É R S E K VA D K E R T K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z AT I L A P J A

Tisztelt Érsekvadkertiek!
Kedves Olvasók!
Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva röviden tájékoztatom Önöket - az Érsekvadkerti Hírek hasábjain
keresztül is az Önkormányzat munkájáról, községünket érintő eseményekről, történésekről.
A 2017.évi költségvetésünket is hosszú előkészítő
munka után február végén fogadtuk el. Önkormányzatunknak és minden intézményének továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatnia, mert csak így
tudjuk megőrizni működőképességünket.
Tájékoztatom Önöket, hogy a szűkös pénzügyi keret
ellenére a képviselő-testület idén is betervezte az
egyesületek (Sportegyesület, UFC, a Polgárőr, a
Tűzoltó Egyesület stb.) és több érsekvadkerti civil
szervezet támogatását. Ezzel is elismerve és megköszönve községünkért végzett munkájukat, tevékenységüket.
Intézményeink működtetése, a település üzemeltetése az első fél évben zavartalan volt.
Ismert már Önök előtt, hogy az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza, ezért a fejlesztésekhez szükséges pénzforrást saját adó bevételből vagy
külső pályázati forrásból tudjuk csak biztosítani.

(Ezért kérek minden adófizető állampolgárt, hogy
adófizetési kötelezettségének tegyen eleget!)
Az Önkormányzat részéről munkatársaimmal, képviselő társaimmal együtt és Balla Mihály országgyűlési képviselő úrral mindent megtettünk azért,
hogy minél több külső pénzforrást kapjon településünk.
Köszönöm Képviselő Úr segítségét, támogatását!
(Ismert Önök előtt az is, hogy számos pályázatra,
köztük a területfejlesztési felhívásokra, - közel 1200
millió Ft-ra - nyújtottuk be a támogatási igényünket,
melyek egy részének elbírálása már meg is történt.)
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a TOP-os pályázataink közül három pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. Az első fordulóban Érsekvadkert
Község Önkormányzata több mint 600 millió Ft támogatást kapott.
Új óvoda kialakítására közel 300 millió Ft-ot, az iskola energetikai fejlesztésére 104 millió Ft-ot, csapadékvíz elvezetésére 200 millió Ft-ot nyertünk.
Jelenleg az óvoda Támogatási Szerződés aláírásának előkészületi munkálatai folynak. Terveink szerint a kivitelezési munkálatok legkorábban már az
év végén megkezdődhetnek.
Nagy öröm ez, hiszen régóta várunk egy korszerű,
szép óvodára.
A csapadékvíz elvezetésének kivitelezésére és az iskola épületének energetikai fejlesztésére, felújításra
valószínűleg a jövő év elején kerül sor.
Két TOP-os pályázatunk az ipari terület és a kerékpárút kialakítására benyújtott pályázatunk még elbírálás alatt van. Bízom abban, hogy mindkettőt támogatni fogják.
Az is ismert Önök előtt, hogy Érsekvadkert Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalban 2017-től
egy új informatikai rendszer – ASP rendszer került
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bevezetésre. Az új rendszer kialakításához a kormány pályázat útján 7 millió Ft támogatást nyújtott
Önkormányzatunknak, mely összegből 3,2 millió Ft
összegben új informatikai eszközök kerültek beszerzésre.
Sajnos útjaink, járdáink elhasználódtak, a folyamatos karbantartás ellenére sok helyen rosszak, továbbra is javításra szorulnak. Ezért öröm számunkra, ha lehetőségünk van új járda vagy új út építésére.
Jelenleg az Újsor felújítását végezzük, melyre 2016
év végén az államtól- hazai forrásból - 12 millió Ft
támogatást kaptunk. Az egész beruházás több mint
15 millió Ft-ba kerül.

dezettebb, élhetőbb település legyen. Igyekszünk a pénzügyi lehetőségeinktől függően az
itt élők - fiatalok és idősek számára egyarántmegfelelő infrastruktúrát, szolgáltatást biztosítani. Folyamatosan szépítjük, karbantartjuk településünket. Óvjuk a rendet, vigyázunk a biztonságra,
a település tisztaságára. Sokszor szélmalomharcot
folytatunk az állandó rongálással, rongálókkal, az”
illegális szemetelőkkel” szemben. Ez nem csak szomorú és bosszantó, hanem igen költséges. Minden
helyreállítás, minden hulladékelszállítás többlet
költséget jelent az Önkormányzatnak.
Tisztelettel kérem Önöket jelezzék, ha észlelik vagy
ha tudják, kik azok az állampolgárok, akik még mindig nem tudják hogyan kell egy közösségben élni.
Kérem Önöket, hogy a saját ingatlana előtti területet
mindenki tartsa rendben, az égetési tilalmat a saját
és a mások egészsége érdekében tartsák be. Köszönöm az együtt működésüket!
Ismételten felhívom a figyelmüket arra, hogy a testületi ülések nyilvánosak. Ezúton is hívom Önöket,
jöjjenek és vegyenek részt üléseinken, kísérjék figyelemmel munkánkat.

