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Visszatekintés – évértékelés
A 2006. október 1-jei önkormányzati választások óta eltelt egy év, az új
Képviselõ- testület legjobb tudásával és szándékával, a lehetõségekhez mérten folytatta tovább községünk napi mûködtetését és fejlesztését. Itt az idõ,
hogy számot vessünk az elvégzett munkáról.
Természetesen az önkormányzat mûködése nemcsak a látványos beruházásokon, útépítéseken, középület felújításokon mérhetõ le, hanem mûködése jelentõs része az állampolgárok jó része számára láthatatlan marad, vagy csak az
intézkedések hatásait tapasztalják.
Az új önkormányzati ciklus eddig eltelt egy éve során a kiemelt feladatok a napi
mûködés biztosítása és jobbítása, valamint a stratégiai fejlesztések megalapozása
volt. A napi mûködés során kiemelt cél volt a hatékonyság, gazdaságosság és
költségtakarékosság növelése.
A fejlesztési kérdések tárgyában a legfontosabb munka egy középtávú stratégia
kidolgozása volt, tervekkel, becsült költségekkel és felhasználható forrás megjelöléssel. Komoly pályázati támogatások elnyerésére csak akkor van esélyünk,
ha világos stratégiával, feladat ütemezéssel, és naprakész tervekkel rendelkezünk,
ugyanis a pályázatok benyújtására a kiírást követõen általában nagyon kevés idõ
áll rendelkezésre. Ezért mindent megtett az önkormányzat, számos pályázatot
nyújtottunk be az elmúlt év során, több esetben sikeresen.
A következõkben az eddig elvégzett munkáról, a legfontosabb intézkedésekrõl
és a közeljövõt érintõ tervekrõl szeretnék áttekintést nyújtani.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

1. Mûködés racionalizálása, szervezetfejlesztés
Költség, Ft
• Téli hóeltakarítási szerzõdés kötése csökkentett költségekkel
(Extreme Park Kft., Egervári Péter)
• Sportcsarnok gondnoki állás pályáztatása és betöltése
• Mezõõri feladatkör megszûntetése
• Távközlési szolgáltató váltása (OnLine System Kft.)
– mintegy 30% költség megtakarítás
• 8 db önkormányzati mobiltelefon elõfizetés vásárlása
– hatékony kommunikáció, hívásköltség megtakarítás (30-40%)
• Költségkímélõ és az alkalmazottak számára is kedvezõbb
év végi jutalmazás (adó- és járulékmentes juttatások)
• Kommunikációs referens megbízása (Persik Istvánné Katalin)
• A fizikai munkakörökben dolgozó alkalmazottak
bérkiegészítésének fenntartása 2007. évre
• Az iskolában az igazgató és a tantestület között kialakult
konfliktusok kezelése
• Munkavédelmi és tûzvédelmi szakember szerzõdéses foglalkoztatása
• A lecsökkent gyermeklétszám és az állami elvonások miatt
az iskolában a pedagógusi álláshelyek csökkentése 3 fõvel
• Kõmûves karbantartó alkalmazása az intézmények
és közterületek fejlesztéséhez
• Községi könyvtáros emelt munkaidõvel történõ foglalkoztatása
• Kedvezmények kérése az iskola élelmiszer beszállítóitól,
eseti helyett havi vagy 2 heti számlázás
• Az önkormányzati ingatlanok bérleti szerzõdéseinek felülvizsgálata,
bérleti díj módosítások
• A vasúti megálló környékének fokozottabb tisztán tartása
(a MÁV feladata lenne)
• Az 1. sz. fõút Valusek u. szakaszának iszap mentesítése
Tervezett feladatok a közeljövõben:
• A Takarnet földhivatali nyilvántartó program beszerzése
• Az önkormányzati dolgozók munkaköreinek áttekintése,
új munkaköri leírások készítése
• A közterület fenntartási, ápolási feladatok segítésére
használt kisteherautó vásárlása
• Az intézmények folyamatos felújítása a karbantartó csoporttal
2. Fejlesztések, beruházások

