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Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2020. szeptember, XXVI. évfolyam, 7. szám

Szüretünnep

Tisztelt Vértesszőlősiek!

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket
a 2020. szeptember 19-én 14.00 órakor a Tájház előtt
kezdődő hagyományos SZÜRETÜNNEPÜNKRE!
PROGRAM:
Fellépők: Ogyevacska Néptánccsoport (Vértesszőlősi Általános Iskola), Férfi dalkör, Aszúszemek Néptánc Egyesület. A szüreti felvonulás várhatóan 14.30-kor
indul a Tájháztól. A menetben táncolnak a Vértesszőlősi SE Mazsorett Szakosztály tagjai és zenél a Bajor Bőrnadrágos Banda-Sramli zenekar. Tervezett útvonal:
Tájház (Templom utca) – Szarvas utca – Vértes L. utca – Domb utca – Sólyom utca
– Halastó utca – Homok utca – Ady E. utca – Tájház – Jenei cukrászda.

A SZÜRETI BÁL az idei évben a járványügyi
helyzetre való tekintettel elmarad!
Amennyiben a járványügyi szabályok szigorodnak és nem teszik lehetővé
a szüretünnep megrendezését az esemény elmarad!

Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
Vértesszőlős Önkormányzata

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2020. június 22-ei ülésén hozott döntése
A képviselő-testület:
–		 Döntött arról, hogy a Vértesszőlős, Templom utca 55. szám alatti lakóház értékesítése kapcsán
		 – a helyi építési szabályzat alapján bejegyzett – elővásárlási jogával nem él.

A képviselő-testület 2020. július 9-ei ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
–		 Megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Rendőrkapitányság 2019. évi, a település közbiztonsági
		 helyzetéről szóló beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányságnak és Szaák
		 Tibor körzeti megbízottnak a 2019. évi, községben végzett munkájáért.
– Megtárgyalta és elfogadta a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi
		 tevékenységéről szóló beszámolóját, egyben köszönetét fejezte ki a Tűzoltóparancsnokságnak
		 a tavalyi évben végzett munkájáért.
–		
		
		
		

Elfogadta Törökné Pátrovics Erika intézményvezető előterjesztését, mely szerint a Samufalvi Óvoda
és Bölcsőde a 2020/2021. nevelési évben 5 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működik továbbra
is. Hozzájárult továbbá, hogy az intézmény óvodai csoportjaiban meghatározott gyermeklétszám
(25 fő/csoport) szükség esetén 10 százalékkal növelhető legyen.

–		 Elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező zárszámadást,
		 mely szerint az önkormányzat a 2019. évet 875.862.616 Ft bevételi, 732.387.083 Ft kiadási
		 főösszeggel, s így 143.475.533 Ft pénzmaradvánnyal zárta.
–		 Jóváhagyta a 2019. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést és intézkedési tervet.
–		 A civil szervezetek támogatási kérelmét megvizsgálva, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
		 civil támogatási kerete terhére az alábbi vissza nem térítendő támogatások nyújtásáról döntött:
			 a) a Vértesszőlősi Sport Egyesület részére 2.125.000 Ft,
			 b) az Aszúszemek Néptánc Egyesület részére 60.000 Ft,
			 c) a PÁTRIA Faluközösségi Egyesület részére 60.000 Ft,
			 d) a Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete részére 120.000 Ft,

–
		
		
–
		
		
		
–		
		
		
		
–
		
–
		
		
		
		
–		
		
		
–
		
		
–		
		
–
		
		
		
		
		
–

A képviselő-testület 2020. augusztus 12-ei
ülésén hozott döntései

			 e) a Nagykacsás Horgász Baráti Kör Egyesület részére 125.000 Ft,
			 f) a Szőlőhegyi Közösségi Egyesület részére 160.000 Ft,
			 g) a Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség részére 200.000 Ft,
			 h) Kék Nefelejcs Egyesület részére 100.000 Ft.
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A támogatás feltételéül a civil szervezetek különböző mértékben közreműködnek az önkormányzat
által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, utómunkálataiban, egyes civil
szervezetek fellépnek az önkormányzati, továbbá testvértelepülések által szervezett rendezvényeken
is, részt vesznek faluszépítési, környezetvédelmi feladatok ellátásában. A részletes feltételek a
támogatási szerződésekben kerülnek meghatározásra.

A Telekom Nyrt. által javasolt, a polgármesteri hivatal udvarában lévő lejátszó toronyt érintő új
bérleti szerződést nem fogadta el, személyes megbeszélés keretében kívánja a szerződéses
feltételeket egyeztetni, majd ezt követően dönteni a szerződés megkötése tárgyában.
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról, a civil szervezetek támogatásának
rendjéről szóló 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendeletben meghatározottak alapján 1.220.000 Ft
összegű visszatérítendő támogatást nyújt a Református Missziói Egyházközség részére, egy
általuk benyújtandó pályázattal összefüggésben.
Pályázat benyújtásáról döntött a Gagarin és Széchenyi utca felújítása céljából. A beruházás
összköltsége: 20.771.208 Ft, melyből az igényelt támogatás összege 13.501.285 Ft. Az önrész
összege 7.269.923 Ft, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosít.
Döntött arról, hogy augusztus 1-jétől Bán Gergellyel köt megbízási szerződést a vértesszőlősi
önkormányzati főépítészi tevékenység ellátására.
A Baromállási dűlőben lévő, 2003. és 2004. hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította, az önkormányzat által a területen megvalósítandó új bölcsőde-beruházás
megvalósítása miatt. Ezzel egyidejűleg döntött a településrendezési eszközök tárgyalásos
eljárásban történő módosításáról, a fenti ingatlanokat érintő övezet MK/2-ből intézményi területté
történő minősítéséről.
A 2020. évi munkatervében az október 8-ai képviselő-testületi ülés időpontját 2020. október
15-re módosította. Az ülést követően 17 órai kezdettel Tatabányán a Kertvárosi Bányász
Művelődési Otthonban közmeghallgatást tart a Baromállási dűlői lakosoknak.
Új önkormányzati rendeletet alkotott a „Vértesszőlős díszpolgára” cím, valamint a „Vértesszőlősért
emlékplakett” alapításáról és adományozásának rendjéről. Az új rendelet az önkormányzat
honlapján megtekinthető az Önkormányzat/Hatályos rendeletek fül alatt.
Elutasította a Templom utcai lakók arra irányuló kérelmét, hogy a Templom utca általános iskola
előtti szakaszára 2 db fekvőrendőr kerüljön kihelyezésre.
Módosította a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás lényege,
hogy a rendkívüli települési támogatás egyes eseteiben a pénzbeli támogatás helyett természetbeni
támogatás is nyújtható. Amennyiben az ügyfél kérelme nem kifejezetten a természetbeni
támogatásra irányul, akkor a pénzügyi és szociális bizottság – az eset összes körülményét
mérlegelve – dönthet úgy, hogy pénzügyi támogatás helyett természetbeni támogatást ítél meg
részére.
Augusztus 17. és 19. között igazgatási szünetet elrendelt el a polgármesteri hivatalban.

