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NEMESNÁDUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. február 23-án 18.00 órakor kezdődő nyílt képviselő-testületi ülésen.
Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme
Jelen vannak: Dr. Kovács István polgármester, Dr. Halmágyi Szilárd, Knollné
Bakonyi Andrea, Jánosi István, Melcher Józsefné, Tarnai Vince képviselők ( 6 fő ).
A meghívottak közül jelen van: Kucsoráné Dr. Drégelyi Zita, jegyző
Heltainé Panyik Erzsébet NÖ elnök
Vígné Fogl Mária iskolaigazgató
Dr. Kovács Istvánné óvodavezető
Molnár Gábor kmb. ( 5 fő ).
A lakosság részéről kb. 50 fő érdeklődő
Igazoltan távol maradt: Délity József Ádámné képviselő, Hermanutz Dániel
pü.főea., Szauter Róbert plébános (3 fő )
Dr. Kovács István polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a Német
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, valamint a meghívott vendégeket.
Szeretettel és tisztelettel köszönti Nemesnádudvar
közmeghallgatással egybekötött falugyűlésen.

község

polgárait
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Megállapítja az ülés határozatképességét, mivel az 7 fős testületből 6 fő jelen van.
Az ülést megnyitja, majd javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra,
amelyeket a testület az alábbiak szerint fogadott el:
Napirendi javaslat:
1. / Bajai Rendőrkapitányság beszámolója
2. / Német Önkormányzat beszámolója
3. / Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a 2015. évben végzett
munkáról
4. / Településfejlesztési és Szociális Bizottság elnökének beszámolója a 2015. évben
végzett munkáról
5. / Jegyzői beszámoló a 2015. évben alkotott rendeletekről
6. / Polgármester beszámolója
7./ Egyebek
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- Kérdések, hozzászólások

Dr. Kovács István, elnök: Tisztelettel köszöntöm a falugyűlésen megjelenteket.
Örülök, hogy azért szép számmal részt vesznek, és kíváncsiak a faluban történt
dolgokra. A falugyűlés napirendjét gondolom, hogy többen látták, így azt most nem
ismertetném, hanem rögtön el is kezdenénk.

1./ Napirendi pont
Bajai Rendőrkapitányság beszámolója
Dr. Kovács István, elnök: Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem a
rendőrség képviseletében Gálovits Tamás urat a Bajai Rendőrkapitányságról. A
tájékoztatók sorát ő fogja kezdeni, mivel más elfoglaltsága miatt utána el kell mennie.
Át is adom neki a szót, megkérem, hogy tartsa meg beszámolóját.
Gálovits Tamás, címzetes rendőr őrnagy.: Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm
polgármester urat, a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. Minden évben - a
rendőrségi törvényben meghatározottak szerint -, tartanunk kell egy önkormányzati
beszámolót. Ezt gyakorlatilag a polgármesteri hivatal és az önkormányzat is szokta
kérni tőlünk. Nekünk ezt nem kötelességünk megtartani, azonban ha kérik, akkor mi
felkészülünk. Mindig az elmúlt évről készítünk beszámolót, amely gyakorlatilag a
községnek vagy a településnek a bűnügy és a közbiztonság helyzetéről szól. Ezt a
beszámolót elkészítettük közösen a körzeti megbízottal, Molnár Gáborral illetve a
kapitány úr és az osztályvezető úr az egyetértésével. Ők jóváhagyták. Az anyagot
polgármester úr elektronikus úton meg is kapta. Ez gyakorlatilag inkább száraz
statisztika, mégis szeretnék egy-két olyan dolgot kiemelni, ami a községnek a
bűnügyi helyzetével és a közbiztonság helyzetével kapcsolatos. A kapitány úr
elnézésüket kéri, hogy nem tudott ma itt megjelenni, de itt az év elején a tavalyi évvel
kapcsolatban rengeteg dolga van. Február 26.-án még lesz egy évértékelő
állománygyűlésünk még arra is készülnie kell, úgyhogy elnézését kér és engem
bízott meg azzal, hogy megtartsam ezt a beszámolót. Aki még nem ismerne Gálovits
Tamás őrnagy vagyok a Bajai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálynak a
Körzeti Megbízotti Alosztályának vezetője. Immár lassan két éve. Nemesnádudvar
községgel kapcsolatban mind a bűnügyi mind a közbiztonsági helyzetével
kapcsolatban úgy gondolom, hogy csak jókat lehet mondani ahhoz képest, hogy a
többi településen milyen dolgok történnek, és mik fordulnak elő. Én úgy gondolom,
hogy Nemesnádudvar 2015-ben a maga 17 darab regisztrált bűncselekményével
élen jár, sőt, még javítottak is, mivel 2014-es évben ez a szám még 18 volt. Más
településeknél ennek a duplája, sőt akár a triplája is lehet. Én úgy gondolom, hogy ez
a havi egy bűncselekmény nem teszi bűnügyi szempontból fertőzötté ezt a területet.
A bűncselekmények számának változása 5,6%-os csökkenést jelent. A
beszámolóban látni fogják, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
az emelkedett, a 2014-es bázisévről – amikor 7 volt - felemelkedett 10-re. Ezek, azok
a bűncselekmények, amelyet az ember is láthat, gyakorlatilag a közterületen történik.
Azért emelkedett meg ennyivel, mivel a statisztikában azok a bűncselekmények is
szerepelnek, mikor az ittas vezetőket elfogjuk, és olyan szinten ittasak, hogy ezzel
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bűncselekményt követnek el. Mivel ez közterületen történik, ezért emelkedett meg
ennyivel ez a szám; de ez abból a szempontból jó dolog, hogy ezek a személyek
elfogásra kerültek, tehát gyakorlatilag eljártunk velük szemben. Amúgy is a
célkitűzésünk és nagy valószínűséggel a célkitűzésünk is lesz örökké, hogy az ittas
vezetőkkel szembeni fellépés minél jobban működjön. Fontos ez minden féle
szempontból, egyrészt, a törvények betartása illetve az, hogy ne történjenek
komolyabb balesetek. A 2015 évben Nemesnádudvar község területén ittasan
balesetet okozó gépjárművezető nem volt. Amit még szerettem volna elmondani,
hogy a tavalyi évben is, és még azelőtt, 2014 júliusában az egész országban
bevezettek egy úgy nevezett 19/24-es akciót, ami azt jelenti, hogy 19 megyében 24
órás lefedettséggel minden településen dolgozik legalább 4 órában rendőr. Ezt az
akciót másfél évig csináltuk, elvileg látszódnia kellett, a településen több alkalommal
lehetet látni közterületen rendőrt. Most ez az akciót gyakorlatilag januárban
befejeztük, de helyette az országos rendőrfőkapitány meghatározott nekünk egy
másik akciót, aminek a neve ILMIG. Kicsit ráhúzták az illegális migrációra, amit ugye
ezen a területen nem annyira dívik, legalábbis szerintem. Ennek a gyakorlati része az
ugyan az lesz, tehát ugyan úgy kicsit többet fogják látni a Molnár és esetleg más
rendőröket a településen. Ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy
januártól a körzeti megbízottaknak egy új szabályzatát adták ki. A településre
vonatkozóan annyi változás történt, hogy ez a körzet megmaradt 2-es számú körzeti
megbízotti csoportnak és ebbe a csoportba most már nemcsak az érsekcsanádi,
sükösdi, nemesnádudvari és érsekhalmi körzeti megbízott tartozik bele, hanem még
a bácsbokodi, bácsborsódi, csávolyi és a felsőszentiváni körzeti megbízott is. Igaz,
hogy így nagyobb a terület, de sokkal jobban ki tudják a kollégát egészíteni egymást,
vagy helyettesíteni, ha netalán valamelyikük lebetegszik vagy szabadságot pihenő
napot töltik. Így gyakorlatilag egy bácsbokodi kollega is átjöhet ide dolgozni, hogyha
úgy alakul, de ennek ugye hátul ütője kicsit, hogy a Nemesnádudvari kollegát is el
tudjuk vinni Bácsbokodra, hogyha úgy alakul. Minden féleképpen azt szeretnénk első
körben, hogy a körzeti megbízott mindig a saját településén dolgozzon. Ez ugyanúgy
lesz ezentúl is, hogy Molnár urat bármikor lehet hívni, illetve a beszámolóban
felsoroltam azon kollegák nevét, telefonszámát, akihez bármikor lehet fordulni, akik
gyakorlatilag ebbe a 2-es számú körzetbe tartoznak. Ha véletlen Molnár úr valami
oknál fogva nem ér rá, esetleg a szabadságán tölti, vagy beteg; akkor ott vannak a
telefonszámok. A számokat természetesen Molnár úrtól is meg lehet kérdezni, és
akkor őket is lehet nyugodtan hívni, ők ebbe a körzetbe tartoznak, nekik ugyanolyan
felelősségük van az Önök településével kapcsolatban nem csak a saját településükre
vonatkozóan. Egy kis nehézséget jelent számunkra hogy ugye mindenki látja a
tévében, hallja a rádióban, médiában az illegális migrációval kapcsolatos híreket, ami
számunkra is nagy nyomást jelent. Volt egy időszak a tavalyi évben, amikor
szeptembertől nagyon megerősödött a migráció, ez egy kicsit most lefolyt, de úgy
néz ki, hogy a tavaszi időszakban újra elő fog jönni. Én úgy gondolom, idáig nem fog
elnyúlni, viszont annyiban minket, meg a rendőrséget érinti, hogy többször el fognak
minket vinni olyan városokba, határátkelőhelyekre, ahol majd dolgoznunk kell ebben.