50 000

3 000 000

• Az Északi lakóterületen a Halastó-Meredek-Kispatak-Csalogány u.
által határolt terület kertvárosi jellegû besorolása építési telkek kialakításához
• Az Északi lakóterület alatti volt homokbánya belterületbe vonása
lakótelkek kialakításához
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• 1956-os emlékmû és park létrehozása
147 000
• Adventi díszkivilágítás kialakítása lakossági felajánlásokkal
kiegészítve (Valusek u., sport u., intézmények)
1 500 000
• Kertalja u. közvilágítás fejlesztése Gáli Sándor támogatásával
126 000
• Vállalkozói est szervezése 80–100 résztvevõvel, a legnagyobb
10 adózó köszöntése
250 000
• 4 db fából készült hirdetõtábla elhelyezése
a község forgalmas pontjain
250 000
• A volt gázcsere telep megvásárlása és lebontása
a falukép javítása érdekében
1 100 000
• Az újszõlõk legfelsõ útján vízvezeték építés támogatása
300 000
• 3 db pályázat benyújtása a Petõfi, Kossuth, Rákóczi,
Széchenyi és Árpád utcák burkolatának felújítására
720 000
• Az Agricola-Zrt.-vel szembeni, 1. fõút melletti ingatlanokra
településrendezési terv készítése
(gazdasági, kereskedelmi célú hasznosításhoz)
0
• A Testület 2006-2010. közötti gazdasági programjának elfogadása
• Az óvodai játszótér fejlesztésének támogatása
610 000
• A templomi orgona felújításához árajánlatok beszerzése,
gyûjtés indítása
• A Tájház bõvítése a Tengertánc és a LEADER
pályázatokon nyert 1 M Ft + 4 M Ft felhasználásával
6 500 000
• Hosszútávú fejlesztési stratégia kidolgozása
(feladatok, tervezés, költségigény, forrásszerzés)
• Szerzõdés kötése pályázatíró céggel (Absolvo Consulting)
hatékony és professzionális pályázat menedzseléshez
• Az Agip benzinkúttal átellenes, az 1. sz. fõút és a vasút közötti
terület rendezési tervének elindítása kereskedelmi tevékenységhez,
ehhez és a Ker-Est térséghez csatlakozó csomópont terveztetése
• Rendezési terv készítése az. 1. sz. fõút Tata felõli vége és
a Baji árok közötti terület kereskedelmi hasznosításához
• Kerítés megépítése az Ady E. utcán az útszélesítés utáni
rézsûs telek rendezéséhez
100 000
• „Közkincs” pályázat benyújtása az iskolai és a községi
könyvtár fejlesztéséhez és a hangosító eszközök beszerzéséhez
• Korszerû hangosító rendszer vásárlása közösségi rendezvényekhez 700 000
• A falu két végén sebességjelzõ készülékek elhelyezése
400 000
• Telkek vásárlása az iskola bõvítéséhez
11 000 000
• Iskola felújítása (lambériázás, festés)
550 000
• John Deere kommunális kistraktor vásárlása
a szükséges eszközökkel
7 600 000
• A Vasútállomás melletti Országzászló Tér felújítása
2 500 000
• A Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének felújítása
2 500 000
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• A Múzeum u. – Valusek u. keresztezõdésében
a közterület rendezése
100 000
• Az Ady E. utcai kõ támfal folytatása és szervizút építése
2 500 000
• 2 új szelektív hulladékgyûjtõ sziget létesítése, az összes (6 db)
sziget alatt térkõ burkolat építése
3 500 000
• A temetõ elõtti árok beszakadásának megállítása beton burkolattal 250 000
• A Tanács u. alsó részén (a Takarékszövetkezettel szemben)
a szennyvíz átemelõ talajszintre süllyesztése
• A Múzeum u.–Vértes L. u.–Arany J. u.–Petõfi S. u. felújítására tervek
elkészítése, pályázat benyújtása
5 100 000
• Mobil WC építésének támogatása a Pátria Faluközösségi Egyesület
kivitelezésében (anyagköltség)
300 000
Tervezett feladatok a közeljövõben:
• Köszöntõ táblák elhelyezése a falu két végén
• Sport u. útépítés
• A mûemlék jellegû tûzoltó kocsi felújítása, kihelyezése
a Tanács utcára
• A Tanács u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása multifunkcionális
épülethez (Mûvelõdési ház, Polgármesteri hivatal, könyvtár stb.)
• A tûzoltó szertár alsó épületének felújítása
• A Tanács u. alsó szakaszán a páros oldalon az eternit
ivóvíz vezeték cseréje
• A Vértes L. u. feletti földút felújítása
• Az iskola udvarának felújítása (burkolatok)
• Az önkormányzat 5 M Ft-al támogatja a Nemzeti Múzeum
bemutató épületének jövõbeli fejlesztését

350 000
11 000 000
150 000
45 000 000
1 000 000

1 700 000
5 000 000

3. Kultúra, sport
• A Szõllõsi Krónika megjelenésének anyagi támogatása
400 000
• Az iskolai sítábor támogatása
40 000
• Vértesszõlõs honlapjának elkészítése és üzemeltetése
Mórocz Tamás munka felajánlásával, tárhely bérlés,
@vertesszolos.hu e-mail címek létrehozása az intézmények számára
• Emléklapok készítése a vértesszõlõsi újszülöttek, letelepedõk
és friss házasok számára
• A Hírmondó havi rendszerességû megjelentetése,
a Testületi ülések jegyzõkönyv kivonataival
• Megállapodás kötése a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal
a mûködés feltételeinek biztosítására
• Keretszerzõdés kötése a 24 Órával (több információ a településrõl,
kedvezményes hirdetési lehetõség)
570 000
• Az általános iskolában az angol nyelv tanórai oktatásának
megkezdése felmenõ rendszerben
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• A mazsorett csoport támogatása a lengyelországi
Európa bajnokságon történõ részvételhez
Tervezett feladatok a közeljövõben:

90 000

• Az iskolai és községi könyvtár berendezéseinek cseréje,
új bútorok, számítógépek beszerzése		
4. Szociális ellátás
• A 70 éven felüliek részére karácsonyi ajándékcsomagok
készítése (222 fõ)
• Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása (8 fõ)
• Települési szilárd hulladék elszállítása: a legkisebb
edényeknél (75-80 l) alacsonyabb mértékû díjemelés (2%)
• A baromállási dûlõben a gyermekvédelmi és családsegítési
feladatok átmeneti megoldása saját alkalmazottal
• Az ÖNO átadása a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
által mûködtetett Egyesített Szociális Intézmények részére
(költségmegtakarítás, ellátási és szakmai színvonal fejlesztése)
• A Samufalvi Óvoda tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésével
12 fõs bölcsõdei csoport létrehozása
• Az önkormányzati dolgozók gyermekei számára (36 fõ)
iskolakezdési támogatás
Tervezett feladatok a közeljövõben:

2 000
305 000

860 000
360 000

• A Patika minden igényt kielégítõ, zavartalan mûködésének biztosítása

ÉRTES ÍTÉS
Vértesszőlős Község Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2007. november 9-én (pénteken) 18.00 órakor

KÖZM EG H A LLGATÁ S T

tart.