A képviselő-testület:
–
		
		
		
		
		

Pályázat benyújtásáról döntött a „települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása” megnevezésű előirányzat terhére, a Vértesszőlős
településen élő szociálisan rászoruló lakosok támogatása céljából. A település 152 köbméter
keményfa tűzifa beszerzésére jogosult, melyhez a pályázati támogatás összege 15.000 Ft/m³.
Az önkormányzati önerő összege 1000 Ft/m³, tehát összesen 152.000 Ft, melyet az önkormányzat
2020. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.
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–
		
		
		
		
		

Pályázat benyújtásáról döntött az „Óvodaépület felújítása” megnevezésű pályázati felhívásra,
az intézmény energetikai korszerűsítése céljából. A pályázaton 20.500.000 Ft vissza nem térítendő,
100 százalékos intenzitású pályázati összeg elnyerését pályázta meg, melyet az alábbi célokra
kíván felhasználni: 9.000.000 Ft-ot klímaberendezés kialakítására, 10.000.000 Ft-ot megújuló
energiaforrás alkalmazására, 1.300.000 Ft-ot eszközbeszerzésre, 200.000 Ft-ot a műszaki
ellenőrzés költségeire.

–
		
		
		
		
		
		

Pályázat benyújtásáról döntött a „Faluházak felújítása” megnevezésű pályázati felhívásra, az
önkormányzat tulajdonában álló, Vértesszőlős, 12 hrsz-ú, természetben Vértesszőlős, Templom u.
4 szám alatti ingatlan területén új polgármesteri hivatal építésére. A pályázaton a maximális
50.000.000 Ft keretösszegig, vissza nem térítendő, 100 százalékos intenzitású pályázati
összeg elnyerését pályázta meg. A pályázat elbírálását követően, a pályázati összeg és egyéb
saját erő (jelenlegi hivatali épület értékesítéséből befolyt összeg, stb.) ismeretében dönt a
beruházás megvalósításáról.

–
		
		
		
		

Vételi szándékát fejezte ki a Vértesszőlős, külterület 2003. és 2004. hrsz.-ú, szántó megnevezésű,
5.147., illetve 4280 négyzetméter nagyságú, MK2 övezeti besorolású ingatlanok megvételére.
A vételárat 2.500.000 Ft-ban határozza meg, amelyet a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című
pályázaton elnyert támogatás terhére, a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde intézmény
bölcsődei telephelyének („Baromállási dűlő”) építése céljára biztosít.

– Megállapodást köt a Völgyzugoly Műhely Kft-vel (1024, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.)
		 a vértesszőlősi 2003. és 2004. hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan a településrendezési eszközök
		 módosításáról. A tervezési díj a pályázaton elnyert támogatásból kerül biztosításra.
–
		
		
		

Vállalkozási szerződés kötéséről döntött Bognár Gábor (Vértesszőlős) egyéni vállalkozóval, a
Közösségi színtér (Vértesszőlős, Múzeum u. 43.) teljes körű felújítási munkálataira. A vállalkozói
díjat a Magyar Falu Program keretén belül a „Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás”
megnevezésű pályázaton nyert pályázati támogatás terhére biztosítja.

–
		
		
		

Meghívásos pályázati eljárás indításáról döntött „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Vértesszőlős
Község oktatási-nevelési intézményei részére” címmel, az oktatási-nevelési intézményeket érintő
étkeztetési feladatok ellátását biztosító szolgáltatások beszerzése érdekében, öt éves időtartamra,
tekintettel arra, hogy a Kölyök Kft-vel kötött szerződés idén lejár.

– A korábbi évekhez hasonlóan idén is a Sipos Vidámpark kérelmét elfogadva, megállapodást köt
		 a vállalkozóval a szeptember 13-án tartandó községi búcsú megrendezésére. Az önkormányzat
		 a megállapodást az alábbi feltételekkel köti meg:
			 a) A vállalkozó a búcsú során a közönség részére – a menetidő csökkentése nélkül – minden
		 mutatványos eszköz használati díjából 50 százalékos kedvezményt biztosít.
			 b) A vállalkozó 280.000 Ft óvadékot köteles az önkormányzat részére megfizetni.
			 c) A vállalkozó óránként köteles szóban tájékoztatni a közönséget arról, hogy a kedvezményes
		 díjat Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja.
			 d) A vállalkozó a búcsún részt vevő árusoktól a terület használatáért díjat nem kérhet.
			 e) Kéri a vállalkozót, hogy az elmúlt évekhez képest – lehetőségei szerint – a mutatványos eszközök
		 választékát növelje.
– Döntött arról, hogy a szeptember 19-én, 14.30 órakor kezdődő szüreti felvonulás megrendezésre
		 kerül, azonban a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a szüreti bált nem rendezi meg.
4

