A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa
2001. július VII. évfolyam 2. szám
Kedves Vértesszõlõsiek!
Ismét itt a Nyár az idõjárási szélsõségeivel, örömeivel és gondjaival. A gyerekek a nyári szünidõ szabadságának örülnek, a szülõk
számára a gyerekek felelõsségén kívül a házkörüli és a kerti munkák jelentik az elfoglaltságot a napi munka után.
Az önkormányzat számára a nyár az intézmények, utak karbantartásának, felújításának az ideje.
Sajnálatos módon nem érzékelhetõ elmozdulás a Valusek út további, biztonságosabbá tétele ügyében, pedig valamennyi szakértõi
vizsgálat sürgõs feladatnak jelölte meg a jóváhagyott terv szerinti
átépítést. Az ügyintézés útvesztõiben elveszik a lakossági érdek.
Saját forrásból (és pályázatból) felújítjuk a Múzeum utcát, a Szarvas utcát és az Arany János utcát.
Az útépítésben fontos szerepet kap a csapadékvíz-elvezetés javítása. Õsszel adjuk be a pályázatot a Tanács utca korszerûsítésére.
Az igények ez évben is
meghaladják lehetõségeinket, ezért a
munkák sorolása nem
könnyû feladat.
Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést és jó
egészséget kívánok.
Vida István

Tanévzáró és tanévnyitó között
Már tart a vakáció az iskolában, az intézmény összegezte a
2000/01. tanév eredményeit, s készíti elõ a következõ tanévet. A
2000/01-es tanévet az iskola 209 fõ tanulóval (12 tanulócsoporttal)
fejezte be. Párhuzamos 8. osztály búcsúzott az iskolától 31 fõvel,
akik közül 21-en gimnáziumban, illetve szakközépiskolában, 10-en pedig
szakmunkásképzõ iskolában fognak továbbtanulni.
A tanévzáró ünnepélyen 60 tanuló
kapott könyvjutalmat, 70 tanuló pedig
oklevelet kiemelkedõ teljesítményéért.
A tehetséggondozás érdekében az
iskola 15 különféle témájú tanulmányi
és sportversenyen biztosította a megmérettetés lehetõségét. A háziversenyek résztvevõinek száma 476
fõ volt, vagyis a tanulók többsége 2-3 versenyen is részt vett.
Az iskolán kívüli, felmenõ rendszerû versenyeken 63-an vettek
részt.
Eredményeik:
lány kézilabda
körzeti III. helyezés
lány futball
körzeti IV. helyezés
fiú kézilabda
körzeti III. helyezés
fiú futball
körzeti II. helyezés
Szlovák nemzetiségi iskolák országos döntõje:
az iskola futballcsapata I. helyezés.
Sport:

