POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2019 OKTÓBERÉBEN MEGALAKULT
KÉPVISELŐTESTÜLET EDDIGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL,
JÖVŐBENI TERVEIRŐL
Tisztelettel, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki 2019 októberében megválasztott
képviselő-testületet megtiszteli azzal, hogy az első két évről szóló polgármesteri
beszámolót meghallgatja vagy elolvassa.
2019. október 22-én (kedden) 17 órakor a Nádasd, Művelődési Házban tartotta meg
alakuló ülését a képviselő testület. Károlyi Erzsébet a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette az október 13-i a választások pontos eredményét: Karvalits Zoltán polgármester,
Mesterházi László, Pesti Sándor, Póczek Sándor, Stubics Ferenc, Táncos Zoltán, Vörös István
képviselők. A polgármester javaslatára a testület Pesti Sándort választotta

meg

alpolgármesternek.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.), a 478/2020. (XI.3.) valamint a
26/2021. (I. 29.) Korm. rendeletek alapján a többször betervezett közmeghallgatás elmaradt.
A Koronavírus miatt, illetve a veszélyhelyzet kihirdetésének hatására a településünkön
különböző intézkedések léptek életbe.
2020. március 16-án kiadtunk egy tájékoztatót a koronavírus-járvány megelőzése érdekében
kihirdetett veszélyhelyzet Nádasd környéki vonatkozásairól. A Nádasdi Széchenyi István
Általános Iskolában bevezetésre kerülő digitális munkarendről, valamint a Hétszínvirág
Óvoda 2020. március 18-tól kezdődő bezárásáról tájékoztattuk a lakosságot. A megváltozott
oktatási rend magával vonta az étkeztetés változásait. Megszűnt a konyhán a főzés, a készételt
Szentgotthárdról szállították és a nádasdi konyhán adagolták ki. Dr. Megyeri Sára fogorvos
által kiadott közlemény szerint a fertőzésveszély elkerülését szolgálta, hogy fogorvosi
alapellátás keretében csak SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST nyújtottak ez alapján a rendelés
módosult. A művelődési házba és az Egyesület által szervezett programok átmeneti időre
elhalasztásra kerültek. A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes
ügyfélfogadás szünetelt. Kértük a Lakosságot, kizárólag telefonon vagy elektronikus úton
intézzék ügyeiket a veszélyhelyzet időtartama alatt! A Hivatal épületét ZÁRVA tartottuk.
Többször, több hírközlési eszközzel tájékoztattuk a falunk lakóit a kialakult és ajánlott új
szabályokra, arra a

lehetőségre, hogy aki kéri, az Önkormányzat segít az ellátásának

biztosításában. A 65 év feletti személyeknek névre szóló levelekben ismételtük meg a
vállalásunkat, illetve az önkéntesek által megvarrt több mint 250 db mosható, vasalható
maszkokból juttatunk ki a borítékokban.
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Az önkéntes varrónőink, akiknek ezúton is köszönet a gyors munkájukért: Boldizsárné
Palacsics Tünde, Csillag Józsefné, Esztergályos Csabáné, Horváth Jenőné Piri néni, Legárth
Gyuláné, Mesterházi Lászlóné, Németh Miklósné, Pestiné Szabó Anita, Póczek Sándorné
Zsuzsi, Rácz Miklósné.
A Kormány által kihirdetett 2020. március 11-i rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet kapcsán
képviselő-testületi üléseket sem lehetett összehívni ezért Polgármesteri hatáskörben a
képviselő-testület véleményét kikérve hoztam meg polgármesteri döntéseket.
Ha a választásunktól eltelt időszakot szeretném röviden jellemezni akkor a változások, új és
újabb kihívások időszakával kellene jelölnöm.
Beszámolómat a hagyományokhoz híven feladatonkénti bontásban állítottam össze
OKTATÁS - NEVELÉS – SPORT:
KONYHA: A Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulási Tanács az
üzemeltetésében lévő konyhát még 2015-ben közbeszerzési eljárás keretében meghirdette és
pályázat eredményeként szerződést kötött a szentgotthárdi Justfood Kft.-vel 8 évre. 2019.
szeptembere óta nagy változások történtek az üzemeltetés terén, hiszen nemcsak a Nádasd és
környéke étel adagját, hanem Egyházasrádóc és térsége, valamint Szombathely környéki
adagszámok főzése is ide lett telepítve, így megközelítőleg napi 700 adag készült el a
konyhánkon. Ezzel kapcsolatosan történtek fejlesztések, géppark bővítés, dolgozói létszám
emelés, azonban több problémát is felvetett a változás. Újabb problémát vetett fel az iskola,
óvoda tavaszi bezárása is. 2020 szeptembertől visszaállt az eredeti felállás csak Nádasd és
környékére van főzés jelenleg problémamentesen folyik az üzemeltetés. Az JustFood
vezetőségének javaslatára a képviselő-testület a ’19 novemberi ülésén az iskolai ebed 9,3%os, az óvodai ebéd 2,6%-os térítési díjemelése 2020-ban 10% nyersanyagnorma emelés
mellett döntött. A 2020-as nyersanyagnorma emeléskor a térítésidíjemelés is indokoltnak
mutatkozott azonban arra a jogszabályi rendelkezés miatt nem volt lehetőség.
ÓVODA: Jól működik a – szintén a társulás által fenntartott - „Hétszínvirág Óvoda”. Év
közben fejlesztés az óvodában nem történt. A koronavírus megjelenése rányomta a bélyegét
az óvoda működésére is. A 40/2020. (III. 11.) Kormány rendelet végrehajtása kapcsán a
Hétszínvirág Óvoda 2020. március 18-tól bezárt. Az intézmény azonban továbbra is
biztosított lehetőséget azon gyermekek fogadására, akiknek felügyeletéről szüleik nem tudtak
gondoskodni. A gyermekeket 3-5 fős csoportban helyeztük el. Csoportonként délelőtt 1 fő
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óvodapedagógus, délután 1 fő óvodapedagógus és 1 dajka látta el a feladatot. Az ügyeletben
dolgozók személye hetente változott. A többi óvodapedagógus távmunkában dolgozott, illetve
megkezdték a szabadságok kiadását, számítva a veszélyhelyzet feloldása utáni nyári nagyobb
létszámra. Minden szülőt kértünk, írásban nyilatkozzanak arról, hogy igénylik-e gyermekük
óvodai ellátását vagy nem.
Az őszi kezdéssel megnövekedett az óvoda dolgozóinak a feladata, nem csak az újabb vírusos
időszak szigorító intézkedései, hanem a megnövekedett gyermeklétszám miatt is. Időközben
közös megegyezéssel megszűnt Vashegyiné Stránczli Enikő munkaviszonya így még több
munka hárult a maradókra. Az Intézményfenntartó Tanács elfogadta a vezető óvónő szóbeli
kérelmét, hogy 2021 január 1-től új óvónőt vegyen fel a megüresedett helyre, illetve a
megnövekedett gyermeklétszám miatt egy négyórás „dada” is felvételre került. Mindezek
mellett a megnövekedett létszám plusz bevételt is jelentett, amelynek eredményeként 2020 év
végén a dolgozók közt lett jutalom kiosztva, illetve óvodai kisszékek, asztalok és különböző
bútorok, valamint kiegészítők lettek vásárolva 1,3 millió forint értékben. 2021 költségvetési
évre Ledes világítás átszerelését fogadta el a Képviselő testület és a fenntartó
önkormányzatok. A gyengébb megvilágítás és a gyakori lámpajavítások helyett a
megtakarítás mellett jobb fényerőt is remélünk. A megnövekedett gyermeklétszám miatt
szükséges lenne az óvoda fejlesztése. Egy pályázatot is nyújtottunk be a Magyar Falu
Program felhívására, de sajnos a pályázatunk tartaléklistára került.
ISKOLA: Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola diákokat 2020. március 16-tól nem
fogadott, digitális munkarend került bevezetésre. Távoktatás formájában valósult meg a
gyermekek oktatása, a pontos információkat Németh Ilona intézményvezetőtől és az
osztályfőnököktől kapták meg az érintettek. Megalakult a Nádasdi Iskoláért Egyesület
amelyet közvetlen anyagilag is támogat az Önkormányzat, illetve különböző közvetett módon
is támogatja az egyesület fejlesztési elképzeléseit.
BÖLCSŐDEI NEVELÉS: A TOP-os Bölcsődei pályázatunk
A Nádasdi Mini bölcsőde megépíttetésére beadott pályázatunk támogatói szerződését 2020
június 5-én írtam alá. A pályázat szerinti ütemezésben haladt a megvalósítás, ám a tervezők
leterheltsége,

