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A közutak téli síkosság mentesítéséről
Az idei télen (bizonyára a gyermekek nagy örömére) eddig jóval több csapadék
hullott, mint az előző években, ami községünk domborzati adottságai miatt jelentősen megnehezítette a gépjárművek és a gyalogosok közlekedését.
Az Önkormányzat a tél kezdete előtt ismét szerződést kötött a közutak téli síkosság
mentesítésére. A megkeresett három közeli székhelyű cég közül az Extreme Park Kft.
adta idén is a legkedvezőbb ajánlatot. A pályázatok elbírálásának szempontjai most
is a reagálási idő (ez az ajánlatok között 40 perctől 6-8 óráig mozgott) és az ekézés illetve só szórás fajlagos ára (Ft/m2) voltak.
Hangsúlyozni kell, hogy a belterületi közutak teljes hossza községünkben mintegy
12 kilométer (kb. 68 000 m2), ennek tökéletes kezelése, minden esetben „feketére sózása” irreális igény, amely nemcsak hatalmas költséggel jár (a teljes felületen a sózás-ekézés egyszeri ára 370 ezer forint), hanem a beton szerkezeteket, a gépkocsikat
és a környezetet is károsítja. Decemberben a többszöri beavatkozás szükségessége
miatt a síkosság mentesítés költségei meghaladták a 1,5 millió forintot.
A szerződés szerint a következő módon járunk el: az igényt a Polgármesteri Hivatal
jelzi a szolgáltató felé (illetve rendkívüli esetben a szolgáltató jelzés nélkül megkezdi
a munkát). Alapelvként a gyűjtő (lejtős) utak sózása elsődleges, illetve rendkívüli körülmények pl. ónos eső esetében minden út sózásra kerül. A sík utcák sózása nem
indokolt, hiszen ott a közlekedés általában biztosítható. Ekézésre műszaki és gazdaságossági okokból csak akkor kerül sor, ha a lehullott hó vastagsága meghaladja az
5-8 centimétert.
Ezúton felhívom a figyelmet arra, hogy közterület használati rendeletünk alapján az
ingatlan tulajdonos köteles az ingatlana előtti járdaszakasz síkosság mentesítésére.
Az egyéb közterületi járdaszakaszokon a síkosság mentesítés az önkormányzat feladata, melyhez a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk.
Ezúton kérünk minden tisztelt gépjármű tulajdonost, hogy a téli útviszonyoknak
megfelelő műszaki állapotú járművel, téli gumiabroncsokkal közlekedjenek, illetve
amennyiben kellő téli vezetési gyakorlattal nem rendelkeznek, szélsőséges időjárási
esetekben ne használják gépkocsijukat.
Dr. Nagy Sándor

A Képviselő-testület
2009. május 14-ei ülésének
napirendjei, illetve döntései
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Baromállás dűlőben működő – Kucsera János által
vezetetett – vízi közmű társulás részére 500 ezer forint keretösszeget állapít meg a rendszer fejlesztésére annak érdekében, hogy azt minél előbb a szolgáltató ÉDV Zrt. kezelésébe adhassák át. Az
átadáshoz szükséges eljárásban az érintettek beazonosításában az önkormányzat segítséget nyújt.
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete úgy foglalt állást, hogy a község Tata felöli végén
az 1. sz. főút és vasút közötti terület rendezési tervének módosításának költségeit – 300 ezer
forintot – a Kőgaléria Kft. viselje, ahhoz az önkormányzat nem kíván hozzájárulni. A testület azt
kéri a beruházótól, hogy egy héten belül adjon választ a költségviselésről.
1. Beszámoló az ESZI előző évi tevékenységéről
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények községben végzett 2008. évi munkájáról szóló beszámolókat elfogadja, és köszönetét fejezi ki a végzett munkáért.
2. A háziorvos beszámolója az előző évi munkájáról
A Képviselő-testület a háziorvosi szolgálat 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a munkáért. Az egészségház riasztójának cseréje szükséges,
előzőleg árajánlatok beszerzése indokolt.
3. Beszámoló a védőnő előző évi tevékenységéről
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a védőnő 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, és köszönetét fejezi ki a végzett munkáért.
4. A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója az előző évi tevékenységéről
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2008. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak az
elvégzett munkáért.
5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, továbbá a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő Szolgálat és Megyei Módszertani Gyermekjóléti Központ
Vértesszőlős településen ellátott gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a gyermekek átmeneti gondozását biztosító önálló
helyettes szülői ellátás 2009. május 31. napjával megszűnjön, tekintettel arra, hogy az ellátás
igénybe vételére eddig sem került sor, és ez az ellátást igény esetén a Tatabányai Többcélú
Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Átmeneti Otthonában, illetve a Családok
Átmeneti Otthonában biztosítja az önkormányzat. A képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Tatabányai Kirendeltségénél kezdeményezze a működési engedély visszavonását.
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6. A pedagógusnap előkészítése
A pedagógusnap a kultúrotthonban kerül megrendezésre május 29-én, mert két aranydiplomás
nyugdíjas pedagógus köszöntésére is sor kerül. Busch Józsefné volt óvodavezetőt és Pekó Sándor volt iskolaigazgatót egy-egy értékes emléktárggyal köszöntik majd az önkormányzat nevében.
7. E g y e b e k
a) A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
rendelet felülvizsgálata. A rendelet módosítását részben jogszabályváltozás indokolja, ehhez
igazítottan kell a helyi rendeletet is módosítani, amit a testület elfogadott, és elfogadta 6/2009.
(V.15.) Kt. rendeletet a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról.
b) Közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló rendelet felülvizsgálata. A rendelet-tervezet az augusztusi ülésen kerül napirendre.
c) „Barangoló” Turisztikai Magazinban való megjelenésről döntés. A képviselő-testület nem
kíván szerződést kötni az Axel Springer-Magyarország Kft-vel az általa kiadott Barangoló Turisztikai Magazinban való megjelenésre vonatkozóan.
d) Sportcsarnok gondnoki állásra pályázat kiírás. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy
nem ír ki pályázatot a sportcsarnok gondnoki feladatainak ellátására, hanem a jelenlegi gondnok megbízási szerződése 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig meghosszabbításra
kerüljön.
e) Mezőőri állásra pályázat kiírása. A Képviselő-testület Palák János mezőőr közalkalmazotti
jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti 2009. május 14. napján. A testület megbízza a jegyzőt, hogy a mezőőri állás betöltésére vonatkozó pályázat megjelentetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
f) Utcák elnevezése. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a temető melletti útszakasz Temető-köz elnevezést kapjon. A testület megbízza a jegyzőt, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos eljárási lépéseket tegye meg.
g) Bazalt Kft. kiegészítő ajánlata az útépítésekkel kapcsolatban. A Képviselő-testület úgy
határozott, hogy nem ad helyt a Bazalt Kft. kérésének, amelyben a Rákóczi, Kossuth és
Széchenyi utcák aszfaltozása során az áremelkedés miatt kért különbözet megfizetését kérte.
Az önkormányzat továbbra is a közbeszerzési ajánlatban szereplő árakat tekinti érvényesnek.
