést kiegészítő nevelési attitüd
megteremtésére. Óvodapedagógusaink a
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továbbképzések keretében elsajátították
azokat az ismereteket (fejlesztő pedagógia, gyógyító játék, drámajáték), melyek
hozzájárulhatnak céljaink eléréséhez. Célkitűzéseink megvalósulásához a jövőben
is szükséges a fenntartó aktív és jelentős
támogatása, mellyel eddig is segítette
munkánkat. Legfőbb feladatunk az elkö-

vetkező években is a harmónikus, boldog
gyermekkor biztosítása az iskolakezdésig
a szülőkkel együttműködve.
Kellemes, szép nyarat, jó pihenést kívánunk mindenkinek!
Az óvoda nevelőtestülete nevében:
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezető

* * *

A Vértesszőlősi Polgárőr
Egyesületről
Egyesületünk 1995. április 21-én alakult 16 alapító taggal. Jelenlegi létszámunk
22 fő. Tagjaink rendszeres járőrtevékenységet végeznek, ami objektív okok miatt
nem egyenletes, ritkább a téli hónapokban, gyakoribb tavasszal és nyáron. 4 db.
rádió- és 1 db. mobil telefonnal rendelkezünk.
Az egyesület tevékenységét anyagilag az önkormányzat képviselőtestülete, Jenei
Mihály és Vida Péter vállalkozó támogatta 1998-ban.
1998-ban tagjaink többet voltak szolgálatban, mint előző évben. 210 esetben
(személyre bontott adat ) voltak nyilvántartásunk szerint szolgálatban.
A tényleges szolgálattelKözbiztonság a statisztika tükrében
jesítés ennél több, mivel
ebben nem szerepelnek az
előre nem tervezett, de
ténylegesen végrehajtott
szolgálatok. Ugyancsak
nem szerepel ebben 14
egyesületi megbeszélés. A
havi átlagos szolgálat 82 óra
volt közterületen. A járőrszolgálatok száma 1998-ban
az előző évi 72-ről 87-re nőtt
(2-3 fős járőrrel), a csoportok
által teljesített szolgálati óraszám 279-ről 989-re nőtt.
Stabil tagjainkra az elmúlt
évben is számíthattunk.
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A Kulturális és Nemzetiségi
Bizottság munkájáról
A Bizottság az idei évben is, mint eddig, két- gyeljük a pályázati kihavonta tartja kötelező üléseit, de az aktuális írásokat, és igyekfeladatoknak megfelelően akár hetente is.
szünk megragadni
minden alkalmat,
Az 1999-es évre néptáncegyüttese és hogy minél több
rendezvénytervet ál- a Zimozelen kórus pénzügyi támogatáslítottunk össze a képviselte falunkat. A hoz jussunk. Már
társintézményekkel kirándulás pontos most pályázunk a
közösen, ahol megha- időpontja: június 20- 2000. Év augusztus
tároztuk a legfonto- 21 volt. Az iskola tánc- 20-i ünnepségére.
A Pátria Egyesületsabb feladatokat és csoport és a kórus is
azok költségvonzatát. folyamatosan tesz től kapott 40. 000 FtMiszerint: Részt eleget különféle meg- ból a Zimozelen kórus
vettünk a már hagyo- hívásoknak. Pl. Alsó- részére ruhaanyagot
mányos tavaszi feszti- gallán szerepeltek, vásároltunk, és folyaválon, ahol a vendé- rész vettek május matosan készülnek az
gek között fogadhat- 1-jén Szőnyben egy új, szép ruhák. Egyentuk a szlovák Turany zenei fesztiválon, ahol lőre a szoknya és kötestvérváros polgár- nagy sikert arattak, és tény anyaga került
megvásárlásra, de remesterét és munka- még sorolhatnám.
társát. Tartalmas
Május hónapban méljük, hogy a még
programot állítottunk az iskolai Fialka hiányzó összeget év
össze részükre. Tet- tánccsoport évadzá- végéig sikerül kigazszésüket és elismeré- ró gáláján vendég is- dálkodni, vagy pályásüket fejezték ki a kolák Alsógalla, zat útján megnyerni, s
fesztivállal és a fogad- Bánhida-táncosait így egy új viseletben
tatással kapcsolatban. hívtuk meg a kultú- szerepelhetnek.
Már most készüItt
kaptunk rotthonba. Egy jó
lünk
az augusztus 20viszontmeghívást egy hangulatú délután
júniusi rendezvényre, résztvevői lehettünk. i ünnepségre és a
ahol az iskola Fialka
Folyamatosan fi- „Mesterkezek Kiállí7