Ekkor lehet, hogy kicsit kevesebbet fogják látni a körzeti megbízott urat, de minden
félekép próbáljuk megoldani azt, hogy minden településen legyen legalább körzeti
megbízott, ha nem tudjuk megoldani, akkor, vezénylünk ide járőröket, hogy mindig
legyen rendőr, akihez tudnak fordulni ha bármi probléma adódik
Ez
mindenféleképpen próbáljuk megoldani, de ez az illegális migráció elég nagy
nyomással nehezedik ránk majd ebben a tavaszi-nyári időszakban aztán majd
meglátjuk, hogy hogy alakul, de úgy gondolom, hogy ez még sajnos minket fog
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terhelni elég sokáig. A 2016-os évben nincsenek nagy célkitűzéseink, csak, ami
eddig is. A bűnügyi közbiztonsági helyzetet szeretnénk a faluban fenntartani és nem
csak fenntartani, hanem javítani is ezért nagyon sok közös szolgálatot próbálunk
szervezni a polgárőrséggel, Jánosi Istvánnékkal illetve azokkal a rendőri szervekkel,
halőrrel, vadőrrel, mezőőrrel, akikkel folyamatos munkát tudunk végezni. Minden
félekép szeretnénk minél több szolgálatot eltölteni velük. Mindenféleképpen egy
célkitűzés még a részünkről, amit már előbb is mondtam, hogy a körzeti
megbízottakat mindig pótoljuk. Ami még igazából csak a mi szempontunkból fontos,
hogy amit nekünk meghatároztak teljesítmény minimum követelményeket, azt mi
megpróbáljuk minden félekép teljesíteni. Ehhez hozzá tartozik az, hogy tavalyi évben
19 ilyen teljesítménykövetelményt határozott meg az országos rendőr-főkapitányság
minden kapitányságnak és minden megyének és a 19-ből 18-at tudtunk kiválóra
hozni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Bajai Rendőr kapitányság 2015-ös év
ezekkel a minimumokkal kivételesre lett értékelve, tehát kivételes kapitányság lett az
ország 150 kapitányságából. Értelemszerűen nem vagyunk egyedül, de úgy
gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény volt. Ebbe beletartozott az is hogy
Nemesnádudvaron is csak ilyen kevés bűncselekmény történt és beletartozik az is
hogy ilyen jó kapcsolatot tudtunk kialakítani a polgárőrséggel, és a polgárőrökkel
együtt tudunk dolgozni és hát természetesen az állampolgárok is minden féle téren
segítőkészek voltak. Utoljára szeretném még megköszönni a polgármester úrnak és
az önkormányzatnak, hogy mindenben támogatják, a körzeti megbízottunkat, illetve
úgy gondolom, hogy ez a most kiépített térfigyelő rendszer is hatalmas segítség lesz
nekünk is és segítség lesz önöknek is Lehet, hogy ennek köszönhetően jövőre azt
tudom majd mondani, hogy Nemesnádudvaron nem történt egyetlen bűncselekmény
sem. Legyen így, én azt kívánom. Ez tehát mindenféleképpen egy jó dolog, ezt
köszönjük szépen az önkormányzatnak. Arra szeretném kérni önöket, ha olyan
dolog, van, amiben a rendőrség segítségére lehetnek, vagy önöknek kell valamiben
segítség, keressék, meg Molnár urat vagy esetleg keressenek meg engem vagy az
osztályvezetőt, vagy akár a kapitány urat; és mindenben segíteni fognak. Az én
részem ennyi lett volna, ha bárkinek bármilyen kérdése lenne, akkor arra szívesen
válaszolok. Köszönöm szépen!
Dr. Kovács István polgármester: Köszönjük szépen Gálovits úrnak a beszámolót.
Településünknek a bűnesetek tekintetébenben jó a helyzete, reméljük, hogy így is
marad. Annyit szeretnék megemlíteni, hogy a kamerarendszert, ha már megemlítette
tényleg önerőből csináltuk meg. Próbáltunk többször, több fórumon pályázni, de pont
ezért nem nyertünk pályázatot, mert nincs bűncselekmény Nemesnádudvaron. Ez
egy faramuci helyzet, mert a kamerarendszer a megelőzést szolgálná és több
pályázatról lecsúsztunk e miatt. Mi most, a képviselőtársaimmal közösen úgy
döntöttünk, hogy önerőből megvalósítjuk. Sikerült is; jelenleg 10 kamera üzemel,
tervezzük a további bővítést, mert egy-két helyen még azért kellene. Ennyire futotta
jelen pillanatban. El szeretném még mondani, hogy a rendőrséggel és a kapitány
úrral is nagyon jó a kapcsolatom, ide helyeztek most állomásozni egy rendőrautót mi
biztosítjuk az önkormányzat udvarában a gépkocsinak a tárolását. Magyarul minden
reggel innen viszik, el minden este ide hozzák vissza az autót. Ez egy kicsit elrettentő
talán, hogy látszik a rendőrautó mozgása, hivatalosabb így a megjelenés. Köszönöm
szépen! Ennyi lett volna. Én megköszönöm Gálovits úrnak a beszámolóját. Annyit
tudok ígérni, hogy ezeket az elérhetőségeket, amiket említett, közzé tesszük, azt
mindenki megtalálhatja, hogyha szükség lenne rá. Van e kérdés esetleg?
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Amennyiben nincs, akkor én megköszönöm még egyszer a résztételt, és elengedjük
a rendőr urakat.
Gálovits Tamás, címzetes rendőr őrnagy.: Köszönjük szépen, további szép napot!
Viszont látásra!