Az Akácfa, Rózsa és Vértes László utcákban az útépítés során nem szükséges K-szegélyek elkészítése, és az ezzel kapcsolatos 3 millió forintos plusz költséget az önkormányzat nem vállalja.
h) Iskolaigazgatói pályázat véleményezésére bizottság megválasztása. A képviselő-testület az
iskolaigazgatói állásra kiírt pályázatra beékezett pályázók meghallgatásához szakértői bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Törökné Pátrovics Erika, Csák Lajos és Tölgyesi József (ha ő
nem vállalja, akkor Pallós János). A testület megbízta a jegyzőt, hogy bizottság tagjainak a
pályázati anyagokat juttassa el, a meghallgatásra május 20-án kerül sor.
i) Múzeum fejlesztése. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum
vértesszőlősi kiállítóhelyének állagmegóvására az önkormányzat 4,3 millió forint keretösszeget állapít meg abban az esetben, ha azt a Nemzeti Múzeum is támogatja.
j) Rendezési tervet érintő módosítás. Az építési szabályzatról szóló rendelet indokolatlanul szigorú rendelkezéseket tartalmaz, mert már az építési engedély kiadásához szükséges a
közművesítettség megléte. A rendelet-tervezet szabályozza, hogy mi minősül közművesítettség
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megvalósulásának. A testület elfogadta 7/2009.(V.15.) Kt. rendeletét a Vértesszőlős építési
szabályzatáról, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 15/2005. (X.17.) Kt. rendelet módosításáról.
k) Belterületi utak építésére pályázat. A testület korábban döntött arról, hogy KDOP pályázatra benyújtja támogatási igényét, belterületi utak – Múzeum u., Petőfi u., Arany J. u. – felújítására. A Képviselő-testület a belterületi utak felújítására benyújtott KDOP-4.2.1/B-08 pályázathoz a szükséges önrészt – 50 000 000 forint keretösszeg erejéig – az önkormányzat 2009.
és 2010. évi költségvetésében biztosítja.
l) CÉDE pályázat. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében 10 millió forint keretösszeget
önrészként biztosít a Valusek u. páros oldalán a járda felújítására, lehetőség szerint CÉDE pályázaton ehhez támogatást igényel.
m) 24 Óra keretszerződés meghosszabbítás. A 24 Órával éves keretszerződése volt az önkormányzatnak, ami alapján hírek, hirdetések jelentek meg a lapban. Takarékosság céljából a
testület egyetértett, hogy ne hosszabbítsa meg az önkormányzat a szerződést.
n) Templom felújítása. A Képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz annak érdekében, hogy
a község templomának, mint műemléknek a megóvásához a 2010. évi költségvetés terhére
5 millió forint keretösszeget biztosít, ezzel kiegészítve az egyházközség által e célra összegyűjtött adományokat.
ny) TEÚT pályázat. A Képviselő-testület a Közép-dunántúli Régió által a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT) kiírt pályázatra benyújtja pályázatát a Széchenyi utca Tata felöli végén felújítandó út, illetve a Tanács utca
páratlan oldalának felső részén az út felújítására. A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
o) Vegetáriánus-nap. Az önkormányzat a községben egy vegetáriánus nap rendezését támogatja, amire a Sportcsarnokban kerül majd sor.
p) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirata. A Képviselő-testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – törvényi változások miatt – módosított Alapító Okiratát elfogadja.
r) Vidékfejlesztési Program megvalósítása. A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt falumegújítás és -fejlesztés érdekében az alábbiak megvalósítására:
1.) Játszótér az Egészségház mellett – Ady u. – Múzeum u. sarkán
Igényelt támogatás: 9 millió forint
2.) A Művelődési Ház külső felújítása – Tanács u. 79. – 236 hrsz.
		
Igényelt támogatás: 8,5 millió forint
3.) Valusek utcai zöldfelület rendezése – Valusek u. – 682 hrsz.
		
Igényelt támogatás: 6 millió forint
Az önkormányzat a fenti nettó összegre jutó ÁFA önrészként való biztosítását 2009. évi költségvetésében vállalja.
s) Alapító okiratok módosítása. A testület módosította az óvoda, iskola és a polgármesteri hivatal alapító okiratát.
8. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselők a beszámolókat tudomásul vették.
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A képviselő-testület
2009. június 11-ei ülésének
napirendjei, illetve döntései
1. Beszámoló az Általános Iskola előző tanévi munkájáról
A Képviselő-testület az Általános Iskola 2008/2009-es tanévi munkájáról szóló beszámolót a
testület 2009. július 9-i rendkívüli ülésén vitatja meg, tekintettel arra, hogy a nevelő-testület a
beszámolót még nem fogadta el. A jövőre vonatkozóan a testület javasolja, hogy a nevelőtestület a beszámolót korábban fogadja el, hogy az a júniusi ülésen napirendre kerülhessen.
2. Az Általános Iskola alapító okiratának módosítása, az iskolaotthonos oktatási forma bevezetése, valamint a pedagógiai program nevelési tervének elfogadása
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Vértesszőlősi Általános Iskolában a 2009/2010.
tanévtől elkezdődjön az iskolaotthonos nevelés és oktatás, továbbá a Vértesszőlősi Általános Iskola Pedagógiai Programja Nevelési Tervének módosítását – figyelemmel az elkészült
szakértői véleményre is – jóváhagyja.
3. Az Általános Iskola igazgatói állásra kiírt pályázat értékelése, igazgató választás
Az általános iskola igazgatói állásra meghirdetett pályázatok bírálata során egyik pályázó sem
kapta meg a szükséges számú igen szavazatot, így a pályázat eredménytelenül zárult.
4. Beszámoló a Samufalvi Óvoda előző évi munkájáról
A Képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde 2008/2009. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadta, elismerését fejezte ki az intézményben folyó magas szintű nevelési munkáért.
5. Egyebek
a) Bankszámla vezetésre ajánlatok. A Képviselő-testület megbízta a polgármestert azzal, hogy
a bankszámla vezetés témájában a 3-4 legkedvezőbb ajánlatot adó bank képviselőivel még
egy fordulóban egyeztessen – ezt követően dönt a testület az esetleges változtatásról.
b) A vízi-közmű társaságok állami részvényhányadának önkormányzati tulajdonba adása.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 101.
§ (1) bekezdés c/ pontja szerinti felterjesztési jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény módosítását a regionális vízmű-szolgáltatói
részvények és a regionális vízi közművek térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében.
c) Mezőőri pályázatok ismertetése. A képviselő-testület a mezőőri feladatok ellátásával – közalkalmazotti jogviszony keretében – 2009. június 22. napjával kezdődően Sajóvölgyi Lászlót bízta meg.
d) Által-ér híd felújítás. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2010. évi költségvetés terhére az Által-ér hídja megjavításra, illetve aszfaltozásra kerüljön.
e) TEUT-pályázati önrészek. A Képviselő-testület a Közép-dunántúli Régió által a települési
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT) kiírt
pályázatra benyújtja pályázatát a Széchenyi utca Tata felöli végén felújítandó út, illetve a Tanács utca páratlan oldalának felső részén az út felújítására. A pályázathoz szükséges önrészt
• Széchenyi utca felújítására 1 652 750 forint összegben
• Tanács utca felújítására: 2 287 812 forint összegben az önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.