–
		
		
		

A sportcsarnok bérletére vonatkozó díj egyik elemét módosította, mely szerint szeptember 1-jétől
az épület sport célú bérleti díja 3.000 Ft/óra összegről 5.000 Ft/óra összegre emelkedik. Egyúttal
határozott arról is, hogy a Templom u. 35. szám alatti műfüves pálya használatáért szeptember
1-jétől bérleti díjat kell fizetni, az alábbiak szerint:

			 a) vértesszőlősi lakosok részére 7.500 Ft/óra,
			 b) nem vértesszőlősi lakosok részére 10.000 Ft/óra a bérleti díj összege.
			 A műfüves pálya bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátására Kovács Csabával, a VSE elnökével
		 köt megbízási szerződést.
dr. Lázár Gabriella jegyző

Felhívás a közterület tisztántartására,
vízelvezető árkok karbantartására
Az elmúlt időszak heves esőzéseire, valamint a következő csapadékos évszakokra való tekintettel szeretném felhívni
a lakosság figyelmét arra, hogy a közterületek rendszeres tisztántartásáról,
a zöldfelületek fenntartásáról az önkormányzat egyrészt saját maga, másrészt
az érintett ingatlantulajdonosok, lakók,
bérlők, használók kötelezésével gondoskodik.

• A csapadékvíz zavartalan elfolyását
akadályozó mindennemű anyag eltávolításáról.
• A beépítetlen telekingatlan teljes területének tisztántartásáról és gyommentesítéséről.
• A járdán felburjánzó növényzet eltávolításáról, valamint a telekingatlanról a
járdára , úttest fölé nyúló fás- és lágyszárú
növények megfelelő nyeséséről.

Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjéről és tisztántartásáról
alapján tájékoztatom Önöket, hogy az ingatlan használója köteles gondoskodni:

Tájékoztatom továbbá Önöket arról,
hogy az ingatlan használója köteles az
ingatlan előtt hótól, jégtől, ónos esőtől
síkossá vált járdaszakaszt a szükség
szerint akár naponta többször is letakarítani, illetve a síkosság megszüntetéséről megfelelően gondoskodni.

• Az ingatlan előtti járdaszakasz – járda
hiányában 2,0 méter széles területsáv –
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van
az úttestig (de legfeljebb 20,0 méterig)
terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollenallergiát
okozó növényekről), hó-eltakarításról és
síkosság-mentesítésről, a hulladék-gyűjtő
edényzet környezetének tisztántartásáról.
• A járdaszakasz melletti nyílt árok (szikkasztó, illetve elvezető típusú) és műtárgyai tisztántartásáról.

A felszórásra bomló, szerves anyagot nem
tartalmazó (kivéve fűrészpor) szóróanyagot (kőpor, homok, hamu) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos
anyagot felhasználni tilos. A hó, jég elolvadása után a használó köteles a szóróanyag
maradványait eltávolítani.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az
önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget!
Nagy Csaba polgármester
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FELHÍVÁS

„Vértesszőlős Díszpolgára” cím és
„Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetés
odaítéléséhez javaslat benyújtására
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a
helyi civil szervezetek tagjait, hogy a
fenti tárgyban a képviselő-testület új
önkormányzati rendeletet alkotott. Ennek kapcsán néhány szabály megváltozott, melyek a javaslattétel módját is
érintik. Ezekről szeretném most Önöket
tájékoztatni.

tásra vagy elutasításra döntési javaslatot
tenne, a kitüntetési javaslatokat közvetlenül
a képviselő-testület fogja rangsorolni és elbírálni, minden év november 30. napjáig.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően az elismerésre érdemes személy elhalálozása
esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.

A rendelet szerint a díszpolgári címet és a
Vértesszőlősért emlékplakettet továbbra is
évente egyszer, jelentős községi rendezvényen kell átadni. Eddig a falunapon kerültek átadásra a díjak. Bár a rendeletben
nem került szabályozásra, de a képviselő-testület jelenlegi elképzelései szerint a
díjakat a jövőben a mindenkori Böllérversenyen, mint a legnagyobb önkormányzati
rendezvényünkön adjuk majd át.
Ezzel összhangban változtak a javaslattétel szabályai is. Minden évben folyamatosan, de legkésőbb azonban október
31. napjáig érkezhetnek a képviselő-testület felé javaslatok. Javaslattételre kizárólag a Vértesszőlősön lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek
és a Vértesszőlősön székhellyel rendelkező vagy a község közigazgatási területén
tevékenységet folytató civil szervezetek
jogosultak. A javaslatokat a képviselő-testületnek írásban, indokolással ellátva kell
eljuttatni, vagy postai úton, a polgármesteri
hivatalba címezve (Vértesszőlős, Templom
u. 57.), vagy személyesen a hivatalba benyújtva, vagy a polg.hivatal@vertesszolos.
hu email címre, aláírt, szkennelt változatban megküldve.
A korábbi szabályokkal ellentétben nem
lesz semmilyen fórum, bizottság, mely a
javaslatokat döntésre előkészíti, a támoga-

