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Kedves Vértesszõlõsiek!
Kellemes, napos õsz köszöntött ránk, de a hideg éjszakák már a
tél közeledtét jelzik.
Az óvoda és az iskola ismét megszokott „munkanapjait” éli, a
szüreti felvonulás és a szüreti bál a tisztuló újbort köszönti. Készülünk a télre, emelkedõ fûtési költségeit és a hóeltakarítás gondjait
latolgatva.
Készül a község jövõ évi fejlõdését meghatározó költségvetés koncepciója. A pénzosztás parlamenti vitái még folynak, de az már
észlelhetõ, hogy az állami támogatás mértéke alapvetõen nem változik.
Ugyanúgy, mint ez évben, jövõre is folytatjuk útjaink felújítását,
korszerûsítését, a járdák, csapadékvízelvezetõk rendbetételét.
A legnagyobb feladat és a legtöbb gondot okozó fejlesztés az
1. sz. fõút (Valusek út)
belterületi szakaszán és
a kapcsolódó utaknál
várható. Felújításra kerül a teljes közvilágítás
is.
Minden kedves lakónak további kellemes õszt
és jó egészséget kívánok
Vida István
polgármester

Vértesszõlõs gazdálkodása
2000. I. félévben
Községünk gazdálkodására ez év elsõ félévében is a stabilitás és a kiegyensúlyozottság volt jellemzõ. Kötelezettségeinket idõben teljesítettük, a tervezett
fejlesztéseket megvalósítottuk. Likviditási problémánk nem volt.
Bevételi oldalon a módosított éves terv 154.777.000 Ft, a féléves teljesítés
87.337.000 Ft volt (56,4 %).
Kiadási oldalon az ugyancsak 154.777.000 Ft éves terv fél év alatt 83.185.000
Ft-ban teljesült (53,70%). Abszolút értékben a kiadás 4.152.000 Ft-tal volt kevesebb, mint a bevétel, vagyis nõtt az önkormányzat tartaléka.
A mûködési célú bevételek mértéke: 75.044.000 Ft (intézmények bevételei,
normatív állami támogatás, mûködésre fordított adóbevétel), ez az éves terv
56,7 %-a.
A mûködési kiadások (bér, bérjárulék, dologi kiadások) mértéke 72.034.000
Ft, az éves terv 54,4%-a.
A felhalmozási célú bevételek mértéke 12.293.000 Ft(jellemzõen gépjármûadóból és iparûzési adóból),ez az éves terv 54,4 %-a. A felhalmozási célú kiadás 11.151.000 Ft, az éves terv 49,5 %-a.
Beruházásra az I. félévben 7.634.106 Ft-ot fordítottunk. Ebbõl útépítés
(Vörösmarty, Szabadság
telep, Jókai u. felsõ szakasz) 6.908.481 Ft, a KHT
által végzett útfelújítási,
parképítési, intézménykarbantartási munkák értéke: 1.870.000 Ft, a sportpálya világításra a 3.600.000
Ft állami támogatáshoz
(pályázat) 260.000 Ft-ot
kellett saját forrásból biztosítani. Intézmények (iskola, óvoda, ÖNO, hivatal) eszközbeszerzéseire (számítógép, hûtõgép, ételtároló edények, mosógép) 405.625 Ft-ot költöttünk.
Átvett pénzeszközök (alapítványoktól, hozzájárulásokból, közhasznú foglalkoztatás- és jövedelempótló támogatásból) összértéke: 4.938.920 Ft.
Átadott pénzeszközök (könyvtárnak, családsegítõ szolgálatnak, egyesületeknek, alapítványoknak, egészségügyi szolgálatnak, KHT-nak) összértéke:
2.254.139 Ft.
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II. félévben várható gazdálkodási jellemzõk
Októberben már nagy valószínûséggel minõsíteni lehet a II. félévet ill. az
egész évet.
Bevételi és kiadási oldalon is többletteljesítés várható, természetesen hónapról hónapra összhangban a jogos igények és a reális teljesítések lehetõségeivel.
Az önkormányzati intézmények mûködése az egyes kiadási tételek tervezettnél nagyobb növekedése ellenére folyamatosan finanszírozható.
A szociális támogatások I. félévi közel 60 %-os teljesítése is jelzi a várható
túllépést, ez fõleg a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnál jellemzõ.
Az egyesületek, alapítványok támogatása a terv szerint történik.

