Hírmondó

Vértesszõlõs Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
2022. április, XXVIII. évfolyam, 4. szám

Húsvéti szimbólumok
A tojás ősi termékenység szimbólum,
szinte minden népnél fellelhető. A születés, a teremtés (l.: Kalevala), a megújhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett.
A tojás szimbolikáját még a
baromfitartással nem foglalkozó északi népeknél is
felleljük, ők a madarak tojásait gyűjtötték az erdőn.
Magyarország
területén
már az avarkori sírokban is
találtak díszített tojásokat.
A bukovinai székelyek a
nagyhéten felállított jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást.
A másik alapvető húsvéti
szimbólum Magyarországon a barkaág,
melyet a templomban is megszenteltetnek.
Ennek eredete a virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A mediterrán országokban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat
szentelnek, a hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az
emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben. A mi éghajlati viszonyaink közepette természetesen a pálmaág nem áll rendelkezésre, ezért itthon
a barka vette át ennek szerepét. Északi
országokban, ahol a barka sem nyílik ki
húsvétra, valamilyen éppen rügyező ágat
vagy száraz virágokat visznek a templomba virágvasárnapon.

A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az utóbbi időben jelentősen
csökkent, de ábrázolásokon, képeslapokon még mindig sűrűn találkozni vele.
Hazánkban a bárányhús
fogyasztása egyre ritkább,
bár a múlt század első felében juhtartó vidékeken
még gyakori volt a húsvéti bárány fogyasztása,
amelyet napjainkra szinte
teljesen kiszorított a sonka. Mediterrán vidékeken
főleg Görögországban és
Olaszországban
viszont
az ünnepi asztal elmaradhatatlan része a sült bárány. A jelkép eredete bibliai, a zsidók bárányt áldoztak Istennek, és
bárányvérrel kenték be házuk ajtaját, így
a halál angyala elkerülte őket az egyiptomi rabság évei alatt (elkerülés- Pészach).
Jézus kereszthalála is az áldozatot hordozza magában, hiszen halála által váltotta
meg az emberiséget (Agnus Dei – Isten
báránya).
A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a polgárosodással,
a XIX. század folyamán honosodott meg.
Eredete igen érdekes, a húsvéti Holdban
egy nyúl képét vélték felfedezni, azonkívül
a nyúl maga is termékenység szimbólummá lett, rendkívüli szaporasága okán.
Forrás: Húsvét - Húsvéti ünnepkör (unnepekoldala.hu)

Önkormányzati hírek

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEINEK MUNKATERVE (II. negyedév)
A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzata szerint minden hónap 2. csütörtöki napján
(január hónapban a 3. csütörtöki napon) 13 órai
kezdettel tart ülést. Július és augusztus hónapban
nem kerül sor rendes ülés megtartására, indokolt
esetben rendkívüli ülés összehívásra kerülhet.
A munkaterv részleteiről negyedéves bontásban tájékoztatjuk a lakosságot. Természetesen a tervezett
napirendi pontok időpontjai változhatnak, napirendi pontok esetlegesen törlésre, illetve az aktuális
ügyek felvételre kerülnek.
A képviselő-testület 2022. évi munkatervének II.
negyedévet érintő ülései, az ülések tervezett napirendi pontjai, az II. negyedévet érintő ünnepségek, megemlékezések:
2022. április 14.
Napirend:
1.) Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár,
Közösségi színtér 2021. évi tevékenységéről.
2.) dr. Kaizer László háziorvos beszámolója az
egészségügyi szolgálat 2021. évi tevékenységéről,
3.) Beszámoló a védőnői szolgálat 2021. évi
tevékenységéről.
4.) Egyebek.
4.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.
4.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Közmeghallgatás:
Az ülés után 17.00 órai kezdettel közmeghallgatás
a Közösségi Házban.
Napirend:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi
működéséről.
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről.
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések.
2022. május 12.
Napirend:
1.) Beszámoló az ESZI 2021. évi tevékenységéről.
2.) Beszámoló a 2021. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
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3.) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadási
rendeletének elfogadása.
4.) Éves jelentés a 2021. évi belső ellenőrzés
eredményéről.
5.) Sebességellenőrző készülék lehetőségének
vizsgálata az 1. sz. főúton.
6.) Illegális hulladéklerakással szembeni védekezési lehetőségek.
7.) Szociális feladatok önálló ellátásának vizsgálata.
7.) Egyebek.
7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.
7.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
2022. június 9.
Napirend:
1.) Beszámoló a település 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a körzeti megbízott
települést érintő munkájáról.
2.) A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója a 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
3.) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló rendelet aktuális módosítása.
4.) Igazgatási szünet elrendelése.
5.) Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2022/2023.
nevelési évben indítható csoportok számának
meghatározása.
6.) Muhr am See testvértelepüléssel jubileumi
rendezvény megszervezése.
7.) Egyebek.
7.1.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.
7.2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Megemlékezés:
Nemzeti összetartozás napja, június 4. (szombat)
18.00 óra, helyszín: Országzászló tér.
Nagy Csaba
polgármester
* * *

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
2022. április 14-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel
a Közösségi Házban (Vértesszőlős, Templom u. 75.)