tás”-ra. Itt kérjük a lakosságot és a mestereket, hogy aktívan
vegyenek részt ezeken
a rendezvényeken,
hiszen azért munkálkodunk ezen rendezvényeken, hogy itt a
lakosság apraja-nagyja együtt, jól érezhesse magát. A mestereket kérjük, hogy mun-

káikkal továbbra is
gazdagítsák a kiállítás
anyagát. Idén szeretnénk szüreti felvonulást rendezni, ahova
több szomszédos
folklórcsoportot kívánunk meghívni,
hogy egy színes, látványos programot
tudjunk összeállítani.
Készülünk az Öre-

gek napjára is, ahol
szeretnénk az idősek
kedvébe járni. Ismét
lesz Télapó- és Karácsonyi ünnepség, ahol
tavaly is forralt bor és
sok-sok finomság várta a résztvevőket.
Kutenics Mária
Kulturális és
Nemzetiségi
Bizottság vezetője

A mazsorett csoport idén
ünnepli 5 éves fennállásának jubileumát.
Szeretnénk őket köszönteni, és egy színes programot összeállítani.
Pár szóban munkájukról és eredményeikről:
Mazsorettcsoportunknál változás történt. A lányok oktatását és
a koreográfiák készítését Földházi Péter koreográfus, tánctanár vette
át. Reméljük – joggal –, hogy ennek a változásnak lesz eredménye,
hiszen igen színvonalas tánctechnikát tanulnak.
Tavasszal elkezdődtek a szereplések: Lányaink vezették fel a díszszázadot a NATO csatlakozás ünnepén. Erre az alkalomra készült új
ruhájukat sok külföldi TV adón láthatták. Táncolhattak a helyi és a
tatai borversenyen, a Tavaszi Fesztiválon, a bicskei és a tatai sörfesztiválon. Nagy szeretettel várták őket Bajon az óvodai és önkormányzati
ünnepségen, valamint Tatabányán a Gyereknapon. Nagycsoportunk
nyitotta meg Esztergomban az Országos Rallybajnokságot.
Sok szép lehetőség áll még a lányok előtt, közben pedig nagy
lelkesedéssel készülnek a Budapesten megrendezésre kerülő országos Mazsorettversenyre.
Bartal Vilmosné
mazsorett szakosztály vezető
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Pályázatokról
Az állami normatív támogatások csökkenésével egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző pályázatok az önkormányzatok gazdálkodásában. Így van ez
nálunk is. 1999-ben pályázati forrásokból közel annyi pénz áll rendelkezésünkre, mint a szabad fejlesztésre fordítható saját összeg. Igaz, két-háromszor több
pályázatot kell készíteni és benyújtani, mint amit elfogadnak. Egyes években még
rosszabb az arány.

1999 évben pályázattal nyert támogatások (ezer Ft-ban)
Általános Iskola
a pályázat célja:

megpályázott összeg
(E Ft-ban)

A Vértesekből c. könyv
kiadása
180,388
Könyvtárfejlesztés
10,799
Tanulási képességek fejlesztése
tréning
151,800
Hagyománéptánc
és kézműves tábor
120
Gyógytestnevelés eszközei
120
Mozgáskoordinációs
gyermektréning (eszközök)
70
Természetismereti vándortábor
130
Hagyományörző néptánctábor 119
Kézilabda-pálya felújítása
436
Egészségvédelem, felvilágosító
munka
170
1999. június 18-ig pályázati úton nyert összeg:
Tanulmányi versenyeken nyert összeg:
Összesen:

nyert összeg
(E Ft-ban)
180,4
10,799
100
15
100
50
15
40
elbírálás alatt
elbírálás alatt
511.199 Ft
50 E Ft
561,199 Ft