az

építőiparban

bekövetkezett

„árrobbanás”

késlelteti

a

kivitelezés

megindulását. Kiválasztásra került a terveket készítő cég, aki első lépésben 2021. január
végére ígérte az engedélyes tervek elkészítését, majd március közepére a kiviteli szakági
terveket. Ezek elkészítése csúszott, szerződés módosítást kellet végezni. A tervezői
költségvetés elkészültével már látszott, hogy nem férünk bele a támogatási keretbe így
műszaki tartalom csökkentés mellett újra tervezés vált szükségessé. Hogy mire lesz kész a
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bölcsődénk? illetve mikor fogadhatja a kisgyermekeket? ez nagyban függ a leendő
kivitelezőtől, de szeretnénk ha legkésőbb 2022. szeptemberétől már az új bölcsőde fogadhatná
a legapróbbakat.
MŰVELŐDÉSI HÁZ: Közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást
kötöttünk 2017. július 1-től az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális
Egyesülettel. Az egyesület nem csak a házat, hanem a kéthetente működő termelői piacot is
üzemelteti. Évente egy alkalommal beszámoló készül az éves munkáról. Az éves munkáról
készült

beszámolókat

http://nadasd.hu/intezmenyek/civil-szervezetek-egyesuletek/egyutt-

nadasdert-egyesulet.90 linken olvashatók. A programjaikra a koronavírus nem ép a koronát
tette. Sok program elmaradt, vagy pályázati programok a következő évekre csúsztak át. Az
egyesület illetve vezetője Földes Tímea jól menedzseli mind a ház, mind a pajta működtetését,
köszönet a munkájáért!
CIVIL SZERVEZETEK: Az Önkormányzati támogatására elkülönített alapot 2020-ban
ismét 2.200.000 Ft-ban határozta meg a testület. Az egyesületek az elvégzett munkájuk
alapján sokkal nagyobb támogatást is megérdemelnének, de a szerteágazó önkormányzati
tevékenység és a szűkös anyagi keret csak ennyit tesz lehetővé. A törvényeknek megfelelően
minden évben pályázati felhívást teszünk közzé. A Csicsóka Oktatási és Kulturális
Szolgáltató Nonprofit Kft 350.000 Ft-ot, az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő
Kulturális Egyesület 450.000 Ft-ot, a Hétdombi Ifjúsági KSE 350.000 Ft-ot míg a Nádasd
Községi Sportegyesület 500.000 Ft-ot, a Hétdombi Lovaspark pedig 350.000 Ft-ot kapott
2020 évben. Egy új egyesület megalakulásával bővült a helyi civil szervezetek száma.
Megalakult a Nádasdi Iskoláért Egyesület, amelynek célja, hogy támogassa és szervezze
Nádasd Széchenyi István Általános Iskola kulturális, közösségi életét. Elősegítse az iskolai
nevelés-oktatás színvonalának emelését, a gyermekek oktatási, szabadidő, sport és kulturális
tevékenységeit, támogassa a környezetvédelemre nevelést, a környezeti tudatosság
fejlesztését. Az újonnan alakult szervezet 800. 000 Ft-ot, míg a többi egyesület az előző évi
szerint kapott támogatást.
EGÉSZSÉGÜGY-SZOCIÁLIS ELLÁTÁS:
A fogorvosi ellátás.
dr. Megyeri Sára fogorvos 2017-től vállalkozási formában látja el falunkban a fogorvosi
feladatokat. Kisebb javítások a gépparkban, illetve felülvizsgálatok szerepelnek a kiadások
között. A felújított épületben jelenleg problémamentesen folyik a rendelés. Fennakadást,
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nehézséget a Covidos időszak okozott.
Háziorvosi ellátás: A legnagyobb változásokat hozta az utóbbi két év Az I. számú körzetet
dr. Farkas Tamás 2017. január 1-től látta el, a II. számú körzetet dr. Ali Mosed Ahmed AlMoraisey Doktor Úr 2012. szeptember 1-je óta. Háziorvosaink minden év szeptemberben
beszámoltak munkájukról.
Dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraiseyvel - az „ALMO-MED” Egészségügyi Szolgáltató Bt.
alkalmazásában - az elmúlt években visszatérő rendelési problémák, rendelési idő be nem
tartása, valamint a Doktor Úr magánéletében történt változások miatt a körzethez tartozó
települések polgármestereivel és a Doktor Úrral együtt úgy döntöttünk, hogy közös
megegyezéssel 2020. november 30. napjával megszüntetjük a közöttünk létrejött
feladatellátási szerződést.
A további ellátás biztosítása érdekében december ötödikéig Ali Doktor Úrral meg
kellet volna szüntetni a szerződést, valamint a helyettesítő doktorral az új szerződést
megkötni. Sajnos az előzetes tárgyalások ellenére Ali Doktor Úr úgy döntött, mégsem írja alá
a közös megegyezéssel történő szerződés felbontást. Erre az időszakra Ali doktor Úr már csak
heti két nap rendelt, ami már végképp tarthatatlan volt, így a szerződésünk szerint, a
jogszabályok figyelembevételével - jogász bevonásával - elkészíttettük az azonnali hatályú
felmondást, a törvényben előírt formai követelmények teljes mértékben történő betartásával.
Így az „ALMO-MED” Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel december végére szerződést
bontottunk, ugyanakkor dr. Farkas Tamással, az I. számú körzet háziorvosával 2021. június
30-ig szóló ellátási szerződést kötöttünk. Azért csak június végéig, mert időközben Farkas
Doktor Úr bejelentette, hogy csak június 30-ig marad háziorvos Nádasdon. Így a II. számú
körzetet is januártól június végéig Dr. Farkas Tamás háziorvos és asszisztense Azanger
Csabáné (Éva) ápoló látták el. Az év végi hajrában nem kis feladat volt a törvényi előírások
betartásával ezt a helyettesítést adminisztrációzni, de minden engedély és feltétel biztosított
volt az ellátáshoz. Köszönet Farkas doktor Úrnak és Azangerné Évának a vállalásukért,
valamint Aggné Kovács Ildikónak a változtatás végrehajtásában nyújtott munkájáért. Az
érintett Önkormányzatok az egészségügyi ellátásról a legmesszebb menőkig gondoskodnak a
törvényi előírásoknak megfelelően, amelyhez rendelkezésünkre áll a jogerős működési
engedély, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás is
