Tavaszi Kiállítás és Fesztivál
Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül
a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és
árubemutatókon kívül állandó sport- és kulturális program színesíti a tavaszi
hétvégét.
Szeretnénk bemutatni Vértesszőlős vállalkozóit is.
A kiállításon tablókkal, prospektusokkal bemutatkozik a Tatabánya kör
nyéki kistérségi területfejlesztési társulás (Tatabánya és 8 környékbeli köz
ség) ismertetve a gazdasági együttműködések és fejlesztések lehetőségeit,
eddigi eredményeit.
* * *

A Vértesszőlősi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
1998. március IV. évfolyam 1. szám

Kedves Vértesszőlősiek!
A második önkormányzati ciklus utolsó évének költségvetése

Tavaszi nagytakarítás
Községünk külterületét, de több helyen a belterület kritikus részeit ismét
ellepte a szemét. A megszüntetett szeméttelep „újjáéledt”, az iskolakert, a
múzeumi parkoló hulladékmaradványai a fiatalok „kultúrált” szórakozásá
nak minőségéről tanúskodnak.
Március hónapban általános község-takarítási akciót szervezünk. Március
7-én és 8-án lomtalanítás lesz, ezt követően a belterületen az iskolai „zöld
szív” mozgalom diáktagjai, a kül- és belterületen a közmunkások igyekez
nek helyreállítani környezetünk tisztaságát.

elkészült. Ez évben is a község gazdálkodásának kiegyensúlyo
zott működőképességére törekedtünk azzal a kényszerű komp
romisszummal, hogy fejlesztésekre kevesebb pénz jut, mint
tavaly.
Megkezdődtek a parlamenti választási csaták, ősszel önkor
mányzati választások lesznek. A politikai vitákba eddig sem

Kérjük községünk minden lakóját, hogy csatlakozzon az akcióhoz, ingat
lanokon belül és környékén lehetőségeik szerint tegyenek rendet, közterü
letekről pedig távolítsák el a roncs-járműveket, ideiglenesen elhelyezett
törmeléket, kerti hulladékot.

bonyolódtunk, ezután sem tesszük. Minél nagyobb a harci zaj,

A továbbiakban pedig akadályozzuk meg azt, hogy helyi lakosok vagy
idegenek szemét lerakóhelynek tekintsék környezetünket!

szépül, fejlődik, ugyanakkor a köz

Polgármesteri Hivatal

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszőlős, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelős kiadó: Vida István polgármester
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az önkormányzat annál csendesebben végzi munkáját.
Abban a reményben, hogy községünk ez évben is tovább
biztonság romlását is meg tudjuk
akadályozni, mindenkinek napsüté
ses, kellemes tavaszt, jó egészséget
kívánok.

Vértesszőlős 1998. évi költségvetése

Községünk nevezetessége, a Samu

Községünk képviselő-testülete 1998. február 12-i ülésén jóváhagyta az 1998-as
év költségvetését.

Vértesszőlősről szóló rövidebb-hosszabb ismertetőkben mindenütt fellelhető az
alábbi mondat:

A költségvetés előkészítése ezúttal is több hónapot vett igénybe, intézményi és
bizottsági egyeztetések és viták után került határidőre a testület elé, így a jóváha
gyás során már csak néhány részletkérdés merült fel.

„A közel félmillió éves előember-lelet Vértesszőlőst ismertté tette
szinte az egész világon.”

A költségvetés főbb összefüggései:
Bevételi oldalon:
Normatív állami hozzájárulás			
39.861.563 Ft
Közoktatási kiegészítő támogatás
(nemzetiségi-etnikai)				
5.124.500 Ft
SZJA 20 % átengedett rész			
21.719.379 Ft
Szoc. és gyermekjóléti kiegészítés			
9.817.257 Ft
Gépjárműadó					
2.484.000 Ft
Iparűzési adó					
10.000.000 Ft
Építményadó					
2.200.000 Ft
Intézményi ellátás térítés
(óvoda, iskola, ÖNO)				
4.600.000 Ft
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel
650.000 Ft
(Műv.ház, Sportcsarnok, épület-, telek-bérlet stb.)		
Intézményi bevételek				
2.500.000 Ft
Hitel törlesztések (lakossági befizetések)		
800.000 Ft
Csatorna érdekelts.hozzájárulás
lakossági befizetési terve:				
4.200.000 Ft
Egyéb térítések					
160.000 Ft
Kamatbevétel					
1.600.000 Ft
Ingatlanértékesítés				
2.000.000 Ft
TB-től átvett pénzeszköz				
(Védőnő, fogorvos, orvosi ügyelet, iskolai
egészségügy támogatása)				
3.127.600 Ft
Közhasznú munka visszatérítés			
1.000.000 Ft
Beszerzett termékek ÁFÁ-ja			
500.000 Ft
Részvényértékesítés				
819.000 Ft
Kamatmentes hitel (intézményi fűtés korszerűsítése) 1.506.000 Ft
Vissza nem térítendő támogatás (fűtéskorsz.pályázat) 1.506.000 Ft
Pénzmaradvány előző évről			
7.000.000 Ft

