Vértesszőlősi Borverseny 1999.
A Hegyközösségi Egyesület és a Tatai Hegyközség helyi szervezete március 18-án, 19-én és 20-án rendezi a sorrendben 19. borversenyt a Művelődési Házban.
Borleadás: március 18-án 10-18 óra között
Zsűrizés 5 fő meghívott zsűritaggal:
március 19-én 15-20 óra között.
Értékelés, díjkiosztás és vacsora: március 20-án 17 órától.
Kérjük a vállalkozókat és magánszemélyeket, hogy támogassák a versenyt lehetőségeikhez képest. A támogatásokból a verseny
helyezettjeit díjazzuk.
A szervezők nevében:
Polgárfi István Egyesületi Elnök

Pályázat
Vértesszőlős Önkormányzata pályázatot hirdet a
„Vértesszőlősi Településgazdálkodási Közhasznú Társaság”

ügyvezetői állására.
Feltételek:
1. Legalább középfokú építőipari (magas- vagy mélyépítő)
szakirányú végzettség
2. Büntetlen előélet
3. Cégvezetési gazdasági ismeretek
Pályázati határidő: 1999. március 31.
A pályázatokat a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalnak kell megküldeni, vagy
személyesen leadni. Ugyanitt lehet betekintésre elkérni a Közhasznú Társaság
alapítási és működési feltételeinek dokumentumait.
Érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben Vida István polgármesternél.
Vértesszőlős képviselő-testülete

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelős kiadó: Vida István polgármester
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A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1999. március V. évfolyam 1. szám
Kedves Vértesszőlősiek!
Európán végigsöpört a tél, károkat és tragédiákat hagyva maga
mögött. A hóolvadás az ország több területén belvizeket és újabb
árvíz veszélyeket jelentett. Az intenzív hóesés községünkben is közlekedési zavart, többletmunkát és többletkiadást okozott, szerencsére
nem hosszú ideig. A kritikus időszakban a gyűjtőutakat (Tanács u.,
Múzeum u., Petőfi u.) a REM járművei sózták és kotorták, a
lakóutakat helyi vállalkozók tisztították sózás nélkül. A járdák egy
részét az ingatlantulajdonosok rendszeresen tisztították, néhány
úttesten is felfedezhető volt a lakók segítsége.
Köszönet érte. Az olvadás nálunk nagyobb károk nélkül történt,
az utak kátyúzását hamarosan megkezdjük.
A tavasz biztosan több örömöt tartogat, jó időt, sok napsütést és
sok munkát.
E számban részletesen foglalkozunk a környezetvédelem helyi
gondjaival és feladataival.

Minden kedves
lakónak kellemes
tavaszt és hozzá
jó egészséget
kívánok
Vida István
polgármester

Vértesszőlős Önkormányzatának
1999. évi költségvetése
Költségvetésünk előzetes elveit a képviselő-testület 1998. december 3-i ülésén tárgyalta és fogadta el.
Az ország költségvetési törvényét az országgyűlés 1998. december 28-án fogadta el. E szerint az előzetesen meghirdetett 7 %-os
gazdasági növekedéssel szemben 5 % a tervezett, de ez sem várható, ezért zárolt tartalékot kell képezni. Tovább csökken az önkormányzatnak jutó SZJA rész és az országos alapokból jutó támogatás aránya. Növekszik a helyi adók szerepe és mértéke. A pedagógusok béremelését (16 + 3 %) törvény írja elő, a többi önkormányzati dolgozó jövedelem alakítását a képviselő-testületre bízza.