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f) Neander-völgyi út. A Képviselő-testület szakmai utat tervez Neander-völgybe a múzeumfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatszerzés céljából. A testület elfogadja Szűcsné Posztovics
Ilona nyilatkozatát, miszerint a 2009. évi tiszteletdíjáról lemond. Ez az összeg, valamint a polgármester tavaly év végi jutalmából fel nem használt 38 ezer forint képezi az utazási költségek fedezetét, illetve a résztvevő képviselők is felajánlják egy havi tiszteletdíjukat.
g) Temető üzemeltetés – elszámolás. A Képviselő-testület elfogadta a Támasz Bt. egy éves
tevékenységéről szóló tájékoztatót. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés elszámolásaként
kimutatott 266 ezer forint többletbevétel temető fejlesztésre megjelölt célokra történő felhasználásával egyetért.
h) Major László ügye. A Képviselő-testület a 2009. április 23-án született 75/2009.(IV. 23)
Kt. határozatát kiegészíti az alábbiak szerint: Amennyiben Major László 2009. augusztus
31-ig nem teljesíti a kimutatott tartozás 50 százalékának megfizetését, ebben az esetben
a területet 2009. szeptember elsejével el kell hagynia. A testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a közjegyző előtt kötendő megállapodásban rögzítésre kerüljön valamilyen biztosíték annak érdekében, hogy a fennálló tartozást Major László az önkormányzat
felé rendezi.
i) Díszpolgári címről döntés. A Képviselő-testület 2009. évben díszpolgári címet adományoz
Urbanics Vilmosnak, Vértesszőlősért Emlékplakett kitüntetésben részesül Szeiler Mihály, Juhász Rezső, Juhász Rezsőné részére pedig posztumusz Vértesszőlősért Emlékplakett kitüntetést. A kitüntetések átadására az augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.
6. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselők a beszámolókat tudomásul vették.

A képviselő-testület 2009. július 9-ei
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A körzeti megbízott beszámolója az előző évi munkájáról
A Képviselő-testület a körzeti megbízott, illetve a Tatabánya Városi rendőrkapitányság előző
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta és köszönetét fejezte ki a munkáért. A közrend és közbiztonság növelése érdekében reményét fejezi ki, hogy a jövőben a körzeti megbízott szolgálati idejének jelentősebb részét tölti majd a községben.
2. Az Általános Iskola beszámolója az előző tanévi munkáról
A Képviselő-testület az Általános Iskola 2008/2009-es tanév munkájáról szóló beszámolóját
elfogadta. A testület köszönetét fejezte ki Horváth Sándornak három éves igazgatói tevékenységéért.
3. A közoktatási intézmények létszámelemzése, csoportlétszámok meghatározása
A Képviselő-testület az Általános Iskola létszámának figyelembe vételével mind a 8 évfolyamon egy osztály indítását engedélyezi a 2009/2010. tanévben. A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde létszámainak figyelembe vételével a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 95/A. §
(11) bekezdése alapján az Oktatási Hivatalnál kezdeményezi a közoktatási törvény 3. sz. mellékletének I. részében meghatározott létszám 20 százalékkal történő túllépésének engedélye6

zését. A szülői szervezettel történő egyeztetést követően az ő egyetértésük esetén a szükséges nyomtatványokon kéri az Oktatási Hivatal engedélyét arra vonatkozóan, hogy a csoportok
2009. szeptember 1-jén az alábbi létszámmal indulhassanak: 3 óvodai csoport – mindháromban 25 fő, a bölcsődei csoport 15 fővel.
4. A római katolikus templom felújítása
A Képviselő-testület és a Római Katolikus Egyházközség Vértesszőlősi Képviselő-testülete kifejezi együttműködési szándékát a község római katolikus templomának felújítása érdekében. A képviselő-testület megerősíti szándéknyilatkozatát, miszerint az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 5 millió forint keretösszeget biztosít erre a célra. 2009. évben célzott támogatásként 1 millió forintot biztosít a templomfelújításra, mely
összeg kiegészíti az egyházközségnek e célra szánt 3,6 millió forintkeretét. Az egyházközség a további források biztosítása érdekében adománygyűjtést szervez. A felújítással
kapcsolatos feladatok koordinálását az önkormányzat részéről Tóth Béla alpolgármester, az egyházközség részéről Szamos Boglárka és Zachara Norbert látja el. A Képviselő-testület és a Római Katolikus Egyházközség Vértesszőlősi Képviselő-testülete a község római katolikus templomának felújításához tisztelettel kéri dr. Nagy László esperes
úr támogatását, közreműködését. A két testület közösen kéri fel arra, hogy a felújításhoz
szükséges engedélyek, ill. támogatás elnyerése érdekében a székesfehérvári püspökségnél képviselje érdekeiket.
5. Egyebek
a) Iskoláztatási támogatás. A Képviselő-testület az önkormányzati dolgozók gyermekeinek iskoláztatási támogatására összesen 492 000 forintot biztosít a 2009. évi költségvetési tartalék
terhére. (41 fő×12 000 Ft).
b) Belterületi út pályázat (Múzeum-Petőfi-Arany J. u.). A Képviselő-testület a Belterületi útpályázat (KDOP-4.2.1/B-08-2008-0031) Múzeum-Petőfi-Arany J. u. támogatási összegének
csökkenése miatt szükségesnek tartja, hogy a kivitelezés műszaki tartalma módosításra kerüljön úgy, hogy a kapubehajtók átépítése nem valósul meg. A műszaki tartalom módosításával a támogatási összeg, a 115 millió forint nem változik.
c) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A testület az étkezési térítési díjakat módosította Áfaemelkedés miatt. A testület megalkotta 8/2009.(VII.10.) Kt. rendeletét az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, a gyermekétkeztetésért, valamint a gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(IX.10.) Kt. rendelet módosításáról.
d) Az Általános Iskola igazgatóhelyettesének vezetői megbízása. A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy az iskola igazgatói állásra meghirdetett pályázat eredménytelen volt – az
Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátására határozott időre – 2009. augusztus 1-jétől
2010. július 31-ig – Paxy Éva jelenlegi igazgató-helyettest bízza meg. A testület az igazgatói
megbízás fő céljaként jelöli meg a lehetőségek szerint az iskolai gyermeklétszám növelését, a
nevelőtestületben kialakult konfliktusok kezelését, az angol nyelv oktatásának fejlesztését, illetve a megkezdett TÁMOP pályázat sikeres továbbvitelét.
e) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirata. A Képviselő-testület a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás – törvényi változások miatt – módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadta.
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A Képviselő-testület
2009. augusztus 13-án megtartott
rendkívüli ülésének
napirendjei, illetve döntései
1. Az Általános Iskola 2009-2010. évi tantárgyfelosztásának elfogadása
A Képviselő-testület az Általános Iskola évkezdéssel kapcsolatos tájékoztatóját tudomásul
veszi. A 2009-2010. évi tantárgyfelosztást a tantestületi jóváhagyást követően a szeptemberi ülésen tárgyalja meg.