A felújítások, beruházások területén a II. félévben magvalósul:
• a Valusek út Tata felöli részén a Kossuth utca csomópont kialakítására
mintegy 10 M Ft állami, 0,5 M Ft önkormányzati forrásból,
• a patika bejárat és elõtér átalakítása 500 E Ft állami támogatás
(pályázat) és 200 E Ft önkormányzati forrásból,
• a patika melletti út és a teljes járdaszakasz aszfaltozása az ÖNO-tól az
óvodáig 1,7 M Ft ráfordítással,
• a Kánya utca szórt bitumenezése a 2. réteg felhordásával 0,5 M Ft
ráfordítással,
• a község teljes közvilágítási rekonstrukciója 225 db korszerûsített
lámpatest elhelyezésével és 40 db lámpatest áthelyezésével.
Energiamegtakarítás: 35.751 KWó/év, 964.474 Ft/év energiaköltség
megtakarítással. A korszerûsítés értéke 8.565.061 Ft, melybõl ÉDÁSZ
hozzájárulás 856.506 Ft. A kifizetés futamideje: 5 év.

A Valusek útról…
III.
A Hírmondó 2000. évi 1. és 2. számában részletesen és folyamatosan beszámoltam erõfeszítéseinkrõl az 1-es út belterületi szakaszán.
A 24 Óra megyei napilap október 17-i számában az újságíró kérdésére Nógrádi László miniszter úr tájékozatlanul bírálta az ezirányú jelzéseinket. A cikkre válaszoltam (okt. 24-i szám). Kérni fogom a minisztertõl a személyes meghallgatást is ez ügyben.
A Megyei Hírlap szeptember 26-i számában a miniszterelnök úr javasolta,
hogy „bizonyos súlynál nagyobb jármûveket a város (Komárom) területén ne
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engedjenek a forgalomban áthaladni.” A Közútkezelõ KHT igazgatójának levelet
írtam fenti korlátozás engedélyezésére, hiszen állami tulajdonú úton a helyi polgármesternek nincs joga a forgalmat korlátozni. A válasz nem túl biztató, de a kezdeményezést tovább folytatjuk.
A nyilatkozatoktól függetlenül szerencsére az út rendezésével kapcsolatosan
elmozdulás érzékelhetõ. A belterület tatai felén a Kossuth u. csomópont kiépítése megkezdõdött. A csapadékvíz hatékonyabb elvezetésén kívül a legfontosabb szempont a gyalogosok és a helyi kiközlekedõk védelme. Ezért forgalomcsillapító kapuzat, kiépített lámpás gyalogátkelõ lassítja és állítja meg rövid
idõre a forgalomáradatot.
A forgalomcsillapítás továbbépítése a Valusek úton kormány-, ill. miniszteri
döntés függvénye. Remélhetõleg a miniszterváltások nem jelentik automatikusan e számunkra igen fontos intézkedéssorozat újratárgyalásait.
Tudjuk, az elkerülõ út építését nem lehet levenni a napirendrõl, addig pedig
községünk lakóinak védelme elsõdleges az áthaladók kényelmével szemben.
Megjegyzés: E tájékoztatás írásának idõpontjában folyik a Kossuth utcai csatlakozás kiépítése. A 30 km/ó sebességkorlátozó tábla ellenére 60-80 km/ó sebességgel is
"közlekednek" itt jármûvek, mintegy igazolva a kényszerkorlátozó megoldásokat.
Vida István

A szociáli ellátás és gondozás aktuális kérdései
A Hírmondó a falufejlesztés kérdéseirõl minden alkalommal részletesen beszámol. Úgy tûnik, a szociális ellátásról, támogatásokról, és rászorultak segítésérõl
kevesebb szó esik. Ez kevésbé látható, de legalább olyan fontos tevékenység, mint az
intézmények, utak fejlesztése. Ha egyszerûen fogalmazunk: Vértesszõlõsön nem
maradhat magára egyetlen szociális ellátásra szoruló helyi lakó, nem éhezhet és
nem fázhat egyetlen magatehetetlen ember sem. Mi ennek az elvnek a személyi és
anyagi háttere?
1. 2000-ben az önkormányzat által folyósítható tervezett ellátási támogatás
összege:
8.953.000 Ft
Ebbõl részletesen:
• munkanélküli jövedelempótló támogatás 1.423.000 Ft
• idõskorúak járadéka
132.000 Ft
• lakásfenntartási támogatás
40.000 Ft
• rendszeres gyermekvédelmi támogatás
3.418.000 Ft
• egyéb rászorultsági támogatás
2.770.000 Ft
• természetben nyújtott szoc.ellátás
1.170.000 Ft
(közgyógyellátás,köztemetés, egyéb)
2. Védõnõi szolgálatra tervezett ráfordítás:

1.620.100 Ft

3. Házi szociális gondozásra tervezett

1.333.300 Ft
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4. Fogorvosi szolgálat támogatása

412.700 Ft

5. Háziorvosi szolgálat támogatása

306.000 Ft

6. Egészségház fenntartása

775.000 Ft

7. Idõsek Klubja támogatása

4.307.700 Ft

8. Gyermekjóléti szolgálat támogatása

550.000 Ft

Összesen:

18.257.800 Ft

A község szociális tevékenységének irányítója a Képviselõ-testületen belül a
Szociális és Egészségügyi Bizottság.
Elnöke:
dr. Kaizer László
Tagjai:
Bartal Vilmosné, Salamon István, Szabó Mária képviselõk
Magyar Istvánné, Muk Béláné kültagok
A szociális gondozás és segítés intézménye
az Idõsek Klubja, vezetõje: Ispán Ferencné.
A szociális ellátás segítõje Gombás Lajos
és Szabó Józsefné, akik az e célra beszerzett
autóval szállítják a mozgásukban akadályozott
rászorultaknak az ebédet, de segítenek esetenkénti bevásárlásokban és az idõsek szállításában is.
A szociális gondozás és ápolás segítõje
Huzl Jánosné. Az õ feladata elsõsorban az idõs
rászorultak látogatása, segítése, támogatások,
ellátási módok változtatásának kezdeményezése, kisebb házi ápolások elvégzése.
A szervezett segítés, gondozás feltételei
adottak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a méltánytalanul alacsony nyugdíjak és az egyre
emelkedõ megélhetési költségek problémáját
nem tudjuk megoldani. De a rászorultak biztosak lehetnek abban, hogy nem maradnak magukra. Természetesen együttmûködünk a rokonokkal is és számítunk hatékony segítségükre.
A munkanélküliség településünkön nem számottevõ. Bár a munkanélküli
járadék folyósításának idõtartama lecsökkent, minden munkaképes helyi lakónak a járadék megszûntével közmunkát tudunk felajánlani. Rajtuk múlik, hogy
élnek-e vele. Ha nem, a támogatásokat nem tudjuk folyósítani.
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Németországi kapcsolat
az iskolásokért
gáció is 15 iskolást hozott magával.
A német felnõttek szállás- és reggeliköltségüket maguk fizették – 10 fõ kivételével –, akiket vértesszõlõsi családok vállaltak elszállásolni. Az önkormányzat költsége volt a német
gyermekek szállás- és étkezési költsége, valamint részben a német felnõttek étkeztetési költsége.
E költségekbõl részt vállaltak maguk a vendégek, az Agricola Rt.
15 szõlõsi iskolás (kizárólag akik
tavassszal voltak Németországban)
szülei, az önkormányzat és néhány
vállalkozó.
Az önkormányzati költségek fedezetéül szolgált egyrészt a képviselõtestületi tagok önként felajánlott egyhavi tiszteletdíja, másrészt az iskola
által pályázaton nyert 120 E Ft, valamint az intézmények dolgozóinak
munkája.
Az igazán sikeres szüreti felvonulás és bál után a vasárnap a gyerekeké volt, hétfõn pedig egy Budapestszentendrei kirándulás zárta az itttartózkodás programját.
A német gyerekeket iskolásaink
körülvették a vasárnapi programokon (tábortûz, diszkó), barátságok
szövõdtek: a lényeg, a rendezvény
célja látszott körvonalazódni.A német felnõttek meghatódva szemlélték a szõlõsi és német gyerekek búcsúzkodását az elutazás elõtt, s meg