Helye: Művelődési Ház (Vértesszőlős, Tanács u. 79.)
Napirend:
1. A képviselő-testület eddigi tevékenységének ismertetése
2. Fejlesztési tervek, elképzelések
3. Lakossági vélemények
A KÖZMEGHALLGATÁSRA tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt.
Dr. Nagy Sándor polgármester
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Vértesszőlős Önkormányzatának
Gazdasági Programja 2006-2010. közötti időszakra
javaslat
1. Helyzetelemzés
Vértesszőlős község kedvező elhelyezkedése és Tatabánya melletti
gazdasági környezet hatásaként az
országos átlagot meghaladó gazdasági-pénzügyi feltételekkel rendelkezik.
A község rendelkezik az alap infrastruktúrával, így kiépült a belterületi szennyvízcsatorna-rendszer, a gázhálózat,
az ivóvízhálózat, a telefon, a kábel TV,
a követelményeknek megfelelő a háztartási hulladékgyűjtés és elhelyezés,
a szelektív hulladékgyűjtés a lakosság
körében kedvező fogadtatásra talált.
A községen áthaladó 1. sz. főútvonal
túlterhelt. Az út átépítése során kialakított forgalomcsillapítás és súlykorlátozás, de az alap problémát nem oldja
meg.
Sajnos az utóbbi években a politikai
környezet eredményeként az elkerülő
út építése évekre lekerült a napirendről, megvalósítására 2013-ig kevés az
esély.
Intézményeink (óvoda, iskola, polgármesteri hivatal, művelődési ház,
sportközpont, idősek napközi otthona,
egészségház orvosi rendelővel, fogorvosi rendelővel és gyermekorvosi
rendelővel, patika, könyvtár, temető ravatalozóval, tájház) épületeinek állapota
jelentős részben felújításra szorul. Több
esetben (művelődési ház, óvoda, polgármesteri hivatal) az épületek felújítása
helyett új építés célszerűbb lehet.
A helyi civil szervezetek (Pátria Faluközösségi Egyesület, Egyházközség,
Hegyközösségi Egyesület, Nyugdí6

jasklub, Sportegyesület, Polgárőrség)
működnek, hozzájárulnak a falu lakosságának aktív közösségi életéhez, sok
esetben munkájukkal az önkormányzat
működését is segítik.
A helyi tájékoztatást szolgálja a Vértesszőlősi Hírmondó és a kísérleti TV stúdió
és a néhány hónapja elindított honlap.
A kulturális tevékenység része a
nemzetiségi hagyományőrző Zimozeleny kórus és a Fialka táncegyüttes. Hagyományos rendezvényeink: a Tavaszi
Sportfesztivál, Augusztus 20-i falunapi
ünnepségek, a Szüreti felvonulás, Idősek Napja, Falu karácsonya.
Nemzetközi kapcsolataink: a szlovák
Turany és Udvard, valamint a német
Muhr am See településekkel elsősorban
a fiatalok csereüdültetését és nyelvtanulását szolgálják.
Belföldi együttműködéseink fő területe a Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás és az Általér-Szövetség.
2. Főbb célok
2.1. A létrehozott intézmények színvonalas működtetése, fejlesztése:
2.1.1. Samufalvi Óvoda
• A kor igényeinek és követelményeknek megfelelő minőségű szakmai
munka biztosítása, fenntartása.
• Rendszeres évi karbantartási, kisebb felújítási munkák elvégzése. A tető
és a fűtési rendszer jelentős felújításokra
szorul. Lehetőségként felmerül néhány
éven belül új épület létesítése is.
• Az udvari játszótér folyamatos fejlesztése.

• A konyha működését szervezetileg
és pénzügyileg is le kell választani az
Óvodáról, racionalizálni kell szükség
szerint a létszámot, a lehetőségeknek
megfelelően erősíteni kell a vállalkozási
tevékenységet.
• A dologi és rezsi kiadások racionalizálása, folyamatos figyelemmel
kísérése.
2.1.2. Általános Iskola
• A korszerű szakmai követelmények
biztosítása.
• Az oktatási törvény változásainak
és a hatékony működésnek megfelelő
pedagógusi létszám kialakítása.
• Kiemelt feladat a számítástechnika
és különösen az angol nyelv oktatásának megalapozása, személyi és tárgyi
feltételeinek fejlesztése.
• A biztonságos működtetéshez
szükséges karbantartási, felújítási
munkák rendszeres elvégzése különös
tekintettel a régi iskolaépület belső
felújítására.
• Új iskola épület tervezése, a megvalósítás lehetőségeinek vizsgálata.
• A későbbiekben iskolai sportcsarnok építésének megvalósíthatósági
elemzése.
• A dologi és rezsi kiadások racionalizálása, folyamatos figyelemmel
kísérése.
2.1.3. Idősek napközi otthona (ÖNO)
• A szakmai munka javítása, a szervezeti és működési rendszer fejlesztése.
• A jövőben létrehozandó kistérségi
szociális intézménybe történő integráció lehetőségeinek elemzése.
• Az idősek parkjának felújítása.
• Személyszállítási célra 8+1 személyes kisbusz beszerzése.