Bevételek összesen:				
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123.175.000 Ft

Mit jelent számunkra ez az egyedülálló nevezetesség, hogyan tudunk a múzeum
mal együtt élni, mi várható a jövőben? A lelet 1964-65-ben vált ismertté, ezután
kiépült a mai formájában a szabadtéri bemutatótelep. Az utóbbi tíz évben azonban
sem a kerítésen belül, sem körülötte sok változás nem történt. A Nemzeti Múzeum,
mint tulajdonos csak a meglévő létesítmény fenntartását tudta felvállalni, anyagi
erejéből többre nem telt.
A múzeum a jelenlegi állapotban kb. 1 órás programlehetőséget kínál, az idelá
togató kb. évi 20.000 turista a rövid séta után elhagyja a községet. A látvány nem
igazán maradandó, inkább szakmai jellegű, mint idegenforgalmi élmény vár az
érdeklődőkre. Községünknek a hírnéven kívül gazdasági előnye nem származik a
Samuból.
Az utóbbi időben azonban valami megmozdult. A figyelemfelhívó nemzetközi
konferencia után az Augusztus 20-i Samu-ünnepségek már hagyományt teremtet
tek, itt élő diákok és pedagógusok pedig szakdolgozatban, kisebb tanulmányokban
fejtették ki elképzeléseiket és javaslataikat. A Nemzeti Múzeum pályázatot készített
és nyújtott be a terület fejlesztésére.
A tervekről röviden:
1.
A múzeum területén (kerítésen belül) ez évben néhány őshonos fa 		
telepítése, tereprendezés és képes tájékoztató táblák kihelyezése várható.
2.
A kerítésen kívül bozótirtás, tereprendezés, séta-út kialakítása kezdődik.
3.
Jó ötletnek tűnik, elvi támogatásra talált a múzeum mellett olyan 		
környezetbe illeszkedő épület kialakítása, amelyben helyet kapna egy
vagy
több gyerek-játszóhely, ahol vetített képekkel, ősember eszközökkel 		
ismerkedhetnek az idelátogatók.
4.
A község területén és azon kívül is több figyelemfelkeltő, eligazító tábla
elhelyezését tervezzük.
5.
A két szomszéd várossal közösen szerepeltetjük idegenforgalmi 		
ismertetőinkben a környék, így községünk nevezetességeit is.
Nagyobb léptékű, látványosabb változás akkor várható, ha idegenforgalmi jelle
gű vállalkozások is színre lépnek a múzeum környékén.
Az évi 20.000 fő látogatóval, ha idényjelleggel is, de hosszú távon lehet és érde
mes számolni.
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Március 15.

Kiadási oldalon:

150 évvel ezelőtt győzött az 1848-as márciusi forradalom. A kerek évfor
dulót a hagyományosnál nagyobb szabású rendezvénnyel ünnepeljük. Már
cius 14-én, szombaton 18 órakor a templom alatti zászlótéren történő gyü
lekezés és ünnepi kezdés után fáklyás
felvonulás keretében megy fel az ünnep
lő tömeg a Kultúrházba, ahol a PILVAX
kávéház hangulatát idézzük fel: verssel,
dallal, jelenettel. A rövid megemlékezés
után az ünneplők dalos-táncos műsort
tekinthetnek meg. A rendezvény részle
tes programját plakátokon olvashatják.
vásárolni.