Falunk hagyományos szüretünnepén
láttuk vendégül a bajor Muhr am See
település delegációját szeptember
30 – október 2-án. A kapcsolat az iskola számára friss, de régi (13 éves)
a falu, s fõleg az Agricola Rt. szempontjából.
E régen alapított kapcsolathoz
csatlakozott önkormányzatunk azzal
a céllal, hogy a falu fiataljai – köztük
a német nyelvtanulás kezdetén álló
iskolások – számára új lehetõséget
nyisson meg. Lehetõséget arra, hogy
az idegen nyelvet, a másféle nemzeti
kultúrát ne csak könyvekbõl, filmekbõl tanulhassák, ismerhessék meg.
Mint minden ilyen kapcsolat hosszú
folyamat eredménye, s természetes,
hogy felnõtt vezetõk, majd többségében felnõttekbõl álló delegációk találkozóival indul: olyan felnõttekével,
akik közvetlen vagy közvetett módon
gyermekközösségekkel vannak kapcsolatban.
Tavasszal a szõlõsi delegáció utazhatott Muhr am See-be: a felnõttek
teljes egészében, a gyermekek 50 %ban fizették kiutazásuk költségét.
15 jól focizó iskolás vehetett részt a
programban. A futball, mint elsõ kiválasztási szempont a németek - végül is érthetõ - ötlete volt. A kinttartózkodás költségeit teljes egészében
a vendéglátók állták. A német dele6

is fogalmazták a továbblépés következõ állomását, miszerint több napra kéne több gyereknek Németországba kiutazni, s délelõttönként beülni a német iskolapadokba, s németül tanulni. Örülünk a felvetett ötletnek, reméljük megvalósulhat.
Aki belegondol, elfogadja, hogy
idegen nyelvet igazán jól megtanulni
élõ nyelvi környezetben lehet a magyar nyelv kizárásával. Természetesen, nem az évi egyszeri egyhetes német iskolai óráktól remélhetõ az
eredmény, de ezektõl a találkozásoktól várható a meggyõzõdés kialakulása errõl az igazságról, valamint legalább egy (azonnali vagy késõbbi)
kapcsolatteremtés lehetõsége a fiatalok és/vagy családjaik között, aminek folytatásaként már nem kell az
önkormányzatnak szerveznie tovább
a kapcsolatot, mert a családok vagy
a felnövõ gyerekek fenntartják, ha
akarják, s kamatoztatják a nyelvtudásért, a barátságért, bármiféle, akár
gazdasági, vállalkozási együttmûködésért, stb.
Tudjuk, hogy – mint bármi más önkormányzati vagy iskolai kezdeményezés – a német vagy akár szlovák
települési kapcsolatépítés néhány
vértesszõlõsi polgár értetlenségét
váltotta ki. Olyanokét is, akik gyermekeik számára szintén élhetnének
a kapcsolatépítés lehetõségével.
Igen pénzbe kerül ez a „szolgáltatás” is, a temetõi hulladékkonténer is, amit néhányan fontosabbnak
tartottak volna. Minden pénzbe kerül. Azon a nyelvórák is, amelyeket
megfizetnek a szülõk a gyermekek

számára, vagy azok a nyelvoktatáshoz szükséges eszközök, amelyeket
meg kell vásárolnia az iskolának.

Hatékonyság tekintetében azonban
összehasonlíthatatlan formákról van
szó. És akkor még nem beszéltünk
arról a szemléletformálási lehetõségrõl, ami a jövõ nemzedékei számára elengedhetetlenül szükséges a
leendõ európai uniós tagságban való
létezni tudásról, a más nemzetek eltérõ gondolkodásmódjának megismerésérõl, elfogadásáról, a miénk
elfogadtatásáról. De akár a jövõ
történelmének háborúmentességérõl is!
Kis falu kis iskolája gyermekei számára adott lesz két eltérõ kultúra
(német és szlovák) tapasztalati úton
történõ megismerésének lehetõsége.
Adott lesz, ha tenni akarunk érte!
Krenner Antalné
igazgató
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Köszönet a szüreti felvonulás
szervezõinek, résztvevõinek
A német delegáció látogatásával egyidõben szerveztük meg a
hagyományos szüreti felvonulást.
A színes, jó hangulatú zenés-táncos menetben a vértesszõlõsi
mazsorettek nyitották a sort, õket követték a vendégek a 125
éves jubileumát ünneplõ önkéntes tûzoltók egyesületi emlékzászlóival. Az Agricola feldíszített autóján foglalt helyet a zenekar, majd sorban a népviseletben és a humoros öltözékben
felvonulókat ismét zenekar követte, utánuk lovasok és feldíszített lovaskocsik alkották a szüreti felvonulást.
Köszönet a szervezõknek, segítõknek, résztvevõknek és az
együtt ünneplõknek.
Képviselõ-testület