Vértesszőlős költségvetésének főbb jellemzői:
BEVÉTELEK: 141.053.000,- Ft.
1. Az állami támogatás növekedése az infláció alatt maradt. Csökkent a településigazgatási és kommunális támogatás, nőtt az óvodai nevelésre és iskolai oktatásra fordítható összeg, de több a
kötött felhasználási előírás.
2. Az itt lakók személyi jövedelemadójából csak 27,7 % tervezhető helyben.
3. A gépjárműadó minimálisan kivethető mértékének növekedésével és az iparűzési adó számítási módjának változásával növelni kellett a helyi adók mértékét.
A helyi adókból az iparűzési adó és az építményadó községünkben ígysem haladja meg a környékbeli települések által kivetett
mérték 50-60 %-át.
4. A fejlesztésre fordítható források közül csökkent az ingatlanértékesítés és a részvényértékesítés lehetősége. Elnyert pályázatokból az óvodai konyha és a Szabadság-telepi útépítés 30 %-a
finanszírozható.
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SPORTHÍREK
A VSE karate szakosztályának sportolói Tatabányán 20 egyesület
versenyzőivel mérkőztek. Az évad-kezdés a betegségek ellenére jól sikerült: 16 versenyző 16 érmet szerzett: 5 aranyat, 6 ezüstöt, 5 bronzot.
Aranyérmesek: Hujber Zoltán, Szalontai Szandra, Tamás András,
Szalontai Adrienn, Pingiczer Lajos.
Labdarúgóink a megyei osztályban a tavaszi idény kezdetén az
első helyen állnak. A sportegyesületnek fel kell mérni a biztos anyagi támogatóinak körét, részletes elemzés szükséges a kiadási igények és a bevételi lehetőségek összevetésével. Az önkormányzat
költségvetésében egyértelműen meghatározta a támogatások mértékét. Ez biztos forrás, de a továbblépéshez bizonyára kevés.
A sportbarátok a létesítmény fejlesztésére a „Vértesszőlős Sportjáért” alapítvány számlájára (Takarékszövetkezet 63300037-13005263
számlaszám), a Sporttevékenység és eszközvásárlás segítésére a VSE
számlájára (Takarékszövetkezet: 63300037-13001692) fizethetnek.
A Lombart FC vezetői megkeresték a VSE elnökét és községünk
polgármesterét. Felvetették azt a javaslatukat, hogy Vértesszőlős legyen a labdarúgó utánpótlás bázisa a profi ligába készülő tatabányai,
valamit a megyében jól szereplő helyi csapatnak. Az előzetes megbeszélés során a Lombard vezetői elmondták, hogy Kiprich József irányításával ún. holland típusú focisuli létesülne.
Az utánpótlás képzés szervezésének, működtetésének költségeit a Lombard viselné, sőt
hozzájárulna a VSE utánpótlás-csapatok bajnoki szereplésének költségeihez, esetleg
egy újabb edzőpálya létesítéséhez is. A Lombard ez ügyben még több egyesülettel
tárgyal, a megbeszélések
csak a lehetőségek felmé15
résére irányulnak.

Tavaszi Fesztivál 1999.
Április 10-én és 11-én ez évben is megrendezzük a
Vértesszőlősi Tavaszi Fesztivált a Sportközpontban.
A csarnokban rendezzük a vállalkozók, kereskedők hagyományos bemutatkozását, a szabad téren pedig sportversenyek, divatbemutatók, tavaszi műsorok szórakoztatják az idelátogatókat.
Vállalkozók, kereskedők jelentkezése: a Polgármesteri Hivatalban, vagy a szervező Fair Medianál (Tatabánya, Köztársaság út 56. I/1. Tel.: 336-062).
Részvételi díj (a két napra összesen):
Csarnokban:
1. 4 m2-es terület szőnyegezve (1 db asztal, 2 db szék, + katalógusbejegyzés)
6.000 Ft+ÁFA
2. 9 m2-es szőnyegezett terület (3x3 m sátorral, 1 db asztal, 2 db szék + katalógusbejegyzés)
12.000 Ft+ÁFA
3. Szőnyegezett terület (+ katalógusbejegyzés)
1.200 Ft+ÁFA/m2
Szabad terület (+ katalógusbejegyzés)
600 Ft+ÁFA/m2
Vértesszőlősi vállalkozóknak az önkormányzat a résztvételi díjból 50 %-ot, max.
3.000,- Ft-ot megtérít.

Ünnepélyes nyitás: április 10-én 9 órakor.
Közönségdíjas borverseny: április 11-én 10-12 óra között.
Minden érdeklődőt szívesen látunk.
Szervezők

KIADÁSOK:
1. Intézményeink takarékos működésére a forrásokat biztosítjuk,
a működés kereteit nem szűkítjük.
a) A törvényben előírt pedagógus béremelést érvényesítettük,
más területen 10 % béremelést és 2 % személyi költségtérítés emelést terveztünk.
b) A dologi kiadások tervezett növekedése az inflációt nem érheti el.
c) A karbantartási és felújítási kereteket nem növeltük.
2. A szociális juttatások és támogatások mértéke reálértéken az
előző évivel azonos, növekedése megegyezik az inflációval, vagy
az alatt maradt.
3. Beruházásoknál elsősorban a korábbi kötelezettség-vállalásokat és a megkezdett fejlesztések befejezését terveztük, új beruházásokat csak a többletforrások ismeretében indítunk el.
Összegezve:Az önkormányzat költségvetése biztosítja a működőképességet és a szerény mértékű fejlesztést. Nem terveztünk forráshiányt sem a működésben, sem a fejlesztésben, de pályázatokkal tovább kívánjuk növelni pénzügyi lehetőségeinket.
Költségvetési létszámkeret: 57 fő.
Költségvetési összesítő

***

Értesítés óvodai beiratásról
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy
a harmadik életévüket 2000. szeptember 1-jéig betöltő gyermekek óvodai
beiratásának ideje: 1999. április 19én és 20-án 8-16 óráig lesz az óvodában.
A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint a szülők munkáltatói igazolása.
A nevelési év folyamán munkába
álló, de jelenleg gyermekgondozási
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szabadságon lévő édesanyák is most
szíveskedjenek előjegyeztetni gyermekeiket. Minden 4 éves korát beöltött
gyermeket elő kell jegyeztetni, ugyanis 5 éves kortól a tankötelezettséget teljesíteni kell iskolaelőkészítő keretében.
A gyermekek felvételéről az óvodában május 3-tól a kifüggesztett névsorból tájékozódhatnak a Kedves Szülők.
Április 19-23-ig nyílt hetet tartunk
az óvodában, melyre minden
édeklődőt szeretettel várunk!