Fáklyát a gyülekezés helyszínén lehet

Kérjük csatlakozzon az ünneplő tömeghez!
Kulturális Bizottság
* * *

Borverseny
A Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösségi Egyesület a sokévi hagyományá
hoz híven az idén is megrendezi a borversenyt. A borversenyen részt vehet
mindenki, aki Vértesszőlős közigazgatási területén rendelkezik szőlő ingat
lannal, illetve azon vértesszőlősi lakósok, akiknek más helységben van a
szőlőjük. A bormintákat 1998. március 23-án de. 10
órától - du. 18 óráig lehet a Kultúrházban leadni. Az
eredményhirdetésre 1998. március 28-án (szombaton)
kerül sor, vacsorával egybekötve. A borverseny kiírá
sával kapcsolatos további részleteket a megjelenő
plakátokról ismerhetik meg az érdeklődők. A Szőlőhe
gyi Közösségi Egyesület kéri a szőlősgazdákat, hogy
minél többen vegyenek részt a borversenyen.
Polgárfi István
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Önkormányzati igazgatás és támogatások		
Óvodai tevékenység				
Iskolai oktatás					
Idősek klubja					
Művelődési ház					
Sportintézmény fenntartás				
Háziorvosi szolgálat				
Fogorvosi szolgálat				
Védőnői szolgálat				
Egészségház fennt.				
Házi szociális gondozás				
Kulturális tevékenység tám.			
Temető fenntartás				
Szociálpolitikai juttatások				
(segélyek, szociális támogatások)			
Településtisztaság				
Város és községgazdálkodás			
(ebből közvilágításra 2.500.000,-)
ÖSSZESEN:					
Általános tartalék					
Felhalmozási kiadásokra				

22.790.000 Ft
18.761.000 Ft
29.874.000 Ft
3.408.000 Ft
2.328.000 Ft
2.216.000 Ft
1.542.000 Ft
1.047.000 Ft
1.255.000 Ft
730.000 Ft
485.000 Ft
691.000 Ft
507.000 Ft

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

123.175.000 Ft

7.400.000 Ft
2.985.000 Ft
2.970.000 Ft
99.505.000 Ft
3.015.000 Ft
21.170.000 Ft

A felhalmozási kiadásokból eddig elkötelezett
ráfordítások:
Lakásépítési támogatásra				
Kórház rekonstrukcióhoz hozzájárulás		
Hitel törlesztések
(Domb u., Erdősor, Homok u.)			
Csatorna társulás
(önkorm. és lakossági befizetésből)			
Beadott pályázatok saját forrásai:
Intézményi hangosító berendezésre (elnyert)		
Intézményi gázfűtésre (elnyert)			
Övárok kialakítására				
Múzeum csapadékvíz-elvezetése			
Óvoda konyhabővítésre				

500.000 Ft
427.000 Ft

Elkötelezett összesen:			

14.058.000 Ft

1.100.000 Ft
5.300.000 Ft
400.000 Ft
2.009.000 Ft
1.500.000 Ft
322.000 Ft
2.500.000 Ft
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A közüzemi díjak változásáról

Pályázat folyamatban (ismét beadásra kerül):
Petőfi S. – Arany J. úti járdaépítésre
pályázott összeg:				
saját forrás:					
Fentiek alapján szabad céltartalék:			

1.866.000 Ft
1.005.000 Ft
6.107.000 Ft

Látható, hogy az elkötelezett fejlesztéseken túl a szabad döntési lehetőség igen
kevés. A Falufejlesztő Bizottságnak kell sorolni a fejlesztési igényeket, összehangol
va a bevétel korlátaival, sőt ütemezésével.
Hitel felvétellel nem számolunk, ez évben is a saját forrásokon kívül csak az
elnyert pályázatok pénzbevételeivel gazdálkodhatunk.

Önkormányzati támogatások részletezése
1998.
Támogatott cél		

Éves támogatási összeg (EFt)

Sportegyesület
Hegyközség	
Egyházközség	
Polgárőrség	
Ifjúsági Klub
Mazsorettek
Nemzetiségi kórus
Könyvtár
Diákönkormányzat
Cserkészek
Mozgáskorlátozottak egyesülete
Városi Tűzoltóság	
Városi Mentőszolgálat
Szent Borbála kórház rekonstrukciója
Értelmes Élet Alapítvány
Drog ambulancia hozzájárulás
Borverseny díjazás
TV Stúdió működtetése