Ui.: Többen megkérdezték, miért nem vittünk nemzeti zászlót,
miért csak a vendégek hozták zászlóikat. Az ok egyszerû: a felvonuló helyi csoportoknak, egyesületeknek még nincs zászlójuk. A
nemzeti zászlóval történõ felvonulást szüreti mulatságon nem tartottuk megfelelõ alkalomnak. Virágok, szalagok, népviseletek, szervezetek, egyesületek jelképei, zászlói természetesen színesítik a menetet. A nemzeti zászlót nemzeti ünnepeinken ünnepélyesen vonjuk fel.
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Aktuális témák

Ó

keretében. A pedagógus is több ismerettel rendelkezik a gyermekrõl,
mivel a szakemberekkel a kapcsolata napi).
Célunk a családdal együttmûködve a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, a megfelelõ eszközökkel történõ támasznyújtás a tanulási zavarok megelõzése érdekében.
Nagy jelentõségû éppen ezért,
hogy egy falusi óvodában lehetõséget kaptunk ennyi szakember (logopédus, gyógytornász, fejlesztõ pedagógus) helybeni foglalkoztatására a
szülõk anyagi megterhelése nélkül.
Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzat képviselõ-testületének az óvoda nevelõtestülete és
a szülõk nevében, hogy erkölcsi és
anyagi támogatásával segíti fejlesztõ
programunk megvalósulását.
Törökné Pátrovics Erika
óvodavezetõ

vodánk sokat változott a
nyár folyamán. Teljes felújításra került a macis csoport, a festés, mázolás, tapétázás
után új, megszépült környezetben
kezdhették a gyermekek a 2000/2001es nevelési évet.
Megtörtént a folyosók, mosdók és
a konyha fertõtlenítõ meszelése is.
Az udvari játékok felújítása, állagmegóvást elõsegítõ mázolása folyamatban van. Elkészült a gazdasági
udvart lezáró védõkerítés, így az áruszállítás már nem zavarja az udvaron
tartózkodó gyermekeket.
Az állagmegóváshoz, felújításhoz
az önkormányzat jelentõs összeggel
hozzájárult, melyet ezúton is köszönünk.
Gyermekeink gondozásáról, nevelésérõl az idei nevelési évtõl kezdõdõen az óvoda dolgozói, valamint a
logopédus és a gyógytestnevelõ mellett fejlesztõ pedagógus is gondoskodik.
Az önkormányzat elfogadja és támogatja azt a törekvésünket, hogy az
arra rászoruló gyermekek helyben
kapják meg a szükséges kiegészítõ
foglalkozásokat. Könnyebbség ez a
szülõknek és az óvodapedagógusoknak egyaránt. (A szülõknek nem kell
szabadságot kivenni és a szakszolgálathoz beutazni a foglalkozások végett, a gyermek minden fejlesztést
megkap helyben az óvodai ellátás
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A hagyományokhoz híven idén is közös
ünneplésre hívjuk a falu polgárait december 20-án az iskola területére.
Mielõtt saját meghitt családi karácsonyuk megszervezéséhez látnának, töltsünk el együtt pár órát a gyerekek ünnepi piacán, nézzük,
hallgassuk meg betlehemes játékukat, dalaikat, beszélgessünk egymással kicsit ráérõsen!
Vegyük körül szeretettel a gyerekeket és egymást, énekeljünk a
falufenyõ körül közös karácsonyi dalokat az asszonykórussal, kívánjunk egymásnak

Kulturális- és Nemzetiségi Bizottság
Iskola

Jótékonysági bál
november 25.

Jótékonysági

Az óvoda és iskola hagyományos novemberi jótékonysági akciója idén is
megrendezésre kerül.
November 2. hetétõl vásárolhatók támogatói jegyek a két intézményben
és a szülõi munkaközösség tagjaitól.
Tombola- és licittárgyakat az óvoda fogad november közepétõl, a bál
november 25-én lesz a mûvelõdési házban 18 órától hajnalig, zenél a Revans
Band (a tavalyi zenekar).
Báli jegyeket a két intézményben lehet vásárolni november 15-tõl.
Kérünk mindenkit, aki teheti, támogassa a két intézményt, vegyen részt
a rendezvényen!
Óvoda- és Iskolaszék

bál
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melyek közül az alábbiakat érdemes kiemelni:
• a temetõ nyitása, zárása,
• ügyfélfogadás bevezetése,
• megváltoztak a temetési helyek
meg(újra)váltásának a díjai, és
a ravatalzó használatának díja,
• a sírhelyek mérete meghatározásra
került,
• a temetõ használata és igénybevétele esetén a vallálkozók pl. sírkövet készítõk temetõhasználati díjat kötelesek fizetni,
• a temetõ rendjének megsértése
szabálysértési eljárást von maga
után.
A fenti rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban.
Náfrádi Marianna
jegyzõ