Ezer Ft
MŰKÖDTETÉS + KÖTELEZETTSÉG:
Önkormányzati igazgatás
Településtisztaság
Város- és községgazdálk.(közvilágítás, közkút stb.)
Temetőfenntartás
Védőnői szolgáltatás
Házi szociális gondozás
Házi orvosi szolgálat
Fogorvosi szolgálat
Szociális juttatások
Egészségház fenntartás
Idősek Klubja
Óvodai ellátás

25.183
2.972
3.122
261
1.228
381
150
285
6.500
726
3.827
22.427 3

Iskolai oktatás
Művelődési Ház működtetése
Kulturális tevékenység támogatása
Sportintézmény működtetése
Működtetésre összesen:
Csatorna + úthitel + kamat visszafiz.
Zárolt tartalék

34.024
1.918
1.464
2.389
106.857
6.050
2.071
114.978

FEJLESZTÉSEK ÉS TARTALÉKOK
Ezer Ft
Felújítások
Arany J. u. aszfaltozás befejezése
Tájház u. használatbavételi eng.
Elektromos hálózatfelülvizsgálat
Kátyúzás
Útpadkajavítások, ároktisztítások
Gyalogos közlekedő lépcsők (Vörösmarty-Sport u.)
Tetőjavítások, szigetelések
Óvodai riasztó
Intézmények ált.felújításai
Zöldnövényzet telepítések
Útjelzőtáblák
Vörösmarty u. vízelvezetés

1.800
200
200
600
1.000
300
300
300
800
200
300
2.000

Összesen:

8.000

Beruházások
Óvodai konyha bővítés
Szabadság telepi útépítés
Szabadság telepi ivóvíz hálózat bővítés
Posta előtti parkolók
Sport u. buszvárók

8.300
2.800
300
300
500

Összesen:
Céltartalék
Általános tartalék
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12.200
1.000
4.875

Tájékoztató az ÉGÁZ új számlázási rendjéről
Községünk gázfogyasztói közül sokan meglepetten vették tudomásul, hogy
megváltozott az ÉGÁZ számlázási
rendszere és az un. kiegyenlítő számla
sokaknak gondot okozott, többen nem
tudták a leszámlázott összeget kifizetni.
Kértem az ÉGÁZ vezetőit, hogy tájékoztassanak a változás lényegéről és a további lehetőségekről. A választ az alábbiakban közzé teszem:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Az Ön kérésére az ÉGÁZ Rt. Tatabányai Üzemigazgatósága a gázdíj-számlázással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót adja Vértesszőlős fogyasztói részére:
ÉGÁZ Rt. 1998 júliustól bevezette a
negyedéves gázdíjszámlázási rendszert, erről minden fogyasztót az első rész-számlák kézhezvételét megelőzően, postai
úton tájékoztatta.
Meghatározásra került, a több éves átlagfogyasztás alapján az éves, illetve a negyedéves és havi bontású várható m3
mennyiség. Tájékoztattuk fogyasztóinkat,
hogy amennyiben fogyasztási szokásaiban
változás áll be (alternatív fűtést alkalmaz)
erről az ÉGÁZ Rt-t értesítse, hogy indokolatlanul magas rész-számlát ne küldjünk
ki. A rész-számlák, illetve az éves átlagos
gázfogyasztás kiszámításánál az ÉGÁZ
Rt. több mint 20 éves földgázszolgáltatással kapcsolatos tapasztalatait és adatbázisát vette figyelembe, kiegészítve a korszerű földgázfogyasztó gázkészülékek teljesítményadataival.
Azon fogyasztóink, akik a végszámláikat (január, április) a számlán feltüntetett határidőre egy összegben kifizetni nem