Megyei területi döntõk:
Matematika (Zrínyi és Bólyai) kiemelkedõ teljesítmény:
Sajtos Viktória 4. o., Tallián Adrienn 7. o., Kalocsai Diána 8.b.
Közlekedési verseny:
Török Bence 2.b. III. helyezés.
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Kazinczy szépkiejtési verseny:
Palák Marianna 7. o. III. helyezés.
„Nyelvünkben élünk” kommunikációs verseny:
Tallián Adrienn 7. o. III. helyezés.
Országos szintû tanulmányi versenyek:
Arany János anyanyelvi verseny:
Tallián Adrienn 7. o. X. helyezés
Hermann Ottó biológiai verseny:
Csémy Ádám 6. a. X. helyezés, Jenei Lívia 5. o. X. helyezés.
Alma Mater levelezõs (matematika, nyelvtan, irodalom, környezet):
Bogár Bence 3. o. III. helyezés.
Integrált mûveltségi verseny:
4. osztály XII. helyezés.
Apáczai mûveltségi verseny:
800 iskola mintegy 2000 csapata közül iskolánk a megyébõl egyedül került az országos döntõbe.
Gratulálunk a versenyzõknek, szüleiknek és tanáraiknak.
A tehetséggondozás mellett az esélyteremtés programjában az
Önkormányzat olyan tevékenységi formáknak finanszírozza helyi
megoldását, amelyek más iskolákban nincsenek meg helyben:
• a gyógytestnevelést 50 tanuló vehette
igénybe, akik gyógyúszáson vettek részt
õsszel,
• a logopédus 10-12 tanulót fejlesztett,
• az Ayres mozgáskoordinációs tréningen 10-15 tanuló vehetett részt,
• a dyslexiás tanulók fejlesztésére
számítógépes program áll rendelkezésre,
• 38 fõ 2. osztályos vett részt úszásoktatáson.
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A nemzetiséginyelv-oktatásban 105 tanuló vett
részt: az õrájuk kapott extra állami támogatás részben, még a szlovákiai sítáborozást – 46 gyermek
tanult meg az idén síelni – és a Fialka néptánccsoport mûködtetését is fedezi.
A német nyelv oktatása 3. osztálytól kezdve folyt.
Az Önkormányzatnak köszönhetõen a nyelvet 42
tanuló gyakorolhatta Bajorországban egyhetes
táborozáson.
Az alsó tagozatosok színházbérlettel jártak Tatabányára színházba, a felsõsök 3 budapesti színházi elõadáson vehettek részt.
A tanév során 34 fõ szülõ támogatta iskolánk mûködését: utaztattak, programot szerveztek, osztálytermekben végeztek munkákat.
Jelentõs volt a jótékonysági bál bevétele, amelybõl idén 6 db kerámiatáblát, sportszereket, számítógépet vásárolt az intézmény.
Ezúton is megköszönjük az egész tanév során nyújtott mindennemû
segítségüket, támogatásukat.
A 2001/02-es tanévet idén is augusztusban indítjuk. A beírt 1. osztályosok száma 25 fõ, így az iskolalétszám elõreláthatólag 6 fõvel
csökken.

A tanévnyitót augusztus 28-án, kedden
tartjuk 17 órai kezdettel.
Az 1. és az 5. osztályosok a Kerettanterv alapján készült Helyi
tantevek alapján tanulnak majd.
A módosított Pedagógiai programról és a Helyi tantervek új elemeirõl a következõ Hírmondóban tájékoztatunk.

Kellemes nyarat kívánunk minden tanulónknak
és minden Szõlõsinek.
Krenner Antalné
igazgató
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Évzáró
az óvodában
A 28 tanköteles korú gyermekünk közül 25 fõ reményeinknek
megfelelõen sikeresen kezdi tanulmányait az iskolában. Ez a szám is
jelzi munkánk eredményességét.
Köszönjük azon szülõk segítõ támogatását, melynek eredményeképpen több programmal gazdagodhatott az óvoda. Kirándultunk Budapestre, ahol megnéztük a Szemlõhegyi barlangot. Tatai kirándulásunk
Fornetti sütemények kóstolásával zárult. Gyermekeinket a jenei cukrászda látta vendégül. Szülõi segítséggel
ellátogatott óvodánkba a tûzoltóság
C egysége, akikkel egy hangulatos
délelõttöt töltöttünk el. Gyermeknapon légvár színesítette a programot,
majd ismét a Fornetti süteményeit élvezhettük. A
körzeti rendõr segítségével
eljutottunk Tatabányára a
Kresz parkba. Voltunk a
Máltai Szeretetszolgálat
játszóterén egy játékos környezetvédelmi vetélkedõn.
A falusi tavaszi fesztiválon óvodánk sikerrel
mutatkozott be az érdeklõdõknek.
Gyermekeink és az óvoda dolgozói a falu minden rendezvényén aktívan részt vesznek.

A 2000/2001-es nevelési év gazdag
programot kínált gyermekeinknek.
Sokat játszottunk, kirándultunk,
sportoltunk a helyi nevelési program célkitûzéseinek megfelelõen.
Iskolába készülõ gyermekeink
úszni jártak Oroszlányba és Tatabányára önkormányzati támogatással és szülõi hozzájárulással.
A zökkenõmentes iskolakezdést
segítette elõ gyermekeinknek a logopédus és az idei évben elsõ alkalommal a fejlesztõ pedagógus rendszeres munkája. Õk az elõzetes
szûrés alapján kiválasztott gyermekekkel egyénileg foglalkoztak, illetve segítõ tanácsaikkal látták el a
családokat.
Az óvoda orvosának
szûrése, illetve az ortopéd
orvos javaslata alapján kiválasztott gyermekek
gyógytestnevelõ foglalkozásokon vettek részt heti
két alkalommal.
A szakemberek bérét
az önkormányzat biztosította, lehetõvé téve ezáltal a helyben történõ
fejlesztést, foglalkoztatást.
Segítségüket ezúton is köszönjük!
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Továbbra is meleg, szeretetteljes
családias légkörben neveljük óvodánkban gyermekeinket, ahol az
életkoruknak megfelelõ tevékenységekkel, ismeretekkel gyarapodhatnak helyi nevelési programunknak megfelelõen. A helyi nevelési
programmal minden szülõ megismerkedhet már az év eleji csoportmegbeszéléseken és az egész évben
folyamatosan.