2./ Napirendi pont
Német Önkormányzat beszámolója
Dr. Kovács István, elnök: Folytatva a falugyűlés programját, átadom a szót Heltainé
Panyik Erzsébet elnök asszonynak.
Heltainé Panyik Erzsébet, NÖ elnök: Tisztelt Vendégek, Polgármester úr, Jegyző
Asszony, Képviselő Hölgyek és Urak! Kedves Nemesnádudvariak! Örömmel és
tisztelettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy néhány mondatban beszámoljak
az előző évben történtekről. A 2015-ös évben a költségvetésünk fő összege 4.356
875,-Ft volt. A következő tételekből tevődött össze: 379.603,-Ft működési támogatás,
2.978.137,-Ft feladatalapú támogatás, a többi a 2014-as évről volt áthozatal
999.135,-Ft melyre kötelezettséget kellett vállalnunk. Önkormányzatunk célja, hogy
képviselje a Nemesnádudvaron élő német nemzetiségű lakosság érdekeit, biztosítsa
jogait, segítse az itt élő német közösség identitásának megőrzését, közvetítse a
többségi társadalomnak a német kulturális értékeket, támogassa a helyi
intézményekben folyó német nemzetiségi nevelést, oktatást, segítse, fejlessze a
németországi Neibsheimmel a partnerkapcsolat ápolását. A német nemzetiségi
rendezvények szervezésén és a hagyományok ápolásán túl arra törekszünk, hogy a
nemzetiségi kultúrát minél egyetemesebben és elképzeléseinket tágabban
értelmezve valósítsuk meg, hangsúlyt kívánunk fektetni a mindennapi életben
felmerülő nemzetiséghez kötődő dolgokra is, mint például a megemlékezések,
tradíciók ápolása és a közösségi élet. 1945. január 7-én Nemesnádudvart is elérte ez
a kollektív megtorlás. Tavaly volt 70 éve, hogy községünkből 180 ember elhurcoltak
„Malenkij robotra”. Az évforduló kapcsán megemlékezést tartottunk szentmisével és
koszorúzással. Az évenként megrendezésre kerülő nemzetiségi nap szép példája a
német ajkú közösség összefogásának, a hagyományápolásnak. Az elmúlt évben két
ilyen rendezvényt tartottunk, a novemberit svábbállal kötöttük össze. Ehhez
kapcsolódóan Knollné Bakonyi Andrea megnyitotta Móser Ernő fafaragó „Faragott
képek a svábok életéből” című kiállítását. A rendezvény a felnövekvő nemzedék
számára lehetőség a nyelvhasználatra, a népviselet felvételre, a táncok, helyi
történetek nyelvjárásban történő elmondására. Januárban a kulturális műsort
követően lehetőséget biztosítottunk az éneklésre, beszélgetésre, a hagyományt
megtartva otthoni sütemények mellett. A programot megelőzően az egyházközséggel
közös német nyelvű Mária ájtatosságot tartottunk a templomban. Szebelédi Gábor
kántor úr segítségével a „Rette deine Seele” régi helyi egyházi énekeskönyvből
válogatott énekek újra kiadását valósítottuk meg a gótbetűk helyett latin betűs
változatban, 1. 000.000 forint bekerülési költséghez kértük az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatását 200 000 Ft-t kaptunk. Célunk az új könyvvel a német
nyelv fenntartása a hitéletben. Az egyházközséggel együtt arra törekszünk, hogy
megmaradjanak a német szentmisék, hogy a nyelv használata természetes legyen a
helyi nemzetiség számára. Megítélésünk szerint ez volt az utolsó esélyünk, hogy a
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helyi egyházi dallamkincsünk ne menjen feledésbe, hiszen lassan kihal a nemzedék,
aki még ismeri ezeket az énekeket. A hívek örömmel vették kézbe az új
énekeskönyvet, a visszajelzések igazolják, hogy fontos része hitéletüknek az
éneklés, a szentmisén való aktív részvétel. Plébános úr a német nyelvű szentmisék
megtartásával segíti a nemzetiségi hitélet fennmaradását. Az adventi időszakban a
városlődi kórus részvételével koncertet szerveztünk a templomban. Anyagilag
hozzájárultunk az új temetői lobogók elkészítéséhez. Két padot vásároltunk a
Hunyadi utcai parkba. A településen újabb kültéri fotók kerültek kihelyezésre a 40-es
50-es évek sportéletéről. Régi képekről készültek molinók a svábbáli dekorációhoz;
nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített a képek összegyűjtésében. Támogattuk
4 fő pedagógus tánctovábbképzésen való részvételét. A község virágosításához
önkormányzatunk is hozzájárult virágok vásárlásával. Két iskolás gyermek nyári
táboroztatását finanszíroztuk Támogattuk a 20 éves Animato kórus részvételét az
egyházzenei fesztiválon. Röviden ennyit az elmúlt évből, és most pár szóban
szeretném az idei terveinket is vázolni. Az egyik nagy feladat az iskola fenntartásba
vétele lesz, melyről biztosan már sokan hallottak is. Intézményvezetői megkeresés
indította el a folyamatot. Első hallásra képtelenségnek tűnt a fenntartói feladat
átvállalása. Természetesen körbe jártuk az egészet, ellátogattunk Hartára, és
érdeklődtünk a már intézményfenntartó német önkormányzatoknál. A válasz
mindenhol az volt, hogy bele kell vágni, mert megéri. Megkerestük Appel László
közoktatási szakértőt, feljegyzést készített, melyből néhány pontot kiemelek. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CLXXIX. törvény kimondja a nemzetiségi
önkormányzatok intézményalapító és –fenntartó jogát. Ennek feltétele, hogy az
átvételre szánt intézmény Alapító Okirata alapján nemzetiségi feladatot lásson el.
Minden gyermek, tanuló részt kell, hogy vegyen a nemzetiségi nevelésben,
oktatásban és az intézmény szülő szervezetének és diákönkormányzatának
támogatása is szükséges. Ezek nálunk rendben vannak. Ezek kívül szükséges még
az Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának beleegyezése is; amely
már szintén megvan. Emellett természetesen szükségünk van a települési
önkormányzat beleegyezésére is, hiszen a Német Önkormányzat saját bevétellel
nem rendelkezik, így az anyagi hátteret mindenképpen a községi önkormányzat kell,
hogy biztosítsa. A törvény biztosítja a visszautat is; tehát, amennyiben olyan helyzet
állna elő, hogy ez a fenntartás nem működik, úgy az államnak kötelessége
visszavenni az intézményt; ugyanúgy a községnek az óvodát. Appel úr a
dokumentumok ismeretében megállapította, hogy mindkét intézmény szakmai
alapdokumentuma, pedagógiai programja megfelel a nemzetiségi törvényben
meghatározottaknak. Nagyon lényeges anyagi szempont, hogy az óvoda
működtetésére jelenleg gyermekenként 70.000,-Ft-ot biztosít az állam, míg a
fenntartóváltás esetén a költségvetési törvény a települési nemzetiségi
önkormányzatnak gyermekenként 160.000,-Ft-ot biztosít. Az intézmények 2014. évi
költségvetésének ismeretében Appel László megállapította, hogy mindkét intézmény
működtethető ebben a kondícióban. Minden olyan település, hol ez már működik,
úgy nyilatkozott, hogy 20-30 %-kal magasabb szinten tudják a finanszírozást
biztosítani. Meg kell említenem, hogy rengeteget dolgozott már eddig is az ügyön
jegyző asszony, igazgató asszony a hivatal pénzügyes kollégái is. Hálás köszönet a
munkájukért! Amennyiben a minisztérium is támogatja az átvételt, úgy szeptembertől
a Német Önkormányzat lesz a fenntartója az iskolának, sőt, az óvodának is. A
pénzügyi biztonságot és hátteret a községi önkormányzat jelenti majd. Bízunk benne,
hogy a nevelő – oktató munkához ideális hátteret tudunk biztosítani. Az óvodai és
iskolai munkában, nevelésben semmilyen változást nem hoz majd az átvétel; annyi,
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hogy remélhetőleg nagyobb anyagi biztonságot tudunk majd így biztosítani az
intézményeknek. Az intézmények fenntartóváltásáról jelenleg ennyit tudok
elmondani. További tervünk még egy népviseleti pár faragtatása a már említett
Móser Ernő fafaragó mesterrel. Az elképzelésünk egy templomba menő,
népviseletbe öltözött pár: Említettem már máskor is, hogy tervben van, hogy utca
névtáblákat helyezzünk ki a régi elnevezésekkel. Úgy gondolom, hogy ez idén végre
meg is valósul. A tervek szerint kerámiatáblákra szeretnénk a feliratokat elkészíttetni.