2. Döntés a Vértesszőlős – Skála térség között tervezett kerékpárút nyomvonaláról
A Képviselő-testület a Skála-térségig megvalósítandó – a Pannon Út Kft. által tervezett –
kerékpárút nyomvonalai közül az I. nyomvonal megvalósítását támogatja. A testület megbízza a Kft. tervezőit, hogy vizsgálják meg, hogy az 1. sz. főút keleti és nyugati oldalán
milyen közmű egyeztetések szükségesek, illetve szükséges-e és milyen mértékű területszerzés, továbbá a kivitelezés költségvonzatát is dolgozzák ki. Végleges döntést ezek ismeretében hoz majd a testület.
3. Döntés az Általános Iskola bővítésére készült tervek tárgyában és a hozzá kapcsolódó pályázat beadásáról
A Képviselő-testület az Általános Iskola bővítésére a Planbau Kft. által elkészített és
bemutatott engedélyezési tervet jóváhagyja. A testület egyetért azzal, hogy az engedélyezési eljárás kezdődjön meg. A testület megbízza a polgármestert azzal, hogy az iskolával szomszédos ingatlan tulajdonosával (Magala István) tárgyaljon arról, hogy a
megvalósulás érdekében a kert végéből még 2 méter széles területet eladjon az önkormányzatnak annak érdekében, hogy az új épülethez megfelelő nagyságú terület álljon rendelkezésre. Az elkészült tervek szerint a beruházás bekerülés összege: 150 millió forint. A beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be
a KDOP-2009.5.1.1 pályázati kiírás szerint. A pályázott összeg: 100-120 millió forint.
A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
4. Tájékoztatás a jelenleg folyó közbeszerzési eljárásokról
A Múzeum-Petőfi-Arany J. u. közbeszerzési eljárása folyamatban van, augusztus 19-én
kell közzétenni. Ezt követően kerül sor az ajánlatok benyújtására, a nyertes pályázó kiválasztására. A Valusek utcai járdaépítésre is elindult a közbeszerzési eljárás. Erre az önkormányzat 15 millió forintot irányzott elő. A páratlan oldalon a járdaépítést halasztani kellene, mivel oda van tervezve a kerékpárút, és ott bontásokra kerül majd sor. Ezért most
a vasút felöli oldal járdaépítése kerül csak a közbeszerzési eljárásba, ami szintén folyamatban van.
5. Bankszámla vezető pénzintézet kiválasztása
A Képviselő-testület az önkormányzat bankszámla vezetésével 2009. október 1-jétől kezdődően a K&H Bank Zrt-t bízta meg.
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6-7. Fejlesztési tartalék felosztása – fejlesztési hitel felvétel
A Képviselő-testület egyetért a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Bemutatóhelyének fejlesztési elképzeléseivel. A 2009. év végéig benyújtandó KDOP-2009-2.1.1 pályázatnak előfeltétele megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a pályázat megírása, illetve engedélyezési műszaki tervdokumentáció elkészítése. Ezek összköltségére 2009. évben bruttó 10 millió forint keretösszeg biztosításával a testület egyetért azzal a feltétellel, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum adjon szándéknyilatkozatot arról, hogy a kb. 500 millió forint összköltségvetésű
projekt megvalósításához szükséges önerőt (mintegy 80 millió forintot) előteremti.
8. Egyebek
a) Kánya utcai csapadékvíz elvezetés. A Képviselő-testület egyetért a Szarvas u, Kánya utca,
Reiner köz és csatlakozó területen csapadékvíz elvezetésének megoldására a műszaki előadó
által előterjesztett javaslattal.
b) Kánya utcai forgalomlassító. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kánya utca forgalomcsillapítása ügyében egy szakértői csoport – közlekedési szakember, rendőr – vizsgálja
meg a forgalomcsillapítást eredményező lehetséges megoldásokat Készüljön egy tanulmány,
amire előzetesen kérjünk ajánlatokat.
c) Major László ügye. A Képviselő-testület elfogadja Major László ügyvédje által előterjesztett egyezség tervezetet az önkormányzattal szemben fennálló 2 300 000 forint tartozásának
rendezése érdekében. Eszerint Major László kötelezettséget vállal arra, hogy 2009. augusztus 31. határnapig megfizet az önkormányzat részére 1 000 000 forintot, majd ezt követően
2009. december 31-ig 700 000 forintot, majd 2010. június 30-ig 600 000 forintot. A testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a megállapodás közjegyzői okiratban történő foglalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy amennyiben Major László 2009. augusztus 31. napjáig az első részletet nem fizeti meg, akkor 2009. szeptember 1. napjával a területet el kell hagynia. A területet legkésőbb
2010. június 30-ig használhatja Major László, a használatra vonatkozó szerződés feltételeiről
a polgármester állapodjon meg a vállalkozóval.
d) TEÚT pályázatok. A Képviselő-testület a Közép-dunántúli Fejlesztési Tanács 2008. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása pályázata keretében megkötött 110000208U, 110000708U, 110000808U, 110000908U, 110001008U számú támogatási szerződések, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzési jegyzőkönyvei alapján – az elszámolási szabályok miatt – az alábbi (maradvány) támogatási összegekről lemond:
Kossuth u. – Széchenyi u. felújítása:
119 186 Ft
Rákóczi u. felújítása:
81 114 Ft
Akácfa u. felújítása:
91 751 Ft
Rózsa u. felújítása:
67 081 Ft
Vértes L. u. felújítása:
31 602 Ft
Összesen:
390 734 Ft
e) 1. sz. főút belterületbe vonása. A Képviselő-testület a 85/2008.(V.29.) Kt. határozatban
foglaltakat megerősíti az alábbiak szerint: A Vértesszőlős 089. helyrajzi számú országos közút megnevezésű 32 530 m2 nagyságú ingatlan, a kialakítás alatt lévő 011/121. helyrajzi számú közforgalom számára megnyitott magánút megnevezésű 265 m2 nagyságú ingatlan, valamint a kialakítás alatt lévő 092/3. helyrajzi számú közforgalom számára megnyitott magánút
megnevezésű 1680 m2 nagyságú ingatlan belterületbe csatolható.
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A Képviselő-testület
2009. szeptember 10-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A féléves beszámoló és a hozzá kapcsolódó költségvetés-módosítás elfogadása
A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. I. félévi beszámolóját 175 411 ezer forint bevételi teljesítéssel és 198 915 ezer forint kiadási teljesítéssel elfogadja, melyből a szlovák kisebbségi önkormányzat 428 ezer forint bevételi teljesítés 196 ezer forint kiadási teljesítés.
A testület előirányzat módosítás miatt megalkotta 9/2009.(IX.11.) Kt. rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.13.) Kt. rendelet módosításáról.
2. A kerékpárút tanulmányterv véglegesítése
A Képviselő-testület a korábban kötött keretszerződés alapján megbízást ad a PannonÚt Kft-nek
arra, hogy a vasútállomástól a Skála-térségig megvalósítandó kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveit készítse el a testület által elfogadott I. nyomvonalra (az 1. sz. főút mentén) belterületi és külterületi szakasz bontásban. A tervezett előzetes kivitelezési költség 105 millió forint + ÁFA. Pályázati lehetőség esetén a pályázatot az elkészült tervek alapján be kell nyújtani.