Tisztelt Olvasók!
Május van, az év egyik legszebb hónapja, számos jeles ünneppel.
Még ez év elején saját forrásból sikerült felújítani a Szent István úton a járdát a Búcsú utca és
a Petőfi út közötti szakaszán.
A Sportpályán akadálymentes vizes blokk építése folyik, a Csendőrlaktanyában év elejétől a
másik két szolgálati lakás felújítása történik.
Érsekvadkert Község Önkormányzata ebben az
évben is részt vesz a közfoglalkoztatásban. Jelenleg több mint 50 fő érsekvadkerti lakost foglalkoztat, akik közül három minta programban
felújítási, karbantartási és mezőgazdasági munkákat végeznek a GAMESZ irányítása alatt.
Az Önkormányzat valamennyi dolgozója azon
dolgozik, hogy Érsekvadkert minél szebb, ren-

A hónap első vasárnapján köszöntöttük az édesanyákat, a hónap végén ünnepeljük a gyermekeket, június első vasárnapján a pedagógusokat.
Szívből köszöntöm községünk minden édesanyját, gyermekét! Kívánom, hogy életük során sok
szeretetben és boldogságban legyen részük!
Köszöntöm községünk tanítóit, tanárait, óvodapedagógusait és az oktatásban részt vevő valamennyi dolgozót! Köszönöm munkájukat, jó
egészséget, sok örömet, sikereket kívánok további munkájukhoz!
Hamarosan elérkezik a vakáció, a nyári szabadság ideje is. Kívánok minden érsekvadkerti lakosnak, kicsinek és nagynak jó pihenést, kellemes kikapcsolódást! Vigyázzanak magukra,
hogy a megérdemelt szabadság után újult erővel
térhessenek vissza mindennapi teendőikhez!
Érsekvadkert, 2017. május 19.
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléseiről
2017. április-május hónap
1./ 2017. április 3-i nyilvános
ülés
1) Hatályon kívül helyezte a testület a képviselők tiszteletdíjának
megállapításáról szóló rendeletet.
A képviselők úgy döntöttek, hogy
nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, továbbra is térítésmentesen dolgoznak településükért.
2) Ugyancsak hatályon kívül helyezte a testület a rendezési tervünk
módosításáról
szóló
9/2016.(IV.04.) rendeletét. A településrendezési
eszközeinket
(szabályozási tervek, építési szabályzat) ez év végéig mindenképpen át kell dolgozni, ennél fogva
a korábbi részletszabályozások
sem maradnak hatályban.
3) Átdolgozásra került a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata is. A központi
jogszabályok változása, a korszerűbb ügyintézések, eljárási rendek bevezetése tették ezt indokolttá.
4) Pályázat benyújtásáról döntött
a képviselő-testület. A Zrínyi útPetőfi és Kossuth út közötti szakaszának, valamint az Eötvös útnak - az Akácos út-Honvéd út közötti szakaszának - felújítása szerepel a pályázati programban.
5) Jóváhagyta a testület a
Thermopolis Kft. tulajdonát képező 890, 891 és 893 hrsz-ú ingatlanok telekhatárrendezési kérelmét. A benyújtott változási
vázrajzban foglaltak összhangban
vannak a helyi településrendezési
tervünkkel.
6) Kérelem érkezett ifj. Holman
József, Búcsú u. 9. szám alatti lakostól telekalakítás ügyben. A
Képviselő-testület részben helyt
tudott adni a kérelemnek arra a
részére vonatkozóan, ami megfelel a hatályos településrendezési
tervben foglaltakkal. Ami nem