21 darab tábla örökítené meg a régi elnevezéseket. Már elkezdtük Heckenberger
Péter tanár úr Nemesnádudvar című könyvének az újra gépre vitelét, illetve
számomra nagy öröm, hogy a tanár úr lánya vállalta, hogy lefordítja németre, így két
nyelven fog megjelenne. Az a véleményem, hogy ily módon is tiszteleghetünk
Heckenberger Péter emléke előtt. Most, hogy gépre viszem a könyvet, látom, hogy
micsoda munka van e mögött, mennyi kutatást és utána járást igényelt. Jövőre
ünnepli 30 éves jubileumát a Neibsheim községgel kötött partnerkapcsolat. Ebből az
alkalomból ünnepséget szervezünk itt Nemesnádudvaron, melynek időpontjáról már
folynak az egyeztetések. Jövőre ezen kívül az elűzetés 70. évfordulóját, valamint a
templom 210. évfordulóját is ünnepeljük; tehát egy hármas jubileum elé nézünk majd.
Magam és képviselőtársaim nevében köszönöm, hogy megtisztelték programjainkat,
köszönöm támogató együttműködésüket, köszönöm a visszajelzéseket, a
felajánlásokat. És úgy gondolom, hogy köszönöm, hogy bíznak bennünk és a
segítségünkre vannak. Köszönöm figyelmüket!
Dr. Kovács István, elnök: Tisztelettel megköszönöm Elnök asszonynak a beszámolót.
Szeretnék egy-két dologhoz hozzászólni, mert úgy érzem, hogy megszólíttatunk,
főleg az iskola működtetése átvételével kapcsolatban és bátran kijelenthetem a
települési önkormányzat képviselőinek a nevében, hogy gyerekeink érdekében
mindenre képesek vagyunk. Tehát úgy gondoljuk, hogy az iskola átvétele nem is
lehet kérdés, közösen együttműködve ezt végigcsináljuk. Úgy gondolom, eddig is jó
volt a kapcsolat a két önkormányzat között, ezután még jobb lehet, hogyha ezt
szorosabbra fűzzük. Ez a záloga annak, hogy az iskola tovább működjön, és jól
működjön. A másik dolog, amire reagálnék, hogy tényleg örülök ennek az énekes
könyvnek, amit a Német önkormányzat kiadatott. A falunak a lakosai nagyrész ugye
sváb német ajkú, úgyhogy a települési önkormányzat is képviseli a németséget, az
pedig mindig örvendetes, ha valami megőrződik, vagy megőrzésre kerül a
hagyományokból. Szebelédi Gábor itt van közöttünk, úgyhogy köszönjük neki még
egyszer. Terveztük annak idején ilyen hagyományőrző házat, vagy falumúzeumot. Ez
annak idején sajnos nem valósult meg, mert nem kaptunk elég támogatást rá, de
nem vetettük el ezt a dolgot, ugyanis tényleg úgy van, ha ez a korosztály eltűnik,
akkor a gyermekeink, akik esetleg vidéken vagy külföldön, vagy nagyvárosban nőnek
fel, sok mindent nem fognak már megélni, úgyhogy csak azt tudjuk nekik tovább
adni, amit mi megőriztünk. Úgyhogy köszönöm ezeket a dolgokat.

3./ Napirendi pont
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökének beszámolója a 2015. évben végzett
munkáról
Dr. Kovács István, elnök: Örömmel jelentem be, hogy rendhagyó módon a
programban látható azt, hogy a bizottságok elnökei is kapnak és nem csak engem
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fognak hallgatni egész este. Ennek azért is örülök, mert sok terhet levesznek a
vállamról. Köszönöm nekik hogy ezt vállalták át is adom a szót mindjárt a PénzügyiÜgyrendi Bizottság elnök asszonyának Knollné Bakonyi Andreának.
Knollné Bakonyi Andrea, PÜB elnök: Szeretettel köszöntök minden kedves
megjelentet! A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tavalyi munkájáról szeretnék röviden
beszámolni. Tavalyi évben a bizottságunk 12 ülést tartott összesen. A feladat- és
hatás körébe rengeteg dolog tartozik, nem csak a költségvetési-gazdálkodási ügyek,
hanem a honlappal kapcsolatos ügyek, a vagyon nyilatkozatokkal kapcsolatos
nyilvántartások, a civil szervezetek részére iktatott támogatások. Ezen kívül szociális
jellegű feladat- és hatáskörei is vannak. A munkával kapcsolatosan néhány
fontosabb dologra térnék ki részletesebben. Két helyi rendeletről szeretnék bővebb
tájékoztatást adni, amelyek mostanában módosultak, vagy megalkotásra kerültek. Az
egyik rendelet az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló rendelet. Ez a
rendelet már régebb óta hatályban van, tavaly május 5-én módosítottuk, mivel a
tapasztalatunk az volt, hogy egyre jobban kitolódnak a családalapítási kedv, így a
felső korhatárt eltöröltük, mivel eddig csak 40 éves korhatárig lehetett benyújtani a
támogatási igényeket. Ezt eltöröltük, tehát korhatár nélkül bárki beadhatja az igényét;
viszont egy új kitétel került bele a rendeletbe, hogy minimum 3 éve
Nemesnádudvaron életvitelszerűen élők részére adható a támogatás, kivéve, ha a
falu érdekeit szolgálja az illető letelepedése. A módosításnak köszönhetően többen
is jogosultak a támogatásra. A tavalyi évben 10 kérelem érkezett, ebből 9 került
támogatásra, összesen 1.550.000,-Ft értékben. Községi önkormányzatunk
meglátása, hogy első sorban a falu képet tartsuk meg és a faluban lévő házak
kerüljenek megvásárlásra, felújításra; tehát inkább arra törekszünk ezzel a
rendelettel is, hogy a lakásvásárláshoz kapjanak kedvet a letelepedők. Ugyanúgy
lehet új ház építéséhez is kérni, de az sokkal kisebb mértékű támogatás. A másik
helyi rendelet, amiről szólnék, az a civil szervezetek támogatás rendjéről szóló
rendelet. Ezt november 13-án alkotta meg a képviselő testület, aznap ki is lett
hirdetve és idén január 1-től hatályos. Ez a helyi székhelyű egyesületek,
alapítványok, bejegyzett civil szervezetek részére nyújtandó támogatási rendjéről és
igénylésének módjáról szól. A rendelet megalkotására törvényi kötelezettség volt,
tehát a kormányhivatal és az Állami Számvevőszék is előírja, hogy a különböző
támogatások egy rendeleten keresztül kerüljenek szétosztásra. A rendeletben benne
van a támogatások elszámolásának a rendje és egy civil keretet állapít meg a
képviselő testület minden évben, amire lehet pályázni a civil szervezetek részéről. Itt
arról beszélünk, hogy bejegyzett civil szervezetek tehát a Kecskeméti Törvényszéken
bejegyzett egyesületek, alapítványok pályázhatnak, viszont nem szeretnénk kizárni
sem klubokat sem helyi társulatokat, akik ugye nem bejegyzett szervezetként
működnek. Volt február 2.-án egy megbeszélésünk, oda az összes egyesület elnöke
eljött, és jelen volt több klub, helyi társulat vezetője, képviselője is. Ott megbeszéltük,
hogy ki melyik szervezeten keresztül tud benyújtani támogatási igényt, mivel
egyáltalán nem szeretnénk kizárni a nem bejegyzett civil szervezetként működő
