A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1998. december IV. évfolyam 4. szám
Kedves Vértesszőlősiek!
A Hírmondó 1998. utolsó negyedévének karácsonyi számát adjuk most közre. E
számban bemutatkozik az új képviselő-testület a bizottságokon
keresztül. Valamennyien köszönjük a bizalmat.
Szó esik e számban a „tél örömeiről” és a jövő év gazdálkodásának főbb elveiről. A Polgármesteri Hivatal és a képviselő-testület nevében minden helyi lakónak örömteli, boldog karácsonyt és eredményes új esztendőt kívánok.
Vida István
polgármeser

Vértesszőlős Önkormányzatának
1998. I-III. negyedéves gazdálkodása
A képviselő-testület december 3-i ülésén áttekintette a gazdálkodás helyzetét. A
költségvetés terv- és tényszámait szeptember 30-ig a táblázat mutatja be.
Főbb megállapítások:
– A teljesítés összességében mind a bevétel, mind a kiadás vonatkozásában
időarányos.
– Az év során nem volt likviditási probléma, minden jogos követelést határidőre teljesítettünk.
– Az intézmények működésében nem volt zavar.
– A beruházásoknál az év közben kisebb módosítások történtek, a pályázathoz
kapcsolódó fejlesztések elsőbbséget kaptak, terven felül döntöttünk a templomtorony felújításának támogatásában és intézmények felújítási munkáinál.
– A helyi adók fizetése összességében időarányos, de pl. a csatornafejlesztési hozzájárulás és a vállalt útépítési hitelkamat-fizetések jelentős része
nem érkezett be a hivatalba.
– A működési költségek elsősorban az árnövekedések miatt nőttek, de részletes felülvizsgálatuk elkerülhetetlen.
A Testület a könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.
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Költségvetés (eFt-ban)
Bázis

MEGNEVEZÉS
1997. 09.
Bevételek
Intézményi ellátás díja
2.960
Alaptev. szolg díja
308
Bérleti díjak
2.067
Befolyt ÁFA, kártérítés
1.223
Egyéb intézményi bevételek 2.636
Kamat
1.134
Helyi adók: – iparűzési adó 7.608
– építményadó
862
Saját bevételek
18.798
Felhalm. bev.
9.232
Részvény ért.
15.508
Felhalmozási bevételek
24.740
Előző évi ktsg. támogatás
TB-től átvett
2.471
Működési célra átvett
6.881
Felhalmozási célra átvett
3.445
Hitel
514
Pénzmaradvány felh.
Normatív állami tám.
37.076
SzJA
20.218
Gépjárműadó
909
Állami hozzáj. és tám.
71.514
Bevételek összesen:
115.052
Kiadások
Személyi juttatások
32.849
Munkaadót terhelő j.
13.934
Dologi kiadások
27.168
Pénzeszköz átadás
2.100
Egyéb támogatás
6.662
Felh. célú p.eszk. átadás
2.255
Beruházások
– önkormányzati
9.583
– intézményi
Kamat + hitel visszafiz.
4.679
Felújítások
9.043
Értékpapír vásárlás
Ált gazdálkodási tartalék
Céltartalék
Kiadások összesen:
108.273

30.

Terv
Tény
1998. év 1998. 09. 30.

Teljesítés %-a
bázishoz
tervhez

4.600
650
2.500
560
6.047
1.600
10.000
2.200
28.157
2.000
818
2.818
678
2.247
4.017
1.506
3.010
12.433
51.521
31.537
2.484
109.163
140.408

3.474
244
2.465
574
5.103
940
9.500
2.300
24.600
1.562
819
2.381
678
2.092
4.017
1.506
1.506

117,4
79,2
119,3
46,9
193,6
82,9
124,9
266,8
130,9
16,9
5,3
9,6
84,7
58,4
43,7
293,0

75,5
37,5
98,6
102,5
84,4
58,8
95,0
104,5
87,4
78,1
100,1
84,5
100,0
93,1
100,0
100,0
50,0