3. Hulladékszállítási díj felülvizsgálat megindítása
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi- és falufejlesztési bizottságot azzal, hogy tárgyalásokat folytasson az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-vel a jövő évi
hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban, elsősorban a menedzsment költségek tekintetében annak érdekében, hogy az év végén a szolgáltatási díjak elfogadása zökkenőmentes legyen.
4. A karácsonyi díszkivilágítás előkészítése
A Képviselő-testület az adventi díszkivilágítás kihelyezésére 500 ezer forint keretösszeget állapít meg. A testület megbízza a polgármestert, hogy az E-ON-tól szükséges engedélyt, illetve három pár díszoszlopra vonatkozó árajánlatot szerezze be. A díszek kihelyezése december
6-ig történjen meg.
5. A Kisködmön Nonprofit Bt. kérelme
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Kisködmön Bt. a saját napközijében ellátottak
részére napi 10-15 adag ételt vásároljon, a térítési díj megállapításához a testület megalkotta
10/2009.(IX.11.) Kt. rendeletét az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményeknél
folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, a gyermekétkeztetésért, valamint a gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(IX.10.) Kt. rendelet módosításáról.
6. A közterületek használatáról és tisztántartásáról szóló rendelet felülvizsgálata
A képviselő-testület megalkotta 11/2009.(IX.11.) Kt. rendeletét a közterületek használatáról
és tisztántartásáról.
7. Egyebek
a) Rendeletek áttekintése. A Képviselő-testület áttekintette a hatályban lévő rendeleteit, és
azok között nem talált olyat, amely ellentétes lenne a „Belső piaci szolgáltatásokról” szóló
2006/123/EK irányelvben foglaltakkal.
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b-c) Közbeszerzési terv módosítása, közbeszerzési bíráló bizottság megalakítása. A képviselő-testület módosította a közbeszerzési tervet, és megválasztotta a bíráló bizottság
tagjait.
d) Óvodai méltányosság. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az óvodában ellátott két kanadai állampolgárságú gyermek – akiknek honosításuk folyamatban van –, ellátásáért 2009.
december 31-ig ne kérjen külön térítést az önkormányzat.
e) Beszámoló a könyvtárosi és kommunikációs referensi munkakörben elvégzett munkáról.
A Képviselő-testület elfogadja a könyvtárosi és kommunikációs referensi munkakörben elvégzett munkáról készült beszámolót. A testület egyetért azzal, hogy Feketsné Kisvarga Anita
könyvtárosi és kommunikációs referensi feladatok ellátására szóló munkaszerződése 2010.
december 31-ig változatlan feltételekkel meghosszabbításra kerüljön.
f) Idősek Napja előkészítése. A 70 év feletti lakosok idősek napjára október 16-án kerül sor a
Művelődési Házban.
g) A hegyközség ingatlantulajdonosainak anyagi támogatás iránti kérelme. A Képviselő-testület a Hegyközségi Egyesület kérésére egyeztető tárgyalást kezdeményez a VÍZMŰ-vel a
szőlőhegyi vízdíj rendezése, illetve a vízhálózat szolgáltatónak történő esetleges átadásáról.
Az önkormányzat a vízdíj-hátralék rendezéséhez anyagi támogatást nem tud nyújtani.
h) Baromállás dűlő. A Képviselő-testület rész-falugyűlést tart 2009. október 1-jén a Baromállási dűlőben lakók részére, melyen felmérésre kerül, hogy mik azok a fejlesztési elképzelések, amelyek a költségvetésben rendelkezésre álló 2,5 millió forint keretből megvalósíthatóak.
i) Vértesszőlős vízellátásának fejlesztése. Az ÉDV Rt. a község hosszú távú vízellátás fejlesztésére 3 koncepció készített. A vezetékrendszert ketté kell választani az Ady E. u. vonalában,
alsó és felső szakaszra. A megfelelő víznyomás elérése érdekében a felső szakaszon víznyomás fokozó beépítése, vagy víztorony létesítése látszik szükségesnek. Tekintettel arra, hogy a
múzeum fölötti terület természetvédelmi terület, mindenképpen szükséges előzetes vélemények bekérése a hatóságoktól. Erre az ÉDV Rt. figyelmét fel kell hívni.
j) Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat csatlakozik az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. Erre a célra a 2010. évi költségvetésében 500 ezer forint keretösszeget biztosít.
k) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Egyesített Szociális Intézmények ellátási területén, így Vértesszőlősön is bevezesse a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az idős, egyedül élő rászorultak részére.
l) Horváth Sándor munkaviszony megszűnése. A Képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a tájékoztatóját arról, hogy Horváth Sándor iskolaigazgató közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel 2009. november 30. napján megszűnik. A részére kifizetendő illetmény az iskola költségvetésében rendelkezésre áll.
m) Rendezési tervet érintő kérdések. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a rendezési
tervet módosító javaslatok között szerepeljen a Kánya utca folytatásában kialakuló építési telkekre vonatkozóan a rendezési terv 11. paragrafusát módosító javaslat.
8. Beszámoló a két ülés közötti időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették.
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A Képviselő-testület
2009. október 15-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntése
1. Tájékoztató a civil szervezetek önkormányzati támogatásának felhasználásáról és az együttműködés eredményességéről
A Képviselő-testület elfogadja a községben működő civil szervetek – Vöröskereszt, Egyházközség, Pátria Faluközösségi Egyesület, Szőlőhegyi Közösségi Egyesület, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, valamint a Vértesszőlős Sport Egyesület – beszámolóját az önkormányzati támogatás felhasználásáról és az együttműködés teljesítéséről. A jövő évre vonatkozó támogatások igénylése a 2010. évi költségvetés tervezésekor – január, február hónapban történhet, amihez kapcsolódóan kerülhet sor az éves beszámolóra is.
2. Az Általános Iskola 2009/2010. évi tantárgyfelosztásának elfogadása
A Képviselő-testület az Általános Iskola 2009/2010. tanévre vonatkozó tantárgyfelosztását
az iskola által előterjesztettek szerint jóváhagyta, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés, valamint a honlapon
megjelenítendő közzétételi listát – az iskola által előterjesztettek szerint jóváhagyta. A Képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását – a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés, valamint a honlapon megjelenítendő közzétételi listát – az iskola által előterjesztettek szerint jóváhagyta.
3. Döntés a Múzeum u. Petőfi u., Arany J. u. felújítására lebonyolított közbeszerzési eljárás
tárgyában
A Képviselő-testület a Múzeum u., Petőfi u., Arany J. u. útépítési munkáira meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertesének hirdeti a Swietelsky Kft.-t, második helyezettnek pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. A testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szerződést kösse meg a kivitelezővel.
4. Döntés a Valusek u. járdaépítés felújítására lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgyában
A Képviselő-testület a Valusek utca páros oldalának járdaépítési munkálataira meghirdetett
pályázat nyertesének a Vértes-út Kft.-t hirdeti, a második helyezettnek pedig az Extreme-Park
Kft.-t. A testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a szerződést kösse meg a kivitelezővel.