klubokat, társulatokat. Az idei költségvetési tervünket ugyanúgy, mint a tavalyi évben,
megelőzte több tárgyalás, sőt kibővítettük még a bizottsági ülést a
Településfejlesztési és Szociális Bizottság tagjaival. Jó, ha ők is rálátnak a helyi
pénzügyekre, mivel az idei évben elég sok pályázati lehetőség áll előttünk és ezek
komoly önrészt is megkövetelnek. A pályázatokról majd polgármester úr fog bővebb
tájékoztatást adni. Ezért volt szükség hogy kibővített bizottsági üléssel tudjuk
előkészíteni a költségvetést. Mindig igyekszünk a költségvetésben is, hogy a jó
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gazda gondosságával állítsuk össze. Fölösleges pénzköltés egyáltalán ne történjen,
kevés pénzből kell gazdálkodnunk. Szeretnék még kitérni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerre. Ehhez ismét csatlakozott az
önkormányzat. A tavalyi évben 13 pályázat érkezett be, a pályázók 10 hónapon
keresztül 5000,-Ft ösztöndíj támogatásban részesülnek; ők felsőoktatási
tanulmányokat folytató, nappali tagozaton tanuló fiatalok. Az ösztöndíj célja, hogy
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalokat támogassa. Itt szeretném fölhívni
a figyelmet arra, hogy tényleg valós pénzügyi jövedelem bevallások kerüljenek
benyújtásra, mert fordulnak elő eléggé irreális jövedelem bevallások is, havi párezer
forintos jövedelemről. Nem hisszük, hogy meg lehet élni ennyi pénzből, tehát azért
ezeket ki szoktuk szűrni. A bizottsághoz tartozik még a honlap tartalmának a
figyelemmel kísérése. Bizonyára sokan látták már, akik az interneten szoktak
böngészni, hogy megújult a településünk honlapja, ez folyamatos feltöltés alatt van,
tehát nem a teljes végleges eredményt látjuk még, de igyekszünk minél hamarabb,
minél bővebb információval megtölteni a honlapot. Itt azért számítunk a civil
szervezetek és a lakosság segítségére is. Biztos látták, hogy idegen nyelvű turisztikai
bemutatkozás is megjelent már a honlapon. Három idegen nyelven -németül, angolul
és olaszul - lehet olvasni a településről és a fontosabb rendezvényekről. Az
önkormányzat tavalyi évben írt ki egy kisfilm pályázatot. Két nagyon szép film került
benyújtásra; mindkettő a falu értékeit és lehetőségeit szépen bemutatja. Szeretném
még kiemelni, hogy jegyző asszony és a hivatal munkatársai jóvoltából a honlapon
fönt van minden rendelet és az ügyintézéssel kapcsolatosan elég sok nyomtatványt
megtalálnak, rengeteg információ fent van az önkormányzatról a honlapon. Röviden
ennyit szerettem volna mondani a bizottság munkájáról.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm szépen elnök asszonynak a beszámolót.
Szépen összefoglalta a törekvéseket és az elmúlt év történéseit. Annyit fűznék
hozzá, hogy a testület is maximálisan elkötelezett a jó gazda gazdálkodási szemlélet
mellett, aminek nagyon örülök, ugyanis van egy mondás, hogy addig nyújtózkodj,
amíg a takaród ér. Ezt próbáljuk betartani. Viszont azt tudni kell, hogy a gazdálkodás
azért véges, ugyanis ha mindent számba veszünk - a pénzügyi bizottság már
számba is vette -, hogy az idei évben körülbelül 60 milliós nagyságrendben
nyújtózkodhatunk. Ezekhez sajnos hozzá tartoznak a pályázatok önrészeire szánt
pénzek is, amik nem csak azt jelentik, hogy az idei évben benyújtandó pályázatokra
vonatkozik, hanem a tavalyi évben elnyert pályázatoknak az önrészei is most
terhelnek bennünket, mivel ugye a kivitelezések majd eztán fog elkezdődni. Majd a
végén beszélnék még erről részletesebben.
4./ Napirendi pont
Településfejlesztési és Szociális Bizottság elnökének beszámolója a 2015.
évben végzett munkáról
Dr. Kovács István, elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság beszámolója után most
átadnám a szót a Településfejlesztési és Szociális Bizottságnak. Tarnai Vince elnök
urat kérem meg, hogy szóljon pár szót a bizottság törekvéseiről, munkájáról.
Tarnai Vince, TSZB elnök: Sok szeretettel köszöntöm a falugyűlés résztvevőit.
Szeretnék egy pár szót szólni a bizottságunk tevékenységéről, munkájáról. Először
is, a polgármester úr szavait nem akarom elvenni, ő majd elmondja az idei évre
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vonatkozó fejlesztési terveket. Egy pár szóban ismertetném a szociális ügyekben
végzett munkánkat. A szociális rendeletünk alapján községünkben pénzbeli szociális
támogatásban 25 főt részesítettünk, összesen 871.000,-Ft összegben.
Természetbeni támogatást 8 fő számára tudtunk biztosítani ez 8 m3 tűzifa
formájában került szét osztásra. Tűzifa támogatásra olyan sok kérelem érkezett be,
hogy a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert és kiosztásra került fán kívül még egy
ütemet tervezett be a bizottság és további 20,5 m3 tűzifát vásároltunk 600.000,-Ft
értékben. Ebből összesen 24 fő részesült a helyi szociális rendeletünk alapján.
Összegszerűen tehát 2.017.250,-Ft került szétosztásra a településen a tavalyi évben.
Pár szót szeretnék mondani az idei tervekről, főleg településfejlesztés és a település
szebbé tétele terén. Szeretnénk ezt a gyönyörű szép falunkat kicsit szebbé tenni.
Azokat a lakosokat, akik rendben tartják a ház és pince előtti tereiket, azoknak meg
szeretném köszönni, hogy ilyen szorgalmasak és mindig rendbe tartják az
utcafrontot, árkot, sőt a parkokat is. Ezek pozitív példák. Szeretnék viszont egy kis
kritikával is élni, mert bizony, ahogy járom a falut egyre több helyen azt tapasztalom,
hogy vannak, akik nem tesznek azért, hogy a településünk arculata szebb legyen.
Azt szeretném, hogy ha bejön egy vendég, de akár mi is, ahogy jövünk haza, egy
gyönyörű szép falut találjunk. Nagyon szépen kérek minden nemesnádudvari lakost,
hogy tartsa rendbe a közterületet a háza előtt, vagy a frontján. ha esetleg még egy
kis zöld növényzetet vagy egy kis virágot tudna háza elé ültetni, az sokat javítana a
falu arculatán. Ami a bizottság célkitűzése - nekem legalábbis a szívem ügye lenne -,
hogy a Nemesnádudvart szegélyező gyönyörű szép kanális part, melynek a falu felőli
részét rendbe tudjuk tartani, esetleg ki lehessen tisztítani és egy olyan sétányt
kialakítani, ami alkalmas arra, hogy az ember a szabadidejét – akár sétálva,
kerékpározással, vagy horgászattal – kulturált körülmények között tölthesse el.