40.315
24.285
1.476
75.875
102.856

108,7
120,1
162,4
106,1
89,4

78,7
77,0
59,4
69,5
73,4

45.809
20.254
31.063
8.826
11.649
1.081

33.695
15.231
24.021
8.125
8.029
607

102,6
109,3
88,4
386,9
120,5
26,9

73,6
75,2
77,3
92,1
68,9
56,2

5.443

1.456

15,2

26,7

6.400
3.767
1.504
239
4.373
140.408

2.837
3.902
1.504

60,6
43,1

44,3
103,6

99.407

91,8

70,8
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Vértesszőlős Önkormányzatának 1999. évi
költségvetési koncepciója
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. törvény szerint a polgármesternek a jegyző által elkészített költségvetési koncepciót az országgyűlési választások
évében december 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek.
Vértesszőlős képviselő-testülete december 3-i ülésén tárgyalta a költségvetés főbb
elveit és elfogadta azt, mint a tervezés alapadatait és lehetőségeit. A tervezéshez az
országgyűlés által még tárgyalás alatt álló költségvetés konkrét számai még nem
ismertek, csupán néhány alapelv. Ezek:
1. Az 1998. évi gyors gazdasági növekedés után 1999-ben is jelentős a
növekedési ütem, a tervek szerint 5 % körül alakulhat.
2. Növekszik a foglalkoztatás és a vállalkozások jövedelmi helyzete javul, itt a
tervek szerint dinamikusan bővülnek a beruházásra fordítható források.
3. Tovább csökken az infláció. Az 1998. évi 14,5 % várható árnövekedéssel
szemben 1999-ben 10-11 % a tervezett árnövekedés.
4. Az elmaradott régiók felzárkózási esélyeit adókedvezmények és támogatások révén kívánja növelni a kormány.
5. A bérek növekedési ütemét 13 %-ban maximálja az előterjesztés, néhány területen csökken a reálbér.
6. Az államháztartás intézményeire a takarékos és ésszerű gazdálkodás a
követelmény, további létszámcsökkentések várhatók.
Ezek az országos elvek községünk vonatkozásában általában az inflációnál kisebb mértékű támogatást jelentenek, de van olyan állami támogatási elem, mely
abszolút értékben is csökken (pl. a Települési igazgatási kommunális és sportfeladatok támogatása az 1998. évi 785 Ft/fő-ről 1999-ben 693 Ft/fő-re csökken), miközben a közüzemi díjak tovább nőnek.
Helyi lehetőségek és feladatok:
I. Bevételek:
1. A legnagyobb bevételi forrás, a normatív állami támogatás növekedése
(14 %) az infláció alatt marad.
2. A személyi jövedelemadó helyben maradó része 20 %-ról 15 %-ra
csökken, ez kb. 8 mill.Ft-tal kisebb bevételt jelent.
3. A kamatbevételek a csökkenő kamatlábak és a kisebb tartalékok miatt kb.
10-15 %-kal csökkennek.
4. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek kb. az 1998. évinek a felére
csökkennek, csupán a zártkertek értékesítési bevételére számíthatunk. A
gáz-részvények bíróság által megítélt átadása 1999-ben még nem valószínű.
5. Felhalmozási célra átvett pénzek a pályázatok elnyerésével kedvezőek, az
óvodai konyha fejlesztésre 2,5 mill.Ft, Szabadság-telepi útra 1 mill.Ft áll
rendelkezésre.
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6. Az intézményi ellátás díja és az alaptevékenység szolgáltatási díjbevételel
10-13 %-kal nő.
7. A gépjárműadó 800,- Ft-ra nő, a minimum adó feletti részt (200 Ft) teljes
egészében útfelújításokra fordítjuk.
8. Az iparűzési adó a nettó árbevétel 0,55 %-ról 0,7 %-ra, 0,7 %-ról 0,8 %-ra
nő, a növekedés nagyobb részben technikai jellegű, mert változik a
számítási mód.
9. Az építményadó 1999-ben 100,- Ft/m2 lesz, mely nem lakás célúépítményekre vonatkozik.
Összességében a helyi bevételek a kieső támogatásokat teljes egészében nem
pótolják, ezért a források szűkülésével kell számolnunk.
II. Kiadások:
1. Személyi juttatások:
A jogos és kötelező pedagógus reál béremelés mellett a többi területen
szerény mértékű, infláció alatti béremelések lehetségesek.
2. A dologi kiadások növekedését meg kell állítani.
A kényszerű áremelésekkel szemben a takarékosságot kell megkövetelni.
3. A támogatott szervezetek köre nem változik, a növekedés mértéke nem
érheti el az inflációt.
4. A szociális támogatások mértéke várhatóan azonos lesz az előző év
szintjével.
5. Felújítások csak gondos mérlegelés után, az előző évinél alacsonyabb
szinten tervezhetők.
6. A közterületek fenntartásával kapcsolatos költségek nem növelhetők.
7. Beruházásoknál két pályázathoz kapcsolódó fejlesztés kap elsőbbséget:
– óvodai konyhabővítés 1999-ben 10 mill.Ft,
– Szabadság telepi útépítés 3 mill.Ft.
A többi elhalasztott fejlesztés (Vörösmarty u. vízelvezetés és feljárólépcső építés,
Jókai u. vízelvezetés, Petőfi u. Arany J. u. útcsatlakozó befejezése, ivóvízbekötések
stb.) a pályázathoz kapcsolódó munkák után indíthatók.
A kiadásoknál továbbra is döntő
szempont intézményeink működőképességének biztosítása és az elkezdett beruházások jó minőségű, takarékos befejezése. A kiegyensúlyozott
önkormányzati gazdálkodás 1999ben is fenntartható, az új (vagy régi)
jogos igények teljesítésében azonban
átgondolt önmérséklet szükséges.
Vida István
polgármester
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Tájékoztató az Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
megalakulásáról
A bizottság elnöke:
Dr. Szamos György
Tagjai:
Árki Róbert
Kanalas Sándorné
Mezőfi Tibor, képviselő tagok
Külső tagok:
Kissné Szabó Gyöngyi
Tomasik Józsefné
A bizottság munkatervi célkitűzése,
hogy az önkormányzati költségvetési előkészítő és elemző napirendeken túl, havonta tájékozódik a költségvetés aktuális helyzetéről. Ezen túlmenően helyszíni vizsgálatok során kívánja elemezni az önkormányzati intézmények személyi, tárgyi,
dologi helyzetének alakulását, megoldást
keresve a felmerülő problémák kezelésére. 1999-ben elsődlegesen az általános iskola és az óvoda vizsgálatára kerülne sor.
Fontosnak tartja a bizottság, hogy koncepcionális kérdésekben együtt végezzen elemzést az önkormányzat társbizottságaival.
Az 1999-es költségvetés koncepciójának
megtárgyalása során körvonalazódott,
hogy nagyon odafigyelő gazdálkodást kell
folytatni az elkövetkezendő időszakban,
hiszen a központi támogatás alig követi az
inflációs nagyságrendet, éppen ezért elkerülhetetlen a helyi adók mértékének hozzáigazítása a szinten tartható önkormányzati gazdálkodáshoz.
A fejlesztések területén a községi önkormányzat mozgástere kicsi, hiszen az óvodai
konyha bővítését mindenképpen be kell fejezni, emellett szükséges plusz források bevonásával a falu úthálózatának és vízelvezető rendszerének ütemezett felújítása.
Dr. Szamos György