folyamatos. Több háziorvossal is megbeszélést folytattunk az ellátás érdekében. rövidtávú
1,2,3 havi szerződésekkel július 1-től folyamatos az egészségügyi ellátás mindkét körzetben,
helyettesítő orvosokkal. Jelenlegi állás szerint december 1-től állandó helyettesítő orvosunk
lesz dr. Császi Andrea személyében. A praxis törvényhez igazodó időpont, ami előre
láthatólag 2022. május 1. az I.számú körzetet főállásban a II. sz. körzetet helyettesítő
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orvosként látná el doktornő. Az asszisztensi feladatokat mindkét körzetben Baloghné Márton
Éva látná el, aki július 1 óta az I számú körzet asszisztense.
Védőnők:
2019. decemberében vendégül láttuk körmendi- szentgotthárdi- vasvári járás védőnőit a
nádasdi védőnői rendelőben. Az idei évben itt is nagy változások voltak. Károlyi Erzsébet
nyugdíjba vonulása, a két védőnői körzet összevonása, valamint Holtai Anikó baba várása
miatt. A két védőnői körzet összevonása július elsejével megtörtént, minden hivatalos
engedélyt beszereztünk. Egyeztetések zajlottak a fenntartókkal,

a védőnőkkel, a

népegészségügyi hivatallal, valamint az új helyettesítési rend miatt Őriszentpéter
polgármesterével és az ottani védőnővel. Július 22-én megtörtént a hivatalos átadás-átvétel.
Július 23-tól Deáki Laura helyettesítő védőnő látja el hat településen a védőnői feladatokat,
előre láthatólag 2024. március végéig.
Továbbra is jó a kapcsolat a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központtal,
akik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatát látják el. Tavaly február végén a
Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban 2020. évi gyermekvédelmi
tanácskozáson vettem részt. Éves beszámolójukat a testület, 2020 júliusában tárgyalta.
A házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés feladatát továbbra is (és remélhetőleg
még sok éven át) a Nádasdi Evangélikus Egyház által működtetett Diakóniai Központ
látja el. Önkormányzatunk anyagi lehetőségei függvényében anyagilag is támogatja a
Központ munkáját. 2019-ben 1.430.000 Ft-tal, 2020-ban 490.999 Ft járultunk hozzá a
működéshez. Goda Ilona intézményvezető az előző év munkájáról márciusban számolt be
írásban. Leírta, hogy 2019-ben Nádasdon házi segítségnyújtás keretében az átlagos ellátotti
létszám 15,3 fő személyi gondozott, és 5,2 fő szociális segítésben részesülő, 3 fő szakképzett
gondozó által. A szociális étkeztetést átlagosan 54,83 fő/év vette igénybe. Az intézmény
alacsony alapnormatívája, valamint az egyházi fenntartású szociális intézményként kapott
egyházi kiegészítő támogatás sem fedezi az intézmény éves kiadásait ezért van szükség az
önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is.
A munkájuk és helytállásuk alapján megérdemelték volna 2020-ban is a maximális
támogatást, de sajnos az Evangélikus Diakóniai Központnak már nem tudott a nádasdi
képviselő-testület teljes támogatást adni. A tavalyi évben az önkormányzati bevételek
elvonásai, szociális normatívánk drasztikus lecsökkentése, valamint két nagy beruházás
(hivatal felújítás, termelői piac) önkormányzati hozzájárulásai nem tették lehetővé, hogy az
évvégi szokásos támogatásunkat odaadhassuk.
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A szociális rendeletünk szerint polgármesteri hatáskörben eljárva 2020-ban 15 fő rendkívüli
települési támogatást, 2 fő elemi kár elhárításához vett igénybe támogatást. 15
gyermekszületési támogatás és 7 temetési segély került kifizetésre. Egy fő részére köztemetést
biztosítottunk, 1 fő pedig természetbeni (tűzifa) támogatást kapott. Kettő első lakáshoz jutó
támogatást, 8 db lakásfenntartási támogatást és 9 esetben pénzbeli gyermekvédelmi
támogatást adtunk hátrányos helyzetű gyermekek részére. 2021-ben a mai napig 14
gyermekszületési támogatást és 3 temetési segély megállapítására került sor. Átmeneti segélyt
11 fő részére biztosítottunk. Négy első lakáshoz jutó támogatást, valamint 16 db
lakásfenntartási támogatást ítéltünk meg.
HIVATALI MŰKÖDÉS:
A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal továbbra is hét település közigazgatási feladatait
látja el. A Jegyző Asszony a Hivatal éves munkájáról évente egyszer, március hónapban
számol be nyilvános testületi ülésen keretében. A hivatal felújításra és bővítésre már többször
adtunk be pályázatot eredménytelenül. A közel 200 éves hivatal épülete erősen rászolgált már
a felújításra, bővítésre. 2020-ban erre is végre sor kerülhetett. Április 14-17 között Hivatal
kiköltözött a Művelődési Házba november 2. hetében már költözhetett vissza az elkészült
épületbe. A hivatal felújításáról részletesen a pályázatok között számolok be.
Mészáros Attiláné nyugdíjba vonult, helyére Némethné Bokor Renáta került. Aggné Kovács
Ildikó Jegyző Asszony szülési szabadsága végett a fenntartó önkormányzatok és a hivatal
dolgozóival közösen úgy döntöttek, hogy az aljegyzői feladatok ellátásával megbízott
Németné Bokor Renáta látja el a jegyzői feladatokat. A szociális feladatok ellátását pedig
Csapó Kristóf igazgatási ügyintéző végzi.
Elkészült és 2020 márciusában a képviselő-testület el is fogadta a felülvizsgált rendezési
tervünk. Godavszky Bea Mérnök Asszonnyal, valamint Szombathelyen az Állami
Főépítésszel több megbeszélést, egyeztető tárgyalás folytattunk le a rendezési tervünk végső
szakmai véleményezési szakaszában felmerült problémákról. A rendezési tervről bővebben a
http://nadasd.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi-terv/telepulesrendezesi-terv-2020-aprilis-4tol-hatalyos.628 linken lehet tájékozódni.