Remélem, hogy a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság majd biztosít erre egy kisebb
összeget, de meg vagyok győződve, hogy ez nem sok pénzbe kerül; inkább csak jó
szervezést igényel, ami összehozza falu lakosságát. Polgármester úr majd elmondja
a fejlesztéseket; hogy mik azok, amik megvalósultak az elmúlt évben; illetve, hogy
mik a településfejlesztéssel kapcsolatos terveink. Röviden ennyi szerettem volna
elmondani, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm Tarnai bizottsági elnök úrnak a beszámolóját,
illetve azokat a kéréseket, melyeket a lakosság irányába megfogalmazott.
Messzemenőkig egyet kell, hogy értsek azzal a dologgal, hogy aki nem tart rendet a
faluban, az rontja a falu képet és egy kicsit keresztbe tesz azoknak, akik viszont
figyelnek erre. Tényleg dicséret illeti a jogkövető és a becsületesen dolgozó
embereket, viszont azoknak, akik ezt nem teszik meg, elképzelhető, hogy felszólító
levelet küldünk és valami szankciót ki fogunk találni vagy az az illető esetleg a segély
osztásnál kicsit hátrébb szorul. Valamivel meg kell próbálni hatni arra a pár emberre,
hogy ne tegye tönkre azoknak a törekvését, akik tényleg komolyan veszik a falu
szépségét. Az elmúlt időszakban ötödik helyezést értünk el egy internetes
szavazáson, ahol az ország legszebb településit keresték. Ezt meg kellene őrizni,
sőt, ha lehet, még előrébb kerülni. Szemétszedéssel kapcsolatban annyit szeretnék
elmondani, hogy idén ismét lesz rá lehetőség, hogy az országos „Te szedd!”
akcióban részt vegyünk az iskolás gyerekek és civil szervezetek bevonásával.
Remélem ez a program a településen is sikeres lesz. Egy dolgot nem említett meg
elnök úr, mégpedig azt, hogy az önkormányzat már évek óta, karácsony előtt
élelmiszer-csomagot oszt szét a rászorulók között. Ez a tavalyi évben is megvalósult.
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Úgy gondolom, hogy sokaknak tudunk ezáltal segíteni. Köszönöm még egyszer a
beszámolót Tarnai Vincének.

5./ Napirendi pont
Jegyzői beszámoló a 2015. évben alkotott rendeletekről
Dr. Kovács István, elnök Átadom a szót jegyző asszonynak, aki röviden a hivatal
munkájáról és a tavalyi évben alkotott rendeletekről fog beszámolni Önöknek.
Kucsoráné dr. Drégelyi Zita, jegyző: 2015-ben 16 önkormányzati rendeletet alkotott a
képviselő-testület. A rendeletek közül kiemelném a helyi szociális ellátásokról szóló
rendeletet, mert itt lényeges változás történt, tekintettel arra, hogy a szociális törvény
2015. március 1-től a szociális ellátások rendszerének átalakításáról rendelkezett. A
helyi szociális rendeletünket ennek megfelelően kellett átalakítani. A települési
támogatás új elnevezésű és új feltételrendszerű támogatási forma. A szociális
ellátások keretében az önkormányzat települési támogatást nyújt az arra
rászorulóknak a megfelelő feltételek fennállása esetén. A települési támogatás
nyújtható pénzbeli és természetbeni formában. Kiemelném még az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó rendeletet, mely Nemesnádudvar belterületén
meghatározza a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. E szerint kerti
hulladék égetésére szeptember 15-től május 15-ig terjedő időszakban reggel 8,00
órától 18,00 óráig, illetve szombaton 8,00-12,00 óra között van lehetőség.
Munkaszüneti és ünnepnapokon nem lehet kerti hulladékot égetni.
Első lakáshoz jutók helyi támogatásáról A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök
asszonya is beszélt már. A rendelet célja, hogy Nemesnádudvaron első önálló
lakástulajdonhoz jutó lakosoknak pénzbeli támogatást nyújtson. Ezt a támogatási
formát is kérelmezni kell. Lakásépítésnél 200.000,-Ft, vásárlásnál 300.000,-Ft a
maximálisan kapható összeg. A támogatási formára minden évben a költségvetésből
egy keretet állapít meg az önkormányzat. A támogatás e keret erejéig adható. Még
két rendeletet emelnék ki, az egyik a szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet.
Nagy az érdeklődés erre a támogatási formára is, amely szintén az ügyfél által
benyújtott kérelemre indul. A tűzifa kiosztása januárban történt meg. Teljesen új
rendszer szerint történik a civil szervezetek támogatása, amelyet egyrészről a
hatályos törvényi szabályozás, más részről pedig a költségvetési támogatások
vonatkozásában hozott támogatási döntések ellenőrzése érdekében a magyar
államkincstári monitoring rendszer felállítása indokol. Ezek voltak a fontosabb
rendeletek, melyeket ki szerettem volna emelni. Amiről még tájékoztatni szeretném a
lakosságot, hogy 2016. január 1-jével módosult a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. r. 7.§ (1a)(1c) bekezdése. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a vegyes hulladék
szabványos gyűjtőedénybe történő gyűjtéséhez a közszolgáltatónál - a Felső
Bácskai Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft - választhasson két különböző
mértékű gyűjtőedény közül. A jogszabályváltozás lehetővé teszi a 60 literes
gyűjtőedény választását, de csak akkor, ha az igénylő a lakóingatlant egyedül és
életvitelszerűen használó természetes személy és az erről szóló, települési
önkormányzat által kiadott igazolást, hatósági bizonyítványt bemutatja. Az
önkormányzati igazolás nélkül az ingatlanhasználó nem tudja a 60 literes
gyűjtőedényt választani. Nemesnádudvaron az önkormányzatnak és a hivatalnak az
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igazolás kiadása a feladata, de az ügyfélnek ezen kívül az új edényzet beszerzését
névre szóló számlával kell igazolnia. Az önkormányzat által kiállított igazolás
birtokában
kell
felkeresni
a
Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási
Kft.
ügyfélszolgálatát Baján személyesen vagy postai úton. Szintén újdonság, hogy a
hulladékgazdálkodás közszolgáltatója 2016. március 1-től a Baja környéki
településeken bevezeti az úgynevezett sárga fedelű kukát, mely a szelektív
hulladékgyűjtésre lesz alkalmas. Ez az időpont véleményem szerint azt jelenti, hogy
elkezdődik ennek a kivitelezése, de lesz azért egy átfutási idő. Ígéretük szerint
minden háztartásba el fog jutni az erről szóló tájékoztatás. Azt még nem tudjuk, hogy
az önkormányzaton keresztül vagy közvetlenül kapja-e meg minden háztartás az
értesítést. A két kukás gyűjtési rendszer azt fogja jelenteni, hogy az eddig
megszokott 1 kukás rendszer és a hozzá kapcsolódó hulladék szigetek megszűnnek
és a jövőben egy hagyományos és egy sárga fedelű edényzet áll rendelkezésre, és a
hulladékot 2 felé kell gyűjteni. A biológiailag lebomló hulladékot változatlanul az
eddig használatos kukába kell bedobni, a sárga edényzetbe az ún. csomagolási
hulladék: a műanyag, a fém, a papír, a színes és a fehér üveg kerül. Az új, sárga
fedéllel ellátott kukát a háztartások ingyenesen kapják, és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatónál vehetik át, de erről minden háztartás értesítést fog kapni. A
szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább, azaz többlet költség
nem keletkezik. Az ürítéséről annyit kell tudni, hogy kéthetente, minden páros héten,
a korábbi ürítési napokon kerül elszállításra a sárga fedelű kukában. Végezetül arról
szólnék még néhány szót, hogy az önkormányzat adóügyi számlaszámai 2016.