Kitüntetés az alábbi feltételek
esetén adományozható
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„Vértesszőlős díszpolgára” cím adományozható annak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész
életművével olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a község jó
hírnevének öregbítéséhez, fejlesztéséért
kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó
alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt
köztiszteletben áll.
Nem adományozható díszpolgári cím
olyan, a fentiekben meghatározott tevékenységért, melyet a kitüntetésre javasolt
személy bármilyen típusú munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkakörébe,
feladatkörébe tartozó feladatént, hivatásaként végzett, függetlenül annak színvonalától. Nem kell azonban ezt a szabályt
alkalmazni, ha a kitüntetésre javasolt személy tevékenységével a község határain is
túlnyúló elismerést szerzett, a község hírnevét erősítve.
„Vértesszőlősért emlékplakett” adományozható annak a személynek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági

szervezetnek, aki vagy amelyek a község
fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, és ennek révén a község értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.
A teljes rendelet megtekinthető az önkormányzat weboldalán (www.vertesszolos.

hu), az „önkormányzat/hatályos rendeletek” fül alatt.
Kérem, hogy fentieknek megfelelően
javaslataikat október 31. napjáig tegyék
meg, és a javaslatok megfogalmazásakor
a rendeletben meghatározott feltételeket
vegyék figyelembe.
Nagy Csaba polgármester

Tájékozódjon megújult honlapunkról is!

Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00
SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00
PÉNTEK: 7.00–12.00

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás
rendjét betartani!

Elérhetőségek:
• Ügyintézők: Fax: 06 34 379 091/111 • Telefon: 06 34 379 674 és 379 091
• Mobil: 06 30 579 3780 és 06 30 585 9056
• Titkárság (Bujdosné Pap Éva) 379-091/101-es mellék – polg.hivatal@vertesszolos.hu
• Adóügyek (Pankotai Dóra) 379-091/104-es mellék – ado@vertesszolos.hu
• Pénzügyek (Tóthné Pammer Judit) 379-091/108-as mellék – penzugy@vertesszolos.hu
• Gazdálkodás (Virág Pálné) 379-091/108-as mellék – gazdalkodas@vertesszolos.hu
• Szociális- és gyámügyek, lakcímügyek, anyakönyvvezetés, hagyatéki ügyek
(Árva Lászlóné) 379-091/109-es mellék – kata.arva@vertesszolos.hu
• Hatósági ügyek: (Szalai Regina) 379-091/106-os mellék – szalai.regina@vertesszolos.hu:
birtokvédelem, panaszok, növényvédelem, állatvédelem, építési szabályzat, vízügyi, útügyi feladatok
• Egyéb hatósági ügyek (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék
– jelinek.gabriella@vertesszolos.hu: kereskedelmi ügyek (üzlet, telephely engedélyezések)
pályázatok, nemzetiségi önkormányzati ügyek
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Tájékoztató a közterület rendeltetéstől
eltérő használatának szabályairól
Vértesszőlős Község Önkormányzati
Képviselő-testületének 14/2014. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelete a közterületek
használatáról, rendjéről és tisztántartásáról értelmében tájékoztatom a lakosságot arra vonatkozóan, hogy a közterület rendeltetéstől eltérő használatára
vonatkozóan bizonyos tevékenységek
végzése engedélyköteles.
A rendelet alapján engedély szükséges
– a közterületbe 10 centimétert meghaladóan benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám),
továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez;
– közterület leburkolásához, vagy a
meglévő burkolat megváltoztatásához;
– építési, bontási munkával kapcsolatos eszközök, építőanyagok és elszállításra váró építési törmelék elhelyezéséhez;
– alkalmi és mozgó árusításhoz, javítószolgáltató tevékenység végzéséhez;
– vendéglátó-ipari előkert, helyiség, terasz kialakításához;
– üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez az üzlet,
pavilon, egyéb árusítóhely, épület elé áru,
illetve göngyölege kirakásához;
– kiállítás tartásához, továbbá kulturális,
vallási, politikai és sportrendezvények lebonyolításához;
– 72 óra időtartamot meghaladó tüzelőanyag-elhelyezéshez;
– ideiglenes jellegű építmény elhelyezéséhez, tárolóhely kialakításához;
– cirkuszi, mutatványos tevékenységhez
és vásár, búcsú-rendezvény tartásához;
– közúti közlekedésre alkalmas és üzemképtelen jármű, munkagép tárolásához a
közútnak minősülő közterület kivételével;
– fás szárú növény telepítéséhez.
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A rendelet alapján nem kell engedély
– a közút, a járda és a zöldterület építéséhez, javításához és fenntartásához szükséges közterület-használathoz;
– az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait
szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
– közművek és azok csatlakozó berendezései elhelyezéséhez, illetve ezen létesítményeknél a hibaelhárítás érdekében
szükséges munkák elvégzéséhez, ha annak időtartama a 72 órát nem haladja meg;
– az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez;
– a fák, fás szárú növények és a zöldterület védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, ha azok reklámcélokat egyébként nem szolgálnak, és elhelyezésük nem
ütközik jogszabályba;
– az önkormányzat vagy önkormányzati
intézmények megbízásából munkát végző
gazdasági társaságok közösségi célt szolgáló berendezései után (sózó edények,
kézi hulladékgyűjtők);
– az önkormányzat vagy intézményei által szervezett rendezvényekhez.

közterület-használat kezdetétől számított
24 órán belül.
Közterületen építőanyagot, valamint
építési és bontási hulladékot csak konténerben, raklapon vagy más, kiporzást és
kiszóródást megakadályozó módon lehet
elhelyezni és tárolni úgy, hogy az a gyalogos- és a járműforgalmat ne akadályozza.
Épületek felújítása, karbantartása esetén
a közterületet állványozás céljára igénybe

venni kizárólag a szükséges mértékben
szabad. Az épület állványozását a munkálatok megkezdése előtt legalább 24 órával
a tulajdonos köteles a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalnál bejelenteni.
A közterület használata iránti kérelmet a
Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
Nagy Csaba
polgármester