SZENNYVÍZKEZELÉS, MŰKÖDTETÉS:
A VASIVÍZ üzemeltetésével a képviselő-testület elégedett, a lakosság részéről panasz a
szolgáltatásukkal kapcsolatban, nem érkezett. A KEHOP-os pályázat keretében, Nádasd-
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Katafa agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisztítása Nádasd és Katafa Községi
Önkormányzat, 560 millió forint fejlesztési keretet kapott. A kivitelezés és a próbaüzem is
befejeződött. A tisztító telep műszaki átadás-átvétel lezárása 2021. május 21.-én megtörtént.
A kivitelezővel, az üzemeltető Vasi víz képviselőjével és Önkormányzatunkkal közösen a
tisztítóhoz vezető utat is felújítottuk. Az önkormányzatunk 2 kocsi, mészkő zúzalék
vásárlásával járult hozzá. A régi műtárgyak elbontásra kerültek, megújult a szociális épület,
valamint a telep teljes udvara. Az új rendszer nagyon jó tisztítottvíz minőséget produkál. A
fejlesztés lehetővé teszi újabb rákötések lehetőségét, akár szomszédos települések
csatlakozását is. A pályázati beruházáson kívül 2020-ban Nádasdon 5, Katafán 2 db
szennyvízátemelő folyamatirányítási rendszere is kiépítésre kerül bruttó 14.224.000 Ft
összegben, a szennyvíz használati díj terhére.
ÖNKORMÁNYZATI UTAK-ÁRKOK:
Az elkerülő út megépülésével a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ mintegy 5,5 kmnyi, eddig országos közútkezelőhöz tartozó útszakaszt önkormányzati kezelésbe adott. Ezzel,
valamint az elkerülő melletti új üzemi utakkal erősen megnövekedtek a terheink.
A belterületi utak felújítását pályázati forrásból szerettük volna folytani. A Rákóczi út
felújítására harmadszor is beadtuk pályázatunkat, ami sajnos 2020-ban sem kapott támogatást,
2021-ben a Magyar Falu Programban végre támogatást nyertünk. A támogatói okirat
megérkezése után árajánlatok kérésével a kivitelezőnk Colas Út Zrt. lett, megkötöttük a
szerződést a kivitelezés várható ideje október közepén lesz. A kivitelezés teljes költsége
19.251.000 Ft amelyet a pályázat 100%-ban támogat. 2020 év elején a közlekedési táblák
ellenőrzését, valamint állapotuk felmérését végezve mintegy másfél millió forint értékű
táblacserét ütemeztünk be. Sajnos a COVID ezt is felülírta, az eddig önkormányzatnál maradó
mintegy 4,4 millió forint súlyadó megvonásával. Sajnos sem pályázat, sem az önerő nem tette
lehetővé útjaink javítását így csak az őszi körfogalom felújításból sikerül egy két kisebb
útszakaszt, illetve a művelődési ház előtti járdát leaszfaltoztatni. Köszönet a támogatásért.
Járda építés: Régóta tervbe vett kis fejlesztésünk – de remélhetőleg annál több szülő
megelégedésére - valósult meg a tornaterem alatti járda elkészülése. Előző években többször
beterveztük a költségvetés tervezésekor, de vagy kivitelező hiányában vagy éppen az anyagi
lehetőségek miatt, ez idáig elmaradt. Most év eleji nekirugaszkodással mondhatni igazi
összefogás eredményeként elkészült. Két helyi vállalkozó előkészítése - a földmunka és az
alapok lerakása - követően az önkormányzat dolgozói végezték a térkő lerakását. A térkövet
előző településgazdánk Kovács János vásárolta közmunka pályázati támogatással, a lerakás
pedig Subosits Péter a közmunka programban foglalkoztatott dolgozónk munkáját dícséri. A
járda kivitelezése saját erőből 1.600.000 Ft-ba került.
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A Petőfi út – Vasúti út kereszteződésében is felállítottunk egy közlekedésitükröt. A Vasúti
utcából kikanyarodást nagyban nehezíti a dohánybolt és a Hétdombi Fogadó elött álló autók.
A balesetveszélyes kereszteződést a forgalmi tükör kihelyezésével próbáljuk megszüntetni.
PÁLYÁZATAINK:
MEGVALÓSULT DE MÉG NEM LEZÁRT PÁLYÁZATAINK:
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FELÚJÍTÁS:
Hivatalosan KEHOP 2.2.2.-15-2016-00105 azonosítószámú projektként röviden csak
NYDDU 6. „B” projektrészként emlegetett Nádasdi tisztító elkészült, műszaki átadása
megtörtént. Több kooperációs megbeszélésen Szombathelyen vettem részt a szennyvíztisztító
telep fejlesztési feladatainak ellátása kapcsán A-G Híd Konzorcium, tárgyaló termében. A
pályázat építési része lezárult. Az elszámolás és projekt zárás maradt hátra.
HIVATAL FELÚJÍTÁS
A nádasdi hivatal felújítására több éven át sok pályázat került beadásra, de sajnos mindig
lemaradtunk a nyertesek névsoráról. A 2019 év végre meglebegtette a remény. A
főépítészünk, dolgozók ötletei, javaslatai alapján 2015-ben készült tervek kicsit átdolgozásra
kerültek a szombathelyi GÁSPÁR Mérnöki Iroda tervei alapján. A bővítés része új formát új
funkciót kapott. Költségbecslések alapján hamar kiderült, hogy a jelen pályázati lehetőségek
magukban egyike sem fedezné az elképzelések megvalósulását. Jókor jött a Magyar Falu
Program pályázati lehetősége így, ha valami „csoda” folytán két pályázatot nyernénk, akkor
lehetne esélyünk.
Az első pályázat a Belügyminisztérium pályázata volt, amelyet az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására írtak ki. Ide a régi hivatal felújítására, belső
átalakítására fűtéskorszerűsítésre pályáztunk. A beadott költségvetés 29.850.404 Ft
támogatásról és 1.571.074 Ft önrészről szólt, amely támogatást nyert. A második pályázatot a
bővítmény megépítésére aduk be a Magyar Falu Program keretében. A 86 m2-es bővítmény
megvalósítására 50 millió forintot nyertünk el, bár az első körös döntésnél rezgett a léc, hisz
tartaléklistára került a pályázatunk. A második körben viszont már támogatást kaptunk. A