• Az egészségház Internet kapcsolatának kiépítése, számítógépekkel
történő ellátása.
2.1.4. Művelődési Ház
• A szervezet és a szakmai munka
elmúlt években elért jelentős eredményeinek további fejlesztése.
• A művelődési ház szükséges felújításának megtervezése, pályázati
lehetőségek kihasználásával új épület
megvalósítási lehetőségeinek elemzése, tervezése.
• Maximális kihasználtság biztosítása, a bevételek lehetőség szerinti
növelése, szükség szerint vállalkozói
rendezvények céljára kiadás.
2.1.5. Tájház
• Az elnyert pályázati források kiegészítésével a vizesblokk és a bemutató
épületek felépítése, felújítások, bemutató udvar kialakítása.
• Az összegyűjtött tárgyi emlékek,
bemutatott eszközök rendszeres
karban tartása.
• A Művelődési Ház irányításával az
igény szerinti nyitva tartás megszervezése.
• A szőlőhegyi bemutatóterem színvonalas kialakítása.
2.1.6. Sportközpont
• Az intézmény megfelelő működési
színvonalának biztosítása a szükséges
karbantartásokkal.
• A szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása az intézmény igénybe
vevők számára.
• Racionális energia felhasználás,
folyamatos költség ellenőrzés.
• Maximális kihasználtság biztosítása, a bevételek lehetőség szerinti
növelése, szükség szerint vállalkozói
rendezvények céljára kiadás.
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2.1.7. Egészségház és Gyógyszertár
• Az egészségügyi intézmények
továbbra is vállalkozásba adással működnek, a szervezeti forma változtatása
nem indokolt.
• Az évi karbantartási feladatokat a
költségvetésben meghatározott mértékben kell megvalósítani.
• Az egészségház Internet és számítógép ellátottságát meg kell oldani.
• A gyógyszertár bérleti díját felül kell
vizsgálni, a jelenlegi rendkívül alacsony
díj emelésével legalább a karbantartási
költségeket fedezze.
2.1.8. Temető
• Folytatni kell a terület bozót mentesítését és az ápolt környezet megteremtését.
• A ravatalozóban temperáló fűtési
lehetőséget kell kiépíteni.
• A Múzeum utca felé eső homlokzati
kerítés és igényes parkoló kiépítése
mielőbbi feladat.
2.1.9. Polgármesteri Hivatal
• Az informatikai rendszer felülvizsgálata szükséges ( számítógépek, hálózat,
irodai eszközök. Átfogó informatikai
fejlesztési stratégiát kell létrehozni az
átgondolt fejlesztésekhez és esetleges
pályázati lehetőségek kihasználásához.
• Csak a szükséges felújításokat kell
elvégezni, a legjobb megoldás új épületbe költözés lenne.
2.1.10. Vértesszőlősi Közösségi TV
• Folytatni kell a fejlesztéseket (szoftver, hardver eszközök).
• Stabil személyi háttér kialakítása.
• Naprakész híranyagok közlése.
• A szolgáltatási jelleg erősítése, a
vállalkozói hirdetési lehetőségek maximális kihasználása.
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2.2. A község infrastruktúrájának,
közüzemi szolgáltatásainak korszerű
és színvonalas működtetése és fejlesztése
2.2.1. Utak, csapadékvíz elvezetés
• Az önkormányzati hatáskörű belterületi utakat szilárd burkolattal kell
ellátni, melynek ütemezésében meghatározó a lakossági hozzájárulás és
a pályázati lehetőségek (hazai és EU
társfinanszírozás).
• A község teljes belterületére vonatkozó (utca szinten elindulva) csapadékvíz-elvezetési terveket elkészíteni,
aktualizálni szükséges, a meglévő
vízelvezetők folyamatos karbantartása,
felújítása szükséges, az egyes területek
vízelvezetését biztonságosabbá kell
tenni.
• Az útépítési, járdaépítési és felújítási
munkáknál nagyobb szerepet kell biztosítani a lakossági közreműködésnek,
• A külterületi út-karbantartásokat a
közlekedhetőség biztosításával, felújításokat az érintett telektulajdonosok
közreműködésével tervezzük.
2.2.2. Települési folyékony kommunális hulladék
A szennyvízelvezető hálózat kiépült,
karbantartására, felújítására az ÉDV Zrt.
amortizációs alapja a forrás. A tatabányai szennyvíztisztító kapacitása hosszú távra is megoldja akár a növekedés
gondjait is. A teljes körű bekötést figyelemmel kell kísérni. Az északi lakótelep
beruházóitól a kiépült csatorna közmű
önkormányzati tulajdonba fog kerülni.
2.2.3. Települési szilárd kommunális
hulladék
A hulladékszállítás rendszere az
AWE-vel működőképes, a hulladék-elhelyezés a tatabányai regionális telepen