Vértesszőlős legidősebb
polgárát köszöntöttük

Nem kell az engedély iránti kérelmet
benyújtani, de bejelentés-köteles a
közterület használata
– a 72 óra időtartamot meg nem haladó
időtartamra történő tüzelőanyag lerakása;
– 14 nap időtartamot meg nem haladó
építőanyag lerakása esetén.
Ingatlanonként legfeljebb 2 darab gépkocsi-bejárónak (2×3,5 m) és 1 darab
gyalogos bejárónak (1×1,5 m) megfelelő területen létesíthető burkolat, melyet
szintén kérelmezni kell.
A bejelentést a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatalban kell megtenni legkésőbb a

109 éves lett Ocskai Rudolfné Annus néni, akit Vértesszőlős Község Önkormányzata ezúttal is
felköszöntött. Annus néni a korához képest továbbra is jó egészségnek örvend, napjait szerettei
körében tölti. Ezúton is Boldog
Születésnapot Kívánunk!
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Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat felhívása
Természeti, épített és kulturális értékek
– „Vércse Kincsei” – megőrzése és bemutatása című projekt
A helyi felhívás címe: „Vércse Kincsei” – Vértesszőlős múltja és jelene
Kódszáma: VP6-19.2.1.-94-1-17
A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat gondozásában, és a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség
közreműködésével pályázati forrásból elkészült a település új
imázsfilmje, valamint Vértesszőlős múltja és jelene c. kiadvány
magyar és szlovák nyelven is. A film megtekinthető a honlapon
(elérési útvonal: www.vertesszolos.hu/szlovák önkormányzat/
pályázatok) és a youtube csatornánkon (keresés beírásával:
Vértesszőlős Község Önkormányzata) is. A kiadványokat nyomtatott formában a nemzetiségi önkormányzattól lehet igényelni. De megtekinthetőek a honlapon is (elérési útvonal:
https://vertesszolos.hu/hu/szlovak-onkormanyzat/palyazatok1/) a csatolt fájlok között.

TJ ESZI Vértesszőlősi Segítő Szolgálat hírei

Tatai kirándulás

Ünnepeltünk
Augusztus hónapban, szűk, családias környezetben ünnepeltük Eninger Vidorné 80. és
Zigó László 68. születésnapját. Fogadják szeretettel írott formában is a köszöntő verseket! Az ünnepelteknek kívánunk nagyon jó egészséget és hosszú, boldog életet!
Születésnapodra

Köszöntő

Minden évben ezen a napon
körülvesz s felköszönt a családod.
A gondosan díszített tortán
elfújod a következő gyertyád.

Túl vagy az életed delén,
Túl jutottál száznak felén!
És túl vagy már a nehezén,
Jobb lesz mint az elején!

Gyorsuló idő, elsuhan az élet,
rakódtak rád koptató évek.
Alakult szépen ez a kerek szám,
a 80-as jele rajzolódik a tortán.

Ne gondolj a rossz napokra,
Csak a vidám holnapokra.
A pozitív szemlélet
Vidámmá tesz sok évet.

Gondtalan, vidám gyermekkor,
sok viharos, nehéz felnőttkor.
Nyolcvan év bizony nem is oly kis idő,
az Úr kegyelméből egy egész emberöltő.

Itt van a pohár esete:
Hogy félig üres vagy félig tele.
Nézheted ezt így is, úgy is,
Lehetsz vidám, lehetsz bús is.

Ismét születésnap, készül a köszöntő,
szóban vagy dalban, vagy legyen mindkettő.
Lobban a láng meg is van tán hatva,
lassan elalszik a tortán a nyolcvanadik gyertya.

Küldd a bánatot kirándulni,
Senki sem fogja hiányolni.
Megy a bánat messzire,
Reméljük, hogy örökre!

S hogy mennyi a ráadás?
Az a Jóisten titka!

Légy vidám és nevess nagyot,
Elűzted a búbánatot!
Varázsló nem vagyok,
De kívánok Boldog Születésnapot!
Klub dolgozói

Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde felhívása
Kirándulásunk tervezésénél, hosszas latolgatások eredményeként ismét Tatára esett
a választás. Közös célunk volt az együtt
töltött idő kellemes eltöltése és a kikapcsolódás egyaránt. A kirándulócsoport minden
tagja jól ismeri Tata történelmi látnivalóit, nevezetességeit, természetvédelmi területeit,
mégis érdeklődve hallgattuk az idegenvezetést és fedeztük fel a változásokat. Már a
„kisvonaton” ülve kialakultak a társaságok,
ki dalolt, ki beszélgetett, mindenkinek akadt
egy-egy vidám útitárs. A városnézést kö10

vetően választottunk a büfésor kínálatából,
sétálgattunk a parton, sokat beszélgettünk,
és a remek társaságnak köszönhetően
már tervezgettük is az év hátralevő részét.
Köszönjük minden résztvevőnek az együtt
töltött időt, reméljük velünk tartanak legközelebb is! Szeretettel várjuk olyan idősek jelentkezését a klubba, akik társaságra, odafigyelésre, megbecsülésre vágynak. Nézzen
be hozzánk hétköznapokon 7-15 óra között
az Ady Endre utca 2/D. szám alatt.