Egészségügyi és Szociális bizottság hírei
1998. november 5-én a vértesszőlősi
képviselő-testület döntött a szociális bizottság tagjairól. 1998. november 16-án pedig
a szociális bizottság alakuló ülésén javaslat született a kültagok személyére, amelyet a soron következő képviselő-testületi
ülés jóváhagyott. Az így kialakult szociális
bizottság tagjai:
Elnök: Dr. Kaizer László
Tagok: Bartal Vilmosné, Salamon István
Szabó Mária • Kültagok: Magyar
Istvánné, Muk Béláné
A bizottság döntése szerint havonta egy
alkalommal, a hó második hetében tartja
ülését, munkájának döntő többségét a képviselő-testülettől átruházott feladatok alkotják. Közgyógyellátási igazolvány, rendkívüli segély, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás, ápolási díj, átmeneti segély odaítéléséről dönt. Részt vesz a működési területet érintő rendeletek előkészítésében.
Különböző szociális és alapítványi, pályázati feladatok véleményezését is ellátja.
A szociális bizottságban a polgármesteri hivatal részéről Bucskuné Virtás Klára
igazgatási főelőadó vesz részt.
Kérjük a falu lakóit, hogy szociális ügyek
intézésével a hivatalban őt keressék. Természetesen a bizottság minden tagja szívesen ad felvilágosítást, tanácsot. A bizottság
minden esetben zárt ülést tart, tagjait titoktartási eskü kötelezi, hogy a munkájuk során tudomásukra jutott bármely információt nem adhatják tovább. Mivel a bizottság havonta csak egy alkalommal ül össze,
akinek gyors segítségre van szüksége, ügyében a polgármester úr dönthet, de ügyintézője Bucskuné Virtás Klára.
Kérjük Vértesszőlős lakosait, akinek tudomása van nehéz helyzetben élőkről, jelezze a bizottság tagjainak, ezzel segítve
munkánkat.
Dr.Kaizer László biz.elnöke
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A Kulturális és Nemzetiségi Bizottság

Ügyrendi és Szervezetfejlesztési Bizottság

A Kulturális és Nemzetiségi Bizottság
1998. november 12-én tartotta, első alakuló ülését.
Elnök: Kanalas Sándorné
Tagok: Bartal Vilmosné, Szabó Mária,
Dr. Kaizer László • Külső tagok:
Kutenics Szilvia, Dobsa Attila
A bizottság első ülésén nagy vonalakban megtárgyalta ez évi ill., jövő évi tennivalóit. Az intézmények bevonásával rendezvénynaptár összeállításán dolgozik,
amely alapján összehangoltabban lehet a
feladatokat elvégezni.
A bizottság célja, hogy a jövőben is olyan
kulturális programokra, rendezvényekre
fordítson nagy hangsúlyt, amelyek vonzó
hatásúak a lakosság körében.
Továbbra is szem előtt tartja a hagyományok ápolását és felelevenítését a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt.
Igyekszik megragadni minden olyan plusz
támogatást (pl. pályázatok, stb.), amelyekből a befolyt összeg a fenti célokra fordíthatók. Már pályáztunk is egy kulturális rendezvényre, amelynek beküldési határideje
november 15-e volt.
A testvérkapcsolatok ápolását szeretnénk
tovább folytatni, igény szerint kibővíteni.
December 11-én a sportcsarnokban játékos „Mikulás” -estet tartottunk azoknak
a vértesszőlősi gyermekeknek, akik kivették részüket a falu sport- és kulturális életéből, részvételükkel azt színesebbé tették.
Az Önkormányzat, ill. a Bizottság köszönetét fejezte ki munkájukért. Szerény ajándék és vendéglátás keretében egy vidám
délután részesei leettünk. December 15én a hagyományőrző kórus munkáját szeretnénk megköszönni hasonló formában.
Munkánkkal kapcsolatban várjuk a lakók
támogató ötleteit és javaslatait, hogy a jövőben még tartalmasabb munkát végezhessünk.
Kanalas Sándorné