tudják, kérvényt kell írniuk a Tatabányai
Üzemigazgatósághoz (2800 Tatabánya,
Eötvös u. 11.). A kérvényben az indokok
mellett kérjük feltüntetni, hogy a végszámlát követő két hónapban milyen határidőre tudják rendezni a két részletet.
Természetesen a rész-számlákat a részletfizetésektől függetlenül ki kell fizetni.
Az új gázdíjszámlázási rendszer
fogyasztókénti folyószámla vezetése lehetővé teszi (előrefizetéssel) a magasabb téli
rész- és végszámlák kiegyenlítését. Ehhez
szükséges fogyasztói számmal ellátott
befizetési csekket kirendeltségeinktől vagy
a tatabányai ügyfélszolgálati irodánktól
lehet igényelni.
Mindaddig, amíg a folyószámla egyenleg a fogyasztó részére pozitív szaldót mutat, a végszámla mellé befizetendő csekket nem küldünk. Természetesen a negyedéves leolvasás után kiállított egyenleg-végszámlát ki kell fizetni.
ÉGÁZ Rt. az új kiegyenlített számlázási rendszert fogyasztóink érdekében (alacsony jövedelműek, kis pénzű nyugdíjasok) hozta létre.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, éljenek
az új gázdíj-számlázási rendszer által nyújtott előnyökkel. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, szíveskedjenek felkeresni ügyfélszolgálati irodáinkat.
ÉGÁZ Rt.
Tatabányai Üzemigazgatóság”
Az ÉGÁZ vezetői készek fórumon találkozni a fogyasztókkal, és ha szükséges, személyesen is választ adnak a felvetett kérdésekre.
Vida István polgármester
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A polgármesteri hivatal
közleményei
A polgármesteri hivatal létszám
összetételében 1999. év elején változás történt. Az adóügyi főelőadó
másik munkahelyre távozott. Ebből adódóan a munkaköri leírásokat módosítani kellett, hogy a polgárok ügyeinek intézése folyamatosan történjen.
Az adóügyi feladatokat jelenleg
két fő – helyettesítési megbízás alapján – végzi. A gépjárműadó ügyeket
Pintérné Bartal Ágnes főelőadó, az
építményadó és helyi iparűzési adó
ügyeket Virág Pálné főelőadó intézi.
A népesség-nyilvántartási és hagyatéki feladatokat Krupánszki
Emilné végzi.
A hadigondozotti és az anyakönyvi
teendőket Bucskuné Virtás Klára látja el.
Az adóügyi állás jelenleg is üres,
várhatóan 1999. május hóban kerül
betöltésre.
1999. február 15-től az építésügyi
főelőadó munkaviszonya is megszünt
nálunk. Az építésügyi hatósági feladatok intézése ezen időponttól az
álláshely betöltéséig szünetel. Jelenleg egy ügyben sem léptük túl a vonatkozó jogszabályban előírt határidőt. A pályázatot kiírtuk és a beadott pályázatok elbírálása folyamatban van. A változásról értesíteni fogjuk Önöket.
1999. január 1-jétől a megváltozott adómérték emelésekről már az
előző kiadványunkban tájékoztattuk
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Önöket. Az erről szóló gépjárműadó
és építményadó határozatokat –
azoknak akinek nyilvántartásunk
szerint 1999. január 1-jén adóköteles adótárgya van – már kipostáztuk.
Kérem Önöket, hogy amennyiben
olyan gépjármű vagy építmény után
küldtük az adót megállapító határozatot, ami már nincs a tulajdonukban, szíveskedjenek írásban vagy szóban (erről jegyzőkönyvet veszünk fel)
bejelenteni.

Temető
Az önkormányzati fenntartású
temető nyilvántartás, valamint a temetőről készült térkép aktualizálásán dolgozunk. A pontos és naprakész nyilvántartás elkészítéséhez
feltétlenül szükségesnek tartjuk az
Önök segítő közreműködését.
Kérem azokat, akik a helyi temetőben sírhelyet váltottak, jelentkezzenek ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatalban és hozzák magukkal a megváltást igazoló iratot.
Kérem továbbá azokat is, akik
még nem váltották meg a sírhelyet,
de igényt tartanak rá, szintén keressenek fel minket.
Minden helyi polgárnak kellemes
húsvéti ünnepeket kívánnak a hivatal dolgozói.
Náfrádi Marianna
jegyző

KÖRNYEZETVÉDELEM
Az 1999-es év költségvetése jelzi, hogy az óvodai konyha rekonstrukciója és bővítése kevés további falufejlesztésre ad lehetőséget. Sőt a támogatások egy részét zárolta a kormány, felszabadítására és felhasználására kevés az esély.
A környezetünk védelme, a falu szépítése azonban nemcsak pénz kérdése. A
falunk lehet tiszta és szép akkor is, ha kevesebb a külső forrás. Ma már (ismét)
találkozhatunk olyan lelkes faluközösséggel, ahol nemcsak elvárják a faluszépítő
munkát, hanem utcák közössége, lakócsoportok az önkormányzat irányításával
maguk is összefognak és rendbehozzák, csinosítják környezetüket a kerítéseken
kívül is. Próbáljuk meg ez évben szervezetten!