Óvoda
Óvodai nevelési program iskolai előkészítés elősegítésére
Kirándulás szervezés

266
40

Önkormányzat
Önkormányzati intézmények konyhabővítése és
felújítása ( összesen 3.500)
Szabadság-telepi út építése
plusz vállalkozói támogatás

2.650
1.000
900
9

Szociális gondozás segítésére
gépkocsi vásárlása

2.000
_______
6.518

Elbírálás alatt:
Iskolai Kézilabdapálya felújítása
Iskolai Egészségvédelmi felvilágosítás
Önkorm. Nemzetiségi program szervezése

436
170
400

Beadás előtt
Munkanélküliek huzamosabb foglalkoztatását elősegítő
program a Közhasznú Társaság keretén belül

3.200

* * *

A lomtalanítás tapasztalatai
Április 24-én lomtalanítást tartottunk Vértesszőlős belterületén. Ez alkalommal a kihelyezett
„lomok” elszállítása több napot
vett igénybe, sok bosszúságot
okozva. Mi volt ennek az oka? A
lomtalanítás meghirdetett napján
másfélszer annyi hulladékot szállítottunk el, mint egy évvel ezelőtt,
mégis csak az összterület egyharmadáig értünk. Ez évben a kihelyezett hulladék mennyisége közel ötször (!) annyi volt, mint tavaly és nagyobb része nem tartozott a háztartási lomok kategóriájába. Közmunkásaink sokszor
álltak tanácstalanul a rakodás során. Néhány szélsőség egy-egy ingatlan előtt: 8 db TV készülék, 14
db nagy méretű autógumi, 10-12

zsák fű és trágya, 2,5 m3 építési törmelék, elázott kartondobozokban
konyhai maradékok, stb.
Mindent elszállítottunk, de
egyértelművé vált, hogy változtatni kell a lomtalanítás módszerén.
A legutóbbi testületi ülésen felmerült a kérdés, hogy ilyen nagy
mennyiségű hulladék esetén vajon nem szükséges-e sűríteni (pl.
hetente) a kukás gyűjtést és szállítást. Az önkormányzat nem tudja évről-évre többszörösére növelni a lomtalanítás költségeit.
Egyenlőre marad kétheti szállítás, de a következő lomtalanítást
valószínűleg utcánként végezzük
helyszíni felügyelettel.
Nem háztartási lomot csak
költségtérítéssel szállítjuk el.
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Szennyvíz csatornák
problémáiról
Községünkben túlvagyunk a szennyvíz csatorna építési gondjain, de az üzemeltetés során sajnos rendszeresen jelentkeznek kisebb-nagyobb gondok.
Az egyik gond az átemelő szivattyúk meghibásodása. Áramkimaradás és műszaki
zavar esetén rövid ideig - különösen a legmélyebb területekenelöntés is előadódhat.
Esetenként még mindig előfordul, hogy a
szivattyú a csatornába
dobott nagyobb méretű háztartási hulladék,
sőt háziállat – tetemrész miatt áll le.
A jelzőlámpákat
rendszeresen lelopják. A vízmű e tárgyban írt levelét az alábbiakban közöljük:
Tárgy: Valusek úti
szennyvíz átemelő
műszaki meghibásodásából keletkezett
szennyvízelöntés kivizsgálása. A Valusek

u. 114. számú lakóház
kertjének 1999. június
2-án szennyvízzel történt elöntésével kapcsolatos helyszíni bejáráskor, a megbeszélés
alapján a szintezést és
a kivizsgálást elvégeztük. A kertben lévő
szennyvízcsatorna bekötések aknáinak
fedlapszintjét a bemérés alapján a 116.
számtól a 124. számig
a helyszínrajzra feltüntettük.
A kertben lévő
fedlapok mélyebb szinten vannak, és ezért
történt a 118. számú
kertben a kifolyás.
Az esetleges újabb
műszaki meghibásodás esetén a kifolyás
megakadályozása céljából az NA 200-as

