
 1 

 

 

 

 

Nádasdladány Község  

Önkormányzat 

Képviselő-testületének  
 

 
 

 

 

125/2014. (XII. 9.) határozat  

Napirendről és jegyzőkönyv hitelesítőkről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. december 9-én megtartott  

közmeghallgatásáról készült  

jegyzőkönyve 



 2 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 9. 

napján megtartott közmeghallgatásáról. 

 

 

Az ülés helye:   Közösségi Ház 

Nádasdladány, Kossuth u. 6. 

Jelen vannak: 

Varga Tünde    polgármester 

Dr. Mérai Károly  alpolgármester 

Magyari Csaba  képviselő 

Székely Péter    képviselő 

Szekeres Zoltánné    képviselő 

Buzás Lajosné   képviselő  

 

 

 

Távolmaradását jelezte:  

Schmid Margit    képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

    Dr. Pahola Tünde    jegyző 

 

 

Lakosság részéről:   3 fő 

     

 

Jegyzőkönyvvezető:   Tihanyi Márta 

 

Varga Tünde polgármester: 

Szeretettel köszönti a közmeghallgatáson megjelent 1 fő nádasdladányi lakost, képviselőket, 

jegyzőt, és a hivatal dolgozóját.     

 

Megállapítja, hogy a közmeghallgatás határozatképes, mivel 7 főből 6 fő jelen van, az ülést 

18 óra 30 perckor megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Szekeres Zoltánné, és 

Magyari Csaba képviselőket, akik a hitelesítést vállalják. 

 

Az alábbiak szerint ismertette a napirendi pontokat:  

 

Napirend: 

 

1. A polgármester közérdekű beszámolója 

2. Egyebek 

 

 

Varga Tünde polgármester 

Kéri a képviselő-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával, 

valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta:  
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Nádasdladány Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

125/2014.(XII. 9.) határozata 

 

Napirendről és jegyzőkönyv hitelesítőkről 

 

A Képviselő-testület a beterjesztett napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére 

javasolt Szekeres Zoltánné képviselő és Magyari Csaba képviselő személyét elfogadja. 

 

Határidő: - 

Felelős: dr. Pahola Tünde jegyző  

 

1. napirendi pont tárgyalása 

A polgármester közérdekű beszámolója 

 

Varga Tünde polgármester 

Nagyon sajnálja, hogy ilyen kevesen jöttek el az éves közmeghallgatásra, mindössze 3 fő.  

 

Nagyon nehéz ilyenkor választásokat követően közérdekű összefoglalót, beszámolót tartani, 

hiszen az október 12. napját megelőzően több fórumot is tartottak a lakosságnak, ahol 

mindenről beszámoltak nemcsak az elmúlt és jelen évről, hanem az egész választási ciklusról.  

Úgy gondolja, hogy ezeken a fórumokon minden témát kimerítettek, azóta pedig csupán két 

hónap telt el, ezért inkább a lakossági kérdéseket, hozzászólásokat várja.  

 

Most az elmúlt két hónap eseményeiről szeretne beszámolni.  

 

Szociális ügyek:  

Ami a lakosságot most legjobban érdekli, az a szociális tűzifa támogatás. Még választások 

előtt sikeresen pályázott az önkormányzat, így nyertek 37 erdei m3 tűzifát. Ehhez az önrészt 

és a szállítási költséget kellett az önkormányzatnak biztosítania. A támogatásra jogosultság 

feltételei jogszabályban meghatározottak. A tűzifát 2015. január 31-ig ki kell osztani, utána 

pedig a Magyar Államkincstár felé el kell számolni.  

 

A Gyermekétkeztetési Alapítványhoz is többféle támogatásra pályázott az önkormányzat. 

Egyet már megnyertek, a másik még folyamatban van. Ehhez majd kéri a Tisztelt Lakosság 

közreműködését, mivel interneten keresztül kell a településre szavazni december 12. napjáig. 

Ezt a pályázatot a Raiffesien Bank támogatja. A támogatás keretében 30 fő gyermeknek 

tudnánk 6 hónapon keresztül száraz élelmiszert biztosítani szünetben és hétvégeken.  

 

A már megnyert pályázat keretében 28 fő gyermeknek tudnak biztosítani hétvégén és iskolai 

szünetben száraz élelmiszer csomagot 6 hónapon keresztül. Egy főre vetítve ez 45 e Ft/fő, 

tehát összesen 1 250 e Ft. Ezt két áruházlánc támogatta. Az önkormányzatnak azt kellett 

vállalnia, hogy a gyermekeket felviszik az állatkertbe, ahol meglepetés program várta őket.   