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Napirend:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi működéséről
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok, kérdések
A képviselő-testület a KÖZMEGHALLGATÁSRA
tisztelettel vár minden érdeklődőt!
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

HERNÁD DŰLŐ FELÚJÍTÁSA 2022.
Vértesszőlős Község Önkormányzata
„Külterületi
helyi közutak fejlesztése”
című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be 2021.
július 13. napján. A kedvező
döntésről 2022. február 16.
napján értesültünk. Településünk 73 117 205 forint ös�szegű vissza nem térítendő
támogatásra jogosult.
A tervezett projekttevékenység a Vértesszőlős Község külterületén elhelyezkedő Hernád
dűlő felújítása. A beavatkozással az út 667 méter hosszan és 3,5 illetve 4 méter szélességben kerül felújításra, a földút szilárd burkolatot kap. A Hernád dűlő beletorkollik a Duna
dűlőbe, ahol a közeljövőben bölcsőde fog épülni. Az útfelújítással mintegy 500 fő lakóhelyének megközelítése válhat könnyebbé és biztonságosabbá, az ő életminőségük javulhat
közvetlenül, illetve a településrésznek a centrumhoz való csatlakozása válhat szervesebbé és elérése egyszerűbbé.
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Avar és kerti hulladék égetésének tilalma
Tisztelt Lakosság!
Mint Önök előtt is ismeretes, 2021. március 1. napjától községünkben TILOS az avar és kerti hulladék
égetése. Fenti időponttól a központi jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, helyi önkormányzati
rendelet községünkben már nem állapít meg azoktól
eltérő, megengedő szabályokat. Ennek megfelelően
az avar, kerti hulladék égetése nem lehetséges,
a zöldhulladék kezeléséről komposztálás vagy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak történő
átadás útján kell gondoskodni.
A közszolgáltató (NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.)
tájékoztatása szerint a zöldhulladék
gyűjtése-szállítása az alábbiak szerint történik:
A zöldhulladékot a gyűjtés napján legkésőbb reggel
6 óráig kell az ingatlan elé helyezni oly módon,
hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen.
A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer halad
el. Zöldhulladék gyűjtésbe tartozó
anyagok: az ingatlanoknál keletkező
falevél, fűnyesedék, gyom, kisebb
ágak és gallyak. A közszolgáltató
csak a bezsákolt vagy kötegelt zöldhulladékot szállítja el. Gallyak, ágak
kötegelése max. 1 méter hosszúságig és max. 5 centiméter átmérőig
megengedett. Egy gyűjtés során
legfeljebb 5 db zsák helyezhető ki
az ingatlan elé. Szállítási napok 2022. évben: április
12., május 10., június 8., július 6., augusztus 9.,
szeptember 5., október 4., november 3.
A közszolgáltatótól további információ kérhető az
ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail címen,
a 34/801-040 telefonszámon, valamint a Tatabánya,
Erdész út E. szám alatti ügyfélszolgálati irodában.
Az ingatlanonként kihelyezhető zöldhulladékon felül
keletkezett hulladékot szerződéssel rendelkező
ügyfelek a tatabányai lakossági hulladékgyűjtő
udvarokban adhatják le díjmentesen.
A központi jogszabályok rendelkezéseiről,
azok megsértésének következményeiről,
az eljáró haságokról az alábbiakban
tájékoztatom Önöket:
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A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet 4. §-a kimondja, hogy „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezést okoz”. A Korm. rendelet 27. §
(3) bekezdése továbbá úgy rendelkezik, hogy „lábon
álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”
Fenti szabályok megsértése esetén a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztálya (2800 Tatabánya, Fő tér 4., 34/795-170,
hulladekgazdalkodas@komarom.gov.hu) jár el, és
100.000 forintig terjedő levegőtisztaság-védelmi
bírságot szabhat ki.
Ezen túlmenően az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet is tartalmaz
tiltó szabályokat, mely szerint „ha jogszabály másként
nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi,
valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.”
Fenti jogszabályhely alapján a
KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége (2800 Tatabánya,
Szent Borbála út 16., 34/513-210,
tatabanya.kk@katved.gov.hu), mint
tűzvédelmi hatóság rendelkezik
hatáskörrel és tűzvédelmi bírságot
szabhat ki eljárásában. A tűzvédelmi bírság összege
a tűzgyújtás körülményeitől függ, de ha súlyosabb
következményekkel jár, akár 1.000.000 forint összegű
is lehet.
A fenti két hatóság egymással párhuzamosan is
eljárhat, az első a levegő-védelmi szabályok, míg
a másik a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy legyenek figyelemmel a megváltozott jogi környezetre, az avar
és kerti hulladék égetését korábban megengedő
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére,
és a zöldhulladék kezeléséről az e tájékoztatóban
meghatározott egyéb módokon gondoskodjanak.
Nagy Csaba
polgármester