tisztító nyílásokat hermetikusan záró fedéllel lezárjuk. A szennyvízgyűjtő NA 200-as
csatornán pedig laza
illesztésű fedlapot helyezünk el, hogy az
esetleges feltöltődéskor ezen keresztül történjen a kiöntés. A lakók a szennyvíz bekötő aknák megemeléséhez nem járultak
hozzá, ezért választottuk ezt a műszaki
megoldást.
A meghibásodást
jelző lámpát pótoltuk,
és a biztonságos üzemeltetés céljából az
átemelők jelzőberendezésének a diszpécser rendszerbe való
bekötését sürgetjük.
Tóth László
üzemvezető
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Vértesszőlősi Településgazdálkodási
Közhasznú Társaság

Közhasznúsági jelentés
1998. évről
A végzett tevékenységek aránya:
felújítási munkák
23%
karbantartási munkák
73%
lakossági szolgáltatás
4%
A felújítási, beruházási munkák keretében került
sor az alábbi munkákra
(1.sz. Melléklet)
Stúdió kialakítása
65139 Ft ráfordítással
Temető körbekerítése
466090 Ft
“
Kultúrotthon riasztó felsz.
115758 Ft
“
Intézmények gázfűtés szer.
715056 Ft
“
Iskola nyári felújítása
384716 Ft
“
Óvoda nyári felújítása
62396 Ft
“
Tájház tetőszerkezet felúj.
338366 Ft
“
Ezen munkákhoz idegen kivitelezők is bevonásra kerültek, a Kht
nemcsak a munkák elvégzését, hanem a munkák bonyolítását is elvégezte.
Rendszeres feladatai közé tartozik az önkormányzathoz tartozó
intézmények karbantartása.
Karbantartási munkák ráfordításai az alábbiak szerint alakultak
Hivatal karbantartása
90863 Ft
Iskola karbantartása
325080 Ft
Sportcsarnok karbantartása
660024 Ft
Orvosi rend.
“
56332 Ft
Óvoda
“
162597 Ft
Stúdió
“
115207 Ft
Öregek Otthona “
20857 Ft
12

Tájház
Temető
Közterületek
Kultúrotthon
Patika

“
“
“
“
“

134129 Ft
102427 Ft
872873 Ft
43818 Ft
6545 Ft
Egyéb munkák:
Közterületek közl. táblák elh.
87475 Ft
Csapadékvíz elvezetés
1737425 Ft
Aug. 20.-i rendezv.
81968 Ft
Lomtalanítás
99140 Ft
Jókai u. vízelvez. árok
128379 Ft
Óvoda betörés utáni helyreáll.
14994 Ft
Vállalk. tev. ktgei
13642 Ft
Antenna hál, érték. ktgei
80000 Ft
Fenti munkák közül a csapadékvíz elvezetési munkák elvégzését
teljes egészében külső vállalkozó végezte, a Kht a munka bonyolításában vett részt.
Az aug. 20-i rendezvényeket pedig 100% -ban a Komárom-Esztergom megyei Önkormányzat finanszírozta.
A sportcsarnok karbantartási munkái mellett a takarító személyzetet is a Kht biztosította.
A Kht a közterületek tisztítását, a zöld területek fűnyírását, valamint a belterületi vízelvezető árkok takarítását egész évben folyamatosan végezte.
A vállalkozási tevékenység keretein belül a Kht rendszeresen kézbesíti az antennahálózatot üzemeltető Anfel-Kábelkom kft. küldeményeit (csekkek, számlák, HBO újságok).
Igény szerint elvégez kisebb szolgáltatásokat is a lakosság részére
– pl. törmelékszállítás, fűnyírás.
Ezen bevételek körébe tartozik a Falu Tv hirdetéseinek árbevétele
is.
Az év során beszerzésre került tárgyi eszközként 1 db bozótvágó
118800 Ft értékben, valamint a működési költségek támogatására
kapott 200000 Ft -ból egy
Pentium 200MMX számítógép
97000 Ft
13