felelt meg az előírásoknak, azt
nem tudta jóváhagyni a testület.
7) Napirendre került a fogorvosi
ügyelet ellátása is. Az új jogszabályváltozások minden településnek kötelezővé tették ennek biztosítását. A képviselő-testület
döntése szerint önkormányzatunk
megkereste ez ügyben Balassagyarmat Város Önkormányzatát,
hogy csatlakozzon az ott megszervezésre kerülő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz.
8) Ez év végéig – mint fentebb
már olvasható – át kell dolgozni a
településrendezési eszközöket, el
kell készíteni a Települési Arculati Kézikönyvet. Az önkormányzat három árajánlatot kért ezekre
különböző tervező cégektől. A
héhalomi Kovaterv Építész Iroda
ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.
2./ 2017. április 19-i nyilvános
ülés – rendkívüli ülés
1) Rendkívüli ülést tarott a képviselő-testület április 19-én. Az
ülés összehívását határidős és
fontos ügyek tették indokolttá.
Az Intézmények Konyhája vezetőjének megbízatása április 30-án
lejárt. Előtte pályázatot kellett kiírni a vezetői álláshelyre. A pályázat közzététele meg is történt.
2) A fenti döntéssel egyidőben
meghosszabbította a testület a jelenlegi konyhavezető megbízatását 2017. június 30-ig.
3) Ezen a rendkívüli ülésen tájékoztató hangzott el a Magyar
Labdarúgó Szövetség által kiírt
pályázatokról. Az Érsekvadkerti
Utánpótlás Sportegyesület az
egyik pályázaton részt kíván
venni új sportöltöző építése céljából. Ehhez kértek támogatást a
képviselő-testülettől. A testület
2017. JÚNIUS

úgy döntött, hogy biztosítja a pályázathoz az önerőt abban az esetben, ha a pályázat összköltsége
nem haladja meg az 50 millió forintot.
3 2017. májusi nyilvános ülésrenkívüli ülés
1) Ismét rendkívüli ülést kellett
tartani egyetlen-egy napirendi
ponttal: a Zrínyi út felújításával
kapcsolatos korábbi határozatot
ki kellett egészíteni az önrész öszszegével.
4./ 2017. május 23-i nyilvános
ülés
1) A képviselő-testület a 2016.
évi költségvetés utolsó módosítását hajtotta végre ezen az ülésen.
A rendeletmódosítás a tavalyi
előirányzatok változását rögzítette.
2) Megalkotta a testület a zárszámadási rendeletet is, amely
magában foglalja a 2016-os év
teljes költségvetési-gazdálkodási
beszámolóját.
3) Rendelet született a levegő
tisztaságáról és védelméről, különös tekintettel az avar és kerti
hulladékok égetése ügyében. Már
korábbi szabályozás is volt e
tárgyban, ám az már megújításra
szorult. Az égetés időpontjai nem
változtak, továbbra is hétfő és
csütörtöki napokon történhet égetés 16 és 19 óra között. Ami új a
rendeletben, az a kerti hulladékok
szabályos kezelése, az égetés szabályai, tiltó rendelkezések a biztonsági előírások rögzítése, amelyeket köteles minden ingatlantulajdonos és kezelő betartani.
4) A képviselő-testület egy ún.
partnerségi rendeletet is elfogadott. Ebben rögzítésre került az
önkormányzat által elkészítendő
településrendezési eszközök, va-
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lamint a Település Arculati Kézikönyv elkészítése közben szükséges véleményezések, partneri
egyeztetések rendje. A partnerek
itt a község lakosságát, a szomszédos önkormányzatokat, a helyi
civil szervezeteket jelentik.
5) Beszámoló hangzott el a Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről. Ruzsin Lászlóné családsegítő részletes kimutatást közölt a gondozottakról és problémáikról, a családsegítő jelzőrendszerről, valamint a 2016-os évben
bekövetkezett különböző jogszabályi és intézményi változásokról.
6) Ugyancsak beszámoló hangzott el az első- fokú gyámhatóság
2016. évi munkájáról. A gyámügyi ügyintéző részletes kimuta-

tást terjesztett a testület elé az elmúlt évi ügyek számáról, az ellátásokról, a felügyeleti ellenőrzésről.
7) Megállapodás született a
szennyvíz víziközmű-rendszeren
tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről.
Amint az ismeretes, Érsekvadkert
szennyvízközmű-rendszeréhez
két település tartozik: Szátok és
Tereske. Most a három önkormányzat megállapodott a közös
képviseletről: Érsekvadkert Önkormányzatát jelölték ki erre a
feladatra.
8) Pályázatot írt ki a képviselőtestület az Öregek Egyesített Szociális Intézménye vezetői álláshelyére. A jelenlegi intézményvezető megbízatása idén nyáron le-