január 1. napjával megváltoztak. Kérjük, hogy átutalással történő adóbefizetéseiket
ezután az új számlákra szíveskedjenek teljesíteni. Fontos változás, hogy a csekkes
fizetési mód megszűnik, az előző évben kiküldött csekkek már nem használhatók
befizetéskor. Készpénzes befizetéseiket ezután személyesen a Nemesnádudvar és
Vidéke Takarékszövetkezet helyi kirendeltségénél teljesíthetik. Kérjük, befizetéskor
szíveskedjenek vagy a megküldött értesítő levelet bemutatni, vagy a befizetni kívánt
adónemet, az adó összegét és az adózó adóazonosító jelét, adószámát illetve a
négyjegyű azonosítószámát közölni. Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban
kérdésük lenne, ügyfélfogadási időben a hivatal 5. számú irodájában vagy a 79/478211/5 számon bővebb tájékoztatást kaphatnak. Én röviden ennyit szerettem volna
elmondani, köszönöm, hogy meghallgattak.
Dr. Kovács István, elnök: Köszönöm szépen jegyző asszonynak a beszámolót.
Szerencsére nekem a hivatali munkába nem is kell nagyon belefolynom, mert jegyző
asszony mindent remekül – precízen és nagy alapossággal - kézben tart.
Szerencsére minden gördülékenyen is működik. Ezt külön köszönöm neki! Szóba
került a Takarékszövetkezet, így ezzel kapcsolatban örömmel jelentem be, hogy
településünk végre egy pénzfelvevő automatával gazdagodott az ő jó voltukból, ami
most már működik is.

6./ Napirendi pont
Polgármester beszámolója
Dr. Kovács István, elnök: Úgy gondolom, hogy én már csak rövid lehetek, mivel a
képviselő- és munkatársaim szinte minden tel is mondtak, ami fontos. Engedjék meg,
hogy egy rövid beszámolót azért tartsak az elmúlt évről és az idei tervekről. A bank
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automatát említettem már és a kamerarendszerről is beszéltünk, így azokat nem
részletezném tovább. A tavalyi évben segítettük a haragvásárlást a templom részére.
További történés volt, hogy lebontottuk a régi presszó épületét. Ennek a helyére
valamikor tervben volt egy faluház felépítése, még pályázatot is adtunk be ezzel
kapcsolatban, de sajnos nem kaptunk akkor támogatást, amiből el tudtuk volna
kezdeni a munkát. Most önerőből lebontottuk, és ha lesz rá pályázati lehetőség,
akkor szeretnénk valamit építeni majd a helyére. Az ünnepeink kapcsán - mivel a
legtöbb rendezvényünk a Máriavölgye pincesoron valósul meg – aktuálissá vált, hogy
az önkormányzat vásároljon ott egy pincét, melyet a rendezvények lebonyolításakor
hasznosítani tudunk.
Ez a beruházás meg is valósult. A pályázati pénzek
felhasználásáról annyit szeretnék elmondani, hogy pályázatunk egy kisbuszra – az
önkormányzat részére -, illetve a polgárőrséggel közösen egy terepjáróra. Mindkettőt
sikerült megnyernünk, és a gépjárműveket már üzembe is helyeztük. Köszönjük
Jánosi Istvánnak a közreműködést, aki a polgárőrség pályázatát szinte teljesen
egyedül írta. Pénzt nyertünk továbbá az államtól az óvodatető felújítására, aminek a
kivitelezése idén fog megvalósulni. Az önkormányzat épületének külső
rekonstrukciójára szintén pályázatunk. Azt biztos mindenki tudja, hogy a községháza
épületének régi szépségében való visszaállítása sokaknak szívügye. Ennek kapcsán
két pályázatot is beadtunk, az egyiket a Belügyminisztériumhoz, a másikat a nemzeti
Kulturális Alaphoz. Ez utóbbi sajnos elutasításra került, viszont a
belügyminisztériumtól kaptunk 28 millió forintot. Ez jelen pillanatban még nincs a
számlánkon, de remélhetőleg hamarosan megérkezik. A pályázat nevében is benne
volt, hogy külső felújításról van szó; legelőször az épület tetőszerkezetének
maghatározó jellegét szeretnénk visszaállítani. Szót kell ejtenem még arról, hogy az
ivóvízminőség-javító projekt, melynek településünk is részese, a finiséhez érkezett.
Jelen pillanatban a hat hónapos tesztüzem zajlik, ezért láthatjuk sokszor, hogy annyi
víz folyik a település árkaiban. Ennyit röviden a tavalyi év történéseiről, és akkor
térjünk át az idei tervekre. Az elkövetkező évekre biztos, hogy rá fogja nyomni a
bélyegét a 2014- 2020-ig tartó pályázati rendszer. Főleg, mivel a pályázati ciklus már
két éve tart, de igazából még csak most kezdenek kijönni a pályázatok. Ez azt jelenti,
hogy szinte biztosan feszített tempóban kell majd dolgozni egy-egy pályázati
anyagon, mivel szűkös lesz az idő. Biztos, hogy minden pályázati lehetőséget meg
fogunk ragadni, ha azáltal fejleszthetjük a települést. Köszönetet szeretnék mondani
Zsigó Róbert államtitkár úrnak; sokan nem tudják, de mindenben segítséget nyújt a
településnek, figyelemmel kíséri a pályázatainkat; amiért hálásak vagyunk neki.