A jótékonysági bál bevételébõl (az
óvodára esõ rész 167.517 Ft) elkészült az új bejárati ajtó, a fennmaradó pénzt a csiga csoport új szekrénysorának vásárlására fordítjuk.
Köszönjük a támogatók adományát!
Óvodánk sikeresen pályázott
az idei évben is (655.238 Ft), a pályázati nyeremények és az önkormányzat által hozzátett helyi forrás a következõ célok megvalósulását teszi lehetõvé:
• mûpadló cseréje a folyosón és a
gyermekmosdókban,
• öltözõszekrények felújítása,
• technikai eszközök fejlesztése,
• oktatási eszközeink gyarapítása.

A takarítási szünet augusztus
6-24-ig tart óvodánkban!
Ezalatt az idõ alatt készül el a
fertõtlenítõ meszelés, a nagytakarítás, valamint a folyósói mûpadló
cseréje.
A szünet alatt is várjuk az érdeklõdõket a falu hagyományõrzõ augusztus 20-i rendezvényére, ahol
az óvoda dolgozói játékos vetélkedõket, játszóházat tartanak. Ünnepeljük együtt ezt a szép nemzeti
ünnepet!

A 2001/2002-es nevelési évrõl
A nevelési év szeptember 1-jével
veszi kezdetét továbbra is 4 csoporttal. Az elsõ idõszakban legfontosabb
feladatunk az újonnan érkezõ gyermekek beilleszkedésének segítése,
támogatása (anyás beszoktatás).