megoldott. 2 új szelektív hulladékgyűjtő sziget építése folyamatban van.
A jövőben meg kell oldani a külterületi
hulladékgyűjtés kérdését. Az illegális
szemétlerakókat meg kell szűntetni, az
illegális szemét lerakást szankcionálni
kell.
2.2.4. Ivóvíz ellátás
Az ivóvízellátás biztonságosan megoldott. A szolgáltatóval el kell érni a
stabil minőség és víznyomás biztosítását. Különösen problémás a Baromállási dűlő vízellátása, ahol a lakossági
kezdeményezéseket ösztönözni és
a lehetőségekhez mérten támogatni
szükséges.
2.2.5. Villamos energia és kommunikációs szolgáltatások
Az elektromos-, telefon-, kábel TV
hálózatok felújításainál és új létesítéseknél szorgalmazni kell a földkábelek
kizárólagos alkalmazását.
2.2.6. Villamos energia és kommunikációs szolgáltatások
Az 1. sz. főút belterületi szakaszára
nyilvános fórumokon és a meglevő
kapcsolatrendszerek által folyamatosan szorgalmazni kell az elkerülő út
építését.
3. Közterületek, környezetvédelem
• Következetesen érvényesíteni szükséges azt az elvet, hogy a közterület
szépítése, karbantartása minden lakó
érdeke, de kisajátítani, kizárólagosan
használni nem szabad. A közterület
használatával kapcsolatos önkormányzati rendeletet szigorúbban be kell
tartatni.
• Meg kell őrizni, sőt a lehetőségek
határáig növelni szükséges a parkok
zöldterületét.

• Folyamatosan fel kell újítani a parkokban lévő emlékműveket.
• A környezetszennyező tevékenységeket fel kell tárni, lakossági összefogással
jelentős mértékben csökkenteni szükséges az illegális hulladéklerakókat.
• A szolgáltatóval minden évben
felül kell vizsgálni a szennyvízcsatornarendszer használatának szabályszerűségét.
• Fel kell számolni a forgalomból kivont járművek közterületi tárolását.
4. Kultúra, sport, idegenforgalom
A Művelődési Ház saját programjai
mellett, ahogy eddig is történt, helyet
kell adjon a helyi civil szervezeteknek
is. A hagyományőrző rendezvények, a
nemzetiségi kultúra ápolása és az ifjúság
kultúrált szórakozása kell hogy a művelődési tevékenység fő iránya legyen.
A civil szervezeteket ösztönözni kell
saját bevételeik növelésére, pályázati
források igénybe vételére.
A külföldi testvér-települési kapcsolatokat olyan módon kell alakítani, hogy
segítsék
– a fiatalok nyelvtanulását,
– a nemzetiségi kultúra őrzését,
– az EU kapcsolatok harmonikus
		 fejlődését.
A községi sport szervezője és irányítója a helyi sportegyesület (VSE).
• El kell érni, hogy a sportegyesület
vezetésében nagyobb számban vegyenek részt pedagógusok.
• Az önkormányzat a létesítmények
biztosításával és anyagi támogatással
segíti a helyi fiatalok és a lakók sportolási tevékenységét, szórakozását
5. Egészségügy és szociális ellátás
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság vezetésével célszerű aktívan
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figyelemmel kísérni a helyi finanszírozás
és gondoskodás rendszerét annak érdekében, hogy
• az ellátás reálértéke ne csökkenjen,
• a rendelkezésre álló erőforrások a
legjobban rászorultaknak, differenciáltan jussanak,
• a házi szociális gondoskodás rendszeres és áttekinthető legyen,
• az idősek napközi otthona a nyugdíjas klub együttműködésével vonzóbb
programokat, szolgáltatásokat nyújtson.
5. Feltételek
5.1. Pénzügyi-finanszírozási feltételek
A pénzügyi tervezések során abból
indultunk ki, hogy
• a normatív állami támogatások reálértéke sajnos csökkenhet, az intézmények működési költségeinek 60-70%-át
állami támogatásból finanszírozhatjuk
• a tervezési időszakban a helyi adók
bevételei nem csökkennek,
• a közfeladatok ellátásában számíthatunk a helyi lakosság és vállalkozók
anyagi és egyéb támogatására,
• pályázatokkal és egyéb támogatásokkal kiegészíthetjük helyi forrásainkat.
5.2. Tárgyi feltételek
A ciklusra szóló tervezési időszak során
az intézmények ingatlanai és az infrastruktúra a működés alapvető feltételeit
kielégítik. A folyamatos karbantartási és a
mértéktartó felújítási tevékenység biztosítja a megfogalmazott célok elérését.
A közterületek esztétikus fenntartásához bővíteni kell a kommunális gépek
körét, javítani minőségét.
5.3. Személyi feltételek
Az intézmények és a hivatal személyi
feltételei összességében rendelkezésre
állnak. Létszámbővítés nem várható, az
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intézmények létszámát szükség szerint a
feladatok minőségi és hatékony ellátásának függvényében racionalizálni kell.
A munkanélküliek számottevő növekedésére nem számítunk, de államilag
támogatott alkalmazásukat továbbra is
figyelembe kell venni.
5.4. Szervezeti feltételek
Az intézmények működtetésének
szervezeti feltételei alapvetően adottak,
az intézményvezetők jogait és felelősségét, valamint a hatékonyságot növelő
szervezeti változtatások lehetőségét a
Képviselő Testület folyamatosan, rendszeresen tekintse át és ha szükséges,
javasolja a változtatásokat.
Az intézményvezetők és beosztottaik
munkaköreit át kell tekinteni, egységes és
új munkaköri leírásokat kell készíteni.
6. Vezetési és ellenőrzési módszerek
Az önkormányzat működésében
következetesen érvényesíteni kell azt
az általános módszert, hogy a testület
és az intézmények feladatorientáltan,
demokratikusan és fegyelmezetten
végzik vállalt munkájukat.
A testületi és bizottsági tagok körültekintően és következetesen betartják
az összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályokat.
6.1. Tervezés és ellenőrzés
A tervezés meghatározó eleme a
költségvetés. Készítésekor a Pénzügyi
és Falufejlesztési Bizottság koordinálásával a bizottságok és az intézmények
javaslatait a Testület több fordulóban
vizsgálja, sorolja, a célok és a feltételek
meghatározásában dönt.
Az ellenőrzés többlépcsős. A hivatal és a könyvvizsgáló folyamatos
ellenőrzésén kívül a Pénzügyi és Falufejlesztési Bizottság negyedévenként