TÁJHÁZAK NAPJA VÉRTESSZŐLŐSÖN
2022. ÁPRILIS 23–24.
A tájházak ünnepélyes tavaszi kapunyitása remek alkalom arra, hogy tájházunk az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessen.
A paraszti hagyományban a legszélesebb
körben ismerték Szent György alakját,
akinek ünnepnapja április 24-hez kötődik.
2013 óta a jeles nap hétvégéjén hagyományteremtő programokkal nemcsak a
tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is figyelmet kívánunk
fordítani. 2022. április 23-24-én tájházunk
ingyenesen lesz látogatható, tárlatvezetés kíséretében, 10.00–18.00 óráig. 2022.
április 23-ai programunk délután 15.00
órakor kezdődik. A délután folyamán fellépnek, rövid műsort adnak a helyi
óvoda, illetve általános iskola néptáncos csoportjai, valamint bemutatkozik
az Aszúszemek néptáncegyüttes is. Utóbbiak közreműködésével táncházzal
zárjuk majd a délutánt. A rendezvény ideje alatt vendégeinket pogácsával,
frissítővel kínáljuk. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Közösségi Színtér
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Óvodai híreink képekben

Március 15-ei megemlékezés
„Lendül a kardjuk, csillan a lapja.
Bátor huszárok készülnek a harcba.
Dobban a patkó, indul a vágta,
harsan a kürtszó, senki se gyáva.”
Mentovics Éva: Bátor huszárok)

Melegebben süt ma a nap
elmúlt már a hosszú tél.
Minden házon zászlót lenget
a víg márciusi szél.
Magyarország szabadságát
Ünnepeljük e napon,
Háromszínű magyar zászló
Azért leng a házakon.

Víz világnapja
A Víz Világnapja minden év márciusában egy kiváló alkalom, és lehetőség
arra, hogy gondolkodásunk, figyelmünk középpontjába kerüljön e nélkülözhetetlen természeti kincs.
Óvodánkban vizes játékokat játszunk, kísérleteket végzünk, kirándulni megyünk
az Által ér partjára. Ráirányítjuk a gyerekek figyelmét a víz jellemző jegyeire,

a takarékoskodásra, a víz fontosságára.
A kép-, és könyvgyűjteményeink, valamint
IKT eszközeink segítségével válogatjuk ki,
és alkotunk halmazokat azon szempontok
alapján, hogyan hasznosítjuk vízkészleteinket, vagy éppen, hogyan védekeznek a
szakemberek egy-egy katasztrófa esetén.
Kiemelt téma a természetvédelem – vizeink, és azok környékének megóvása, tisztán tartása, az állatvilág védelme.

(Donászy Magda: Március 15.)

A képeket összeállította a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete nevében: Rohonczi Beáta óvodapedagógus
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Tájékoztató

Óvodai beiratkozás – 2022
Vértesszőlős Község Önkormányzata
által fenntartott óvodába a 2022/2023.
nevelési évre történő jelentkezésről és
beiratkozásról Vértesszőlős Község Önkormányzatának 30/2022. (III. 17.) határozata alapján
A három éves kortól
kötelező óvodai nevelés:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdő napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson kell
részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt
születtek, és még nem járnak óvodába.
A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.
A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek kivételével – az óvodai nevelésben
történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési
önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben
meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös
méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem
alapján annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási
hivatala felmentheti az óvodai foglalkozá8

son való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja
után is benyújtható.
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A köznevelési törvény alapján lehetőség
van a két és fél éves gyermek felvételére is
abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles
arról a beiratkozás idejének jogszabályban
előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június
4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben
külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen
köteles értesíteni az óvodavezetőt. Az
a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodába történő jelentkezés,
a felvételről szóló döntés, beiratkozás
Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI
LAP kitöltése szükséges, mely letölthető a
https://samufalviovoda.hu oldalról. A kitöl-

tött jelentkezési lapot az intézménynek
kell elektronikusan elküldeni 2022. április 21-ig.
A szülők szabad intézmény-választási jogukat óvodák esetében is gyakorolhatják.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába
kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében
lakik. Óvodánk felvételi körzete: Komárom-Esztergom megye, de elsősorban Vértesszőlős Község közigazgatási területe.
A településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó
szülők gyermekei kerülnek felvételre, csak
szabad kapacitás esetén fogadunk más településről is gyermekeket.
Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában
az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek
alapján hozza meg döntését legkésőbb
2022. május 21-ig, melyről írásban értesíti
a szülőt.
A beiratkozás időpontja:
2022. április 20-21.
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratko-

zás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben.
Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert,
a jelentkezési lapon feltüntetett adatok
alapján berögzíti a Köznevelés Információs
Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat, azaz a gyermek
nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (személyi
igazolvány vagy útlevél), továbbá a szülő
személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat (személyi igazolvány, útlevél
vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya).
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt
napon belül eljárást indíthat. Az eljárást
megindító kérelmet Vértesszőlős község
jegyzőjének kell benyújtani.