jár. Ezért meg kell hirdetni nyilvánosan az álláshelyet a Kormányzati Személyügyi Központ
internetes oldalán, valamint a
községünk honlapján is.
9) Elkészült az önkormányzat
idei közbeszerzési terve is. A
tervben egyenlőre a már elnyert
pályázatok szerepelnek. Mivel a
terv bővíthető, kiegészülhet az
esetleges későbbi nyertes pályázatokkal.
10. Módosítani kellett az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát is. A közbeszerzési törvény
legújabb változásai tették ezt indokolttá.
Ismételten hívjuk és várjuk az érdeklődőket a Képviselő-testület
nyilvános üléseire!
Érsekvadkert Község Önkormányzatának
képviselő- testülete nevében
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Helytörténeti Emlékház eseményei, látogatások, foglalkozások 2016. májusától - 2017májusáig
Érsekvadkerten a Rákóczi út 97. szám alatt működik
a Helytörténeti Emlékház. Itt működik a Múltidéző
Néphagyományőrző Egyesület és ide tartozik a népdal kör, valamint négy éve a Göncöl Citerások köre
is.
Az elmúlt egy évben 2224 látogatója volt
a Helytörténeti Emlékháznak.
A Szent Borbála vendégházból rendszeresen vannak
látogatóink. Mindenkinek ízlik a platnin sült,
krumplis laska. Roma napi bodag sült a kemencében.
Hotzi Tibor, Debrecenben lakó gimnáziumi tanár tanítványait hozta el a középiskolából, hogy megtekintsék Emlékházunkat és megízleljék a nagygöncöt.
Szülők óvodás,vagy iskolás gyermekeikkel, nevelőkkel nyársaltak vagy bográcsoztak az udvaron.
Együttműködési szerződésünk van a Petőfi Sándor
Általános Iskolával és a 13 Almafa Alapítvánnyal
is.
A Virgönc gyermektánc csoport névadója a múlt évi
Májusfaállításon volt. Örülünk, hogy fellépéseikkel

gazdagítja mindkét csoport ünnepeink műsorát. Elismerésünk az őket tanító nevelőknek.
A már Pestre költözött Pásztor Dezsőné Zsiga Margit népviseletes babaruhákat, varrt az emlékháznak.
Nagy Zsolt asztalosmester, helyi lakos szép vendégkönyv tartót faragott az Emlékház részére. Az Adventi vásárra a Múlt Idéző Néphagyományőrző
Egyesület néhány lelkes tagja birsalma lekvárt készített.
A Helytörténeti Emlékház az év folyamán bármikor
látogatható előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezés, tárlatvezetés kérés az Emlékház alapítóitól,
Réti Lajostól és feleségétől Réti Lajosné Harmati
Margittól kérhető. A 06-35-340-068 vagy 06-20770-3312-es telefonszámon. A Zsidó temető mellett
a tavalyi évben önkormányzatunk Zsidó Emlékszobát hozott létre, amit szintén ajánlunk a látogatók figyelmébe.
Ezúton is szeretnénk megjegyezni, hogy a Népdalkörbe és a Múltidéző Néphagyományőrző Egyesületbe szeretettel hívunk és várunk új tagokat, akik
szeretnének tenni a községért önzetlenül.
Réti Lajosné
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Tavaszköszöntő májusfa
Már hagyomány, hogy a tavaszköszöntés jegyében
májusfát állítunk a településen. Az idei évben április 28-án került sor a májusfa megünneplésére.
Ám az időjárás ezen a napon inkább a borús, esős
ősz képét mutatta Érsekvadkert felett, így az eredetileg a Helytörténeti Emlékház elé és annak udvarára tervezett rendezvény a Közösségi Ház falai
közé szorult.

Sándor Általános Iskola kisdiákjainak műsora következett.
A fa feldíszítése közben a népdalkör tagjai ide illő
dalcsokorral kedveskedtek.

A rendezvény elején a májusfa- állítás történetével
ismerkedhettek meg a résztvevők, majd a Petőfi

A feldíszített fát az Ary Erzsébet óvoda nagycsoportosai és az iskola tanulóiból alakult Virgönc Néptánccsoport tagjai is köszöntötték táncukkal.
Ezzel még korán sem ért véget a nap, hiszen a gyerekeket az iskolában népi játékok játszóháza és kézműves programok várták.

Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei
Fesztivál Érsekvadkerten
Érsekvadkert Község Önkormányzatának meghívására immár tizenhatodik alkalommal adhatunk otthont a Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei Fesztiválnak. Az idei évben csak két település Esztergom és
Érsekvadkert fogadta a gitárművészeket és a gitárzenét kedvelőket.
Május 12-én este 19 órától az Ifjúsági Házban vette
kezdetét a világhírű esemény, mely azért is jelentős
számunkra, mert Fábián Annamária személyében
érsekvadkerti gitárművészt is köszönthettünk a fellépők között. Színpadra állt még Szabó Sándor, akit
régi ismerősként üdvözölhetünk településünkön, hiszen a fesztivál kezdetétől előadója a rendezvénynek és hozzájárul a rendezvényünk zavartalan lebonyolításához is.

A hazai művészek mellett Stanislav Barek Cseh országból, Andrés Godoy Chíléből, Edoardo Bignozzi
pedig Olasz országból jött el hozzánk.
Azt gondolom, az öt előadóművésznek köszönhetően garantált kikapcsolódásnak lehettek részesei
mindazok, akik időt és fáradtságot nem sajnáltak és
részt vettek ezen a május esti rendezvényen.
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Tájékoztatás a nyári szünidei gyermekétkeztetésről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermek lakóhelye, vagy
ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye
szerinti települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermek részére
déli meleg főétkezést ingyenesen biztosít
A déli meleg főétkezést Érsekvadkert Község Önkormányzata ételhordóban történő elvitellel biztosítja a szülő/törvényes képviselő vagy a szülő és
más törvényes képviselő által megbízott személy
számára (ebben az esetben írásbeli meghatalmazás szükséges).
Az étel elvitelére, a nyári szünidő meghatározott napjain 11:30 és 13:00 közötti időpontban
kerül sor.

2017 június: 16.
19. 20. 21. 22. 23.
26. 27. 28. 29. 30.
2017 július: 3. 4. 5. 6. 7.
10.11. 12. 13. 14.
24. 25. 26. 27. 28. 31.
Az óvoda és a konyha közös zárva tartási hete:
2017.július 17-23.
2017 augusztus: 1. 2. 3.4.
7. 8. 9. 10. 11.
14. 15. 16. 17. 18.
21. 22. 23. 24. 25.
28. 29. 30. 31.
Helyszín: Intézmények Konyhája – Közösségi Ház
bejárata
(Érsekvadkert Petőfi út 37/A)
Az ételhordót a szülőnek, törvényes képviselőnek
kell biztosítani, amely tisztántartásáról is a szülő,
törvényes képviselő gondoskodik.

Ballagás és tanévzáró
A Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak ballagása június 17- én, szombaton 10 órától lesz. A tanévzáróra Június 19-én, hétfőn 17 órakor kerül sor az iskola udvarán.

Tanulók Jutalmazása
A tanévzárót követően Érsekvadkert Község polgármestere palacsinta partira hívja, azokat a tanulókat, akik a tanévben jó tanulmányi eredményt értek el, valamint közösségi munkájukkal, versenyeken elért helyezéseikkel növelték
iskolánk és településünk hírnevét. Június 20-án, kedden délután hívja az idei tanévben jó teljesítményt elérő diákokat
a Közösségi Házba.

Felhívás a lakossághoz!
Értesítjük a Tisztelt Érsekvadkerti lakosokat, hogy Érsekvadkert Község Képviselő-testülete új rendeletet
alkotott a levegő tisztaságáról és védelméről. A 8/2017.(V.24.) rendelet szabályozza a kerti avar és növényi
maradványok nyílttéri égetését, az általános tűzgyújtási, égetési szabályokat, valamint a tiltó rendelkezéseket. A rendelet megalkotása szükségessé vált a szabálytalan égetések, tűzgyújtások gyakorisága miatt.
Az új rendeletben az eddig megszokott égetési időpont – hétfő és csütörtök 16 és 19 óra között - nem
változott.
Azonban újdonság az, hogy június 15-től szeptember 15-ig terjedő időszakban tilos az égetés.
Kérünk mindenkit a rendeletben foglaltak maradéktalan betartására.
Ary Erzsébet Óvoda zárva tartása a nyári szünet idején
Alsó óvoda: Érsekvadkert Rákóczi út 93 . Június 19.- Július 23.
Fölső óvoda Érsekvadkert Rákóczi út 157: Július 17.-Augusztus 20.
Augusztus 21.-től a megszokott nyitva tartással várja mindkét óvoda az óvodásokat.
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