Szeptemberben a faluban hagyományos Mária napi búcsú hétfõjén az intézmény zárva tart!
Az újonnan kezdõdõ nevelési
évben is szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklõdõket nyílt napjainkra, rendezvényeinkre!
A nyár folyamán kellemes
pihenést, kikapcsolódást kívánunk mindenkinek!
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ
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Virágzó testvérkapcsolat
Még a rendszerváltás elõtt indult az a sport kapcsolat Vértesszõlõs és
a németországi Muhr között, mely azután megszûnt, s csak két éve
történtek próbálkozások a felelevenítésre. Ezek sikerrel jártak, köszönhetõen a német település és Vértesszõlõs polgármesterének, valamint
Szabó Lászlónak az Agricola Rt. elnökének.
Tavaly tavasszal 15 iskolás gyerek és az önkormányzat képviselõi
látogathattak el Muhr am See-be. A barátságos tavaszi focimeccsre
õsszel történt meg a visszavágó, amikor német gyerekek 30 felnõtt
kíséretében látogattak el a faluba. Nagyon tetszett nekik a szüreti felvonulás és a bál.
A vértesszõlõsi gyerekek – negyvenen, hét felnõtt kísérõvel – június 23-ától 9 felejthetetlen napot tölthettek a testvértelepülésen, ahol a
tavalyi látogatás után megalakult a Vértesszõlõs-Muhr Baráti Kör. Ez
a civil szervezet, valamint helyi egyesületek és a települési önkormányzat volt a vendéglátó.
Az iskola udvarán felállított 4 sátorban kaptak helyet a gyerekek.
Az iskolában reggeliztek, tisztálkodtak, s a tornateremben éjszakába
nyúló kosár- és focimeccseket játszottak a német gyerekek ill. a kísérõ
tanárok ellen.
A falu fõterén fogadták a csoportot ünnepélyes keretek között a vendéglátók. Beszédet mondott Roland Fitzner polgármester, Willy Opitsch,
a baráti kör elnöke és Szabó Mária tanárnõ, a csoport vezetõje a vendégek nevében. Fellépett a helyi dalkör, s a vértesszõlõsi mazsorettek arattak óriási sikert táncukkal. Ezen a fellépésen kívül lehetõségük volt még
a közeli csodálatos kisváros, Dinkelsbühl fõterén bemutatkozni, valamint két idõsek otthonában. Dinkelsbühlben a polgármester asszony,
Hildegard Beck fogadta a csoportot a városháza dísztermében, s személyesen vezette végig a gyerekeket az óvárosban. Lehetõségük volt a muhri
kastélyban élõ grófi család meglátogatására, ami a helyiek szerint nagy
megtiszteltetésnek számít, s ami nekik sem adatik meg. Így aztán volt
néhány német résztvevõje is a kastélylátogatásnak, akik végig némán
vonultak a csoporttal, mintha õk is kíváncsi magyar turisták lennének.
A programokat, amelyeken a gyerekek résztvettek, még felsorolni
is sok: strandolás, kerékpártúra, vitorlázás, sétahajózás, látogatás egy
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csodálatos vidámparkban, iskolalátogatás, kuglizás, szalonnasütés,
ansbachi városnézés, üzemlátogatás egy napilapokat elõállító nyomdában, lövészverseny a helyi lövészklubban légpuskával. Ez a verseny
pénzdíjas volt, az 1. helyezést elérõ Korfanti Balázs jutalma 30 márka
lett. Az utolsó elõtti estén egy közös diszkót szerveztek: a magyar és
német gyerekek fergeteges hangulatban ropták a táncot; elõbbiek szüleikkel, utóbbiak tanáraikkal együtt.
Az utolsó napot a sportpályán töltötték, s egy barátságos focimeccs után – mely stílusosan döntetlen eredménnyel zárult – „Játék határok nélkül” elnevezéssel
egy egész napos sportprogramot kínáltak a vendéglátók. Céljuk az volt, hogy ne egymás ellen, hanem egymással játszanak a gyerekek, ezért vegyes csapatok alakultak.
Szombaton este a helyi hagyományok szerint a falu
határában meggyújtották azt a 20 méter magas máglyát, mely a nyári napfordulót köszönti.
Idén prominens vendége volt a rendezvénynek dr. Ingo
Friedrich, az Európa Parlament alelnöke személyében. A mazsorettek
fellépése után mondott üdvözlõ beszédében éltette a német-magyar
barátságot, a muhriak vendéglátását az európai
eszmeiség szép megnyilvánulásának nevezte, s
biztosította a magyarokat arról, hogy a bõvítés
során elsõ helyen állnak a várakozó országok
sorában. A több, mint ezer résztvevõ hatalmas
tapsa közepette mondott köszönetet a magyar
népnek azért a felejthetetlen szerepért, amelyet
a német újraegyesítésért kifejtett. Vida István
polgármester megköszönte a szívmelengetõ szavakat s egy régi vértesszõlõsi utcarészletet ábrázoló akvarellt adott ajándékba néhány üveg Egri bikavér kíséretében az alelnök úrnak.
Egész héten nagyon sok lehetõségük volt a német és magyar gyerekeknek a kapcsolatteremtésre, az együttsportolásra, ünneplésre, s hogy barátságok is szövõdtek, azt a búcsúzáskor cserélt címek és a felszárítandó
könnyek is bizonyítják. A vendáglátók a falu fõterén vettek búcsút a magyaroktól, miután a két polgármester közösen elültetett egy hársfát, s egy
búcsúdal hangjainál levonták az egész héten lobogó faluzászlókat.
Paxy Éva tanár
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KAPCSOLATOK A DUNA TÚLSÓ PARTJÁRÓL
Száraz József polgármester úrnál többször tettünk látogatást az ügyben, hogy
milyen kulturális, sport, vagy akár gazdasági kapcsolatot tudunk tartani a két
település között.
Tavaly augusztus 20-án szerepelt nálunk a „Korzár” zenekar, akik nagy sikert arattak. Idén a tavaszi fesztiválon is
részt vettek, ahova elkísérte õket Száraz
úr is.
Gyümölcsözõ kapcsolatnak nézünk
elébe, hiszen a hely közelsége és nyelvi
nehézségek nélkül tudunk egymásnak
tanácsokat, ötleteket adni, ami mindkét
település számára kedvezõ lehet oktatási, kulturális és gazdasági téren egyaránt.
Szimpatikus, barátságos és segítõkész
emberekre találtunk, akik nyitottak abban, hogy egymás partnerei lehessünk.
Kutenics Mária