 

A két pályázat keretében tehát 58 fő rászoruló gyermeknek lenne megoldott az étkeztetése 

hétvégeken és szünetben féléven keresztül.  

A rászorulók kiválasztása az intézmények, a gyermekorvos, a védőnő, és a szociális ügyintéző 

közreműködésével történik.  
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Polgárdi Járás:  

Valószínű, hogy már többen hallottak arról, hogy a Polgárdi Járás megszűnik, ez érinti 

Nádasdladányt is, hiszen a Polgárdi Járás tagja volt. 2015. január 1. napjával a település a 

Székesfehérvári Járáshoz fog tartozni.  

Az, hogy ez a falunak jobb lesz-e vagy sem, még nem tudja, de igazából beleszólni sem 

tudnak ebbe.  

Ezzel kapcsolatban kell elmondania, hogy a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal is 

megszűnik. 2015. január 1. napjával az Úrhida Közös Önkormányzati Hivatalhoz fog 

Nádasdladány csatlakozni. Ehhez a közös hivatalhoz négy település tartozik: Úrhida, 

Sárkeszi, Kőszárhegy, és Nádasdladány. Ebben a társulásban lesz egy aljegyző is, akinek a 

székhelye itt lesz, illetve a gazdálkodási előadó is itt lesz. Az aljegyző és a gazdálkodási 

előadó két település munkáját fogja végezni, Kőszárhegyét, és Nádasdladányét.   

Úgy gondolja, hogy sem a településnek, sem a lakosságnak ebből az átszervezésből hátránya 

nem származik. Azt azonban nagyon sajnálja, hogy Polgárdi jegyzőjével és aljegyzőjével a 

munkakapcsolat meg fog szűnni. Nagyon jó volt a kapcsolat, és maximálisan és 

kifogástalanul végezték a munkát mindenki megelégedésére.  

Bízik benne, hogy továbbra sem probléma, annyival kényelmesebb lesz, hogy helyben lesz a 

jegyző, és az adóügyintézés.  

 

Programok, rendezvények:  

Az elkövetkezendő napokban, hetekben az adventi ünnepek folynak, majd lesz egy évzáró 

karácsonyi ünnepség a Kastélyban a falunak, és külön egy évzáró karácsony a dolgozóknak.  

 

Rendkívüli támogatás:  

Nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy pályázatot nyújtottak be a Belügyminisztériumhoz 

működési támogatásra. A 11 767 e Ft-ból melyből a kifizetetlen számlák kiegyenlítése fog 

megtörténni, másra nem is lehet. Sajnos nagyon kevés az önkormányzatok finanszírozása, az 

iparűzési adóbevétel nem számottevő, ezért keletkezett a működési probléma. Új adót nem 

vetett ki a testület az elmúlt ciklusban, és egyelőre ezután sem szándékoznak. Ezzel a 

támogatással pozitívan fogja az önkormányzat a 2014-es esztendőt zárni, és a 2015-ös évet 

kezdeni. Az önkormányzatnak továbbra sincs pénzintézeti hitele, kamatmentes kölcsöne van.  

Véleménye szerint viszonylag stabilnak mondható a működés.  

 

Azt, hogy jövőre miből fog élni az önkormányzat, még senki nem tudja megmondani. Annyit 

tudnak, hogy nagy változások lesznek jövőre szociális területen.  

A foglalkoztatás helyettesítő támogatás (FHT) átkerül a járási hivatal hatáskörébe. Ezenkívül 

jelentősen átalakul a segélyezés rendszere is. Arról még nincs pontos tudomása, hogy a 

segélyezés finanszírozása hogyan alakul az önkormányzatok számára, annyit már hallott, 

hogy azon a településen, ahol nincs elegendő adóbevétel, ott normatívában megkapják a 

települések a segélyezéshez szükséges forrást.   

 

Úgy látja, hogy ezekkel az intézkedésekkel egyre inkább arra akarják az önkormányzatokat 

ösztönözni, hogy új adókat vezessenek be, a saját bevételük növelése érdekében.  

Még egyszer hangsúlyozza, hogy a testület nem kíván új adót kivetni a lakosságra a jövő 

évben, utána pedig majd meglátják, hogy milyen lesz a finanszírozás. Természetesen sem az 

ő, sem a képviselőknek nem célja az adóbevezetés, ennek viszont az lesz a következménye, 

hogy a település fejlődése lelassul. 