5. Döntés a LEADER és ÚMVP pályázatok benyújtásáról
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a LEADER pályázat keretében pályázatot nyújtson
be Vértes László: Kavicsösvény című könyvének újbóli kiadása érdekében. Az önkormányzat
költségvetésében erre a célra 1 millió forint keretösszeget biztosít. A testület megbízza Zoltánfi
Zsuzsanna alpolgármestert, hogy folytassa Vértes László örökösének felkutatását, hogy a szerzői jogdíj kérdésében vele tárgyalást folytasson az önkormányzat.
6. Belsőellenőrzési tevékenység beszámolója, a jövő évi terv elfogadása
A Képviselő-testület a belső ellenőrzés 2010. évre vonatkozó – a Tatabányai Pénzügyi
Ellenőrzési Iroda által elkészített – munkatervet elfogadja. A terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7. Egyebek
a) A Sportcsarnok üzemeltetésének átadása. A Képviselő-testület a Sportcsarnok üzemeltetésére az IMI SZUSE által előterjesztett elképzeléseket jónak tartja. Felkéri az egyesület vezetőjét, hogy készítsen részletes koncepciót az üzemeltetésre vonatkozóan, továbbá alakuljon
egy munkacsoport az önkormányzat részéről, mely összegyűjti az üzemeltetéssel kapcsolatos igényeket, majd ezek összevetését követően kerülhet sor a végleges elképzelések kialakítására.
b) Karácsonyi díszkivilágítás. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy az
adventi díszkivilágítás kihelyezéséhez a szükséges – a statikai vizsgálatra, ill. kivitelező kiválasztására vonatkozó – intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy a díszkivilágítás december elején üzemelhessen.
c) Közterület-felügyelő és településőr foglalkoztatása. A városi rendőrkapitányság küldött tájékoztatást arról, hogy településőr foglalkoztatására van pályázati lehetőség. Hasonló feladatai
lennének, mint a mezőőrnek, csak a településőr a község belterületén tevékenykedne a település közbiztonságának növelése érdekében. A testület úgy foglalt állást, hogy a pályázati feltételeit alaposan tekintse át a döntés meghozatala előtt.
d) Dr. Kiss Csaba útlezárás kérése. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Jókai utca
szőlőhegy felöli végén lévő tulajdonosokat, és a szőlőhegyi érintett ingatlantulajdonosokat
egyeztető tárgyalásra hívja az útproblémák rendezése érdekében. Ha útépítésre kerül sor,
akkor azt csak a helyi rendeletnek megfelelően a lakók 90 százalékos hozzájárulásával lehet megvalósítani.
e) Térfigyelő kamerák elhelyezése. A városi rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a jövő évben lehetőség lesz térfigyelő kamerák elhelyezésére, amire fedezetet pályázat útján lehet szerezni. A pályázathoz szükséges a rendőrség véleményét kikérni a kamerák elhelyezésének indokoltságára vonatkozóan. A testület a pályázati lehetőséggel egyetértett a község közbiztonságának növelése érdekében, és megbízta a polgármestert azzal, hogy a rendőrség illetékesével a szükséges tárgyalásokat folytassa le.
f) A tíz legnagyobb adózó köszöntése. A Képviselő-testület a tíz legnagyobb adózót közös – vacsorával egybekötött – kötetlen beszélgetésre hívja november 5-én. A rendezvény költségeinek fedezetére 150 ezer forint keretösszeget állapít meg a testület.
g) 24 Óra vezető anyag szponzorációja. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 24 Órában vezércikk jelenjen meg a község életéről. A vezető anyag szponzorációjára bruttó 37 ezer
forintot biztosít a költségvetésben.
h) Neander-völgyi út szervezése. A Képviselő-testület tanulmányutat tervez Neander-völgybe a múzeum fejlesztéséhez tapasztalatok szervezése érdekében. A tanulmányút költségeihez Szűcsné Posztovics Ilona egész éves tiszteletdíját ajánlja fel, míg dr. Pluhár Szilvia, Bedei
Sarolta, Szabó Mária, dr. Bogár István, Zoltánfi Zsuzsanna és dr. Hajba Tamás egy havi tiszteletdíját (37 ezer forint/fő), illetve a polgármester éves jutalmából 38 ezer forintot.
i) Belterületi út pályázat – kiegészítés. A Képviselő-testület a 96/2009.(V.14.) Kt. határozatában foglaltakat az alábbiak szerint erősíti meg: A Közép-dunántúli Régió által a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására kiírt pályázatra Vértesszőlős Tanács utca páratlan oldalának felső részén az út felújítására pályázott. (azonosítószám: 1100039/09TEUT). A támogatási szerződés megkötése érdekében Vértesszőlős Község Képviselő-testülete az alábbi költségmegosztásnak
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megfelelően a szükséges önrészt biztosítja. Saját forrás: 2 287 812 forint, igényelt támogatás: 2 287 812 forint, teljes költség: 4 575 624 forint.
j) Alapító okiratok. A Képviselő-testület jogszabályváltozás miatt módosította a Polgármesteri Hivatal, az Általános Iskola és a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát.
k) Jótékonysági koncert. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az egyházközséggel együttműködve 2010. január 22-én újabb jótékonysági koncert lebonyolítására kerül sor a templomban Pitti Katalin operaénekes közreműködésével. A koncertet követő fogadás költségeihez az
önkormányzat 25 ezer forint keretösszeget biztosít a 2010. évi költségvetésében.
8. Beszámoló a két ülés közötti időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették.

A Képviselő-testület
2009. november 12-én megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
Az Agricola Zrt. trágyakomposztálójával kapcsolatos lakossági panaszok
A testület egyetért azzal, hogy az Agricola Zrt. trágyakomposztáló üzeme által kibocsátott
bűz megszüntetése érdekében a szakhatósági eljárás felülvizsgálatát kezdeményezze. A szakhatóságok – a Közép-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Felügyelőség és a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal – az alkalmazott technológiára vonatkozóan adjon szakvéleményt, illetve állapítson meg határértékeket a bűzkibocsátás mértékére vonatkozóan. Az Agricola Zrt-vel
tárgyalást kell folytatni annak érdekében, hogy e szakhatósági eljárás idejére függessze fel trágyakomposztáló tevékenységét annak érdekében, hogy a környéken lakókat a kibocsátott bűz
ne zavarja.
Sólyom, Kavics és Halastó utcai útépítés
A testület egyetért azzal, hogy lakossági kezdeményezéssel a Sólyom utca, Kavics utca és
a Halastó utcákban 4 méter széles, szegély nélküli 1 rétegű aszfaltozással szilárd burkolatú út
épüljön. Az önkormányzat az útépítés előkészületeit 2010. január hónapban megkezdi. Az érintett ingatlanok tulajdonosai a kivitelezés teljes költségét – előzetes árajánlat szerint összesen
mintegy bruttó 8,3 millió forint – 100 százalékban előfinanszírozzák.
Az önkormányzat vállalja, hogy a kivitelezési költség 50 százalékát két egyenlő részletben,
kamatmentesen – a 2010. évi és 2011. évi költségvetése terhére tárgyév március 31-ig a lakók
közösségének visszafizeti, melyről az érintett lakókkal szerződéseket köt.
1. Tájékoztató az I-III. negyedéves gazdálkodásról
Előirányzatok módosulása miatt a testület megalkotta 12/2009.(XI.13.) Kt. rendeletét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.13.) Kt. rendelet módosításáról. A 2009.