Bölcsődei beíratás
KEDVES KISGYERMEKES SZÜLŐK!
Kérjük önöket, amennyiben a 2022-2023-as nevelési
évben várhatóan bölcsődébe kívánják íratni gyermeküket, jelezzék szándékukat elsősorban 2022. április 20-21. között az intézmény vezetőjénél előzetes
igényfelmérés céljából.
A bölcsődei jelentkezés nyomtatványa a https://samufalviovoda.hu honlapról letölthető, melyet a veszélyhelyzetre való tekintettel kérünk kizárólag elektronikus
úton beküldeni az ovodavezeto@vertesszolos.hu e-mail
címeire. A fenti időpontok után is fogadjuk jelentkezésüket. A gyermekek felvételéről május végéig döntünk,
amelyről értesítjük önöket.
Törökné Pátrovics Erika intézményvezető
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Iskolai hírek

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat

Lázár Ervin program az iskolában
Iskolánk is bekapcsolódott a Lázár Ervin
programba. A rendezvénysorozat az EMMI
támogatásával valósult meg, és az idei
évben a kedvezően alakuló járványhelyzet is lehetővé tette, hogy diákjaink részt
tudjanak venni ezeken az előadásokon. A
program azzal a céllal született meg, hogy
az 1-8. évfolyamon tanuló gyerekek évente
egy alkalommal ingyenesen meg tudjanak
látogatni egy-egy kulturális előadást.
Több osztályunk színházi bemutatókon
vett részt, végzőseink például a Nemzeti
Színházban nézték meg a János vitéz című

darabot. Az 1. osztályosok a tatabányai
Szent Margit Általános Iskolában Az aranyszőrű bárány, míg az 5. osztályosok a Jászai Mari Színházban a Valahol Európában
című darabot tekintették meg.
A színházi darabok mellett zenés rendezvények is várták a gyerekeket, a 7., a 2. és
a 4. osztályosok a tatabányai Agorában látogattak meg egy-egy zenei előadást. A 6. osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszban jártak.
Különleges színfoltot jelentett a székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum, ahol a régi
idők gyógyszereivel, természetgyógyászati
eljárásaival ismerkedtek meg tanulóink.

FELHÍVÁS

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő
általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy
a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai
beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök)
8.00 órától 18.00 óráig,
2022. április 22. (péntek)
8.00 órától 16.00 óráig.

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot
igazoló hatósági igazolványokat (születési anyakönyvi
kivonatát, személyazonosító igazolványát, lakcímkártyát és TAJ kártyát),
• a nyilatkozatot a törvényes képviseletről, valamint
a szülő(k) személyazonosító igazolványát,
• sajátos nevelési igényről vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségről szóló szakértői véleményt (amennyiben releváns).
A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
A szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége
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nyílik előzetesen beküldeni gyermekei adatait elektronikus úton az általános iskolába, az online regisztrációs felületen keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.
hu/kezdolap
A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor
történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése és a kötelező dokumentumok benyújtása.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ
igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ
igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC tv. 91. § (2) bekezdése alapján – a tanköteles
nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási
Hivatal felé.

Nőnap az idősek klubjában

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja,
amelyet Magyarországon 1948 óta minden év március 8-án ünnepelnek. Ezen a
napon megkülönböztetett figyelem és köszönet illeti a hölgyeket „mindazért a jóságért és kedvességért, amivel csak a hölgyek rendelkeznek”. Férfi klubtagjaink
szeretetük és tiszteletük kifejezésével köszöntötték a hölgyeket ezen a jeles napon. Hallhattunk megtisztelő, szívhez szóló saját gondolatokat és szebbnél szebb
verseket. Kedves fiúk, férfiak köszönjük Nektek ezt a kellemes szép napot!
A szolgálat dolgozói

HÚSVÉTI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Vértesszőlősi Segítő Szolgálatnál hétköznapokom 7-15 óra között az Ady Endre utca 2/D. szám alatt (a háziorvosi rendelő alatt, a patikával szemben). Horgolt tojások, nyuszik, díszpárnák,
macik, cicák, kutyusok és sok más szép darab várja gazdájukat! Hamarosan itt
a húsvét, gyertek és válogassatok kedvetekre!
A szolgálat dolgozói