kiviteli tervek 2020. februárjára elkészültek és hamarosan a közbeszerzési eljárás is kiírásra
került. A terveink szerint április közepén költözött a hivatal a művelődési ház emeletére. A
művelődési ház emelete már óvodának is adott otthont most a világos nagy termekbe
átköltözött a hivatal. A hivatal dolgozói, a közmunkaprogramban dolgozók, egy szem
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kommunális dolgozónk (a nélkülözhetetlen Uazával!) a településgazda a vártnál előbb,
átköltöztették a hivatalt.
Közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelező VASI OPUS Építőipari Kft. lett. Bár az
árajánlata 20 millió forinttal többről 102 millió forintról szólt, mint ami pénz pályázati
forrásokból rendelkezésre állt, elfogadtuk ajánlatukat, mivel a beruházást a már rendelkezésre
álló 80 millió forinttal nem szándékoztunk visszamondani, illetve a céget ismerve bízhattunk
a precíz jó kivitelben, valamint a régi hivatalra meg már nagyon ráfért a felújítás. A kiviteli
szerződések aláírására, valamint a munkaterület átadásra 2020. május 19-én került sor. Az
előkészítő munkákban Pesti Sándor vezetésében a dolgozóink, közmunkásaink is kivették
részüket így a kivitelezés csúszás nélkül kezdődhetett. A szerződés szerint december 10-re
kellett volna elkészülni a felújításnak és bővítésnek, de ez egy hónappal előbb november 9-re
megtörtént. A pályázatok teljes lezárása, elszámolása most van folyamatban. Bízom benne,
hogy az új épület nem csak az ott dolgozókat és a betérő ügyfeleket szolgálja, hanem az egész
falunk lakóinak megelégedésére újult és szépült meg! Köszönet a V. Németh Zsolt
országgyűlési képviselőnknek és a társönkormányzatok polgármestereinek a támogatásáért
EFOP- „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati felhívás
keretében közel 200 millió Ft összegben vissza nem térítendő támogatást nyertünk
konzorciumi együttműködési megállapodás keretében Csákánydoroszló, Daraboshegy,
Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Szőce Községi Önkormányzatokkal együtt. A
pályázat lezárást 2019 decemberére kellett megvalósítani ám a határidőt sikerült 6 hónappal
kitolni. A programok, képzések, vállalt feladatok teljesültek, az iskolaparkba pályázat
keretében beszerezhető kondipark eszközeinek beépítése is megtörtént. Egészségügyi szűrés
zajlott. A pályázat elszámolása, lezárása folyamatban van.
MEGVALÓSULT ÉS LEZÁRT PÁLYÁZATUNK:
FOGORVOS-VÉDŐNŐI ÉPÜLET
Végre a régóta húzódó záró elszámolása is megtörtént a pályázatnak. Sok évi huzavona
végére pont került a Covid-os időszak alatt helyszíni szemle elhagyása mellett megtörtént a
pályázat lezárása. A Kincstár kívánságára az akadálymentes vizesblokkban több hiányosságot
megszüntettünk, így végre a pályázat lezárásra került.
TERMELŐI PIAC – KULTÚR PAJTA:
Még 2017 áprilisában a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Programok
keretében meghirdetésre került „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
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fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívásra, „Termelői Piac bővítése
Nádasdon” címmel pályázatot nyújt be. A művelődési ház mögötti területen egy pajtaszerű
fedett tér kialakítása lett tervezve, mint egy 32 millió forintos beruházással.
A pályázat támogatást kapott. A forrásai a támogatói okirat szerint:
A projekt teljes költsége összesen: 31.856.591 Ft
A projekt elszámolható költségei összesen: 29.744.669 Ft
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 2.111.922 Ft
Támogatás összege: 25.282.965 Ft, amelyből az építési rész: 23.619.065 Ft
Önerő: 6.573.626 Ft
2018-ban a kiviteli tervek elkészítése, valamint egyéb előkészítő tevékenységek zajlottak.
2019-ben kérdése volt, hogy egyáltalán megvalósulhat-e, vagy sem ez az álom. A legnagyobb
gondot az építési alapanyagok és kivitelezői költségek megugrása okozta. A képviselő-testület
a pályázati támogatáson felül, a vállalt önerővel együtt 2019-ben betervezett + 13 millió
forintot a költségvetésébe, de előzetes árajánlatok szerint még mindig 8 millió forint
hiányzott. Műszaki tartalomcsökkentéssel sikerült elérni azt, hogy a kiviteli költségek
közeledjenek a rendelkezésre álló kerethez. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után július
22-én aláírásra került a kiviteli szerződés, amely alapján a piac építési költsége bruttó:
37.998.771 Ft lett. Így a pályázatban vállalt 6,5 millió forint felett 14,4 millió forintot kellett
hozzáterveznünk a piac elkészüléséhez indulás képen. A kivitelezést a Zala-Sadek Kft.
végezte. A munkák megkezdése után derült ki, hogy a közműkiváltásra, egy palánkfal
megépítésre újabb 3 millió forint kell. Az épület elkészült bár újabb statikai problémák
nehezítették a kivitelezés teljes lezárását. E nehézség leküzdése után végre 2020. szeptember
4-én sor kerülhetett a Termelői Piac ünnepélyes átadására. A pajta világítása és a színpadunk
LEADER pályázat keretében 2 millió 800 ezer forint támogatással valósult meg. A piac és a
pajta beváltotta a hozzá fűződő reményeket, átadása óta egyre több rendezvénynek ad helyet.
ZÁRTKERTES PÁLYÁZAT
A „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra, a Cseresnyés hegyen útfelújítás
az önkormányzati gyümölcsösben kerítésépítés és öntözőkút építése volt beadva.
Sikerült a vállalt feladatokra kivitelezőket találni, illetve 2020 tavasz folyamán jól haladtunk a
megvalósítással is. Az aszfaltozás mellett az út folytatásában kavicsozással javítottuk a