Összesen:
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500
100
100
100
50
150
150
50
100
30
20
80
20
400
10
25
10
200

2.095

Mint minden évben, a közüzemi vál
lalatok 1998. elején ill. azt megelőzően
jelezték, hogy szolgáltatási díjaikat az
inflációhoz igazítják, vagyis emelik. Az
áram-, a gáz-, a vízfogyasztás díjemelé
si mértékét az önkormányzat nem tudja
befolyásolni, csak kénytelen-kelletlen
tudomásul venni, a kétoldali szerződé
sekben rögzített szolgáltatások árainak
megállapítását azonban kemény viták és
egyeztetések előzik meg.
Hulladékszállítás
A REM (volt VGRT) 20 %-os áreme
lési szándékot jelentett be, ezt a tárgyalá
sok során 16,5-18 %-ra mérsékelte, egy
ben kiegészítő szolgáltatást vállalt, így
veszélyes hulladékok ingyenes elszállí
tását az önkormányzati intézményektől,
valamint üveggyűjtő konténerek kihelye
zését és elszállítását.
Így:
a 75 literes kuka egyszeri ürí-	
tése: 86 Ft,
a 110 literes kuka egyszeri ürí-	
tése: 95,20 Ft,
a műanyag zsák: 75,40 Ft-ra
változott a lakossági hulladék-	
szállításnál.
A közületi hulladékszállításnál pedig:
a 110 literes kuka egyszeri ürí-	
tése: 130 Ft + ÁFA,
a 2,5 és 5 m3-es zárt konténer:
900 Ft + ÁFA, az 1998. évre
vonatkozó ár.
Az önkormányzat ezen felül 7.375 Ft
+ ÁFA/ ürítési nap rekultivációs költsé
get fizet a községi hulladék után, valamint
a 70 év feletti egyedül élő községi lako
soknak 50 %-os kedvezményt biztosít.

Szennyvízelvezetés, -tisztítás
A Vízművel kötött megállapodás alap
ján a község szennyvízkezelését a tatabá
nyai tisztító végzi. 1997-ben a lakossági
fogyasztó 69 Ft/m3, a nem lakossági
fogyasztó 90 Ft/m3 díjat fizetett, a nyári
hónapokban 20 %-os fogyasztási ked
vezményt biztosított a Vízmű.
Mivel a csatorna bekötési aránya köz
ségünkben nagyon rossz (35-40 %-os),
a Vízmű 1998-ra 33 illetve 40 %-os szol
gáltatási díjemelést akart végrehajtani.
A tárgyalások során ezt 11 %-ra sikerült
mérsékelni azzal a feltétellel, hogy a
bekötési arány jelentősen fog változni.
Az 1998. évi díjak:
lakossági:
75 Ft/m3
nem lakossági: 100 Ft/m3
A 20 %-os nyári kedvezményt továbbra
is fennmarad.
Kérjük a lakosságot, hogy a nem
zárt rendszerű emésztő használatát 1998
tavaszán számolják fel, kérjék a csator
nabekötést annak érdekében, hogy a
Vízművel és a környezetvédelmi ható
ságokkal ne kelljen komoly szankcióval
járó vitákat folytatni. Az év második
felében várható a folyamatos ellenőrzés,
ahol az emésztők szakszerű használatát
szippantási számlákkal kell igazolni, de a
hatóságok a vállalkozók jogosultságát és
szennyvízelhelyezését is ellenőrizhetik.
Az önkormányzat is el szeretné kerül
ni azt az előző évi állapotot, hogy az
elmaradt csatorna bekötések (és befize
tések) miatt közel két millió Ft kötele
zettségvállalást kellett kifizetnie.
Vida István
polgármester
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Polgármesteri Hivatal közleményei:
Adózás:
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóbefizetés adópótlékmentes határideje
1998. március 15.
1. Helyi adók:
1.1. Építményadó:
	- aki 1997-ben nem nyújtotta be adóbevallását, az 1998. március 31-ig 		
pótolhatja.
2.1. Iparűzési adó:
	- előlegfizetés március 15-ig az előző évben kiküldött fizetési meghagyás
alapján,
	- az adóbevallás (1997. évi) benyújtási határideje május 31. Az ehhez 		
szükséges nyomtatványt később fogjuk postázni.
2. Gépjárműadó (súlyadó)
Az adó mértéke 1997. évhez képest változatlan.
Az I. félévi adóbefizetéshez (helyi, gépjármű (súlyadó)) szükséges csekket az
1997. augusztusban kiküldött adóívekhez mellékeltük. Aki nem rendelkezik befize
tési utalvánnyal, az ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban beszerezhe
ti.
Figyelem: a csatorna közműdíj nem adó, adó csekkre nem lehet befizetni!
						