Vereckei Judit
tankerületi igazgató
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Az Aszúszemek márciusa
Március 1-jén elbúcsúztatva a telet azon
nyomban a tavaszi programjaink szervezésébe kezdtünk. Egy különleges, székelyföldi utazást terveztünk. A Csoóri
Sándor pályázat keretében elnyert ös�szeg lehetővé tette, hogy a távoli úticél
költségének döntő részét abból fizessük.
Szállásunk Csíkszeredán volt, ahol egy hetet töltöttünk. Napi programjainkat úgy állítottuk össze, hogy a délelőtti időszakban
a környék épített és természeti nevezetességeivel ismerkedhessünk, amelyhez egy
véletlen folytán találtunk helyi, a magyarság
történelmében jártas, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező kísérőt. Így a hos�szabb-rövidebb utazások során hallhattunk
tájékoztatást a történelmi eseményekről, a
legendákról, de az aktualitásokról is.
Gyimesbükkön, az ezer éves határ vasúti őrházát – amely a Magyar Királyi Államvasutak legkeletibb őrháza volt egykor
– a csoport kedvéért nyitották ki. A bátrabbak felkapaszkodhattak az őrház mögött
emelkedő, meredek lépcsősoron, amely
a valaha itt állott Rákóczi-vár helyére vitt.
Majd mindannyian felsétáltunk a szemközti
domboldalon lévő Kontumáci kápolnához.
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Jártunk a Szent Anna tónál, ahol a parkolóban szánkókat bérelve csúsztunk le a
befagyott tó partjára. A tó és a kráter látványa télen is felejthetetlen élményt nyújtott.
Csúszkáltunk a jégen, elsétáltunk a Szent
Anna kápolnához a 20-25 centiméter mély
szűz hóban, és szánkóztunk, szánkóztunk,

szánkóztunk, de a visszafelé utat minden
alkalommal terepjáróval vontatva tettük
meg, izgalmas, havas „élményeket” begyűjtve.
Csíkszépvízen ellátogattunk az elmúlt év
közepén elkészült Székely Határőr Emlékközpontba. Nyergestetőn megkoszorúztuk
az emlékművet, és felsétáltunk a kopjafákhoz. S a kulturális programok zárásaként
látogatást tettünk a Csíksomlyói kegyeleti
templomban, ahol a templom kántora fogadott bennünket és felkísért a karzatra.
Szakszerűen, de a laikusok számára is befogadhatóan mutatta be a hatalmas orgona működését. Végül egy rövid koncerttel
zárta a tárlatvezetést.
Utazásunk időpontja (március idusa)
több váratlan programlehetőséget kínált.
Csíkszeredán, Hargita Megye Tanácsának Amfiteátrumában meghallgattuk az
Üsztürü Együttes „Virtust tenni a nemzetért” elnevezésű koncertjét, amellyel
a szabadságharcra emlékeztek. Március
15. előestéjén Mádéfalván a környékbeli
kulturális csoportok találkozójára kaptunk
meghívást. Ezen részt vett a csíkrákosi
Gerendely Férfikórus, akikkel a Vértesszőlősi Férfi Dalkör baráti kapcsolatot ápol.
A Dalkör jelen lévő tagjai csatlakozva a

Gerendely kórus tagjaihoz, és az utolsó
katonanótákat közösen énekelték. Mindkét helyszínen a Himnusz és a Székely
Himnusz zárta az ünnepi műsort. Felemelő érzés volt ott lenni, és a helyiekkel
együtt énekelve meglátni és megérezni,
milyen „külhoni” magyarnak lenni.
Az eddig felvázolt sok csoda mellett az
utazás apropóját azonban most is a tánctanulás jelentette. Antal Rozália és Fehér
Levente táncpedagógusok mindent megtettek, hogy elsajátíthassuk a felcsíki táncok alaplépéseit. A napi 3 órás táncpróbák
megtették hatásukat, sikerült. Bízunk benne, a következő évben már egy felcsíki koreográfia is színesíti repertoárunkat.
A helyiek vendégszeretetét végig éreztük
ott tartózkodásunk idején. Tánctanárunk
egy Csíkmadarasi felnőtt csoporttal ismertetett össze bennünket. A Gerendely kórus
tagjai pedig késő estébe nyúló vendégséget szerveztek részünkre. Mindkét helyszínen a finom falatok mellett a közös dalolás
játszotta a főszerepet.
Reméljük, pályázati forrásokat is felhasználva, sok hasonló élmény, utazás, tánctanulás vár még ránk.
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke

13

Áldás, békesség!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónak!