zártkerti rész két útját is. A vasvári Németh Útépítő Kft jó munkát végzett, nemcsak hasznos,
hanem mutatós is lett a finisserrel kijuttatott vörös kavics. A kivitelezés során 164 méter
hosszban, 2,5 méter szélességben 10 cm vastag aszfaltréteg került bedolgozásra, valamint
1002 méter hosszban, 2,5 méter szélességben 10 cm vastag vörös kaviccsal újult meg az
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útszakasz 7.000.000 Ft pályázati támogatással, amelyhez közel egymillió forint önrészt
tettünk hozzá a Filinger László támogatásával beszerzett vörös kaviccsal együtt. Elkészült az
új kerítés is mintegy 255 méter hosszan a hozzá tartozó kapuval 1 millió forint értékben,
amelyet kaposvári Bekerítő Kft végzett. Megvalósult a talajvízkút fúrás is, valamint annak
gépészete. A kertben és kerten kívül is hozzálehet jutni öntöző (permetező) vízhez a
Cseresnyés-hegyen. Ez a fejlesztési rész több mint 2 millió forintba került. A kút a Mesteri
székhelyű Mineral Invest Kft. kivitelezésében készült, míg a kút és vízvétel gépészetét
nádasdi vállalkozó Simon József készítette. A kút működéséhez szükséges áramellátást
önerőből az önkormányzatunk készítette Németh Zsolt villanyszerelő kivitelezésével. A kút
üzemeltettéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt is beszereztük. A közreműködő
hatóság a projekt végelszámolását még nem tette meg.
VIS MAIOR PÁLYÁZAT TÁMFAL
Sokszor sokféleképen nekiálltunk, a Helytörténeti gyűjtemény bejárata melletti támfal és
kerítés felújításának. Hol a költségvetésben volt betervezett összeg rá, csak az évben
kivitelező nem akadt rá, hol pedig kivitelező lett volna, de pénz nem maradt a
költségvetésben. Végleges megoldási lehetőséget az a 2019. novemberi döntés hozta, amely
során Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy VIS MAIOR
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz a támfal felújítására a pályázatunk nyert és
megkezdődhetett a tervek elkészítése, illetve a kivitelező kiválasztása. 2020 júliusára
elkészültek a kivitelitervek a téli időszakban a kivitelező kiválasztása. A fagyok elmúltával
2021. február végén neki is ált a Vonyarcvashegyi Unofix Szolgáltató Kft. a kivitelezésnek és
rövid határidővel a kivitelezés is megtörtént bruttó 6.100.210 Ft értékben. Most már masszív
és tetszetős támfal védi a múzeumbejáratát és a szomszédos udvart.
ELNYERT FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATAINK:
BÖLCSŐDE
A bölcsőde létrehozására írt első pályázatunkat még 2016-ban adtuk, be. Sok egyeztetés
ellenére az a pályázat jobb is, hogy nem nyert. A magas kiviteli költségekkel szemben jóval
kevesebb pályázati pénzt nyerhettünk volna el, ami azt jelenti, hogy magas lett volna az
önrészünk. Ráadásul csak Nádasd Önkormányzata maradt benn a pályázatban. Az aránytalan
magas költségviselés miatt a fenntartó társönkormányzatok visszaléptek.
Az új pályázati kiírásnak új tervekkel, elgondolással álltunk neki.
Már a kiírás is sokkal kedvezőbb volt, így bátran állt újra neki a pályázatnak közösen Nádasd
és Környéke Intézményfenntartó Társulás hét települése. A célkitűzés, hogy az óvodánk
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közvetlen közelében, kapcsolódás kialakításával létrehozzunk egy mini bölcsődét, ahol
terveik szerint 7 kisgyermek számára tudunk minőségi, nevelési szolgáltatásokat nyújtani. A
tanulmányterv alapján elmondható, hogy az intézmény tervezett alapterülete csaknem 130
m2. Az épületben helyet kap egy több mint 30 m2 alapterületű foglalkoztató helyiség,
valamint hozzá tartozó kisegítő helyiségek. A projekt keretében beszerzésre kerül egy 15
személyes kisbusz, aminek bekerülési költsége is a pályázat része.
A mini bölcsőde működtetéséhez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezése szerinti eszközök,
játékok kerülnek beszerzésre, eszközlista szerint. További, elszámolni kívánt költségek az
előkészítés és megvalósítás során: tanulmányterv, engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli
tervdokumentáció, megalapozó dokumentum elkészítésének költsége, valamint műszaki
ellenőri szolgáltatás és projektmenedzsment szolgáltatás igénybevételének díja. A projekt
megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatása lesz szükséges, emiatt a közbeszerzési
szakértő díja is elszámolásra kerül. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósításának
költsége is szerepel a költségek között.
A beruházás működtetése 4 fő számára jelent biztos foglalkoztatást, így elmondható, hogy a
beruházásnak munkahelyteremtő hatása is jelentkezik. Szükség lesz 1 fő kisgyermeknevelőre
és 1 fő bölcsődei dajkára, valamit tervezünk egy részmunkaidős takarítónői állás
meghirdetését is, valamit a kisbusz vezetéséhez az óvoda-bölcsőde gondnoki feladatainak
ellátására szeretnénk munkavállalót találni.
A pályázat megvalósításának dátumait a következőképpen vállaltuk: tervezési eljárás
lebonyolítása, szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásának tervezett dátuma:
2020.12.31. Közbeszerzés lefolytatása 2021.06.30., míg az építkezés befejezésének tervezett
dátuma: 2022.10.15. A projekt teljes költsége: 112.305.189 Ft a megvalósítás tervezett fizikai
befejezése: 2022.12.31. Az általunk betervezett részfeladatok elvégzésének határideje
csúsznak a tervek itt is átdolgozásra kerültek műszaki tartalom csökkentése végett. Jelenleg
közbeszerzési eljárás kiírása folyik.
KOMPLEX IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK – ÚJ NEMZEDÉK ÚJRA TÖLTVE”
ELNEVEZÉSŰ PROJEKT.
Az