I. A Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége meghírdette a
„Három Szombat” Országos Közterület-szépítési versenyt.
A versenyre beneveztünk. Április 24-én, június 12-én és október 9-én
községünk területén falunk szépítésére közös akciót tervezünk:

1. „Tisztább környezetért” 1999. április 24.
Ezt a feladatot sorrendben az első helyre tesszük. A tavasz a hóolvadás után
községünkben a hulladékgyűjtés, a lomtalanítás, a vízelvezető árkok megtisztításának, az általános takarítás időszaka.
a) Az általános iskola tanulói a pedagógusok irányításával a falu teljes belterületén „szemétszüretet” tartanak. A részt vevõ gyerekek zöld szíveket kapnak
teljesítményükért, melyeket az év során különbözõ környezetvédelmi akciókban gyarapíthatnak. A legtöbb zöld szívet összegyûjtõ tanulók az év végi értékeléskor jutalmakat, kirándulási térítést, polgármesteri elismerést kapnak.
b) Az ingatlanok elõtti közterületek rendezésére, szépítésére, tisztítására e napra akciót szervezünk. Elõzetesen felmérjük a vízelvezetõ árkok állapotát és a
tönkrement vagy részben feltöltõdött árkokat rendbe hozzuk.
Az árokparti fûnyírásra ösztönözzük a lakókat.
c) A felhívásra önként jelentkezõkkel a belterület határán és néhány száz méterrel tovább összegyûjtjük és elszállítjuk az idedobált szemetet, hulladékot.

2. „Zöldellõ falunkért”1999. június 12.
E napra szervezzük a közterületi parkok és zöldterületek általános rendbetételét, rendezését.
Így: – az idősek parkja szépítését,
– az iskolakert rendbetételét, új parkrész kialakítását,
– a templom körüli park rendezését,
– a Szabadtéri Nemzeti Múzeum körüli terület rendezését,
– a Tájház környékének rendezését, füvesítését.
A munkába a fiatalokat és idősebbeket együtt vonjuk be, ha lehetséges, családokat. A részt vevőket oklevéllel, a helyi kábel TV-ben és a helyi újságban történő
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felsorolással ismerjük el. Előzetes felhívással ösztönözzük lakóinkat a házak
homlokzati ablakaiban a virágok elhelyezésére. Ezen a napon kiértékeljük a felhívás eredményét.

3. „Tisztelet az elõdõknek! – Emlékül a jövõnek!” 1999. október 9.
a) A Templom elõtti I. és II. világháborús emlékmû felújítását, környékének
rendezését e napra tervezzük.
b) A Valusek úti kõkeresztet helyreállítjuk, környékét rendezzük.
c) A temetõben összegyûjtjük a régi, elhagyott sírok megmaradt sírköveit, tábláit és a temetõ ravatalozó mögötti részén sírkertet hozunk létre.
A közterület szépítési verseny kiemelkedő résztvevőit
az augusztus 20-i ünnepségen jutalmazzuk.

II. Hulladékgyűjtés
1. Háztartási hulladék:
a háztartásban képződő konyhai hulladék, üveg, papír, műanyag, hamu, salak,
korom, rongy, valamint olyan kerti és gazdasági hulladék, melynek mennyisége egy
ürítési alkalommal nem haladja meg a 30 kg súlyt, vagy az 50 liter térfogatot.
a) a lakossági háztartási hulladékot 75 literes, illetve 110 literes kuka típusú
mûanyag vagy fém edényzetben kell gyûjteni.
b) közületi kommunális hulladékgyûjtés 110 literes kuka típusú mûanyag
edényzetben és 2,5, valamint 5 m3-es zárt konténerben történik.
A háztartási hulladékot a REM Hulladékgazdákodási és Környezetvédelmi Rt.
szállítja el a tatabányai hulladéklerakóra. A kukákat minden páros héten csütörtökön (műszaki vagy szállítási probléma esetén a következő napon), konténereket
megrendelésre szállítja speciális járművein.
A szolgáltatások díjtételei 1999. évben:
lakossági hulladékszállítási díjak:
75 literes kuka egyszeri ürítése
110 literes kuka egyszeri ürítése
kiegészítő műanyag zsák

87,60 Ft +ÁFA
97 Ft + ÁFA
76,90 Ft + ÁFA.

Szolgáltató ezen díjakból az Önkormányzat rendelete szerint az egyedülálló 70
éven felüli lakosoknak 50 % engedményt ad, melynek összegét a Hivatal ellentételezi. Az Önkormányzat a tárgyév első hónapjában meghatározza a születési dátumok alapján – hónaptól függetlenül – a kedvezményben részesülők névsorát, melyet
megküld a szolgáltatónak.
közületi hulladékszállítási díjak:
110 literes kuka egyszeri ürítése
2,5 és 5 m3-es zárt konténer
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170,30 Ft +ÁFA
1.179 Ft + ÁFA/m3