A temetõ
üzemeltetésérõl
Vértesszõlõs Község Önkormányzata
2000. szeptember 21-én fogadta el a temetõrõl és a temetkezésrõl szóló rendeletét, amely 2000. október 1-jén lépett hatályba.
2000. október 12-én a testület döntött
a temetõ fenntartását és üzemeltetését
végzõ szakemberek alkalmazásáról is,
akiknek kinevezése 2000. november
1-jén megtörtént.
A vonatkozó törvény alapján a temetõ használatának szabályait önkormányzati rendeletbe kellett foglalni,

ÜZLET tulajdonosok-,
üzemeltetõk figyelmébe!
A Kormány módosította az üzletek mûködésérõl szóló rendeletet, ami 2000. október 21-tõl hatályos.
A módosítás új üzletköröket állapít meg, néhány üzletkör
TEÁOR jelzõszáma változott. E változások miatt szükségessé válik
a meglévõ mûködési engedélyek cseréje, javítása.
A rendelet ezenkívül elõírja a nyitvatartási idõ írásbeli bejelentésének kötelezettségét is a kereskedõ részére.
A módosított rendelettel kapcsolatban bõvebb információ a Polgármesteri Hivatalban kérhetõ.
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A Tatabánya és Környéke
Területfejlesztési Társulásról
– A társulás létrehozott egy 5 millió Ft-os
terület- és gazdaságfejlesztõ alapot, melyre a
kistérség önkormányzatai pályázhatnak saját fejlesztési céljaik kiegészítésére kamatmentes visszatérítendõ tõkejuttatásként.
– Ez évben hoztunk létre ugyancsak 5
millió Ft-os környezetvédelmi alapot elsõsorban a közös feladatok megoldásának segítésére.
– A társulás mûködési feltételeinek javítására pályázaton 400 ezer Ft vissza nem térítendõ támogatást nyertünk el.
A közös alapok létrehozása a résztvevõ
kistelepüléseket nem terhelte, elõnyeit viszont kihasználhatjuk.
Kevésbé látványos, de jelentõségében
legalább ilyen fontos az önkormányzatok
vezetõinek közös eszmecseréje, konzultációja, mindannyiunkat érintõ jogszabályok értelmezése, pályázati lehetõségek feltárása, tájékoztatása, valamint a települések ünnepein a részvétel, a jószomszédság
ápolása.
Az együttmûködésben a fentieken kívül
egészen biztosan még sok feltáratlan lehetõség van. Az egyértelmû, hogy a környék lakói sok-sok szálon egymásrautaltak. A kultúrában, az idegenforgalomban, de a gazdasági életben is elképzelhetetlen az elszigeteltség.
Azt felelõsséggel állíthatjuk, hogy a települések választott vezetõi között jó az együttmûködés, az eszmecserék és a közös fellépések a képviselt lakók érdekeit szolgálják
minden területen, beleértve a jószomszédi
emberi kapcsolatokat is.

Az 1996-ban megalkotott, területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló XXI.
törvény alapján Tatabánya és 9 környezõ település - Gyermely, Héreg, Környe,
Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes,
Vértessomló, Vértesszõlõs - önkormányzata ún. kistérségi társulást alapított.
A társulás célja a résztvevõ települések
összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a megvalósítás
elõsegítésére szolgáló közös pénzalap létrehozása, pályázatok támogatása, fejlesztési
érdekképviselet ellátása.
A társulás vezetését, szervezését, képviseletét a társult települések polgármesterei által választott elnök, ill. két alelnök végzi. Az
üléseket a témaköröknek megfelelõen változóan az egyes önkormányzatoknál tartjuk.

Mi a kézzelfogható célja és
eredménye a társulásnak?
– 1998-ban elkészítettük a térség összehangolt gazdaság- és területfejlesztési koncepcióját elsõsorban a munkahely-teremtéssel járó iparfejlesztésre, kereskedelmi hálózat létesítésének segítésére, a falusi turizmus,
a vadász- és horgász hobbi-turizmus fejlesztésére.
– Pályázati támogatással megjelent egy
kistérségi turisztikai kiadvány magyar, német és angol nyelven, valamint egy turisztikai jellegû videofilm szintén három nyelven.
– Pályázaton nyert finanszírozási támogatásból a 10 településen egységes megjelenésû
millenniumi emlékoszlopot állítottunk fel.

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