A korábbi évekhez képest kibővült a
Bizottság feladatköre. Elsődleges feladata
továbbra is annak figyelése, hogy az Önkormányzat a törvényes keretek között működjön, a jogszabályi és egyéb előírásokat
betartsa ill. betartassa. Az Önkormányzat
rendeletei, határozatai mennyiben teljesültek, végrehajtották-e a megadott határidőn
belül, elérték-e a kívánt célt?
Ezen folyamatos feladatok mellett a szervezetfejlesztés a másik fő témakör, amivel
foglalkozni kívánunk az elkövetkezendő
négy évben.
Az intézmények vezetőivel közösen
(polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, kultúrotthon, idősek klubja, sportcsarnok)
megvizsgáljuk, megbeszéljük az adott intézmény működését, kialakult szokásait,
feladatköröket. Ennek alapján javaslatot teszünk az esetleges szervezet-átalakításra ha szükség van rá.
Természetesen az ügyrendi és Szervezetfejlesztési Bizottság munkáját nem lehet önállóan kezelni, mivel a tevékenysége
más bizottságok munkájával is szorosan
összefügg. Arról nem is beszélve, hogy az
önkormányzati képviselők több bizottságban is dolgoznak, ezért komplexen kell
vizsgálnunk, úgy a pénzügyi részét, mint
az esetleges fejlesztések lehetőségeit stb.
A vázolt sokrétű feladatok ellátásához
olyan tagokkal alakítottuk meg a bizottságot, akiknek rálátásuk van ezen területekre.
Elnök: Mezőfi Tibor
Tagok: Dr.Szamos György, Salamon
István • Külső tag: Imre István
1999. év első félévében a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát nézzük át,
majd az óvoda működését, az óvoda és az
újjáépülő konyha kapcsolatát tervezzük átvizsgálni. az ülések gyakoriságát a feladatokhoz igazítjuk.
Mezőfi Tibor
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Falufejlesztő Bizottság megalakulása
November 24-én és december 1-jén tartotta üléseit az újjáalakult Falufejlesztő
Bizottság.
Elnöke: Árki Róbert képviselő Tagok: Bartal Vilmosné képviselő, Mezőfi Tibor
képviselő, Salamon István képviselő, Külső tagok: Imre István, Nagy Zoltán,
Krámerné Kozicz Marianna, Állandó meghívottak: Bajczik Lajos, Gombás Lajos
A Bizottság áttekintette 1998. évben még folyamatban lévő fejlesztéseket:
Óvoda konyha bővítése
Petőfi – Arany J. u. útszakasz
Szabadság telepi útépítés előkészítése
Az 1999. évvel kapcsolatban a Bizottság megállapította, hogy elsősorban az
elmaradt, kis volumenű fejlesztések előkészületi munkáit, terveit kell felülvizsgálni
és az 1999-re áthúzódó konyha beruházás függvényében valósíthatók meg az új
munkák.
Árki Róbert
***

Ismét itt a tél
Amikor végre leesik az első hó, a gyerekek öröme határtalan, a dombokon (utakon)
megjelennek a szánkók a kis és még kisebb gyerekekkel. A felnőttek egy része együtt örül
a tél szépségeinek, de nagyobb része nehezen viseli a hóval-jéggel járó kellemetleségeket.
Mit tehetünk a gondok enyhítésében?

1. A Polgármesteri Hivatal feladata:
– gondoskodni az intézmények (iskola, óvoda, idősek klubja, hivatal, sportcsarnok, művelődési ház) valamint a közterületek gyalogos, ill. járművekkel történő
biztonságos megközelítéséről,
– biztosítani közútjainkon a közlekedési lehetőségeket.

2. Az ingatlantulajdonosok (lakók) feladata:
– megtisztítani az ingatlanok előtti járda (vagy más közlekedő) szakaszt a
gyalogos közlekedés számára,
– együttműködni a renkívüli esetek megoldásában.

Mi a gyakorlat?
– Hóeséskor és útjegesedéskor három gyűjtőútra (Tanács u., Múzeum és
Petőfi– Arany J. u.) valamint az összekötő Ady E. utcákra kotrást és sózást rendelünk
meg vállalkozóktól. Ez jelenleg a REM Tatabánya, de esetenként helyi vállalko
zó. A munkát általában 2-3 órán belül megkezdik.
– Közmunkásaink kora reggel megkezdik az intézmények és buszmegállók
járdáinak tisztítását kézi sózással és lapátolással.
– A kistraktorra szerelt sószóróval a veszélyes útkereszteződéseket próbáljuk
jégmentesíteni. (pl. Ady E.–Tanács u., Ady E.–Múzeum u. stb.).
– Különösen nagy hó esetén helyi vállalkozók a lakóutakon végeznek
hókotrást
sószórás nélkül.
– A lakók nagy része megtisztítja ingatlana előtt a járdaszakaszt, esetenként a
lakóterületi útszakaszt is.
– az utóbbi napokban a község több kritikus pontján homok-kupacokat
helyeztünk el az út mentén a veszélyes jeges szakaszok szórására.
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Mit nem tudunk megoldani?
– A hóesést (jegesedést) követő 1-2 órán belül a sózást-kotrást. Ilyenkor
(különösen nem a télre felkészített gépkocsival) csak a hólánc segít.
– A gyűjtőutakon kívül más utcák sózását. Ez anyagilag sem megoldható,
de környezetvédelmi szempontból sem ajánlatos.
– Magáningatlanok előtti járdaszakaszok tisztítását.
A tél gondjai az önkormányzat számára havi 400-500 ezer Ft többletkiadást jelentenek. Ezt jelentősen növelni nem lehet. Helyi vállalkozók és a lakók együttműködésével azonban kisebb ráfordítással is javítható belterületen a közlekedési helyzet.
***

Helyi adó hírek
Vértesszőlős község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1998. december 3-i ülésen a helyi adóval és gépjárműadóval kapcsolatos rendeletét módosította.
Helyi adó: (iparűzési és építményadó)
Iparűzési adó mértéke 1999. január
1-jétől:
– termelő és szolgáltató tevékenység
esetén az adóalap 7‰ (ezreléke)
– kereskedelmi tevékenységet folytató
vállalkozónak az adóalap 8‰ (ezreléke).
A vállalkozóknak az iparűzési adó
előleget a várható éves fizetendő adó 90
%-ának megfelelő összegre ki kell egészíteni. (Az egyszeres könyvvezetésre kötelezettek kivételével.)
Határidő: 1998. december 20.
Az iparűzési adó kivételével az egyéb
adók azon a csekken fizethetők be, amelyeket az 1998 évi adóívvel együtt kiküldtünk.
Aki esetleg nem találja, az ügyfélfogadási
időben beszerezheti a Polgármesteri Hivatalban, továbbá ezen időpontban felvilágosítással is az Önök rendelkezésére állunk.
A vállalkozók az adóval kapcsolatos
tájékoztatást, bevallási nyomtatványt, befizetési csekket 1999. február végéig meg
fogják kapni.
Figyelem! 1999. január 1-jétől az iparűzési adót külön adószámlára kell fizetni!