évi I-III. negyedéves beszámolóját 294 681 ezer forint bevételi teljesítéssel és 290 163 ezer
forint kiadási teljesítéssel, melyből a Szlovák Kisebbségi önkormányzat 571 ezer forint bevételi teljesítéssel és 239 ezer forint kiadási teljesítéssel elfogadta.
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2. A költségvetési koncepció elfogadása
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját a polgármester által előterjesztettek szerint elfogadta.
3. Beszámoló az adóbevételi terv időarányos teljesítéséről és az adózási tevékenységről
A testület a beszámolót elfogadta.
4. A következő évi bérleti díjak és közterület-használati díjak felülvizsgálata
A testület nem módosított a jelenleg érvényben lévő díjakon.
5. E gy e b e k
a) Önkormányzati vagyonbiztosítás. A képviselő-testület az önkormányzat vagyontárgyainak biztosítására 2009. január 1-jétől az AEGON Biztosítót bízza meg az árajánlatban megadottak szerint.
b) Döntés a LEADER és ÚMVP pályázatok benyújtásáról. A testület megerősíti azt a döntését, hogy
a LEADER pályázat keretében pályázatot nyújtson be Vértes László: Kavicsösvény című könyvének újbóli kiadása érdekében. A pályázaton nyerhető összeg max. 12 ezer euró, melyhez önrészként az önkormányzat költségvetésében erre a célra 1 millió forint keretösszeget biztosít. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely vidéki örökség megőrzése intézkedése keretében
max. bruttó 60 ezer euró támogatásra az egyházközség a templom felújítására pályázatot nyújt be.
Az önkormányzat az esetleges további tervezési költségeket és a pályázati sikerdíj finanszírozását
a korábban megállapított 5 millió forint terhére 2010. évi költségvetésében vállalja. Az önkormányzat kéri az egyházközséget a belső felújításhoz szükséges kb. 3 millió forint finanszírozására. A tetőszerkezet felújításához a Székesfehérvári Püspökség anyagi támogatását kérik.
c) Digitális térkép vásárlása a településrendezési terv módosításához. A testület nem kíván
élni azzal a lehetőséggel, hogy a községről digitális térképet rendeljen meg.
d) Év végi jutalomkertet megállapítás. A képviselő-testület az önkormányzati dolgozók jutalmazására jutalomkeretet állapít meg egy havi bruttó bértömeg 45 százalékában. Az általános
iskolában és az óvodában a meglévő bérmaradvány kerülhet kiosztásra, lehetőség szerint
adó- és járulékmentes formában.
e) Karácsonyi díszkivilágítás. A Képviselő-testület az adventi díszkivilágítás kihelyezése érdekében a korábban megállapított kereten felül 300 ezer forint összeget állapít meg.
g) Intézmények energiakorszerűsítése. A testület az önkormányzati intézmények energia-korszerűsítésének megvalósítása érdekében intézkedési tervet fogad el a benyújtandó KEOP pályázat előkészítésre.
6. Beszámoló a két ülés közötti időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették. A testület döntött a pályázat kiírásáról a
kulturális szervező munkatárs munkakör betöltésére, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat bírálata is megtörtént.
Tisztelt Lakosság!
Mint ahogy arról a Hírmondó korábbi számaiban már olvashattak, a Petőfi
Sándor, Arany János és Múzeum utcák teljes útfelújítása 2010-ben meg fog
valósulni. A beruházás 2010. június 30-án fejeződik be. A munkálatok február 15-én az engedélyezett fák és bokrok kivágásával kezdődnek.
Dr. Nagy Sándor
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A Képviselő-testület
2009. december 10-én megtartott
ülésének napirendjei és döntései
1. 2010. évi hulladékszállítási díj megállapítása
A testület megalkotta 13/2009. (XII.11.) Kt. rendeletét a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002.(XII.21.) Kt. rendelet módosításáról. A rendelet értelmében a lakosság által fizetendő díjtételek 2010. január 1-jétől:
75 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
194 Ft + ÁFA
80 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
208 Ft + ÁFA
110 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
319 Ft + ÁFA
240 literes edény egyszeri ürítése díjbeszedéssel:
668 Ft + ÁFA
Kiegészítő műanyag zsák:
257 Ft + ÁFA/db
2. A régi hulladéklerakó rekultivációja
A Képviselő-testület egyetért azzal, a volt szeméttelep területének tulajdonosait egyeztető megbeszélésre hívja az önkormányzat a terület rekultivációja, illetve lehetséges területszerzés érdekében a Sólyom utca 1. sz. főútra való csatlakoztatása érdekében. A megbeszélésre kapjon meghívót Várkonyi Erzsébet szakértő.
3. Pályázati támogatásokról döntés
A testület egyetért azzal, hogy a TÁMOP 3.1.5-09/A-2 kódszámú, Pedagógusképzések (a
pedagógia kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című pályázatra az Általános Iskola – a Kocsisné Jenei Erika projektmenedzser által elkészített – pályázatot benyújtsa. Mint fenntartó hozzájárul az iskola két pedagógusának pályázat keretében történő továbbképzéséhez. A pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges, tekintettel arra,
hogy a pályázat 100 százalékos támogatottságú. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy
a TÁMOP 6.1.2/A/09/1. kódszámú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázatra – a Kocsisné Jenei Erika projektmenedzser által elkészített – pályázat benyújtásra kerüljön. A pályázat célja a község egészségfejlesztő programjainak
folyamatos, egy éven keresztüli egészségmegőrző tevékenységeinek támogatása. A pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges, tekintettel arra, hogy a pályázat 100 százalékos támogatottságú.
4. Kulturális munkatárs állásra kiírt pályázatról döntés
A testület Gergely Anita pályázót bízta meg a kulturális munkatárs feladatainak ellátásra 2009.
december 15-től 2010. március 15-ig határozott időre.
5. Adórendelet felülvizsgálata
A testület nem módosította az adórendeletet, a kommunális adó bevezetésére tett javaslat nem
kapta meg a megfelelő számú támogatottságot.
6. A 2010. évi munkaterv elfogadása
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi munkatervét elfogadja. A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Határidő: folyamatos. Felelős: dr. Nagy Sándor polgármester
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7. E g y e b e k
a) Dr. Farkas Noémi ügyvéd megbízási szerződés meghosszabbítás. A képviselő-testület 2010.
január 1-jétől 2010. december 31-ig Dr. Farkas Noémi ügyvédet bízza meg állandó jelleggel
jogi képviselőnek. A 2009. január 5-én kelt megbízási szerződésben foglalt díjazásnak megfelelően fizetendő díj nettó 70 000 forint összeg a jogi tevékenységért, valamint további nettó
10 000 forint díjazás a jogsegély-szolgáltatásért.
b) Folyószáma hitelkeretről döntés. A testület nem kívánja igénybe venni a K&H Bank által
ajánlott folyószámla-hitelkeretet. Amennyiben arra szükség lesz – beruházáshoz kapcsolódóan – dönt majd a testület esetleges hitel felvételéről.