Óvodai szülői értekezlet
2020. szeptember 7-én összevont szülői értekezletet tartunk 16.30 órai
kezdettel az újonnan óvodát kezdő gyermekek szüleinek a tornateremben. (Vértesszőlős, Múzeum u. 32/A.) Ezután minden szülőt a gyermek
beosztott csoportjában fogadunk, ahol a továbbiakban csoportszülői értekezleten vehetnek
részt 17 órai kezdettel. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Törökné Pátrovics Erika intézményvezető

Klub dolgozói
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Vértesszőlősi Általános Iskola hírei

A tanítás rendje
Érkezés az iskolába

Elektronikai hulladékgyűjtés
A Vértesszőlősi Általános Iskola elektronikai hulladékgyűjtést szervez 2020. szeptember 14-én, hétfőn. Ezen a napon a Templom utca 35. szám alatti üres telekre
(az iskolától a főút felé a 3. telek) várjuk a használaton kívüli, működésképtelen
háztartási gépeket, elektronikai eszközöket. A hulladékot háztól/címről nem áll
módunkban elszállítani! Kérjük, hogy legkésőbb hétfő estig helyezzék ki az
elektronikai hulladékot! A hűtőket kérjük, hogy kompresszorral együtt szíveskedjenek leadni, mert az iskolától csak így veszik át. Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodunk.Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással
védjük környezetünket és támogassák iskolánkat!
Köszönettel: Iskolavezetés

A diákok a templom és az óvoda felöli kapun
érkeznek reggel 6.45 és 7.40 között. Az alsó
tagozatos diákok az ügyeletes tanárok, illetve az osztályfőnökök vezetésével mennek
be az épületbe. A felső tagozatosokat az
ügyeletes tanár engedi be az épületbe. Az
épületbe történő belépéskor mindenkinek
fertőtleníteni kell a kezét a kihelyezett fertőtlenítő géllel és lázat mérünk. Eső esetén
az alsó tagozatosok az Öreg épület ajtaján
keresztül léphetnek be az iskolába Az ajtót
3/4 8-kor becsukjuk. A felső tagozatosok a
szokásos módon az ügyeletes tanár engedélyével mennek fel az osztálytermekbe.
Távozás az iskolából

Eljárásrend az iskola használói számára
Érvényes 2020. augusztus 31-től
visszavonásig vagy módosításig
Az iskolába kizárólag egészséges
személy léphet be!
Kérjük a szülőket, hogy csak akkor küldjék
gyermeküket iskolába, ha egészséges, tüneteket nem mutat! Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak orvosi vizsgálatról! A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
Belépéskor mindenkinek testhőmérsékletet mérünk 37°, illetve annál magasabb
testhőmérsékletnél tilos belépni az intézménybe!

Tanévnyitó ünnepség rendje
A felsős tanulók számára nem tarunk tanévnyitó ünnepséget! A tanévnyitó ünnepséget 2020. augusztus 31-én hétfőn 17.30
tartjuk. A nagyobb tömeg elkerülése érdekében csak a leendő 1. osztályosok és szüleik (max. 2 fő) illetve a 2. 3. 4. osztályosok
és szüleik (max. 1 fő) jöhetnek az iskola
területére! Jó idő esetén az ünnepség az
udvaron lesz. Eső esetén a tornateremben tartjuk meg. Ezen csak az 1. osztályos
tanulók vehetnek részt. (A többi osztály
nem.) A szüleik a tornaterem előtt várakozhatnak. A tantermekbe az osztályok nem
mennek be.
A szülői értekezletek rendje

Belépés az iskola épületébe
Belépéskor kézfertőtlenítő gél használata
kötelező. Az épületbe a szülők és más külső személyek kizárólag előzetesen, telefonon történő bejelentkezés után engedél�lyel léphetnek be! A szájat és orrot eltakaró
maszk használata és a kézfertőtlenítés kötelező.
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A szülői értekezleteket az 1. 2. 3. 4. 5. osztályosoknak szokásos módon, személyes
jelenléttel megtartjuk. Az értekezleten a
szájat és orrot eltakaró maszk használata
kötelező. A 6. 7. 8. osztályosok online tartanak szülői értekezletet! Ezt az osztályfőnökök a szülőkkel való egyeztetés után tartják
meg!

A tanórák, napközis vagy egyéb foglalkozások után az alsó tagozatos az utca felöli,
kapun át hagyhatják el az iskolát. A napközi
esetében 15 órakor, 15.30, 16.00, 16.30 időpontokban a pedagógiai asszisztens, illetve
a napközis tanító kíséri a tanulókat a kapuhoz! A szülők az iskolába nem léphetnek
be, az utcán várhatják meg gyermeküket.
Benntartózkodás szabályai
az épületben
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk
viselése lehetséges, de nem kötelező. A közös terekben (folyosók, mosdók) az orrot
és a szájat takaró maszk vagy kendő használata kötelező. A mosdókban egy időben
legfeljebb 4 fő tartózkodhat. Ügyelni kell a
biztonságos távolság (kb. 1,5 m) megtartására. A közös helyiségekben (ebédlő,
tornaterem, öltöző) egy időben csak egy
osztály tanulói tartózkodhatnak.
A tanulók hiányzásának kezelése
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a
vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik tartós betegsége miatt,
erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak
tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági
karanténba kerül a részére előírt időtartamra.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Egyéb esetekben a szokásos szabályok érvényesek.
Teendő beteg tanuló esetén
Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt
különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Beteg gyermek esetén a szülő / gondviselő
értesítéséről is gondoskodnunk kell, akinek a figyelmét fel kell hívnunk arra, hogy
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt
követően az orvos utasításainak alapján
járunk el. Amennyiben felmerül a COVID-19
fertőzés gyanúja, fontos, hogy a háziorvos,
házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos
jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni és ellátni a beteggel
kapcsolatos teendőket. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez
– kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
Kérjük, hogy legyenek segítségünkre,
hogy a rendkívüli helyzet ellenére is biztosítani tudjuk az iskola biztonságos működését a tanulók és a dolgozók egészségének védelme érdekében! Támogatásukat,
türelmüket és megértésüket köszönjük!