Az 1999. évi előleg befizetés határideje:
1999. március 16.
Építményadó:
Az építményadó alapja az építmény m2ben számított hasznos alapterülete. Továbbra is a nem lakás célú építmények
adókötelesek (garázs, üzlet, műhely, raktár, iroda, műterem, rendelő, kereskedelmi szálláshely, olyan zártkerti építmények, amelyek emberi tartózkodásra, pihenésre is alkalmasak, üresen álló családi ház).
Az építményadó mértéke 1999. január
1-től 100 Ft/m2. Az építményadó I. félévi befizetési határideje: 1999. március 16.
Gépjárműadó (súlyadó):
Emelkedik 1999. január 1-jétől a gépjárműadó mértéke: 400 Ft-ról 800 Ftra.
– A gépjárműadó alapja a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetében növelve
a raksúly 50 %-ával. Minden megkezdett
100 kg után 800 Ft.
– Az első félévi adóbefizetési határidő:
1999. március 16.
A fizetendő adókról a változások miatt
külön határozattal is értesítjük az adózókat.
Antalné Zabányi Júlia
adóügyi főelőadó
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Óvodai hírek
Közeleg a karácsony, a szeretet, a béke ünnepe. Óvodánkban is készülünk rá,
mint minden évben, de örömünket most beárnyékolta a betörő látogatása. Az anyagi
kár is jelentős, de az eszmei talán még ennél is nagyobb. Azt vitték el tőlünk, ami az
emberi összefogásból, segítő szándékból lett megvásárolva. Hiszen szeretetből kapta a sok kisgyermek és használta egy évig. Hiába vigyáztunk rá, óvtuk, csak egy évig
lehetett a miénk a hi-fi torony, szólhatott minden csoportban a kismagnó. Ezekkel
az eszközökkel színesítettük a születésnapi ünnepségeket, zenére jött a Mikulás és
halk szavú, relaxációs zenére pihentek a nagyok, az iskolába készülők. Elvitték a
televíziót és a videomagnót is, pedig azok a szülők, akik nem értek rá napközben
megnézni gyermekeik óvodai ünneplését délutánonként ezeken az eszközökön nézhették meg a napi eseményeket.
Sok kárt, csalódást okoztak a gyermekeknek, szülőknek, az óvoda dolgozóinak
egyaránt. Ennek ellenére az idén is járt a Mikulás az óvodában, csengő gyermekhang
köszöntötte. Az ünneplés meleg hangulatú, jókedvű volt. Köszönet érte mindenkinek, aki segítette munkánkat, hozta az otthoni eszközeit, berendezéseit azért, hogy
a megszokott módon ünnepelhessünk.
Külön köszönjük az Idősek Napköziotthonának, hogy a baj idején befogadott
minket, vendégül látta azokat a kisgyermekeket, akiket nem tudtak a szüleik elhelyezni.
Az év végére elkészültek az új konyha külső falai, előreláthatólag a következő
évben szeptember 1-jétől már itt készülhet az ebéd.
Az óvoda és az iskola jótékonysági bálja jól sikerült az idei évben is, jó hangulatban, vidáman mulattak együtt szülők és nevelők egyaránt. A bál bevétele az óvoda
részére 203.367 Ft. Köszönet érte minden támogatónak. Az intézmény a bevételt a
fektetők felújítására fogja használni, illetve ha marad egy kis pénzünk, azt játékvásárlásra fordítjuk.
Az óvoda karácsonyi ünnepsége december 18án lesz délelőtt az óvodában, délután játszóházzal és karácsonyi vásárral várjuk a szülőket és
a gyerekeket.

Békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag új
esztendőt kívánunk mindenkinek!
Az óvoda valamennyi dolgozója nevében
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezető
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Hírek az iskolából
Az Önkormányzat decemberi képviselőtestületi ülésén törvényességi kifogást
nem emelt az iskola Szervezeti és működési szabályzata ellen, így az életbe lépett.
Az iskolakönyvtárban bárki számára hozzáférhető, olvasható.
Szép sikert mondhat magáénak Szalontai Szandra 4.a osztályos tanuló, aki elnyerte „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” címet. Ezúttal is gratulálunk neki, szüleinek, edzőinek, tanítóinak.
Sikeresen szerepeltek tanulóink a megyei AIDS-ellenes vetélkedőn: II. helyezést
értek el: Kaiser Ákos, Dávid Balázs, Szabó Ádám 8 osztályosok. Felkészítő tanáruk:
Hatrapál Attiláné.
Az idei tanévi sítábor február 8-tól 12-ig lesz. Ez alatt az egy hét alatt az itthon
maradó diákoknak és tanároknak napi 4 órás tanítás kötelező, a menza és a napközi
üzemelni fog.
Közeledik a téli szünet (dec. 19-től jan. 3-ig tart, az első tanítási nap: január 4.,
„A” hét, hétfő!), kellemes és hasznos időtöltést, baleset- és betegségmentes szünidőt,
boldog ünnepeket kívánunk minden gyermeknek és Családjának.
Ezúton mondok köszönetet az iskola nevében az Iskolaszéknek, a Szülői Munkaközösségnek a sikeres jótékonysági rendezvényért, s minden kedves Támogatónak
önzetlen adakozásáért. A támogatás összege jelenleg az Önkormányzat folyószámláján, rövidesen pedig félévre lekötve a Takarékszövetkezetben lesz megtalálható,
megtekinthető.
Az iskola, a nevelőtestület nevében;
Krenner Antalné igazgató
***