a) Parkok építésére a költségvetésben minden évben biztosítunk pénzügyi keretet, de idegen kivitelezõvel épített park nagyon drága. Meghirdetjük a lakossági közremûködéssel a parképítést (mint a Pátria egyesület szervezésében a
Múzeum alatti játszótér, vagy az óvodai szülõkkel az udvar kialakítását).A
parkokban a szemetelés, a kutyafuttatás, a virágokon, a füvön keresztülmotorozás, sõt autózás nemcsak hatósági ügy!
b) Ingatlanok és az úttest közötti zöldterület kialakítása, gondozása is elég vegyes képet mutat.
Több utcában nagyon szép, virágos ez a 2-3 méteres sáv, máshol teljesen gondozatlan. A sokszínűség lehet változatosan szép is, a gondozatlan, elhanyagolt ún.
külső előkert lehangoló. Tavaly már leírtuk, most mégegyszer felhívjuk a figyelmet
a lehetőségre: Kérjük, jelentkezzenek azok a T. lakótársak, akik ezt a sávot szépíteni
szeretnék, borok- és facsemetéket biztosítunk térítésmentesen.
Szólni kell még a forgalomból kivont, vagy alig használatos, de mindenképpen
huzamosabb ideig közterületen tárolt gépkocsikról. A házak előtt parkoló (éjszaka
vagy nappal néhány órára) gépjárművek is okozhatnak közlekedési gondokat, ha az
úttest egy részét elfoglalják, de a közterületen tárolás a gépjárművek esetén is engedélyhez kötött. Környezetvédelmi bírság fenyegeti a szennyezést okozó járművek
tulajdonosait és szabálysértési eljárás követi az üzemképtelen, sérült, vagy községképet rontó járművek közterületen tartását.

VI.
Külterületek
A tavaszi határszemle során az elolvadt hó a lakott területen kívül „felszínre
hozza” az ide hordott szemetet. Helyi, de főleg idegen autókkal, kocsikkal szállítják
erre a hulladékot megdöbbentő felelőtlenséggel és szemtelenséggel. Elfogásukhoz,
feljelentésükhöz fényképek, tanuk is szükségesek. A tavaszi takarításoknál a legtöbb energia a külterületre, sokszor árkokba, gödrökbe vagy bokrokba szórt hulladék összeszedéséhez, elszállításához kell, de a begyűjtés után akár újra kezdhetnénk.
Gyakran találkozik a mezőőr külterületen kóborló kutyákkal. Nem öröm a kilövésükről szóló beszámolót hallani, a veszettség gyanúja esetén azonban nincs más
megoldás.
Igyekeztünk a környezetvédelem községünket érintő legfontosabb tényezőit csokorba szedni. Ezek a kérdések sajnos mindig aktuálisak. Gyakran szélmalomharcnak tűnik településünk tisztaságáért, szépítéséért kűzdeni, de vigasztaló, hogy egyre
több a közvetlen környezetét szerető, azért tenni is kész helyi lakó. Ez a falu a
miénk. Magunknak építjük, magunknak és utódainknak szépítjük és értékeit őrizzük. Kezdjük el vagy folytassuk, saját érdekünkben.
Vida István
polgármester
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Az összkép kedvezőtlen. A teljeskörű megoldás csak pályázati támogatással, következetességgel és összefogással lehetséges. Most készül a harmadik
pályázat e témában, megcélozva a külföldi (Phare-program) támogatások lehetőségét.

IV. Levegőtisztaság
1. Ipari levegõszennyezés
Vértesszőlős ipari levegőszennyezése akkor is elfogadható mértékű volt, amikor
Tatabányán még működtek a légszennyező nagyüzemek. A község saját ipari létesítményei alig szennyezik a levegőt. Az Agricola állattartó létesítményei évről-évre
korszerűsödtek és még további technológiai fejlesztés várható.
Ezt a kedvező helyzetet az ipari létesítmények engedélyezési eljárásainál is meg
kell őrizni.

Ezen túlmenően az Önkormányzat a hulladék Tatabányán történő elhelyezéséért
8.423 Ft + ÁFA/ürítési nap hulladéklerakó rekultivációs költségtérítést fizet meg a
Szolgáltató számlája alapján.
Az előző típusú, méretben választható edényre a szállítási szerződés
megkötése minden belterületi ingatlantulajdonosnak vagy telephelynek kötelező. A
díjtérítést igazoló bizonylatot 1 évig meg kell őrizni. Nagyobb
család két
vagy több kukára is szerződhet.

2. Egyéb kerti hulladékok:
A háztartási hulladékba nem sorolható kerti hulladékok két csoportra oszthatók.
a) komposztálható szerves anyagok ezek jól használhatók érlelés után talajjavításra,
b) gallyak, faágak, kiszárítható növény-maradékok a megfelelõ szabályok betartása mellett elégethetõk, de mûanyag, gumi, festék, vegyianyag nem kerülhet a tûzbe.

2. Jármûvek okozta légszennyezés

3. Állati tetemek elszállítása

A község legnagyobb járműterhelését a Valusek út viseli, mely az autópálya-díj
bevezetése után még súlyosbodik. A forgalomlassítás
csak a baleseti veszélyt csökkenti, a légszennyezést (és a zajt) nem. A megoldást csak az elkerülő út
megépítése jelentheti. az útépítés folyamatosan aktuális téma, de megvalósítása nem
tőlünk függ.
A belterület járműterhelése elviselhető. A légszennyező és száguldozó járművek
kiszűrése rendőri feladat.