Dr. Szamos György képviselõtársunk kezdeményezésére tavalyi évben felvettük
a kapcsolatot a szlovákiai Udvard nagyközséggel. A település Dél-Szlovákia
egyik legnagyobb és legrégibb települése. Az elsõ írásos feljegyzés 1705-bõl
származik róla. A Duna menti síkság
északi részén terül el.
A két település kapcsolata nemcsak
2 éve, hanem 1945 óta tart, amikor 30
udvardi családnak kellett áttelepülnie
Magyarországra. A kitelepített udvardiak
helyére 241 szlovák családot telepítettek, akik zömmel Oroszlányból, Vértesszõlõsrõl, Bakonycsernyérõl származtak.
A kitelepítettek egyetlen „bûne” az volt,
hogy magyarok voltak.
Innen jött a kezdeményezés, a ma már
hivatalos kapcsolatfelvételhez.

Készülõdés augusztus 20-ra
Augusztus 20-ra készül a Bizottság. Az ünnepség hivatalos része ismét a templomtéren 9.30 órakor kezdõdik, ahol rövid ünnepi mûsorral és a kenyérszenteléssel emlékezünk meg Szent István és az új kenyér ünnepérõl.
Idén is lesz „Mesterkezek Kiállítás”, ahova várjuk a szorgos kezû mesterek
munkáit. A kiállításon megtekinthetik továbbá Pfeif Éva mûveit, valamint a nyári
festõtáborban Vértesszõlõsön készült rajzokat, festményeket.
A további, délutáni szabad program a hagyományoknak megfelelõen a Múzeum elõtti téren zajlik, ami a gyermekek kerékpárversenyével, majd a további mûsor kb. 17 órakor kezdõdik. Lesz zene, játék, móka-kacagás. Fellép a Fialka, a
Mazsorettek, a Csanálosi zenekar és gálamûsort ad a Jászai Mari Színház Show
Formációs Táncegyüttes. Különbözõ játékos vetélkedõket szervezünk felnõtteknek és gyerekeknek egyaránt.
Idén is meghirdetjük a fõzõversenyt, amihez az új, szépen megépített fõzõhelyek, asztalok és padok mindenki számára rendelkezésre állnak. Ki-ki hódolhat
lehetõségei és képességei szerinti fõzési tudományának.
A büfé mindenki rendelkezésére áll. Természetesen lesz disco, tábortûz és
tûzijáték is.
A részletes programot a késõbbiekben ismertetjük.
Kérjük a lakókat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a programon,
ahol egy jó hangulatú, kellemes délutánt tölthetünk el közösen.
Kulturális Bizottság
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Útépítések 2001-ben
Tervek és dilemmák
Vértesszõlõs költségvetésének beruházási, felújítási tervrészében ez évben is a
legnagyobb feladatot (és kiadást) az útépítési fejezet adja. A rendelkezésre álló
évi 32,85 millió Ft összegbõl útjavításokra, felújításokra 24,55 millió Ft-ot fordítunk, de a járdaépítés és a csapadékvíz-elvezetés 2,5 mill.Ft ráfordításával együtt
ezek a munkák a tervezett beruházási keret több, mint 80 %-át veszik igénybe.
1. A legnagyobb útfelújítási „csomag” a Múzeumhoz vezetõ Múzeum utca, a Szarvas utca és az Arany János utca aszfaltozása, csapadékvíz-elvezetés javítása, az
útburkolat részbeni szélesítése.
A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatból és részben saját forrásból bõvítette a
Samu bemutatóhelyét. A tavaszi ünnepélyes nyitáskor a Fõigazgató Úr kérte, hogy
az Önkormányzat lehetõségeinek megfelelõen újítsa fel a kapcsolódó utakat, figyelembe véve, hogy a belsõ forgalom mellett az idelátogatók száma évi mintegy 25.000
fõ, és ez jelentõsen növelhetõ. A közel 20 millió Ft megvalósítási költség 40 %-os
vissza nem térítendõ támogatására pályázatot adtunk be a megyei Területfejlesztési
Tanács felé abban a reménybe, hogy anyagi segítséget kapunk az idegenforgalmi
szempontból kiemelt bemutatóhely infrastruktúrájának fejlesztéséhez. A felújítási