Mondagyűjtemény Vértesszőlősről
Az idősebbek még bizonyára emlékeznek arra, hogy falunk és környékünk történetéről fennmaradt egy régi mondagyűjtemény. Ezt a könyvet a falu egykori, századelőn élt esperes-plébánosa, dr. Klotz Ignác írta, összegyűjtve az addig csak szóban, a
nép ajkán forgó mondákat, történeteket. 1920-ban adatta ki „A Vértesekből” címmel,
s a befolyt összeget nagy lelkűen az akkor épülő iskolának ajánlotta fel.
Szerettük volna, ha ez a kiadvány szélesebb körben ismertté válik úgy községünkben, mint a környező, a Vértesben található településeken, ezért újrakiadására pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Pályázatunk sikeres volt, ezért
lehetőségünk van arra, hogy tavasszal a könyvet kiadassuk.
Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy minél többen vásárolják meg ezt a kiadványt, mert sok érdekes, izgalmas történettel lesznek gazdagabbak; megtudhatják
pl. merre lovagolt a faluban Ferenc József, hol laktak a hegyen remeték, stb.
Vásárlási igényüket kérjük jelezzék az iskolában akár személyesen, telefonon
vagy egy iskolás gyerekkel üzenjenek.
A kiadvány csak 1000 példányban jelenik meg, ezért a jelentkezések sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. Ára 500 Ft lesz, majd tavasszal a falutévében
jelezzük a befizetés helyét és módját. Számítunk szíves érdeklődésükre!
Szabó Mária
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Jótékonysági bál
Minden várakozást felülmúlónak nevezhető az idei jótékonysági program anyagi
sikere. Az elmúlt évi rendezvény bevételének 150%-a könyvelhető az iskola és az
óvoda javára.
A teljes bevétel: 602.179 Ft volt, amelyből készpénzben jelent meg: 542.179 Ft,
60.000 Ft értékben pedig tárgyi támogatás (építőanyag 50.000 Ft értékben, valamint 10.000 Ft értékben 7 pár síléc). Az építőanyagot az óvoda már fel is használta
a konyhabővítéshez, az iskola majd nyáron használja fel a féltető építéséhez. A síléceket az iskola használja a sítáborozáshoz – értéküknek megfelelő összeggel többet
kap az óvoda a befolyt készpénzből.
A készpénzben befolyt 542.179 Ft-ból fizettük ki a rendezvény költségeit: 72.203
Ft értékben (Defekt Duó, zenekar, szerzői jogdíj, papírtálcák).
A megmaradt 469.976 Ft-on osztozik a két intézmény:
óvoda: 178.367 Ft
iskola: 291.609 Ft
Összességében tehát a két intézmény idén a következő mértékben gyarapodott:
óvoda: 178.367 Ft kp. + 25.000 Ft építőanyag
= 203.367 Ft
iskola: 291.609 Ft kp.+ 25.000 Ft építőanyag
+ 10.000 Ft síléc
= 326.609
Ft
Reméljük, azok a támogatóink, akik részt vettek a sportcsarnokbeli rendezvényen, jól érezték magukat – annak ellenére, hogy (tudjuk) nehezen barátkoznak a
Szőlősiek a sportcsarnokkal, mint báli helyszínnel. Féltünk is saját bátorságunktól
(mármint a helyszínváltoztatástól), de a rendezvény során megnyugodtunk: tágas,
szép helyen jót táncolt, licitált, tombolázott, aki eljött. A szervezésnek voltak tanulságai számunkra, amelyet itt most nem reklámozunk, de jövőre korrigáljuk. Reklámozni hálánkat szeretnénk, és azokat, akik jószívvel adakoztak a két intézmény szép
céljaiért, a szőlősi gyermekekért – akár azon az áron is, hogy önmaguknak kellett
valamiről lemondaniuk.
KÖSZÖNET AZ ALÁBBI TÁMOGATÓINKNAK:
Iskolaszék, Óvodai SzMk

TÁMOGATÓK
1/b.osztály
1/a. osztály
2. osztály
4/a. osztály
4/b. osztály
5. osztály

6. osztály
8. osztály
AGRICOLA Rt.
Anderla Andrásné
Anderla Jenő és családja
(Széchenyi u.)
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Árki Róbert
Babinszki Zoltán
Babó János
Badár Bt.
Badár János és családja
Bajczik Lajos és családja
Balázs Éva
Balázs Zsuzsanna
Balogh Tiborné
Bartal Ferenc (Erdősor u.)
Bartal Lajosné (Széchenyi u.)
Bedei Sándor és családja
Boda Ferenc
Bogár István Dr.
Borbélyné Paxy Erika
Botlik Norbert (Tanács u.)
Budai Csilla
Busch Alexandra
Busch és Társa Bt.
Busch Józsefné
Busch Szilárd, Kovács Hajnalka
és barátai
Csanálosi László és családja
Cseh Németh Evelin
Cseh Németh József és családja
Csémy Károly és családja
Csémy Károly id.
Csenke Éva (Rákóczi u.)
Csicsai László és családja
(Homok u.)
Csiki Judit
Csizmazia Ákos és családja
CSM Duó-Bau Kft.
Csokor Zoltán és családja
DÁ-BO Bt.
Daróczi Erika (Tatabánya)
Dávid András és családja
Dávid János