c) Településőr foglalkoztatása. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Gombás Lajos falugondnok feladatainak átszervezésével a településőri feladatok is ellátásra kerüljenek. A testület megbízta a polgármestert az átszervezéssel, ill. pályázati előkészítéssel kapcsolatos teendők ellátásával.
d) Téli síkosság-mentesítés. A Képviselő-testület a téli síkosság-mentesítési feladatok ellátásával az Extreme Park Kft-t bízza meg. A testület megbízza a polgármestert, hogy a Kft-vel a
szerződést kösse meg.
e) Orvosi ügyeletről megállapodás. A Képviselő-testület a központi orvosi ügyelet ellátására
vonatkozó szerződést jóváhagyja, kérve azt, hogy az ellátást ténylegesen igénybe vevőkről készüljön egy statisztikai kimutatás.
f) Polgármesteri és alpolgármesteri jutalom megállapítása. A Képviselő-testület a 2009. évi
munkája elismeréseként dr. Nagy Sándor polgármester részére 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű, továbbá Tóth Béla és Zoltánfi Zsuzsanna alpolgármesterek részére szintén egy
havi tiszteletdíjuknak megfelelő összegű jutalmat állapít meg, lehetőleg adó- és járulékmentes juttatásokkal.
g) Szociális rendelet módosítása. A testület megalkotta 14/2009.(XII.11.) Kt. rendeletét a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2009.
(V.15.) Kt. rendelet módosításáról.
j) Iskolabővítési tervek. A Képviselő-testület a CEREDOM Kft javaslatát, mely az Általános Iskola bővítését szalmatechnológiával valósítaná meg elfogadja. A tervezés során a Plan Bau
Kft. vizsgálja tovább azt, hogy a szalmatechnológia alkalmas és gazdaságos-e egy közintézményi funkciót ellátó építményre. A testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés módosítására.
8. Beszámoló a két ülés közötti időszakról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A két beszámolót a testületi tagok tudomásul vették.
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Tisztelt vértesszőlősi Választópolgár!
Úgy gondolom, hogy ma Magyarországon a tisztességes munkából élő, józanul
gondolkodó emberek többsége úgy érzi, hogy az ország nagyon rossz úton jár.
A rendszerváltozáskor nem ilyen jövőre gondoltunk, optimisták voltunk.
Mára az ország súlyos társadalmi, morális és gazdasági válságba került.
Az elmúlt 20 évben rengeteg lehetőséget elszalasztottunk, a politika öncélúvá vált,
nem az állampolgárok többségét, hanem önös célokat és lobbi érdekeket szolgál.
A parlamenti képviselők szavazóbábukká váltak, nem választóik, településük és lelkiismeretük alapján szavaznak, hanem a frakciók elvárásai szerint.
Az országot átszövi a korrupció, a mutyizás, a tisztességes munkának, tudásnak,
szorgalomnak nincsen becsülete, az ügyeskedés, helyezkedés és a könnyű haszon
kétes eszközökkel való megszerzése érdemmé vált.
Botrányos a pártok finanszírozása, a választási rendszer az igazi demokrácia, a párbeszéd és egyeztetések, közös érdekek keresése helyett a nagy pártoknak kedvez,
szinte lehetetlenné teszi függetlenek vagy kis pártok indulását.
Sokan, ahogy én is, úgy gondolom, hogy ez nem mehet így tovább. Változtatni
kell, és ez csak rajtunk múlik.
A közöny és a szélsőséges indulatok gerjesztése óriási hiba és nem segít megoldani
az ország bajait. Mivel a teljes politikai elit hiteltelenné vált, az eddig nem politizálóknak és a civileknek kell átvenni a közügyek irányítását, befolyásolását.
A fentiek miatt vállaltam el a Lehet Más a Politika felkérését, és Komárom-Esztergom megye 2. sz. (tatai) választókerületében az egyéni képviselőjelöltséget párton
kívüliként, a párt támogatásával. Ugyanis a mai választási rendszerben a független
jelölteknek gyakorlatilag nincsen esélyük sem a kopogtatócédulák összegyűjtéséhez, sem egy választási kampány megszervezéséhez és lebonyolításához.
Ezúton meghívom Önt a 2010. február 24-én 18.00 órakor a Művelődési Házban
kezdődő lakossági fórumra, melyen tisztelettel várom kérdéseit.

Politik ai

hirdetés

Kérem, támogassa jelölésem az ajánlószelvényének átadásával a szórólapon megadott címekre!
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Köszönettel:
Dr. Nagy Sándor
polgármester, képviselőjelölt

A Képviselő-testület
2009. december 17-én megtartott
ünnepi ülésének napirendjei és döntései
1. Csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása
A testület megalkotta 15/2009.(XII.18.) Kt. rendeletét az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 2/2007.(I.26.) Kt. rendelet módosításáról.
Ez alapján 2010. január 1-jétől a lakossági fogyasztók díja 231 Ft/m3 (alapdíj 165 Ft/hó).
2. Iskolabővítés – óvodafejlesztés
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy új óvoda-bölcsőde építése szükséges. A pályázathoz szükséges engedélyezési tervdokumentációk előkészítését meg kell kezdeni, hogy pályázati lehetőség esetén a tervek készen legyenek.
Dr. Nagy Sándor az ünnepi testületi ülés keretei között köszöntötte az önkormányzat nevében
Törökné Pátrovics Erika óvodavezetőt, aki ebben az évben ünnepelte 30 éves munkaviszonyának jubileumát. Munkájához további sok erőt, egészséget kívánt.
Az önkormányzat nevében megköszönte a Művelődési Ház korábbi vezetőjének, Persik Istvánnénak
tevékenységét, aki új munkaviszonyt létesítése miatt az önkormányzattól megvált. Egyben bemutatta az új kulturális munkatársat, Gergely Anitát, aki december 15-től látja el ezt a feladatot.
Az év végéhez közeledve a polgármester köszönetét fejezte ki az egész éves munkáért az önkormányzat minden dolgozójának, intézményvezetőknek, képviselőknek, a bizottságok külsős
tagjainak, a civil szervezetek vezetőinek és tagságának, hiszen csak közös összefogással lehetett megvalósítani mindazt, amit az önkormányzat 2009. évben elért. Kellemes ünnepeket, boldog, eredményekben gazdag új esztendőt kívánt mindenkinek.

Lakossági tájékoztatás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzata tárgyalásokat folytat a Sportközpont üzemeltetésének bérbe adásáról.
A „külsős” általi üzemeltetést a költségek csökkentése, szervezési feladatok átadása és a sportszakmai munka fejlesztése egyaránt indokolják. A pályáztatás
természetesen nyilvánosan fog zajlani. A szerződéskötés határozott időre, 2010.
december 31-ig tervezett az első „próba” időszakra. A Sportközpont működtetését ez alapján a jövőben a tervek szerint nem az önkormányzat fogja végezni,
azonban hangsúlyozzuk, hogy ez sem a VSE szakosztályai, sem az iskola, sem
pedig az önkormányzati rendezvények szempontjából nem fog hátrányt jelenteni,
az általuk történő igénybevétel lehetőségét nem fogja korlátozni.
Remélhetően a kiszervezés a temető üzemeltetéséhez hasonló sikerrel fog járni
és hosszú távon fenntartható lesz.
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