Papírgyűjtés
A Vértesszőlősi Általános Iskola 2020.
szeptember 10-én 14.00 órától 17.00 óráig tart papírgyűjtést. Helye: Tűzoltószertár
(Templom utca). Kartont nem vesznek át,
viszont karton dobozban lehet vinni a papírt. A papír mérésére a helyszínen nincs
lehetőség.
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Ballagás

A vírus miatt nem tudtuk a megszokott tavasz időpontban elbúcsúztatni a nyolcadikos tanulóinkat. Azonban nem szerettük volna, ha a végzőseink méltó ünneplés nélkül hagyják el az iskolánkat, így augusztus 23-án feldíszítettük és
ünneplőbe öltöztettük az iskolát és családias légkörben útra bocsájtottuk a nyolcadikos gyerekeinket! Sok sikert, boldogságot kívánunk nekik. Szeretnénk, ha
megtalálnák boldogulásukat az életben és jó szívvel emlékeznének ránk!

MNM Vértesszőlősi Kiállítóhelye

Idén is sikeresen zajlott le
a hagyományos Samu-nap!

Rengeteg nézőt vonzott a megunhatatlan
„Állati jó” bemutató! Tóth Gábor humoros ismeretterjesztő előadása nyitotta az
előző évekhez hasonlóan a rendezvényt.
A felnőtt látogatókat Markó András a Magyar Nemzeti Múzeum régésze kalauzolta
a kiállítóhelyen, a gyermekek Kisné Cseh
Julianna a Tatabányai Múzeum régészének
vezetésével fedezhették fel Samu élőhelyét.
A Samu olimpia hat állomására is sok apróság volt kíváncsi, de vitte a pálmát az új
és népszerű mini ásatás. A Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat állatsimogatója és kutyás ügyességi bemutatója
is zárásig szórakoztatta az érdeklődőket,
de emellett állattartással kapcsolatos tanácsokat kérhettek a szervezet vezetőitől.
Az ismeretterjesztő filmvetítések is szépszámú nézőt ültettek a kivetítő elé. Az egész
napos rendezvényen kicsik és nagyok is
megtalálták a kedvükre való programokat.
A rendezvény lebonyolítói köszönik a látogatóknak, hogy fegyelmezetten betartották a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó járványügyi egészségügyi szabályokat!

HATALMAS KÖSZÖNET A RENDEZVÉNY
SZERVEZŐINEK, TÁMOGATÓINAK, SEGÍTŐINEK, A KIÁLLÍTÓHELY MUNKATÁRSAINAK! KÜLÖN KÖSZÖNET ZOMBORI
MIHÁLYNAK A KIVETÍTŐÉRT, MELLYEL
MÁR ÖTÖDIK ÉVE TÁMOGATJA RENDEZVÉNYÜNKET!
A. Pál Gabriella, Beke Irén, Benke Máté,
Bognárné Hubert Mária, Busai Andrásné,
Dall’Asta Brigitta, Horváth Hanga, Horváth Zselyke, Jeneiné Kocsis Andrea, Kisné
Cseh Julianna, Kutenics Gáborné, Kutenics
Kinga, Madarász Sándor, Madarászné M.
Beáta, Magyar Nemzeti Múzeum, Markó
András, Mikuláné Batin Anna, Mohai Jenőné, Pintérné Bartal Ágnes, Szente Ábel,
T. Bíró Katalin, Talliánné Skrován Ildikó,
Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat Tatabánya, Tatabányai Múzeum,
Turcsányi Mátyás, Turcsányiné Kesik Gabriella, Vértesszőlős Község Önkormányzata,
Vértesszőlősi Kézimunka Szakkör, Zoltánfi
Zsuzsanna, Zombori Mihály – Zofi Rendezvényszervező Kft. Tata
Zoltánfi Zsuzsanna
gondnok
MNM Vértesszőlősi Kiállítóhelye
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Református napközis hittantábor

Pénteken izgatottan készültünk
a szülőknek szervezett délutáni
záró műsorra. Nagy sikert aratott mindhárom történet. A műsor
után szeretetvendégséget tartottunk az udvaron, ahol a hidegtálak, sütemények mellett együtt
lehettünk, beszélgethettünk még
egymással.
A hét bibliai vezérigéje az Úr Jézus egyik mondata volt: „Veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.” Ezt éltük át valóságosan, és ebben a reménységben
szeretnénk jövőre is megtartani
napközis táborunkat, gyermekeink örömére és hitbeli épülésére.

2020. augusztus 10–14.
között
Istennek
hála
megtarthattuk gyülekezetünk éves napközis
hittantáborát. A járványhelyzet miatt kevesebb
résztvevővel, mint a korábbi években, de lelkes
gyermekcsapattal és felnőtt segítőkkel vághattunk neki a hétnek.
A napi program 8 órakor
énekléssel kezdődött. Mindenki kezébe jutott valamilyen hangszer is, így még
élvezetesebb volt az énektanulás. Napról napra egyre
bátrabban és ügyesebben
énekelték a gyermekek a hittanos énekeket,
dicséreteket. Öröm volt látni, hogy napközben az orgona körül is gyakran tolongás
alakult ki, mindenki szerette volna kipróbálni
a hangszert.
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Szabó Beatrix
segédlelkész

A tízórait követően a hét témájának megfelelően közösen megtekintettünk egy-egy
filmrészletet Pál apostol kalandos életéből. A gyermekek megismerkedhettek a
damaszkuszi úton történt megtérésével, a
filippi börtönből való csodás szabadulásával, valamint a máltai hajótörés történetével, azokon keresztül pedig hallhattak Isten
szabadító erejéről és szeretetéről.
A filmnézés után korosztályok szerint
három csoportban beszéltük meg a látottakat. Az óvodások, alsósok és felsősök
csoportja is kapott egy történetet Pál apostol életéből, amelynek előadására egész
héten lelkesen készültek.
Ebéd után a gyülekezeti ház udvarán
kézműves foglalkozások várták a gyermekeket, valamint egy medence, a gyermekek
nagy örömére. Délutánonként készültek a
díszletek is a pénteki műsorra. Az esősebb
napokon előkerültek a társasjátékok is.
Szerdán egy egész napos kirándulást
szerveztünk a Kiskacsás-tóhoz. A gyönyörű környezet testi-lelki felüdülést nyújtott
mindenkinek. Nagy élményt jelentett a horgászás is, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