Devecseri Attila (Töpe)
Dibusz Pál
Dobos Lászlóné
Dobsa Attila és családja
Dombai András
Dr. Tóth-MED Bt.
Egri Istvánné
Ékesi Tibor és családja
Elbert Lászlóné
Elbert Tibor
Erbeszkorn József és családja
Erdélyi Zoltán
Erdélyi Zoltánné (Akácfa u.)
Eszlári Gábor
Fábián Ferenc (Tanács u.)
FAIR-BAU Kft.
Farnadi Józsefné
Fazekas Józsefné özv.
Fazekas Krisztina
Fekete Zoltánné (Tanács u.)
Fenyvesi Imréné
(Szabadság telep)
Finta László
Galgán István (József A. u)
Gebauer Lajos
Gerezdi József és neje
Gerezdi László és neje
Gerezdi Norbert
Gombás Csaba id. és családja
Gombás Csaba ifj.
Gombkötő Alexandra
Guzmics Sándor és családja
Gyenes László id. és családja
Gyenes László ifj. és családja
Hajba Csaba
Hajdú Jánosné
Hatrapál Attiláné
Havasi Vilmos
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Hegedűs Árpádné
Hegedűsné Kiss Anikó
HELIX-INVENT BT
Hellebrand Éva
Herczeg Ferenc (Tanács u.)
Hermann Mónika
Hermann Tibor ifj. és barátai
Hirossek Rita
Horváth Bence
Horváth Irén
Hörke Miklósné
Ibolya Renáta
Igaz István
Ispán Ferenc ifj. és családja
Ispán Ferencné id.
Ispán Károlyné
Jánk Róza
Jenei György (Múzeum u.)
Jenei István (Valusek u.)
Jenei Istvánné özv. (Valusek u.)
Jenei József és neje
(Szabadság telep)
Joachim Sándor és családja
Jung János és családja
Kaizer László dr. és családja
Kaizer MED Bt.
Kákonyi Ferenc és családja
Kálnai és Társa Bt.
Kalocsai Csaba és családja
Kalocsai István (Gagarin u.)
Kelemen Edina
Kertvárosi Új Patika
Kimpián Levente
Kiss Dénes és családja
Klausz Rita
Kocsis Gyula és családja
Kolevné Forisek Györgyi
Korfanti Balázs és családja

Kormány Mihályné
Korrekt Bt.
Kossela Béla
Kovács István és családja
(Akácfa u.)
Kovács Lajos és családja
Kovács Rudolf
Kövér György (Tatabánya)
Krajczár Ferenc és családja
Krenner Antalné
Krenner Krisztián és
Szabó Krisztina
Krupánszki Ágnes
Krupánszki Csaba
Krupánszki Ferencné
Krupánszki Gyula és családja
(Tanács u.)
Krupánszki Gyuláné özv.
(Múzeum u.)
Krupánszki Lajosné özv.
(Valusek u.)
Krupánszki Lászlóné
Krupánszki Zsolt
Kulcsár Csaba
Kutenics Gábor és családja
(Jókai u.)
Kutenics József és családja
(Erdősor u.)
Kutenics József és családja
(Múzeum u.)
Kutenics József id. és családja
Kutenics Józsefné (Tatabánya)
Kutenics Márton és családja
Kutenics Mihály
Kutenics Szilvia
László Jánosné
Lepkó László és családja
Lizanecz Péter dr. és családja
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Lohner János és családja
Lohner Józsefné (Vértes L. u.)
Lohnerné Szádeczky Márta
Maczkó József és családja
Magyar Ilona
Magyar Imréné (Tanács u.)
Magyar Istvánné (Tatabánya)
Magyar Istvánné
(Valusek u.83.)
Magyar Márta
Mák György és családja
Mák György és családja
(Erdősor u.)
Mányi Bányaüzem
Szakszervezete
Mátyás Tibor és neje
Mátyási Józsefné
Mátyási Piroska és családja
Mérő Éva
Mesterházi Gábor és családja
Meszárekné Moncz Zsuzsanna
Mészáros Ferencné (Tatabánya)
Mezőfi Tibor
Michalek László és családja
Mikula József
Mohácsi Mihályné
Moharos Ferenc
Molnár István (Homok u.)
Mucha Ildikó
Mucha Mihály és családja
Muk Béla és családja
Náfrádi Marianna
Nagy József (József A.u.)
Nagy Zsolt (Homok u.)
Négy óvodai csoport
Nyomir Bt. Hiszékeny Béla
Oázis Sport és Szabadidőközpont (Tatabánya)