							
* * *

Antalné Zabányi Júlia
adóügyi főelőadó

Felhívás

Ez év január 1-jén Vértesszőlős
Önkormányzata megalakította a Telepü
lésgazdálkodási Közhasznú Társaságot.
A társaság egyszemélyes tulajdonosa
az önkormányzat, tevékenysége pedig
a település intézményeinek, közterülete
inek fenntartására, javítására, tisztasági
szolgáltatásaira irányul. Átvette a helyi
TV Stúdió működtetését, felvállal a tevé
kenységi körében lakossági megrendelé
sű munkákat is.

A KHT elsősorban a község mun
kanélküli lakosainak biztosít munkát,
de helyi vállalkozók önkormányzati
megbízásait is elősegíti, összehangolja
ezirányú tevékenységüket.
A társaság vállalatszerű tevékenysé
ge nagyobb rugalmasságot biztosít a
munkák minőségi és mennyiségi ösztön
zésére, de a felelősség anyagi érvényesí
tésére is. A társaság közhasznú tevékeny
sége adó kedvezményben részesül, a
nyereséget azonban vissza kell forgatni
a tevékenység fejlesztésére, gépesítésé
re.

Tájékoztató az egészségügyi és szociális bizottság
1997. évi munkájáról
Bizottságunk a többször módosított 1993. évi III. tv. (szociális igazgatásról és
ellátási formákról szóló tv.) alapján készült 6/1996. (VI. 13.) sz. önkormányzati ren
delet alapján végzi munkáját.
E rendelet értelmében a képviselő-testület a szociális bizottság útján dönt:
– az évi 4.000 Ft-ot meghaladó átmeneti segélyekről,
– az ápolási díjról,
– az Idősek Klubjába történő felvételről, a rendszeres szociális étkeztetés-	
ről és a házi segítségnyújtásról,
– a közgyógyellátásról méltányossági alapon,

Egyre több közbiztonságot sértő vagy veszélyeztető cselekmény történik az
országban, de községünkben is. Egyesületünk tagjai járőrözéssel, a veszélyeztetett
helyeken történő jelenléttel igyekeznek megelőzni a bűncselekményeket, de ezt a
tevékenységet fokozni kellene. Ez csak akkor lehetséges, ha községünk közbizton
ságáért, a családok személy- és vagyonbiztonságáért tenni is hajlandók a lakók.
Kérjük erősítsék, támogassák az egyesületet. Az egyesület munkája iránt érdek
lődőket, a hozzánk belépni szándékozókat szívesen látjuk.
Vértessszőlősi Polgárőr Egyesület
dr. Bahurek György
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Közhasznú társaság
Vértesszőlősön

– a rendszeres nevelési segélyről,
illetve 1997. november 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról.
Az elmúlt évben bizottságunk 12 alkalommal ülésezett, 298 kérelmet tárgyalt
meg és 3 helyi rendelet módosítás előkészítésében vett részt. A benyújtott kérelmek
közül 35 db-ot el kellett utasítanunk, mert nem felelt meg a rendeletben foglaltak
nak. 1997-ben 9.681.326 Ft-ot fordítottunk szociális támogatásra, mely összeg
ből 3.993.848 Ft-ot az állami költségvetés visszatérített. Emellett az önkormányzat
még tetemes összeggel támogatta az óvodai, iskolai, az orvosi, fogorvosi, védőnői
ellátást, az Idősek Otthonának működését.
5