VSE hírei

Mazsorett
Augusztus 6-án, a csütörtöki próbánkon
egy meglepetés vendég vett részt.
Az edzés egy sima próbának indult, mikor
is megjelent az ominózus látogató. A lányok
már sejtették milyen meglepetésben lesz részük, hiszen feladatul kapták, hogy hozzanak magukkal rengeteg sminkfelszerelést.
Csapatunkat Husz Fédra Ágnes makeup
artist látogatta meg, aki korábban kis csapatunk tagja volt. Meglepődve tapasztalta,
hogy a lányok tudása milyen sokat fejlődött
az évek során. Egy gyors bemutatás/bemutatkozás után el is kezdték a munkát. Fédra
először felmérte, hogy ki milyen eszközöket,
anyagokat hozott magával és ki mivel fog
dolgozni. Mindenkinek megmutatta egyesével, hogy az alapokat mivel is kell kezdeni. Miután átbeszélték a sminkelés menetét
lépésről lépésre, neki is álltak a tanulságos
munkának. A lányok párokban dolgoztak,
kicsik és nagyok együtt. Meglepően ügyesen és gyorsan tanultak. Minden lépésnél

kaptak segítséget és átbeszélték hogyan
is érdemes tökéletes sminket készíteni.
Az együtt töltött két óra nagyon gyorsan eltelt és a csapat sajnálta, hogy már vége is a
tanulásnak. Csapatunk rengeteg sminkfelszerelést kapott Fédrától, amit a versenyek,
fellépések során használni tudnak a lányok.
Köszönjük a sok segítséget és támogatást.
Reméljük, hogy még sokat tanulhatunk tőle.
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Karate
Shotokan karate ès Koryu Karate Jitsu oktatás kortól
és nemtől függetlenül a Vértesszőlősi Sportcsarnokban!
Gyere és sportolj velünk!

NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyfél tájékoztatás

Mozgás kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek!

Érvényesítő matricák ellenőrzése

Hulladékgyűjtő zsákok ellenőrzése

Egy sport, amely megtanít önmagad és mások tiszteletére, elfogadásra, alázatra, és
a becsületes munkára. A gyerekekkel játékos formában edzünk, ahol a gyermek jól
érzi magát, megszereti a mozgást és a sportot, valamint ezek mellett fejlődik a figyelme, a koncentrációképessége, mozgáskoordinációja. Nem utolsó szempont, hogy
mindeközben edződik a teste és a lelke. Nálunk a hölgyek megtanulhatják az önvédelmi fogásokat. A férfiak levezethetik mindennapi feszültségüket! Korhatártól függetlenül csatlakozz hozzánk minden hétfőn és szerdán 17.30 órától 19.00 óráig a
Vértesszőlősi Sportcsarnokban.

Az NHKV Zrt. a 2019. negyedik negyedévi számla mellékleteként megküldte
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést igazoló, 2020. évre vonatkozó igazoló matricát, melyet az edényzet
oldalfalára kellett felhelyezni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy munkatársaink folyamatosan ellenőrzik, hogy az Ön(ök)
által alkalmazott gyűjtőedényzeteken
felhelyezésre kerültek e a matricák.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy munkatársaink folyamatosan ellenőrzik, a külterületi és üdülős településrészeken alkalmazott hulladékgyűjtőzsákok típusát,
valamint azok feliratait.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2020. augusztus 15-től
csak a céges emblémával ellátott, ügyfélszolgálati irodánkban kiadott, vagy
társaságunk által kipostázott hulladékgyűjtőzsákok kerülnek ürítésre. Kérjük
amennyiben nem rendelkeznek elegendő számú hulladékgyűjtő zsákkal, vagy
hulladékszállítási szerződéssel szíveskedjenek felvenni ügyfélszolgálatunkkal
a kapcsolatot. Köszönjük megértésüket
és együttműködésüket!
Ügyfélszolgálatunk
elérhetőségei
honlapunkon (http://www.vvhulladekkezelo.hu/)a „Kapcsolat” menüpont alatt
megtalálhatóak.

Edzéseket vezetik

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az érvényesítő matricával nem rendelkező hulladéktároló
edényzetek 2020. augusztus 1-jétől
nem kerülnek ürítésre.

E-mail:
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu
Cím:
Tatabánya, Fő tér 18/E
Call center: 34/600-700

sensei
Molnár István

sensei
Hufnágel Lívia

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1050 példányban • A kiadványt szerkeszti: Nagy Csaba polgármester
• A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • A megjelenő írások és fizetett hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Hétfő 7-19 óra között
Kedd 8-14 óra között
Szerda 9-17 óra között
Csütörtök 10-17 óra között
Péntek 8-12 óra között

sempai
Hoffmann Sándor
Kérjük amennyiben nem rendelkeznek
érvényesítő matricával, vagy hulladékszállítási szerződéssel szíveskedjenek
felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
Tisztelt Lakosság!
Meghívjuk Önöket az Európai Unió
által nyújtott, a családi házak
energetikai korszerűsítését
támogató program tájékoztatójára!

Várjuk azokat, akik korszerűsíteni
szeretnék házukat!

A tájékoztatót
tartja: TOP NRG
Energetika Vállalat

A pályázat fűtésrendszer
korszerűsítésre, napelemes rendszer
kiépítésére és egyéb energetikai
felújításokra nyújtható be.
A tájékoztatón résztvevőknek
ingyenes helyszíni felmérést
biztosítunk.

+36 30 893 8003

20

Időpont és helyszín:

2020. Szepte
emb
m er 17. 18:00
Vértesszőlő
ős
s, Köz
zösségi Ház