elemzi a gazdálkodás főbb elemeit, és
javaslatokat tesz az intézményeknek, a
hivatalnak és a testületnek.
6.2. Adópolitika
A központilag meghatározott adókon
kívül a helyi adók hozzájárulnak az
intézményi működési kiadásokhoz, de
jellemzően ezek a községi fejlesztések
forrásai.
A testület a helyi adók mértékének
megállapításánál a mindenkori fizetőképesség megőrzésének és a szükséges fejlesztési igények kielégítésének
egyensúlyát tartja szem előtt.

Az aktív adóellenőrzés és intézkedés
a helyi adópolitika szerves része.
6.3. Hitelpolitika
Az önkormányzat hitelpolitikáját az a
szigorú elv vezérli, hogy a ciklusra szóló
tervezési időszakban a célszerűség,
a külső támogatások elősegítése és
a biztonság figyelembevételével csak
az önkormányzati vagyon növelésére
irányuló beruházásokhoz vegyen fel
hitelt.
Vértesszőlős, 2007. április 12.
Dr. Nagy Sándor
polgármester

Vigyázzunk értékeinkre!
Mint ahogy a megyei sajtó is hírül adta, falunkban szeptember 13-ára
virradó éjjel több helyen vandál rongálás történt. A híradásokból kimaradt,
hogy sajnos templomunkba ismét be akartak törni. A zárból a csavarokat
kilazították, és az ajtót feszegették. Egy korábbi templomi betörést követően
a bejárati ajtó zárját megerősítették, így az most jól vizsgázott. A mostani
éjszakán a randalírozóknak szerencsére nem sikerült bejutniuk a templomunkba, mint annak a betörőnek vagy betörőknek, akik ez év tavaszán
elvitték a perselypénzt.
A betörők a családi házakat sem kímélik. Egy-egy ilyen eset után többen
riasztóval látták el a házukat; de önmagában ez nem pótolja a mások értékeinek szemmel tartását.
Abban az esetben, ha gyanús személyeke, vagy viselkedést tapasztalnak az
utcákon, ne legyenek restek akár rendőrséget is értesíteni, akik járőrautóval
perceken belül kiérnek a helyszínre. Persze felelőtlenül ne jelentgessünk, de
ha alapos okunk van rá, hasznos segítésül szolgálhat.
A sok-sok rongálás ellenére vannak, akik a falu szépítésén és az értékek
megőrzésén fáradoznak. Így a polgármesteri hivatal anyagi áldozatvállalásával
és az egyházközség 80 000 Ft-os hozzájárulásával a vasút melletti Országzászló-tér is újjáépülhet. A falu lakossága által 1833-ban állított és 1886-ban
végleges helyére került kereszt a jelenlegi terepszintre kerül. A keresztre új
korpusz mellé Mária-szobor is kerül.
Vértesszőlősi Egyházközség
dr. Dégen László
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Jól indult a tanév…

Iskolai hírek
Zökkenőmentesen indult el a
2007/2008-as tanév az általános iskolában, összesen 164 tanulóval.
Az elsősök és az ötödikesek új bútorokkal felszerelt tantermekben tanulnak.
A cél, hogy évenként minimum két
tanteremben legyenek új padok és székek. Így négy év alatt iskolánk korszerű
iskolabútorral lesz felszerelve.
Idéntől a negyedik osztályosok már
tantervi órában tanulhatják az angolt, a
többi tanuló pedig fakultáción ismerkedhet és tanulhatja ezt az alapvető nyelvet.
Tovább bővült a délutáni foglakozások köre, főleg a sport terén: floor ball,
labdasportok, pin-pong foglalkozások
várják délutánonként a gyerekeket Mátyási Piroska nénivel. Új sláger a hagyományőrző szakkör, melyet Krajczárné,
Erzsike néni vezet.
A diákönkormányzat Csordásné Szilvi
nénivel részt vett a tatabányai Diákparlament előkészítő ülésén. A művészeti
iskolák tanszakai is elindultak (hegedű,
grafika , dráma).
A fentieken kívül még a gitár, furulyaszakkör,Könyvmoly klub, foci várja az
érdeklődőket, de természetesen nagy
hangsúlyt fektetünk a másnapi felkészülésre a napköziben és a tanulószobán.
A különböző fejlesztő foglalkozások is terv
szerint haladnak: a gyerekek szeretnek járni
a logopédiára, fejlesztő foglalkozásokra.

Mihály napi erő és bátorságpróba
már másodszor
Iskolánkban idén másodszor rendeztünk az alsó tagozatosok részére Mi12

hály napi erő és bátorságpróbát. Zöldné
Dóra néni vezetésével a napközisek
felkészülhettek a télre, és legyőzhették
az Által-érnél rejtőzködő sárkányt, aki a
hírek szerint már más faluba költözött.
Képünkön a gyerekek erejükkel elűzik
a sárkányt…

Október hatodikán sporttal,
akadályversennyel emlékezünk
Nem is ünnep ez, inkább emlékezés:
Október 6-a, az Aradi vértanúk napja.
Iskolánk rövid ünnepség után
október ötödikén pénteken akadályversenyen, sportbemutatókon, íjászversenyen vett rész, ezzel is kifejezve
a tiszteletet a mártírhalált halt hősök
iránt.