Jelenleg a TOP-os pályázatokon belül pályázunk az egészségház felújítására,
energetikára, babamúzeum kialakítására. Terveztük az idősek nappali szociális ellátó
helyének kialakítását, de a legutolsó információk szerint a belügyminisztérium
államtitkársága nem engedélyezi új szociális ellátó helyek kialakítását, úgyhogy az
erre szánt pénz valószínűleg átcsoportosításra kerül. Ezek a projektek 100 %-os
támogatottsággal valósulhatnak meg, magyarul, nem kell az önkormányzatnak
önrésszel beszállnia. Az egészségház felújítására 40 millió forintot terveztünk,
energetikára 100 milliót, babamúzeumra 80 milliót és az idősek szociális ellátására
60 millió forintot. A vidékfejlesztési pályázatok a következők, amikről beszélnék. Ezek
85 %-os támogatottságúak, azaz a maradék 15 %-ot az önkormányzatnak kell
hozzátennie. E pályázatok keretein belül a konyha épületét szeretnénk felújítani,
illetve egy traktorvásárlást szerettünk volna megvalósítani. Legutolsó információim
szerint a traktorvásárlást kihúzták a pályázati listáról, csak alkatrészekre,
tartozékokra lehet pályázni. A testület ennek ismeretében úgy döntött, hogy önerőből
vásárol egy traktort a mostani helyett. Ez már folyamatban van, pár héten belül
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megérkezik az új gép. LEADER pályázatok is fognak megjelenni, bár itt jóval kisebb
összegekre lehet pályázni. Nagyon szeretnénk a már említett kanális partot felújítani,
ebben partnerünk lesz a Knáb panzió, és remélhetőleg némi pályázati pénz is lesz
rá. tervünk továbbá egy rendezvénysátor vásárlása, valamint a ravatalozóba egy új
hűtőkamra beszerzése. Szintén a LEADER pályázatokon belül megpróbálunk
urnafalra, vagy urnatemetőre is pályázni, de az a terv, hogy ezt mindenképpen
megvalósítjuk, mivel igény mutatkozik rá. Egyéb forrásból szeretnénk megvalósítani
a közvilágítás korszerűsítését; a tárgyalások ez ügyben már elkezdődtek, a
fejleményekről a falu lakossága is tájékoztatást kap majd. Szintén egyéb forrásból
szeretnénk a Máriavölgye pincesor vízelvezetését és térkövezését megoldani. A
Máriavölgye és a kender pincesor közötti út felújítása után szeretnénk a temetőhöz
vezető utat is hasonló módon leaszfaltozni. A fenti falurész utcáira is ráférne a
felújítás, ebben az ügyben is szeretnénk lépéseket tenni. Még egy feladatunk van,
mégpedig a Csávolyi és Rémi utcák gyalogúttal való összekötése az 54. számú főút
mentén. Utoljára hagytam a források között a TAO pályázati lehetőséget, mivel ez
nem is az önkormányzat lehetősége, hanem sportegyesületek pályázhatnak erre a
pénzre. Ennek kapcsán a település talán végre közel kerül ahhoz, hogy sportcsarnok
épülhessen Nemesnádudvaron. tudom, hogy ez már egy közel 40 éves terv, minden
képviselő-testület szeretné megvalósítani, de most nagy erőkkel azon vagyunk, hogy
meg is valósuljon. A Tao tulajdonképpen a vállalkozók társadalmi adóját jelenti,
melyet felajánlhatnak különböző sportegyesületeknek. Szerencsére a településen
működő vállalkozások nagyon pozitívan állnak a dologhoz; külön ki kell emelnem
Délity József úr nevét, aki ebben az évben 150 millió forint feletti TAO-t ajánl fel. A
TAO pályázatok hátulütője, hogy 30 %-os önrésszel működnek, ami azt jelenti, hogy
egy 300 millió forintos beruházás esetében közel 100 millió forint az önrész. Ennek
az előteremtése a képviselő-testületre fog hárulni, de mindent meg fogunk tenni
annak érdekében, hogy ez a pályázat megvalósulhasson. A hosszabb távú terveink
között szerepel az intézmények tetőszerkezeteinek felújítása. A csapadékvízelvezetéssel kapcsolatban rendelkezünk egy komplett tervvel, amit csak fel kellene
újítani. Ezt is szeretnénk valamikor megvalósítani. A másik sarkalatos pont a
pincesorok védelme, támfalak építése. Ezzel kapcsolatban a megvalósításra váró
pályázatok közül ki is felejtettem a kender pincesoron történt partfalomlás után
beadott vis major pályázatunkat, melyre nyertünk rá 56 millió forintot, melyhez 10 %
önrészt hozzá kell még tennünk. A pénz már meg is van, a kivitelezés remélhetőleg
tavasszal meg is kezdődik. A tervek között szerepel a Mária zarándokúthoz való
csatlakozás. A folyamatos feladatok közé tartozik a falu jó hírének továbbvitele,
népszerűsítése; ebben nagy segítség az új honlapunk is. A civil szervezetekkel jó a
kapcsolatunk, a lehetőségeink szerint támogatjuk őket; a vállalkozássokkal pedig
szintén jó kapcsolatot ápolunk. Végezetül szeretném felhívni a figyelmet az
ebtartásra, mert az utóbbi időben sajnos több kóbor kutyát fogott az önkormányzat
kutyacsapdája. Kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy a kutyája ne
kóboroljon el, mert eddig ugyan csak figyelmeztettünk mindenkit, de ha nem lesz
javulás ebben a dologban, akkor akár bírságot is ki tudunk szabni. Kérném továbbá
én is azt, amit a településfejlesztési bizottság elnöke is elmondott; mindenki tartsa
rendben, tisztán az ingatlanát, és a háza előtt található közterületet. A közterületek
használatára is nagyobb figyelmet kellene fordítani. A faluban sétálva én is látom,
hogy van, aki a szalmabálákat tárolja az utcán pótkocsistól; van, aki a gépeit tartja a
ház előtt. Úgy gondolom, hogy van mit javítanunk a faluképen, kérem, hogy erre
figyeljünk oda! Végezetül én is szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját; a
magánembereknek és civil szervezeteknek; a hivatal dolgozóinak egyenként,
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képviselő-társaimnak és a Német Önkormányzatnak; a vadásztársaságnak és az
újonnan megalakult Fiatal Borászok Egyesületének, mert mindenhonnan sok
segítséget kapok, kapunk. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtiszteltek, és, hogy
meghallgattak minket.

7./ Napirendi pont
Egyebek
-

Kérdések, hozzászólások

Pócs József: Szeretném
önkormányzat kisbuszával
látok kocsikázni a faluban.
Úgy gondolom, inkább az
szállítani vele.

megkérdezni, hogy miként lehetséges az, hogy az
én mindig egy embert – nevezetesen Balogh Sándort –
Gondolom, nem erre kapta az önkormányzat a kisbuszt?
időseket kellene akár orvoshoz, akár esetleg kezelésre

Dr. Kovács István, elnök: Az orvoshoz járás kapcsán szeretném elmondani, hogy
jelenleg éppen orvos váltás történik a faluban. A régi orvos már nem dolgozik, a
feladatait helyettesítő orvos látja el; az új doktornő április 1-től áll majd munkába.
Vele le fogunk ülni, megbeszélni, hogy vérvételre, vagy akár különböző
vizsgálatokra, esetleg egy meleg vizes fürdőbe el tudjuk szállítani az időseket, ha
lesz rá igény. A hivatal dolgozóival szemben pedig szeretném kérni, hogy kerüljük a
személyeskedést. Mivel az önkormányzat személyautója sokáig szervizben volt, így
a kisbusz volt az egyetlen lehetőség a közlekedésre. Az említett hivatali dolgozó
pedig Nemesnádudvar mellett az érsekhalmi kirendeltségen is dolgozik, így fordulhat
elő, hogy többször látják, amikor úton van, mivel ingázik a két település között.
Pócs József: A másik kérdésem az lenne, hogy a Bajai utcában a közterületen
tárolják a szalmabálákat és különböző munkaeszközöket. Ez szabályos?
Dr. Kovács István, elnök: Erre utaltam már a beszámolómban is, hogy szeretnénk
elérni, hogy az ilyen dolgok megszűnjenek a faluban. Sajnos arra még nem sikerült
kitalálnunk semmit, hogy mivel szankcionálhatnánk azt, ha valaki nem tartja meg a
rendet. talajterhelési díjat lehet kiszabni, és úgy gondolom, hogy ezt meg is fogjuk
tenni.
Pócs József: Köszönöm a választ!
Dr. Kovács István, elnök: Írásban érkezett még egy kérdés. Biztos mindenki tudja,
hogy a Hunyadi utca és a bajai utca találkozásánál van egy szelektív hulladékgyűjtő
pont. Fölötte van pár lakóház a Sükösdi pincesoron, ahová minden héten felmegy a
kukásautó és ez rongálja az utat. A kérdés arra vonatkozott, hogy nincs –e rá
lehetőség, hogy a szemetet lehordjuk onnan és az autónak így nem kellene
felmennie. Ezzel kapcsolatban annyit tudok tenni, hogy megkérdezem az üzemeltető
céget; vagy esetleg még olyan megoldás van, hogy ha az ott lakók leviszik a
szemetet. Én annyit ígérek, hogy megkérdezem a céget. Amennyiben nincs több
kérdés, megköszönöm mindenkinek a részvételt.