Hírek a református gyülekezetből
Hálásan köszönjük minden kedves adakozónak a háborús menekültek megsegítésére felajánlott adományaikat! Az Úristen áldjon minden jószívű adakozót! A
természetbeni adományokat – tartós élelmiszerek, ruhaneműk, higiéniai termékek, stb. – március 11-én eljuttattuk a Magyar Református Szeretetszolgálat tatai
gyűjtőhelyére, ahonnan az egyházmegye
gyülekezeteinek adományaival együtt
szállították tovább a rászorulóknak.
Istentiszteleteinken minden alkalommal
imádkozunk a békéért, a háborúban szenvedőkért, a menekültekért
és az otthon maradottakért. Istentiszteletünk végén testvéri szeretetünk és
összetartozásunk kifejezéseként mindig elénekeljük
a kárpátaljai magyar református testvéreink „himnuszát”, a Mindig velem,
Uram, mindig velem című
éneket. Ezt a gyakorlatot a
Magyarországi Református
Egyház Missziói Szolgálata
felhívására minden református gyülekezet átvette.
Gyülekezeti házunk felújítása a Magyar
Falu Program keretében szép rendben halad. Reménység szerint április hónapban
befejeződhetnek a munkálatok. Gyülekezeti alkalmainkat változatlanul a Gagarin
utca 10. szám alatt tartjuk.

be. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét a
nagyhét, a virágvasárnap és húsvét közötti
hét. Virágvasárnap a mi Urunk azért vonult
be Jeruzsálembe, hogy teljesítse Istentől
rábízott küldetését: hogy szenvedjen és
meghaljon miattunk, érettünk és helyettünk, mert csak Ő tudja elhordozni isteni
hatalmával azt a terhet, ami ránk és a világra nehezedik – a bűn halálos terhét.
Jézus Krisztus azonban azzal a bizonyossággal vonult be Jeruzsálembe, hogy látta
küldetése célját és végét, amit a tanítványoknak is kijelentett, miszerint hamarosan feltámad a halálból, a mi feltámadásunk zálogaként, megmutatva, hogy Ő
az élet, az örök élet, vagyis
az üdvösség királya. Egyedül Ő az, aki nem időleges
megoldásokat, nem álmegoldásokat nyújt nekünk, hanem maradandó megváltást
a bűntől, a betegségtől és a
haláltól, az emberiség alapvető, ám emberi erővel megoldhatatlan problémáitól.
Isten örök szabadítót küldött népének és a világnak,
örök szabadítót küldött nekünk, mert Ő látja a mi nyomorúságunkat.
Ez virágvasárnap, és az egész Biblia üzenete is. Isten cselekszik érettünk.
Jézus Krisztus ma is jön, közeledik felénk, Lelke által. Akik befogadják Őt, azokat felhatalmazza arra, hogy Isten gyermekei legyenek; mindazokat, akik hisznek az
Ő nevében (Jn 1,12).

Virágvasárnap
„Áldott a király, aki az Úr nevében jön!
A mennyben békesség, és dicsőség
a magasságban!” (Lukács 19,38)
Virágvasárnapon ünnepeljük Jézus Krisztus dicsőséges bevonulását Jeruzsálem14

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
ünnepi istentiszteleteinkre!
2022. április 10. virágvasárnap, 10 óra
2022. április 15. nagypéntek, 10 óra
2022. április 17. húsvétvasárnap, 10 óra
2022. április 18. húsvéthétfő, 10 óra

Szabó Beatrix
lelkipásztor
Elérhetőségeink:
Vértesszőlős, Gagarin u. 10. • 06 30 514 3367
reformatus@szolosgyulekezet.hu
Youtube:
Vértesszőlősi Református Missziói Egyházközség
Facebook: www.facebook.com/szolosgyulekezet

Vöröskeresztes hírek

Köszönetnyilvánítás
A Magyar Vöröskereszt Vértesszőlősi Alapszervezete ezúton is szeretne
köszönetet mondani annak a 31 véradónak, akik 2022. március 22-én megjelentek a vértesszőlősi véradáson és ezzel segítséget nyújtottak beteg
embertársainknak.

Segíts, hogy segíthessünk!
Köszönettel:
Ispán Mónika
Alapszervezeti titkár

Munkalehetőség!
Elhanyagolt kiskert
rendbetételére és gondozására
megbízható segítséget keresek!