Az elsüllyedt legenda nyomában
A Vértesszőlősi Általános Iskola
felső tagozatos diákjai az elsüllyedt
Titanic nyomába eredtek. Budapesten
tanulóink minden érzékszervére hatott
a kiállítás, valódi jéghegyet érinthettek
meg a gyerekek, így átélhették, hogy
milyen gyilkosan fagyos volt a tengervíz
a tragédia éjszakáján. A Titanic kiállítás

1991 óta a világ 18 országában már
több, mint 16 millió látogatót vonzott.
Közép-Európában először Magyarországon kerül bemutatásra a vértesszőlősi diákok nagy örömére.

Nemzetközi katalógusban a
Vértesszőlősi Általános Iskola
Iskolánk a tavalyi tanévben részt vett
egy regionális európai uniós pályázaton,
melynek tétje az volt, hogy bekerüljünk

Augusztus 20-ai
Samu-olimpia eredményei
Fiú
1. Nagy Krisztofer
2. Vízkeleti Ákos
3. Grúber Bálint
4. Szabó Tamás
5. Igaz István
6. Balogh Roland
Nők
1. Szabóné Pásztor Beáta
2. Magyar Katalin
3. Borbélyné Paxy Erika
4. Molnárné Erzsi
5. Húzl Jánosné Zsuzsa
6. Kovács Lajosné Gyöngyi
Lány
1. Kárpáti Tilla
2. Kondorosi Helga
3. Schlepp Fanni
4. Schlepp Lili
5. Lugosi Rebeka
6. Borbély Lilla
Férfiak
Szabó Zoltán

egy európai katalógusba, ahol röviden
összefoglalva tájékozódást kaphatnak
az unó országai tevékenységünkről.
A sikeres pályázat eredményeképpen
október 18-án tíz tagú delegáció érkezik iskolánkba és a helyi óvodába,
hogy részt vegyen egy szlovák nyelvű
drámaórán, melyet megbeszélés is
követ. A delegáció bolgár, török, angol,
magyar szakértőkből áll, a munkanyelv
az angol .

Jótékonysági
bál
2007. november 24-én
(szombaton) 19 órától
a Művelődési Házban.

É l ő ze ne,
to m bo l a

Jegyek az Általános Iskolában
1 500 Ft-os áron kaphatók.
Szülői Munkaközösség
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Szüreti felvonulás és bál
A hagyományokhoz híven szeptember utolsó szombatján rendeztük meg
falunkban a szüreti felvonulást és bált.
Minden eddiginél többen vettek
részt a menetben, melyben két
zenekar húzta a talpalávalót, s a
harmadik – a legjobb hangulatot
kiváltó – testvértelepülésünk, Turany
közössége volt, akik egy harmonikás
közreműködésével énekelték végig a
falut. Több helyen megállva, táncolva
köszöntöttük a szüretünnepet. Mint
évek óta mindig, idén is a Jenei Cukrászda finom süteményeit is megkóstolhattuk, köszönjük!
Turany-n kívül vendégek érkeztek még Muhr am See-ből és Udvardról. A szokásosnál több vendég fogadására az Európai Uniótól pályázaton nyert hatezer
euró adott lehetőséget. A meghívottakat a kultúrházban láttuk vendégül ebédre
és vacsorára. Ezúton is köszönjük az Óvoda dolgozóinak és az Őszirózsa Nyugdíjasklubnak a főzésben és a tálalásban nyújtott segítséget!
A felvonulás és a bál között került sor az augusztus 20-án a vihar miatt elmaradt
„Ki tud többet Vértesszőlősről?” vetélkedőre, melyet a nyugdíjasklub csapata nyert
meg. Gratulálunk Busch Józsefnének, Bajczik Lajosnénak, Krupánszki Gyulánénak
és Szabó Istvánné Pannikának a lelkes és eredményes felkészüléshez! Második
helyezett lett Mátyási Piroska és családja, harmadik Mátyás Tibor és családja,
negyedik pedig a Kolev család. A csapatok felkészültségét bizonyítja, hogy az
1. és a 4. helyezett között csak 6 pont volt a különbség.
Dr. Nagy Sándor polgármester a szüreti bál keretében köszöntötte a vendégeket, s az új bort. A települések képviselői a vendéglátást köszönték, s a közöttünk
fennálló jó kapcsolat fontosságát hangsúlyozták. Mivel ezek a testvérkapcsolatok
sok éves múltra tekintenek vissza, a kialakulásukért végzett munkát köszönte
meg dr. Nagy Sándor Krenner Antalné és
Vida István polgármestereknek. A Hegyközösségi Egyesület elnöke, Jung János
tagtársai nevében bórkóstolásra invitálta
a résztvevőket. A hazai borokon kívül a
neszmélyi Szöllősi Pincészet borait is
megkóstolhatták a bál résztvevői.
Mivel az augusztusi ítéletidő a tűzijátékot is lehetetlenné tette, most négyszáz
ember lehetett részese a helyszínen a
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pazar égi parádénak, de reméljük, otthonukból sokkal többen láthatták. A hajnali
5-ig tartó mulatságon mindenki jól érezte magát a fergeteges hangulatot teremtő
palotabozsoki Schütz zenekarnak köszönhetően, akik a jövő évi, 2008. szeptember 27-én megrendezendő bálon is várják a táncolni vágyókat – csakúgy, mint a
szervezők!
Az alábbi magánszemélyek, civil szervezetek, intézmények és
vállalkozások támogatták a rendezvényt:
AGRICOLA Rt – Szabó László, Jenei Cukrászda, Művelődési Ház dolgozói, Nábob
Kft, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Pátria Faluközösségi Egyesület, Póta László, Samufalvi
Óvoda dolgozói, Szádeczki Rudolf, Tardosi Lovasklub, Tóth Béla alpolgármester,
Tóth (Hegedűs) Béla és családja, Vas György, Vértesszőlősi Általános Iskola dolgozói, Vértesszőlősi Hegyközösségi Egyesület, Vértesszőlősi Polgárőrség, Virág Pál,
VSE Mazsorett Szakosztálya, VOLÁN Zrt – és mindenki, aki munkájával segítette a
rendezvény eredményes lebonyolítását!
Szabó Mária
a Kulturális Bizottság elnöke