Az Önkormányzat a dögkút használatát megszüntette, mert más településekről is
éjszaka gyakran ide hordták az elhullott állatokat, állandó őrzése lehetetlen volt.
a) nagy testû állatok (ló, szarvasmarha, disznó, juh) tetemeit szerzõdés alapján
az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. (Gyõr) szállítja el és gondoskodik az ártalmatlanításáról. Az állat elhullását a tulajdonos köteles a Polgármesteri Hivatalnak azonnal jelenteni, valamint az állatorvost értesíteni az esetleges fertõzés lokalizálása érdekében. A szállítási díj: 4.000 Ft, az ártalmatlanítási díj:
5.000 Ft/to., az önkormányzat megtéríti. Hasznosítás nélküli ártalmatlanítás
díja: 42.000 Ft/to, ezt a önkormányzat nem vállalja át.
b) Kistestû állatok ártalmatlanítását a tatabányai Közterület-felügyelet végzi. A bejelentési kötelezettség itt is fennáll, beleértve a közterületen történt észleléstis.

3. Fûtés okozta légszennyezés
Településünkön 1995 decembere óta folyamatosan növekedett a gázfűtéssel rendelkező lakások száma. Ma valamennyi intézménynél és a lakóházak 65-70 %-ában
gázfűtésre tértek át a tulajdonosok, ez alapvetően befolyásolja a fűtési időszakban a
légszennyezést.

4. Egyéb légszennyezõ tényezõk
A tavaszi száraz ágak és növények égetéséről és feltételeiről írtunk. Ennek hatását egymás érdekeinek figyelembevételével elviselhetjük.
A települések többségénél, így nálunk is jelentős légszennyező az utakon és az
utak mellett lerakódott, majd a széllel felkavart por. Ez ellen elsősorban a zöld területek növelésével, bokrok és fák ültetésével lehet védekezni. Ha az utakat teljes
szélességében, háztól-házig kezeljük, csökken a porszennyezés. A tavaszi fásítási és
virágosítási programnál ezt is figyelembe kell vennünk.

V. Közterületek
A közterületek gondjaival majd minden Hírmondó számban foglalkoztunk. A tulajdon joga és felelőssége egyértelműen önkormányzati, használatának módja, tisztaságának, rendezettségének megőrzése lakossági ügy is. Azaz számottevő lakossági együttműködés nélkül közterületeink karbantartása, szépítése, megőrzése nem lehetséges.
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4. Üveghulladék gyûjtése és szállítása
A szelektív hulladékgyűjtést kísérletképpen bevezettük. Így a különböző üvegpalackok elhelyezésére, gyűjtésére a községben két helyen: a Tanács utcai ÁFÉSZ
kocsma és a Valusek uti Bartal ABC udvarán konténereket helyeztünk el. Ha a
gyűjtési módszer beválik, tovább folytatjuk az üveggyűjtő konténerek kihelyezését.

5. Veszélyes hulladék elhelyezése
A környezetet agresszív módon károsító ún. veszélyes hulladékok (akkumulátorok, elemek, festékes dobozok, olajos flakonok stb.) gyűjtésére az iskolakertben jól
zárható sárga színű konténereket helyeztünk el. A megtelt konténereket a REM
speciális járművein szállítja el és szabályszerű hulladékkezelésről gondoskodik.

6. Papír hulladék gyûjtése
Az iskolai „Zöld Szív” mozgalom szervezésében az év során több alkalommal
végeznek a gyerekek papír hulladék gyűjtést. A leadott papírokért fizetett díjat az
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iskola a kirándulási költségek mérséklésére fordítja. A gyűjtés során a gyerekek számára könnyebbség, ha a fekete-fehér és a színes papírt külön, zsineggel összekötik.

7. Építési törmelék
Az építés, átépítés, felújítás során képződött falvakolat, téglatörmelék, hulladékhomok, kő, göngyöleg tárolását lehetőség szerint az ingatlanon belül, szállítását
nyitott vagy zárt konténerben kell megoldani. Konténer bérelhető a REM Tatabánya Rt-től, vagy más vállalkozótól, aki
hitelt érdemlően tudja ellenőrzés során bizonyítani a hulladék szabályszerű elhelyezését. Építési hulladék vagy építőanyag ingatlanon kívüli tárolására közterület-használati engedélyt kell kérni a Polgármesteri Hivatalban.

8. Fém hulladékok
Az összegyűjtött és elszállításra alkalmas fémhulladékokat Pallagi Károly vállalkozó – egyeztetés után – elszállítja (tel: 379-111). Egyeztetési gond esetén a háztartásoknál kiselejtezett fém hulladékok a lomtalanításkor is elszállításra kihelyezhetők.