A nehéz gazdasági helyzetben képviselő-testületünk fokozottan figyel a gyer
mekek egészséges fejlődésére. Közel 2 millió forintot juttattunk a rászoruló csalá
doknak rendszeres nevelési segély, ill. gyermekvédelmi támogatás, kedvezményes
étkeztetés és átmeneti segély formájában. A 0-14 éves korú gyermekek száma 452,
ebből 128 gyermek részesült valamilyen ellátási formában – esetenként többen is –,
tehát ennek a korosztálynak a 28 %-a. (16 fő étkezési tám., 25 fő tankönyv és beis
kolázási segély, 87 fő rendszeres havi segély). Több esetben a pénzbeli támogatás
helyett természetbeni támogatásra volt szükség.
Az alacsony nyugdíjjal rendelkező idős emberek segítése is fontos feladatunk
volt. Tüzelővásárlás, közgyógyellátási igazolványok kiadása volt a leggyakoribb
támogatási forma. A karácsonyi ünnepek előtt a Polgármester és segítő munkatársai
198 fő 70 éven felüli idős embert otthonukban látogattak meg és ajándékcsomaggal
kedveskedtek nekik.
Az elmúlt évben a Polgármesterrel együtt átmeneti és temetési segélyben 395 főt
részesítettünk 930 ezer Ft összegben. 350 ezer Ft-tal járultunk hozzá a tüzelővásár
lásokhoz.
Jelenleg a faluban – méltányossági alapon – 35 fő rendelkezik közgyógyellátási
igazolvánnyal több mint 300 ezer Ft támogatással, emellett 96 ezer Ft-ot adtunk
gyógyszervásárlásra.
Több alkalommal természetben segítettünk a rászorulókon: tüzelővásárlás, élel
miszercsomag, közműdíj és gyógyszerszámla kifizetésével.
A helyi lakosság 2 %-a részesült munkanélküli jövedelempótló támogatásban,
közel 3,2 millió Ft összeggel. Ebből az önkormányzatot az összeg 30 %-a terheli.
Mivel a rendelet csak írásbeli kérelem elbírálását teszi lehetővé, ezért érjük, hogy
gondjaikat, problémáikat pár sorban megfogalmazva a Polgármesteri Hivatalba
nyújtsák be. A hivatalban tájékoztatják Önöket a segítségnyújtás formáiról és feltét
eleiről is. Munkánk megkönnyítése érdekében kérjük, hogy valós adatok közlésére
törekedjenek! Amennyiben környezetükben tudnak olyan személyről, aki segítség
re szorul, kérjük, hogy a képviselőkön keresztül, vagy a Polgármesteri Hivatalban
jelezzék!
Együttműködésüket köszönjük.
Egészségügi és Szociális Bizottság
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Figyelem
1998. március 7-én (szombaton) 10-től 14 óráig, valamint március
8-án (vasárnap 10-től 12 óráig

lomtalanítást
végzünk a község egész területén.
Az ingatlanok elé jól láthatóan kihelyezett háztartási lomokat szállítjuk el a fenti
időben. A később kihelyezett lomokat a tulajdonosnak saját költségére kell elszállí
tania. Ugyancsak a tulajdonos költségére kell elszállítani a nem háztartási lomokat
(étkezési és mezőgazdasági hulladék, építési törmelék, autókarosszéria elemek,
veszélyes hulladékok stb.)
Kérjük a tisztelt lakók együttműködését.
* * *

Vida István
polgármester

Felhívás
A falu templomtornya javításra szorul, állaga évrőlévre romlik. A torony és a tetőszerkezet elején lévő
horganylemez-burkolatokat sürgősen cserélni kell. A
teljes javítás az állványozással és az elvégzendő kőmű
vesmunkákkal együttesen több millió forintba kerül. A
munkák tervezését és kivitelezését az Egyházközség
1998-ban szeretné elvégeztetni. A falu lakóinak segít
ségét kérjük jószándékú adakozáshoz! A templomban
többször kerül sor gyűjtésre erre a célra, lehetőség van
név szerinti összegek felajánlására.
Köszönettel fogadunk minden adományt.

Figyelem!
Az adóbevallási csomagban található Rendelkező nyilatkozatokon juttathatjuk
el az adó 1-1 %-át a a kedvezményezettek részére. Az első 1 % rendelkezése ala
pítvány, társadalmi szervezet, intézmény javára a 11 jegyű adószámon teljesíthető.
A ,második 1 % felajánlása egyházak, kiemelt előirányzat javára 4 jegyű technikai
számon történik. Ha a Katolikus egyház javára szeretné ezt felajánlani, ebben az
esetben: 0 0 1 1 Magyar Katolikus Egyház számát, nevét kérjük beírni. A Magyar
Katolikus Egyház minden egyes rendelkező nyilatkozatot hálás köszönettel fogad.
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