munkák szeptember hónapban kezdõdnek és fejezõdnek be.
2. Elkészültek a legszükségesebb kátyúzások. Ezek a munkák csak átmeneti megoldások, de a közvetlen balesetveszély elkerülése végett erre minden évben áldozni kell.
3. Évrõl-évre egyre nagyobb gondot jelentenek a külterületi utak. Az utóbbi idõben
különösen a Baromállás-dûlõben sok a reklamáció. Egyre többen költöznek ki abban a reményben, hogy a viszonylag alacsony összegért vásárolt ingatlanok jelentõs
önkormányzati ráfordítások eredményeként alkalmassá válnak az állandó ittlakásra.
Engedély nélkül bõvítik építményeiket, néhányan feladják állandó lakhelyüket is.
Itt kérek minden ingatlantulajdonost: mielõtt dönt, tájékozódjon. A rendezési terv
megtekinthetõ. E terület külterületi zártkert minõsítésû és belátható idõn belül ez
a minõsítés nem is változik. Lakáscélú építményre a feltételek hiányában a hatóság
nem ad engedélyt, az infrastruktúra fejlesztését az önkormányzat nem tervezi.
4. 2000-ben kötöttünk kivitelezõi szerzõdést a Kánya utca új felületi rétegének
lerakására. A kivitelezõ a munkát júniusban megkísérelte elvégezni. A minõségi
hibák miatt a munkát nem vettük át, a kivitelezés költségét nem fizettük ki.
5. Elkészült a belsõ tehermentesítõ út terve. Az útvonal: Valusek útról a Tanács u., Ady
E. u., Petõfi u., Valusek u. Kivitelezésére õsszel pályázatot nyújtunk be a minisztérium felé. Kedvezõ elbírálás esetén 2002. tavaszán megkezdõdhet az útépítés. A pályázattól részben függetlenül jövõ évben a Tanács u. felújítása megkezdõdik. Évtizedes
gondot kell megoldani az alsó út aszfaltburkolásával, a Szabadság-telepre csatlakozó
keresztezõdés megoldásával, a felsõ út felújításával, a járda építésével.
Az önkormányzat számára a település korszerû úthálózatának (és vízelvezetésének) kialakítása még több évre ad feladatot. A döntések sorána jogos lakossági igényeken kívül a pályázati lehetõségeket kell figyelembe venni.
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Közterületek karbantartása
Az önkormányzati közterületek teljes felülete a 80.000 m2-t meghaladja.
Látható, hogy a betervezett összeg kevés, valószínûleg a duplája szükséges,
ehhez a forrást más területrõl kell átcsoportosítani, ha a mai színvonalat tartani akarjuk.
Lomtalanításra egy évben kétszer kerül sor. A hulladék- szállítást és elhelyezést a REM végzi egy hónapban két
alkalommal. Az utóbbi napokban rendkívül ingerült kritikát kaptunk egy lakótól, miért nem szállíttatjuk el (nyáron) a
kukákban tartott hulladékot többször, pl.
heti egy alkalommal. Természetesen ez
csak megállapodás kérdése, de ez csak
egységes lehet. A REM készen áll a heti
szállításra, de ezt meg kell fizetni.
Kérem a Tisztelt Lakók véleményét:
a nyári hónapokban áttérjünk a heti szállításra? Amennyiben a visszajelzések igazolják azt, hogy ez nem egyedi igény,
hanem a többség egyetértésével
találkozik, módosítunk a szerzõdésen. Megjegyzem, egyedi megállapodásokra vállalkozó bevonásával van lehetõség. Amenynyiben név szerinti igény jelentkezik és ez nem a többséget jelenti, az igénylõket összehozzuk a hulladékszállító vállalkozóval, így a kívánt szállítási gyakoriság megoldható. A
településtisztaság belterületi színvonala
jónak mondható. Igaz, sokba kerül és ez
évrõl-évre növekszik.
A külterületi hulladéklerakás problémáját eddig nem sikerült megoldani.
Még az ingyenes lomtalanítás sem akadályozza a szemetelõket abban, hogy saját környezetünket tönkre ne tegyék.
Javaslataikat szívesen látjuk.