9. Lomtalanítás
A nagyobb méretű háztartási lomokat (bútordarabok, rossz háztartási gépek,
eszközök, dobozolt, becsomagolt, de nem veszélyes hulladékok stb.) legalább félévente az önkormányzat díjmentesen elszállítja. A lomokat a meghirdetett szállítási napokon és időben az ingatlanok előtt, jól hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
A következő lomtalanítási nap: április 24. szombat. A lomok kihelyezhetők e
napon 7-10 óra között.

10. Külterületi zárt kertek hulladékgyûjtése
Községünkben több sikertelen kísérlet után ma ez a kérdés teljesen megoldatlan.
A közeljövőben a képviselő-testület elé kerül ez a téma és döntés születik a megoldás módjairól.
Egy javaslat: Valamennyi zártkert-tulajdonos nagyméretű, erős kivitelű műanyag
zsákban gyűjti a zártkerti hulladékot, melyet a hulladékszállítási díj fejében a REM
bocsát a kerttulajdonosok rendelkezésére. Kéthetente, vagy havonta meghatározott
helyekre nagy konténert helyezünk, ide lehet behelyezni a megtelt zsákokat. A gyűjtőhelyről a REM a hulladéklerakóra szállítja a konténereket ürítésre.
Lehet, hogy a zártkertekben ez nem lesz teljeskörű megoldás, de a jelenlegi állapot sem tartható.

III. Szennyvíz-, csapadékvíz-elvezetés
1. Vértesszõlõs belterületi ingatlanjainak csatornázottsága megoldott.
11.762 m hosszúságú csatornahálózat, 2.032 m hosszú nyomott vezeték (a tatabányai szennyvíztelepre) és 3 átemelő biztosítja a közel 100 %-os bekötési lehetősé8get. Az új, Északi lakótelepen is teljes mértékben kiépített a csatornarendszer.

A szennyvíz előírásszerű kezelése törvényadta kötelezettség.
E szerint:
a) a kiépült szennyvízelvezetõ hálózatra kell csatlakozni, vagy
b) teljesen zárt rendszerû (építési engedéllyel) tárolóval és bizonylatolt, ellenõrzött tartályos szállítással kell rendelkezni.
1999-ben a lakossági fogyasztó 80 Ft/m3,
nem lakossági fogyasztó 105 Ft/m3
díjat fizet a szennyvíz elvezetés és kezelés címén.
A díjemelés mértéke 1998-hoz képes 5, illetve 6,5 %-os.
A nem szabályszerű szennyvíz kezelés esetén környezetvédelmi bírság kiszabása
várható. Sajnos előfordul a csatornába dobott ruhadarabok, állati hulladékok, darabok miatt az átemelők meghibásodása, ami emeli a csatornarendszer működtetési
költségeit a súlyos szennyeződések problémái mellett.

2. A felszíni vízelvezetések községünk egyik legnagyobb gondját jelentik.
a) A település külsõ védelme a környezõ hegyekrõl lezúduló felszíni vizekkel
szemben alig funkcionál. A község szélén húzódó övárkok nagy része a mezõgazdasági mûvelés, az építkezések, valamint az esõzések során megsérült,
betemetõdött. A közeljövõben elkerülhetetlen az övárok-rendszer
rendbehozása, kiépítése.
b) A belterületi utak mentén húzódó vízelvezetõ árkok igen tarka képet mutatnak.
– A gyűjtőutak közül jól kiépített, nyitott árokkal rendelkezik a Tanács u., a
Múzeum u. és a Petőfi u. Kiépítésre vár (1999-ben) a Jókai u., a Vörösmarty u. végi elvezető szakasz és az Arany János utca.
– A gyűjtőutak Valusek úti csatlakozása szakszerűtlen, a csapadékvíz és a
felhordott sár a közlekedés és az itteni ingatlanok számára komoly veszélyt jelentenek. A Kossuth u. és a Múzeum u. csatlakozás problémáját
sűrgősen kezelni kell.
– A lakóutak vízelvezető árkai csak 20-30 %-ban felelnek meg a követelményeknek. Betemetett árokrészek, különböző átmérőjű, szakszerűtlen átereszek, ingatlanra történő szabálytalan útcsatlakozások tarkítják a képet.
A hegyre néző házak egy része a garázsbejáróknál a pincébe vezeti a csapadékvizet, kevés a megbízható vízvédelem.
– a Valusek u. és a vasút alatti átereszek tisztításra szorulnak, az Által-érhez
vezető vízelvezetők eliszaposodtak.
c)a külterületi utak mentén csak a természetes vízfolyások találhatók, a természet megalkotta saját csapadékvíz-elvezetõ rendszerét, de sok helyen a
telektulajdonosok és idegenek a szemét leöntésekkel kritikus helyzetet teremtettek a vízfolyások betemetése miatt.
d) a községen keresztben húzódó patakmeder rendezettsége némileg javult, de
még mindig sok az ide öntött hulladék. A kerttulajdonos lakók érdeke is a
meder tisztasága, legalább a nagyméretû lomoktól történõ tisztítása.
Esetenként elõfordul a szennyvíz bevezetése is!
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