Erzsébet

Ifjúsági

Alap

Nonprofit

Kft.

(EFOP-1.2.3-VEKOP-2015-00001)

„Szakmai/módszertani tanácsadási program települési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai
dokumentumok elkészítéséhez” támogatási program keretében működik együtt Nádasd
Község

Önkormányzatával.

A

projekt

célja

a

fiatalok

helyi

szerepvállalásának,

kezdeményezéseinek megvalósítását, közösségeinek megerősítését célzó támogatási rendszer
kidolgozása, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése,
valamint a fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni érzékenyítése.
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Egyeztetések történtek a pályázat megvalósításával kapcsolatban, online és személyes
konzultációkkal. Elkészült egy kérdőív, amelyet minden Nádasdon élő és tanuló 13-30 év
közötti fiatallal szeretnénk kitöltetni.
„FELELŐS ÁLLATTARTÁS ELŐSEGÍTÉSE”
A Magyar Falu Program keretében a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti
állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára kiírt pályázat támogatást nyert. A
pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a
település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező
állategészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végző, FELIR azonosítóval
rendelkező állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség
elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrocsippel) történő megjelölésére. A vissza
nem terítendő támogatás összege 1.482.180 Ft. A projekt megvalósításának tervezett kezdete:
2021.09.01.A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.03.31. A pályázat
beadása elött jelentkezett igénylők kérésének megfelelően jövő év tavaszáig elvégzésre
kerülnek az állatorvosi beavatkozások, amelyeket dr. Szabó Barna állatorvos végez.
DÖNTÉS NÉLKÜLI, ELUTASÍTÁSRA, VAGY TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT
BEADOTT PÁLYÁZATOK
ÓVODA BŐVÍTÉS
Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás részéről sikerült határidőben beadni a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatra az óvodabővítéses pályázatunkat.
Elkészült tervekkel, sajnos pályázatunk tartalék listára került, de ősszel újra megjelenik a
kiírás a Területi Operatív Program keretében arra ismételten beadjuk. Támogatási kérelemben
tervezett

költségek:

Óvodai

épület

bővítése,

korszerűsítése

(89.378.061

Ft),

környezetrendezés (2.551.576 Ft), a projekt összköltsége 98.845.910 forint volt.

REKI
A BM és PM által biztosított önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására kiírt pályázatra adtuk be pályázatunkat. Közüzemi
díjtartozásra 3.348.782 Ft; Helyi iparűzési adó visszafizetésre 16.810.420 Ft; egyéb
tartozásokra 1.449.877 Ft összegben, összesen 21.609.079 Ft-ra. Döntés ez idáig nem volt.
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ZÁRTKERTI 2021 ÉVI PÁLYÁZAT:
A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,

infrastrukturális

hátterét biztosító fejlesztések támogatására az Agrárminisztérium által kiírt pályázatra
benyújtottuk pályázatunkat. A Táborhegyi „Horhos” és bevezető út aszfaltozására, valamint a
Mária kápolna felújítására összesen 19.912.618 Ft támogatási igénnyel. Döntés ez idáig nem
volt.

PIAC FEJLESZTÉS:
A Vidékfejlesztési Program keretében pályázatot nyújtottunk be a helyi piacunk
infrastrukturális- és eszközfejlesztésére „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztése című felhívásra. Pályázati támogatás segítségével a
pajta épület téliesítését szeretnénk megoldani, a művelődési ház nyugati oldalára egy
vizesblokk megépítését, fedett pavilonok, hűtővitrinek, valamint hiteles mérlegek beszerzését
terveztük.