Kedves Fiatalok,
Fiúk és Lányok!
Szeretettel várunk a Vértesszőlősi Karate csapatba
minden olyan 5-18 év közti
fiatalt, aki szeretne karatézni, ovi, vagy suli után egy
kicsit kikapcsolódni, rendszeresen
mozogni,csapatunkért és önmagadért
küzdeni.
Edzés a sportcsarnokban van
hétfőn és szerdán 17-18.30.ig.
Az edzés díja: 2 000 Ft/hó.
Karate ruhánk is van még, így az sem
gond ha Neked nincs. Nem baj ha eddig
kicsit lusta voltál, mi segítünk, hogy
mozogj, jól érezd magad, egy jó társaságban. Legyél Te a jövő bajnoka, hisz nagy

2007. október 31-én
Halloween-i Tökfejfaragó verseny

Edzőnk Péter Gábor, 2. Danos mester.

A Hallowween-i töklámpások évszázadok óta világítanak az ártó szellemek elriasztására és a hazatérõ
lelkek segítésére. Idén ebbõl az alkalomból Tökfejfaragó versenyt hirdetünk. Nevezni bármilyen méretû,
saját készítésû Tökfejlámpással lehet. Az elkészült
lámpásokat 2007. október 31-én, szerdán délután
16 és 17 óra között várjuk a Faluházhoz, amelynek
kertjében fogjuk õket kiállítani.
Immár hagyomány Vértesszõlõsön, hogy ezen
a napon maskarások járják a falut. Kérjük, azokat
a helyieket, akik egy kis cukorkával szeretnék az
éjszakai lények jóindulatát megszerezni, tegyenek
lámpást az ablakba. Az elmúlt években közösen
vonultunk végig a falun. Idén szeretnénk, ha a gyerekek önállóan, csoportokban indulnának útra és
mindenki a lakhelye és a Faluház közötti szakaszon
ûzné a szellemeket és gyûjtené a cukorkákat.
Boszorkányok és egyéb lények találkozója
a Faluháznál lesz 19 és 20 óra között. 20 órakor Tökfejfaragó verseny eredményhirdetése.
A fáradt lelkek felfrissítésérõl a Mûvelõdési Ház
gondoskodik.

Jelentkezni lehet hétfőn és
szerdán edzésnapokon!

Mindenkit szeretettel várunk!

múltú csapatunk bizonyított már számos
hazai, európai és világversenyen.

15

Bővül a Községi Könyvtár és
a Művelődési Ház szolgáltatása
A Községi Könyvtár nyitva tartása
2007. október 1-jétől: Hétfő-szerdapéntek: 14 órától 17 óráig.
Új játékok a Művelődési Házban:
A Művelődési Házban folytatható
szabadidős tevékenységek bővítése
céljából vásároltunk egy asztali focit,
egy négy kijelzős elektronikus dartsot. Az őszi festés után lehet a játékokat
bérleti díj ellenében, fényképes (diák,
személyi) igazolvánnyal használni. Tervezzük a házi bajnokságok beindítását
is. Várjuk a csapatok jelentkezését!
Újra indul a Tánciskola
Földházi Péterrel!
2007. november 7-én, szerdán 19
órától tánciskolába várjuk az érdek-

lődőket! A jó hangulatú tavaszi kurzus után szeretettel várunk minden
táncolni vágyót az őszi-téli estéken.
A táncórák november 7-től, szerdánként
19 órától lesznek. A 12 alkalom ára 6
500 Ft/ fő. Jelentkezni lehet Persikné
Katánál, a Művelődési Házban vagy
telefonon: a 06/20-93-66-453-as telefonszámon.
Kolevné Forisek Györgyi, a községi
könyvtárosunk kedden és csütörtökön
14 és 19 óra között nálunk, a Művelődési
Házban „teljesít szolgálatot”. Halloweenig, ezeken a napokon lehetőség
van papírmasé lampionok készítésére,
melyeket dekorációként szeretnénk
használni október 31-én, Halloweenkor
a Faluháznál.

Községi megemlékezés
az 56-os emlékműnél
2007. október 23-án 10 órakor

Program:

• Ünnepi beszéd:
elmondja Dr. Nagy Sándor polgármester
• Iskolások ünnepi műsora
• Az emlékmű megkoszorúzása
• Utána a felújított Országzászló tér felavatása
A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
A kiadásért felelõs: Dr. Nagy Sándor polgármester
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