 

Nádasdladány település összes éves adóbevétele a gépjárműadó helyben maradó részéből, és 

az iparűzési adóból 8-9 millió forint. Az éves költségvetést tekintve ez elenyésző összeg.  
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A következő 5 év célkitűzése, hogy az utak felújítása, amennyire a keret engedi majd.  

Pillanatnyilag ez a legfontosabb, ugyanis a 19 önkormányzati útból 9 db út murvás, földes, 

burkolat nélküli, nagyon rossz állapotú.  

 

Ennyi lett volna a mondandója, kéri a képviselőket, egészítsék ki, amennyiben szükségét 

érzik, illetve várja a lakossági kérdéseket, hozzászólásokat.  

 

Magyari Csaba képviselő 

Megkérdezi, hogy mikorra várható a ravatalozó átadása? 

 

Varga Tünde polgármester 

Még nem tudja, hogy az idén erre sor kerül-e, vagy sem. A használatba vételi engedély még 

folyamatban van. Annyit szeretne elmondani, hogy azért készül ilyen ütemben a ravatalozó, 

mert a munkák jelentős részét közmunkával oldják meg. Nyilvánvaló, hogy vállalkozóval 

gyorsabb lett volna, de jelentősen drágább is. Kizárólag a szakmunkára bíztak meg 

vállalkozókat. Úgy gondolja, hogy majd januárban lesz átadás. Nagy szüksége volt már ennek 

a falunak egy ravatalozóra, hiszen ez mindenkit érint.   

 

Várja a lakossági kérdéseket.  

 

Hadnagy Nikoletta Sallai utcai lakos 
Olyan gondja van, hogy a Kisköz utcára kihajlik egy nagy hársfa egy magánterületi 

ingatlanról. A problémát az jelenti, hogy amikor vihar van, iszonyú nagy ágakat törnek le, 

melyek veszélyeztetik az ő ingatlanát, és az utcán haladókat. Valójában akkorára nőtt, hogy 

már alig lehet alatta közlekedni az utcán. Tisztában van vele, hogy ez a fa egy térképészeti 

pont. A kérdése az, hogy mit lehet ezzel a fával tenni, az is megoldás lenne, ha vissza lenne 

vágva.  

 

Dr. Pahola Tünde jegyző 

Ez a fa magánterületen van? 

 

Hadnagy Nikoletta Sallai utcai lakos 
Ez magánterületen, kerítésen belül van, és a tulajdonosok külföldön élnek, az ingatlan üres.  

 

Dr. Pahola Tünde jegyző 

Kellene egy elérhetőség, akár egy telefonszám, vagy internetes elérhetőség, hogy fel lehessen 

venni velük a kapcsolatot. Ha máshogy nem lehetséges, akkor akár egy közösségi oldalon is 

fel lehetne velük venni a kapcsolatot, hogy járuljanak hozzá, hogy a fát kivágassa az 

önkormányzat, vagy csak a kihajló ágakat levághassa. Viszont, ha olyan nagy a fa, akkor a 

közmunkások sem tudják kivágni, vagy az ágakat levágni, hiszen szigorú biztonsági előírások 

vannak ilyen esetben.  

Véleménye szerint a tűzoltósággal kellene tárgyalni a veszélyes ágak levágását illetően, 

viszont a tulajdonosoktól valamilyen úton-módon ehhez hozzájárulás kellene, akár e-mail-

ben. Nyilván ennek költségvonzata is lenne. 

Ha ez a megoldás nem megy, akkor hatósági úton, ami hosszadalmas és körülményes.  

 

Hadnagy Nikoletta Sallai utcai lakos 
A bejutás nem lenne nehéz, hiszen már a kerítés is bedőlt.  

 

Magyari Csaba képviselő 

A fát kivágni nem lehet, mivel térképészeti pont, csak a veszélyes ágak levágása lehetséges.   
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Hadnagy Nikoletta Sallai utcai lakos 
A probléma ezzel megoldódna.  

 

Buzás Lajosné képviselő 

Tudomása szerint a szomszéd településről valaki megvan bízva az ingatlan felügyeletével, ő 

már nyár folyamán jelzett nekik, hogy a járdán a gazt le kellene vágni, ennek ellenére nem 

történt semmi.   

 

Varga Tünde polgármester 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a közmeghallgatás résztvevőinek a 

jelenlétet, mindenkinek kellemes ünnepeket kíván, a közmeghallgatást 19 óra 5 perckor 

bezárja.  

 

k.m.f. 

 

Varga Tünde         Dr. Pahola Tünde   

           Polgármester            jegyző 

 

 

  

       Szekeres Zoltánné                 Magyari Csaba    

           jkv. hitelesítő            jkv. hitelesítő 
 