06 20 260 43 40
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LOMTALANÍTÁSI FELHÍVÁS
Értesítjük Vértesszőlős
Tisztelt lakosságát, hogy
az NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2022. április 11-12-én
LOMTALANÍTÁST végez
Vértesszőlős településen
az érvényes hulladékszállítási
szerződéssel rendelkező lakossági
ügyfelek részére.
Kérjük azon ingatlanhasználókat, ahol
COVID fertőzöttek, vagy karanténban
vannak, azok ne helyezzenek ki lomhulladékot a közterületre saját és közvetlen környezetük megóvása érdekében.
Ezesetben javasoljuk a lomhulladékok
az egészségügyi veszélyhelyzet feloldását követően a tatabányai hulladékudvarokba való beszállítását.
2022. április 11.
Valusek Dezső utca, Templom utca, Szabadság telep, Sport utca, József Attila
utca, Vörösmarty Mihály utca, Jókai Mór
utca, Múzeum utca, Kánya utca, Szarvas
utca, Mókus utca, Reiner köz.
2022. április 12.
Gagarin utca, Rákóczi Ferenc utca, Petőfi
Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Akácfa
utca, Rózsa utca, Erdősor utca, Sólyom
utca, Domb utca, Vértes utca, Arany János
utca, Homok utca, Hegyalja utca, Kertalja
utca, Sánc utca, Halastó utca, Baji utca,
Kavics utca, Kispatak utca, Csalogány
utca, Rigó utca, Árpád utca, Rákóczi utca,
Meredek utca, külterületi zsákos hulladékgyűjtés területe.
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Lomtalanításba tartozó anyagok: a háztartásokban képződött, de a rendszeres
hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető feleslegessé
vált hulladék (pl. bútor, szőnyeg). A kis
darabos lomhulladékokat a szétszóródás
megakadályozása érdekében kérjük bezsákolni. Ingatlanonként maximum 2 köbméter lom helyezhető ki.
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai
közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor,
üveggyapot, festék, hígító), elektronikai
hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), gumiabroncs, építési-bontási törmelék, zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos,
túlméretes lomhulladék.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
elszállítandó lomot a gyűjtés napján
legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el
az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen.
A gyűjtőjárat minden utcában csak egyszer
halad el.
Információval ügyfélszolgálatunk az ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu e-mail
címen, a 34/801-040 telefonszámon, valamint a Tatabánya, Erdész utca E. ügyfélszolgálati irodánkban személyesen áll
rendelkezésére.
Segítő közreműködésüket
előre is kérjük és köszönjük.
Tatabánya, 2022. február
NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft tájékoztatásai
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
központi ügyfélszolgálati irodánk 2022.
január 1. napjával elköltözött és társaságunk telefonos elérhetősége megváltozott. Az új ügyfélszolgálat címe: 2800
Tatabánya, Erdész út E, Új telefonszám:
34/801-040 • E-mail: ugyfelszolgalat.
vertesvideke@nhsz.hu
Ügyintézés személyesen: (személyes
ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással intézhető). Hétfő: 7.00–16.00, kedd:
8.00–14.00, szerda: 9.00–17.00, csütörtök:
10.00–17.00, péntek: 8.00–12.00.
Ügyintézés telefonon: Hétfő: 7.00–19.00,
kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00.
Hulladékudvarok
Tatabánya, Búzavirág út 7860/1 hrsz. és
Dubnik-völgy 0739/13 hrsz. alatti területén az érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel
rendelkező, tartozásmentes lakossági
ügyfelek számára lehetőség van a következő fajtájú és mennyiségű hulladékok hulladékudvarainkban történő elhelyezésére:
Hulladék fajtája

Elhelyezhető mennyiség

Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil
csomagolási hulladékok

Korlátlan

Inert (építési és bontási) hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Lom hulladék

Ingatlanonként évente 3 m3

Személygépjármű gumiabroncsa

Ingatlanonként évente 4 db

Veszélyes hulladék (festék, lakk,
motorolaj, akkumulátorok,
elemek)

Ingatlanonként évente 5 kg

Elektronikai hulladék

Ingatlanonként évente
100 kg

Zöldhulladék

Évente legfeljebb 3 m3

Nyitvatartás
Kérjük, hogy beszállítás
előtt tájékozódjon
a nyitvatartás rendjéről,
melyet lentebb olvashat!
A Regionális Hulladékkezelő
Központ mellett található
Dubnik-völgyi lakossági
hulladékudvarunk esetén:
Keddtől–péntekig 10.00–18.00 és szombat
8.00–15.00 óráig. Hétfő, vasárnap és ünnepnapokon zárva.
(A hulladékudvar azbeszt tartalmú építőanyag (pala) leadására a kapacitás erejéig áll rendelkezésre.)
Tatabánya, Búzavirág úti
lakossági
hulladékudvar esetén:
Keddtől–péntekig 10.00–18.00 és szombat
8.00–15.00 óráig. Hétfő, vasárnap és ünnepnapokon zárva.
(A hulladékudvarban csak „kis” méretű
elektronikai hulladék leadása lehetséges
(pirító, mikró, porszívó, hajszárító stb.)

NHSZ Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Erdész út E
Tel.: 34/801-040

Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges!
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Gyereksarok

Adója 1 százalékával a vértesszőlősi szervezeteket támogassa!
Tisztelt Támogatóink!
Kedves Ismerőseink, Barátaink!

A „GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY”
A VÉRTESSZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
Az alapítvány adószáma: 18616576-1-11
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az
idei évben is ajánlják fel Alapítványunk részére, hogy támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású gyermekek tanórai és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük
érdekében!
Köszönettel a „Gyermekszem Alapítvány” kurátorai nevében:

A Vértesszőlősi Aszúszemek Néptánc Egyesület
idén is jogosult az SZJA 1 százalékának fogadására. Ha
megtisztelnek bennünket támogatásukkal, kérjük, a rendelkező nyilatkozaton a 18623307-1-11 adószámot tüntessék fel. Az összeget a 2022-es évben is szeretnénk a
viseletek kiegészítésére, rendezvényeink szervezésére
fordítani, amellyel színesíteni tudjuk településünk kulturális életét. Köszönjük bizalmukat!
Dr. Bogárné Géber Zsuzsanna
az egyesület elnöke