RENDEZVÉNYEINK-PROGRAMOK:
Falukarácsony:
Már hagyomány, hogy karácsony előtti szombaton a képviselő-testület Falukarácsonyt
szervez. A kulturális programon túl itt adjuk át a „Nádasdért” kitüntetés ifjúsági tagozatának
díjait, köszöntjük az 50 éves házassági évfordulósokat, valamint lehetőséget biztosítunk egy
kötetlen beszélgető estre a testület tagjai és a lakosság között.
A NÁDASDÉRT KITÜNTETÉS IFJÚSÁGI fokozatát 2019 - ben Németh Miklós
Gersekaráti és Rosta Fanni nádasdi fiatalok kapták A sportkör, illetve az „Együtt Nádasdért”
Egyesület és a Nádasdi Evangélikus Egyházközség ajánlásával.
Németh Miklós Nádasdi utánpótláskorú labdarúgóként tehetséges, szorgalmas és szerény
játékos, aki mindig megfogadja edzői tanácsát. Alázatos, megalkuvás nélküli játékával,
hozzáállásával követendő példát mutat minden labdarúgónk számára.
Rosta Fanni olyan fiatal lány, aki szerénységével, komoly munkájával, csendben, szinte
észrevétlenül szorgoskodik Nádasdért.
Fani nádasdi leányként a helyi általános iskola után Zalaegerszegi Ady Endre Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában végzett. Fiatal kora ellenére aktív
részese a közösségi életnek, amellyel a családi hagyományokat folytatja, hiszen szülei is aktív
közösségi életet élnek.
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2020-ban egy ajánlás érkezett, amelyet a testület elfogadott így az ajánlás alapján a sport
kategóriában Meskó Erik, Meskó Márk, Pálmai Levente és Rejtli Kornél kapták a kitüntetést
és a velejáró 60.000 Ft összegű vásárlási utalványt. Indoklás: mindannyian a Nádasd Községi
Sportegyesület sikeres felnőtt labdarúgócsapatának tagjai. Fiatal koruk ellenére meghatározó
alapemberei csapatnak. A tehetségük mellé az átlagnál magasabb szintű szorgalom párosul,
amely az edzésmunkájukban valósul meg. A jó hozzáállásuk, a kreativitásuk, a motivációjuk
teszi őket klasszis játékossá. Nem véletlen, hogy megyeszerte dicsérik a teljesítményüket.
Sokat tesznek azért, hogy a labdarúgócsapat kiváló, igazi közösséget alkot. Meskó Erik,
Meskó Márk, Pálmai Levente és Rejtli Kornél így méltán lehet a felnövekvő utánpótlás
generációk példaképe.
Nádasdok Találkozója
2020-ban a találkozó elmaradt helyette 2021. július végén augusztus eső napjaiban
Nádasdladányba 25 fővel vettünk részt a találkozón. Előre láthatólag október elején
Borsodnádasdon lesz kuratóriumi gyűlés, ahol megvitatásra kerül, hogy marad-e az alapítvány
vagy egyesületi formában folytatódik az együttműködés.
Idősek napja
Már a Kultúr Pajta adott otthont 2020-ban a hagyományosan október 1-jén megrendezésre
került Idősek napi köszöntőjének. Jó időjárás az új helyszín jó hangulatot teremtett.
Az Önkormányzatiság 30 éves fennállásának ünnepségére 2020. október 3-án került sor. A
rendezvényre meghívtuk a tástelepülési összes polgármestert, képviselőt, akik az elmúlt 30
évben munkálkodtak településeikért.
Egyéb rendezvények, tevékenységek:
November 1-én hagyományos koszorúzás a hősi halottak emlékművénél, november 4-én
pedig 56-os hősi halottunk Braun Károly sírjánál.
KÖZTERÜLETEINK - KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Kovács János községgazda nyugdíjba vonulása végett új községgazdát nevezett ki a képviselő
testület Pesti Sándor személyében határozott időre. Pesti Sándor a közmunkásokat jól irányítja
a hivatal felújításán és kétszeri költözés idején bizonyította a jó munkavégzési és szervezési
képességét. Közterületeink intézményeink környezete rendezett. A munkaterület nagy és
sokfajta feladattal kell megbírkózni. Az intézmények udvarának nyírása, óvodai játszótér
karbantartás, parkgondozás, fogorvos-védőnői épülethez tartozó terület, a hivatal udvara, a
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művelődési ház körüli terület, a két temető és közterületek, a parkok karbantartása sok időt és
energiát igényel. A külterületi útjaink hossza jelentősen megnövekedett 2018-ban. Az
elkerülő út megépítésével a közútkezelő átadta részünkre a Hegyhátsáli utat és a Petőfi utca
jelentős részét, valamint a volt 86-os út hegyaljai szakaszát, valamint a hegyaljai új út szerviz
szakaszainak a gondozása is hozzájött. A Rákóczi utcában és a Dobó úton jelentős kátyúzás
történt. Gépparkunk fejlesztése érdekében 2020-ban beszereztünk saját erőből egy Farmtech
EDK 500 egytengelyes pótkocsit 2 db oldalmagasítóval, valamint vizsgáztatással, bruttó:
3.251.200 Ft összegben. Köszönöm Pesti Sándor településgazda, és Söre István, valamint az
összes közmunkás munkáját!
PÉNZÜGYEK,

INGATLANGAZDÁLKODÁS

–

EGYÉB

ÖNKORMÁNYZATI

TEVÉKENYSÉGEINK:
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevétele 2020-ban összesen 676.806.311 Ft míg
a kiadásunk 633.063.44 Ft volt. A 43.742.864 forintnyi pénzmaradvány jól hangzik de ebből
szabad felhasználású tartalékunk csak mintegy 3,5 millió maradt az idei évre.

2021

tervezésekor saját bevételek az alábbiak:
Építmény adóból

900.000 Ft

Kommunális adóból
Iparűzési adóból

2.500.000 Ft
34.000.000 Ft

Pótlékokból

120.000 Ft

Talajterhelési díjból

50.000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj bevételből

300.000 Ft -bevételekkel terveztünk.

TERVEINK:
Óvoda férőhely bővítés csoportszoba hozzáépítésével, a pályázatoknál említettek szerint.
Hosszútávú terv egy a kor követelményeinek megfelelő a faluközpontban felépített
egészségház.
Iskola-óvoda parkoló bővítése. A konyha fölötti dombot egy vállalkozó a kitermelt anyag
fejében elhordaná. Ki lehetne alakítani a későbbiekben + 27 parkolót, illetve egy
egyirányúsított intézményi úttal körbe lehetne járni az iskola-óvoda területét, csökkentve a
reggeli és délutáni forgalmat. Mivel a terület a hat önkormányzaté ezért kértem a szóbeli
hozzájárulásukat. A teljes területelőkészítés után, mivel az iskolához vezető útra nem
engedtem a kavicsszállító kamionokat, EGYELŐRE elnapolva az elhordás. Amit mi
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vállaltunk a terep előkészítésben azt elvégeztük.
Beszámolóm, kissé hosszúra sikerül, nehéz egyben átlátni, de talán ez is érzékelteti, hogy a
település működtetése milyen sokrétű feladat. Sok munka és egyre több bürokratikus feladat
eredményeként újul meg egy-egy épület, lehet üzemeltetni egy csatornarendszert, vagy éppen
megfelelni településünk lakosságának, illetve teljesíteni kötelezettségeinket az állam felé.
Csak összefogva egymás munkáját kiegészítve és segítve, közösen tudunk előbbre lépni,
fejlődni. Továbbra is úgy érzem Nádasd jó úton halad ezért köszönet az intézményeinkben,
egészségügyben dolgozóknak. Köszönet az egyházak, és civil szervezetek munkájáért! Bízom
benne, hogy aktivitásuk a jövőben is folytatódik, hisz mindnyájan NÁDASON élők érdekében
dolgozunk.
Szeretném megköszönni a Képviselő-testület tagjainak, az Alpolgármester Úrnak település
gazdánknak, valamint a Hivatal munkatársainak a munkáját.
Köszönöm, hogy meghallgattak, kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat
elfogadni szíveskedjék.
Karvalits Zoltán
Polgármester
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