A települések megítélésének egyik legfontosabb tényezõje, szempontja a közterületek állapota. Az átutazó idegen
véleménye, az itt lakók többségének közérzete akkor kedvezõ, ha nemcsak az
ingatlanon belül, hanem az ingatlanok
elõtt is, valamint az önkormányzati intézményekben és köztereken tisztaság
és rendezettség tapasztalható.
A közterületek karbantartása elsõsorban önkormányzati feladat, de ennek teljesítése a lakók együttmûködése nélkül
elképzelhetetlen.
Mik a kötelezettségek, milyenek a lehetõségek, mi a rendezett település feltétele, ára?
A 2001. évi költségvetésben a településtisztaság biztosítására 3.642.000 Ftot terveztünk. Ezen belül:
• téli úttisztításra
500.000 Ft
• közterületek fûnyírására,
takarítására
1.000.000 Ft
• lomtalanításra és a szemétszállítási
költségek kiegészítésére1.300.000 Ft
áll rendelkezésre.
Téli úttisztításoknál a Valusek u. (1.
sz. fõút) tisztítása a Közútkezelõ KHT
feladata, a belterületi utak tisztítása önkormányzati feladat. A félmillió forint keretösszeg általában csak a gyûjtõutak tisztítására elegendõ, itt is kiemelt szerepet
kap a Tanács utca, Múzeum utca és a Petõfi-Arany János utca, a többi út hókotrása
csak idõszakos és korlátozott lehet.
Közterületek fûnyírására tavasztól
õszig általában havonta egyszer kerül sor.
A magáningatlanok elõtti területen a fû
nyírása a tulajdonos (vagy bérlõ) feladata, az intézményi és köztéri területek karbantartását az önkormányzat végzi, esetenként vállalkozót is alkalmaz. A fûnyírás önköltsége 4 Ft/m2, külsõ vállalkozóval ennél min. 25-30 %-kal magasabb.
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Vértesszõlõs általános rendezési tervének módosítása
Vértesszõlõs érvényes rendezési tervvel rendelkezik. Az általános rendezési
terv 1988-ban került jóváhagyásra, a részletes rendezési terv végleges változatát
a képviselõ-testület 1992-ben fogadta el.
Az idevonatkozó jogszabályok alapján a rendezési terv felülvizsgálata, szerkezeti
és szabályozási terv, valamint a kapcsolódó szabályzat elkészítése idõszerû, kötelezõ.
Az elõkészítõ munka során 6 tervezõ cégtõl kértünk ajánlatot. Az elõminõsítés
után a legjobb két tervezõ csoporttal a részletekrõl is tárgyaltunk, majd javaslatot
tettünk a szerzõdéskötésre. A képviselõ-testület a bizottság javaslatát elfogadta és
felhatalmazást adott a szerzõdéskötésre.
E szerint a feladatot a Pro Terra Kft. kapja.
Költségek:
– Koncepciót megalapozó vizsgálat
– Koncepció
– Szerkezeti terv
– Szabályozási terv + szabályzat
– Egyeztetések és dokumentálás

1.060.000 Ft + ÁFA
300.000 Ft + ÁFA
1.000.000 Ft + ÁFA
1.600.000 Ft + ÁFA
450.000 Ft + ÁFA

Összehasonlító ár:

4.410.000 Ft + ÁFA

Geodéziai alapadatok, (digitalizálás),
felülvizsgálat:

840.000 Ft + ÁFA
2001. 09. hó – 2002. 09. 30.

Tervezési idõ:

A tervezési folyamat során kérjük a lakosság véleményét. A koncepció elfogadása elõtt az elképzeléseket a Hírmondóban teljes egészében közölni fogjuk.

Vállalkozók, magánszemélyek!
Mint minden évben, most is augusztus 20-a tûzijátékkal zárul.
Szeretnénk a tûzijátékot emlékezetessé tenni, ehhez kérünk anyagi támogatást.
Bármilyen összeggel hozzá lehet járulni a tûzijátékhoz.
Az adományról adóigazolást adunk.
Befizetni lehet személyesen:

Tomasik Józsefné Már tikánál, a Polgármesteri Hivatalban,
és az OTP 11740009-20059697 számra lehet.
Köszönjük
Szervezõ Bizottság

A kiadványt szerkeszti: Nemzetiségi és Kulturális Bizottság
Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri Hivatal 1000 példányban
Felelõs kiadó: Vida István polgármester
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