Paxy Éva intézményvezető

Köszönjük, hogy az ADÓ 1 százalékának felajánlásával
idén is támogatja közösségünk fejlesztését!
ADÓSZÁM: 19144067-1-11

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1 százalékát az
idei évben ajánlják fel a
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete Vértesszőlősi Alapszervezetének,

Tisztelt vértesszőlősi lakosok!
A Pátria Faluközösségi Egyesület
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2021. évben
213.190 forintot utalt az adóhatóság. 30.000 forintot a vértesszőlősi védőnői szolgálatnak adtunk, kézfertőtlenítő és egyéb higiéniás eszközök vásárlására.
A maradék 183.190 forintot, valamint a 2020. évi adófelajánlásból kapott 224.651 forintot kiegészítette egyesületünk, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskola udvarára homokozót, valamint hintaállványt, hintákat vásárolhassunk,
összesen 510.400 forint értékben.

hogy itt helyben minél több véradást és ruhagyűjtést
szervezhessünk, illetve továbbra is támogathassuk a Vértesszőlősön lakó időseket, szociálisan rászorulókat, segíthessük a helyi iskolai és óvodai egészségnevelést.
Adószámunk: 19145178-1-11
Köszönettel a KEM Vöröskereszt
Vértesszőlősi Alapszervezete nevében:
Ispán Mónika titkár

PÁTRIA FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

Tisztelt vértesszőlősiek!
Kedves vértesszőlősi polgárok, horgásztársak!
A Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület
nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki adójának
1 százalékával támogatta egyesületünket, melyből a 2021. évben 153.092 forint bevételünk keletkezett. Továbbra is várjuk
az szja 1 százalékos felajánlásotokat, melyet az idei évben is
haltelepítésre és útkarbantartásra fogunk fordítani.
Adóazonosító: 18849745-1-11

A Vértesszőlősi Sportegyesület
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2021. évben 155.000
forintot utalt az Adóhatóság a számlánkra. Tisztelettel
kérjük Önöket, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk
1 százalékát részünkre! A felajánlásokat az utánpótlás támogatására fordítjuk ebben az évben is! Köszönjük, hogy
korábban is támogatta egyesületünket!
Adószámunk: 18606773-1-11

Anderla Jenő Róbert
Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület elnöke

Vértesszőlősi Sportegyesület

A Vértesszőlős Szőlőhegyi Közösségi Egyesület
köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2021. évben 86.907 forintot utalt
az Adóhatóság. Kérjük, hogy az idei évben is ajánlják fel adójuk 1 százalékát részünkre!
Adószám: 19147606-1-11

A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1150 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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Polgármesteri Hivatal

Kérjük szíveskedjenek
az ügyfélfogadás rendjét
betartani!

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • SZERDA: 7.00–12.00, 13.00–16.00 • PÉNTEK: 7.00–12.00

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: (Fodor Bernadett) 379-091/106-os mellék –fodor.bernadett@vertesszolos.hu:,
birtokvédelmi ügyek, panaszok, közérdekű bejelentések, földművelésügyi igazgatási, növényvédelemi feladatok,
állatvédelmi hatósági ügyek, vadkár-ügyek, ebnyilvántartás, kóbor ebek, kereskedelmi igazgatás, telepengedélyezési eljárás,
környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, zaj-, rezgés- és levegőtisztaság-védelmi feladatok, vízgazdálkodási
hatósági feladatok

• Egyéb hatósági ügyek: (dr. Jelinek Gabriella) 379-091/105-ös mellék – jelinek.gabriella@vertesszolos.hu
talajterhelési díj, helyi építési szabályzattal kapcsolatos ügyek, településkép védelmével kapcsolatos ügyek (településképi
konzultáció, -bejelentés, -véleményezés, -kötelezés), nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok, pályázatok,
közbeszerzés, civil szervezetek, termőföld adásvételével-bérbeadásával kapcsolatos feladatok, közterület-használati engedély,
közútkezelői nyilatkozatok, tehergépjárművek tárolása

Hirdessen
a Hírmondóban!
Továbbra is várjuk reklámjaikat,
hirdetéseiket a Hírmondó újságba!
Fizetett lakossági, vállalkozási
hirdetés díjszabása:

Méret
A/5
A/6
A/7

Bruttó ár
7.620 Ft
4.570 Ft
3.050 Ft

A hirdetések díját a polgármesteri hivatal pénzügyi ügyintézőjénél kell befizetni, a szöveget, képet a polg.hivatal@
vertesszolos.hu e-mail címre kell elküldeni. A hirdetés a befizetést követő
számban jelenik meg. A jószolgálati közleményeket ingyenesen jelenttetjük meg.
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Tájékozódjon megújult
honlapunkról is!

www.vertesszolos.hu