Ocskay Józsefné özv.
Oktogon CD Szalon
(Tatabánya Konzum és
Komárom Duna Áruház)
Oláh Imre (Budapest)
Oláh Sándor és családja
Opál Fürdőszoba Áruház
Ökrös István
Pácsa József
Papp László (Rózsa u.)
Pataki Zoltán
Pátria Faluközösségi Egyesület
Pátrovics Miklós
Paxy Éva
Pintér András (Tatabánya)
POLI-KOM BT
Polyóka Tamás és családja
Rakó László
Reiner Adrienn
Ritócz Lászlóné
Rózsa utcai vegyesbolt
(Szádeczky Mihály)
S.A.-8 Kft.
Sajtos István és családja
Salamon István
SAMU ABC
Santavecz család
Schöffer Attila és családja
Scsibrán Csaba
Scsibrán Miklós
Scsibrán Zoltán
Seregélyes Béláné özv.
Sipos József (Múzeum u.)
Sipos László és családja
Skrován Gyuláné özv.
Skrován József ifj.
Skrován Józsefné
Slezák Béláné özv.
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Slezák Istvánné és
Nagy Sándor
Slezák Péter és családja
Sóki Józsefné
Somfai László
Somfai László és családja
Sopow Tamás dr.
Sóstainé Varga Irén és
Sóstai József
SŐKE Osztrák-Magyar Kft.
Stern Ernő és családja
Stern János id.
Stróbl Tiborné
Sulyok Teréz
Szabó Györgyi
Szabó Istvánné (Vértessomló)
Szabó Istvánné özv.
(Rákóczi u.)
Szabó János (Akácfa u.)
Szabó János és családja
Szabó Mária és családja
Szádeczky Béláné (Valusek u.)
Szádeczky Mihályné
(Valusek u.)
Szalainé Ocskay Edit
Szalczinger Józsefné és
családja
Szalontai Tibor és családja
Szamos Attila és családja
Szamos György dr. és családja
Szénbányák Váll.
Mányi Bü. Szakszervezete
Szita Balázs
Szita Béla és családja
Szőke Zoltánné
Szőlősi ABC
Takács Lászlóné
Tallián Csaba és családja

Temesi István
Tisch László és családja
Tisch Lászlóné
Tomasik István (Rákóczi u.)
Tomasik Józsefné özv.
(Árpád u.)
Tomasik Kft.
Tomasik Tiborné
Tomasovszki Mihály
Torda Balázs
Tóth Béla és neje (Múzeum u.)
Tóth Katalin (Árpád u.)
Tóth László (Valusek u.)
Tóth Marianna (Múzeum u.)
Tóth Szilvia
Tóth Viktor
Tóthné Szabó Petra
Török Csaba és vendégei
Törökné Pátrovics Erika
Udvardi János
Urbanics Vilmos és családja
Vaczula és fia vállalkozás
Valusek Klára
Vécsey Tamás és családja
VEKOTA BT
Veres István (Erdősor u.)
Vida István
Vigánti János
Vita-Sütő Kft. Tata
Vizslóczki Anett
Zách Jánosné
Zachara Szilveszter
Zoltánfi Tibor és családja
Zöldné Keindl Dóra
Zulikné Papp Kinga
Zsédely Ferenc és családja
* * *
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Köszönet a segítségért!

A pályázatokról

A kárpátaljai árvízkárosultak javára a
Művelődési Ház gyűjtési akciót
hirdetett november 14–21-ig.

Önkormányzatunk dolgozói évente 15-20
pályázatot készítenek az oktatás, a kultúra,
az idegenforgalom, a területfejlesztés témakörében. 1998-ban a pályázatok egyharmada
sikeres volt, így községünk közel 5 mill.Ft
vissza nem térítendő állami támogatáshoz jutott. Ez az összeg fele az önkormányzat költségvetésben megtervezett szabad fejlesztési
forrásainak.
A pályázatok a különböző területen dolgozók együttműködésének szép példái. Így
volt ez legutóbb az augusztus 20-i ünnepség
alkalmával is a Nemzetiségi Fesztivál szervezésével. Együtt működött a Művelődési Ház,
a Kulturális és Nemzetiségi Bizottság, az Iskola, az Óvoda, de az egyesületek is. (Pátria,
Polgárőrség, Mazsorettek).
Az elnyert 200 ezer Ft támogatás lehetővé
tette több nemzetiségi kultúrcsoport meghívását, a színvonalas műsort.

96 adományozó családnak
köszönhetően:
105 zsák ruhanemű, 11 zsák takaró,
6 zsák lábbeli, 1 zsák játék és kb. 100 kg
élelmiszer gyűlt össze.
A csomagolásban segítségemre voltak:
Tromposch Katalin, Mucha Károlyné,
Kecskeméti Rudolfné.
A szállítást segítette: Krupánszki Emil,
Vizslóczki Sándor, Palák József és Fazekas
József fuvarozó.
Köszönöm a segítséget!
Lepkó Ilona
intézményvezető

Köszönet az együttműködésért!

Megyei Zeneiskolák
Rézfúvós Fesztiválja
Tatabányán az Erkel Ferenc Zeneiskolában rendezték meg az első megyei Rézfúvós Fesztivált november 20-án.
Nem volt könnyű feladata Kiss András
és Hontvári Csaba trombitaművészeknek
a zsűritagjainak, mert sok tehetséges fiatal versengett az elsőségért. A fesztivál
fődíját Bánfi Balázs trombitás nyerte el,
aki a tarjáni Zene- és Társművészetek Iskolájának növendéke. Tanára: Bánfi Csaba.
Az első korcsoportból kiemelt díjat kapott Zantleitner Nóra trombitás a vértesszőlősi Magánzeneiskola szomódi tagozatának tanulója! Tanára: Varjú László.
Gratulálunk!
Lepkó Ilona

FELHÍVÁS!
Tisztelt
Vértesszőlősi Polgárok!
A közelgő karácsonyi ünnepekre való
tekintettel kérjük a Tisztelt Lakótársakat, hogy az ingatlanuk környékén –
lehetőség szerint az úttestig – szíveskedjenek a területet rendbe tenni. (Hó
illetve jég eltakarítása, hó- és fagymentes időjárás esetén a hulladék összegyűjtése.)
Az Önkormányzat az intézményei
környékén megoldja ezt a feladatot.
Kérjük szíves együttműködésüket.
Náfrádi Marianna
jegyző

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