AMAGA SVGA monitor
Win. 95.-ös szoftwer
értékben.
Településgazdálkodási KHT

38400 Ft
19800 Ft

Eredménykimutatás (Ft-ban)
Közhasznú eredménykimutatás
1998. év
A. Összes közhasznú tev. bev.
1. Közhaszn. célra kapott tám.
a./alapítótól
b./államháztrt. alrendszereitől
c./más adományozótól
2.Közhasznú tev.ből származó bev.
B.Vállalkozási tev. bevétele
3.Vállalkozási bevétel
C.Összes bevétel
Sajátrezsis beruházások akt.értéke
Pénzintézeti kamat és rendk.bev.
Mindösszesen bevétel:
D. Közhasznú tevékenység költségei
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Egyéb ráfordítások

7524702
3144497
1580000
1464497
100000
4330205
282517
282517
7757219
2147521
46994
9951734
8377343
4212474
3013433
501929
620506
0
29001

E. Vállalkozási tevékenység költségei
13642
Személyi jell. ráfordítások
13260
Egyéb költség
382
F. Összes költség ráfordítás
8390985
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség

1560749
0
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Mérleg 1998 év.
(adatok ezer forintban)
Eszközök:
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett eszközök
Készletek
Pénzeszközök:
Forgóeszközök összesen:
Aktív időbeli elhatárolások:
Eszközök összesen:
Források:
Jegyzett tőke
Mérleg szerinti eredmény
Saját tőke együtt:
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Passzív időbeli elhatárolások:
Források összesen:

63
2980
3043
40
890
930
30
4003

2400
1561
3961
18
24
4003

Készítette: Tomasik Józsefné 1999. 05. 13

Közérdekű Közlemény:
DR. PAP KÁLMÁN ügyvéd 1999. július 5-én 16-17
óra között a Polgármesteri Hivatallal történt
egyeztetés alapján ingyenes jogi tanácsadást tart
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
Igény esetén minden hónap első hétfőjén áll a
vértesszőlősi lakosok rendelkezésére.
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Tisztelt Vállalkozók! Tisztelt Vértesszőlősiek!
Vértesszőlős Önkormányzata 1998. január 1-jén létrehozta a
Vértesszőlősi Településgazdálkodási Közhasznú Társaságot 100 %os önkormányzati tulajdonnal.
Feladata: Vértesszőlős Község településgazdálkodásának szervezése, fejlesztése, a község környezeti kultúráltságának alakítása,
ill. javítása, környezetének védelme, településtisztaság biztosítása,
a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.
A társaság tevékenységét nyereségszerzési cél nélkül, a település
közös szükségleteinek kielégítése érdekében végzi.
A KHT kiemelkedően közhasznú minősítést kapott.
Működése elsősorban önkormányzati támogatáson alapul, de
várja vállalkozók és magánszemélyek adományait is. A társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint az adomány összegével lehet az adóalapot csökkenteni. A kiemelkedően közhasznú
szervezet támogatása esetén a támogatás a másfélszeresét, de legfeljebb az adózás előtti eredmény 20 százalékát lehet érvényesíteni.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint a közcélú adomány kedvezménye kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a
befizetett összeg 35 százaléka, legfeljebb azonban az összevont adóalap adójának 30 százaléka. A vállalkozói személyi jövedelemadó
kedvezménye a kiemelkedően közhasznú szervezetnek történő befizetésnél az igazolt befizetés 150 százaléka.

Kérem, lehetőségei szerint adományával
segítse a község fejlődését.
Számlaszám: OTP Komárom-Esztergom megyei fiókja.
117 40009-20059697.
Köszönettel
Vida István
polgármester
A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelős kiadó: Vida István polgármester
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