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Nadapi Hírmondó
Tisztelt Lakosság, kedves Nadapiak!
Talán az idei évre elmondható, hogy mindenki a szokásosnál nagyobb reményekkel vág neki az új
esztendőnek. A Nadapi Hírmondó 2021-es évfolyamát ennek szellemében egy rövid, ez évi terveket
bemutató polgármesteri tájékoztatóval kezdjük, majd a képviselő-testület, és a bizottsági tagok tavalyi
évi beszámolói következnek, végül a Polgárőrség tevékenységéről olvashatnak.

Kívánunk mindenkinek sikeres, boldog 2021-es esztendőt!

Polgármesteri tájékoztató az Önkormányzat 2021-es évi terveiről
Tisztelt Nadapiak!
A jelenlegi képviselő-testület alakulása óta megkezdett aktív előkészítő és fejlesztő munkát a terhes
2020. évben is folytatni tudtuk, így a 2021-es évre már útjukra indított tervekkel, folyamatban lévő
projektekkel fordulhattunk.

A Magyar Falu Program pályázatán elnyert összegből kora tavasszal megépül egy játszótér a Zengő
parkban, a felnőtt tornapálya közelében. Szintén a MFP nyertes pályázatának keretében épül meg a 4
m széles Zengő utcai kerékpárút. A közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési munkák várhatóan
tavasszal már megkezdődhetnek.
Az  Erdőalja  területen  (Erdőkerülő,  Tölgyes,  Galagonya,  Bodza  utcák)  egyre  több  új  ház  épül,
köszönthettünk  már  néhány  új  lakótársat  is.  Az  Önkormányzat  kötelező  feladata  a  közvilágítás
biztosítása, melynek tervezése már folyamatban van, a telepítésre remélhetőleg még a nyár előtt sor
kerül.  Szeretnénk az  Akácfa  sor  új,  Szabadság utca  felé  összekötő  szakaszán is  lámpaoszlopokat
elhelyezni.

A Haladás úton két gyalogátkelőhely engedélyezése van folyamatban. Az engedélyek kézhezvételét
követően azonnal megkezdjük a telepítésre, festésre kivitelező beszerzését. Az új zebrák remélhetőleg
már  tavasszal  használatba  kerülnek.  Folyamatban  van  a  Hegyalja  utca  aszfalt  burkolatának,
vízelvezetésének tervezése, melyet az első negyedévben engedély megszerzésével szeretnénk zárni,
így felkészülten várhatjuk a megjelenő pályázatokat.
A tavalyi évben elkezdődött az óvoda udvarának bővítése, az új játékok és az irodakonténer telepítése
meg  is  történt.  Hátralévő  feladat  a  kerítés,  kapuk,  járdák  kiépítése.  Az  elképzeléseink  szerint  a
játszótér az óvoda nyitva tartásán kívül is használható lesz. Az udvar alsó részén az óvoda és a Szülői
Munkaközösség veteményest szeretne kialakítani.

Folytatnunk  kell  a  Vörösmarty  utca  államtól  visszakapott  szakaszának  járhatóvá  tételét,  az  új
önkormányzati  ingatlanokon  a  Zöld  Nadap Nonprofit  Kft.  telephelyének  kialakítását.  A telephely
segítheti  a  közterület-fenntartó  önkormányzati  cég  gazdaságos  működését,  lehetővé  tenné  új
szolgáltatások (komposztálás, zöldhulladék-kezelés) nyújtását. 
Az Ősjegynél, valamint a Szabadság utcai, és az új Zengő utcai játszótereknél nyilvános illemhelyek,
mosdók telepítését tervezzük.

Elkészültek  a  tervek  a  Polgármesteri  Hivatal,  és  Orvosi  rendelő  épületének  belső  átalakítására,
felújítására.  Az év során figyeljük a pályázati  lehetőségeket,  költségvetési  helyzetünket,  megfelelő
alkalommal elindítjuk a munkálatokat.
A  nadapi  német  nemzetiségű  családok  kitelepítésének  75.  évfordulója  (május  20.)  alkalmából  a
Haladás úti emlékparkot, mint közterületet Leimen térre nevezzük át. A téren emlékoszlopot kívánunk
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emelni, és nadapi emlékkönyv kiadását is tervezzük. Az ünnepségek, rendezvények lebonyolításához
az elektromos csatlakozási pont kialakítása is szükséges.

A  volt  TSZ-udvarban,  a  Faluközpont  tervezett  helyén  önkéntes  munkával,  alapítványi
közreműködéssel  új  közösségi  teret  szeretnénk  kialakítani.  A  nagyobb  érdeklődésre  számot  tartó
rendezvények (pl. koncertek, tömegsport események) kényelmesebb, alkalmasabb helyet kaphatnának
az Ősjegynél.  
Amint  a  járványügyi  helyzet  engedi,  a  hagyományos  és  újonnan  tervezett  rendezvényeket,
eseményeket  elindítjuk.  Ilyen  pl.  a  Majális,  a  Szentivánéji  tűzgyújtás,  szőlőünnep.  A  Karitász
hagyományos eseményeit (gyereknap, Rozália-nap) idén is támogatjuk.

Az alapítás alatt álló Sportegyesülettel közösen vizsgáljuk egy kisméretű sportpálya kialakításának
pályázati lehetőségeit, a Zengő park felső részén.
A 2021. január 1-vel bevezetett, 7,5 tonna össztömegű gépjárművek részére szóló behajtási engedély,
és a vele járó útfenntartási hozzájárulás segítségével az utak karbantartása mellett egyéb, kiegészítő
beavatkozások  is  lehetővé  válnak  (vízelvezetési  rendszer  bővítése,  buszmegállók  átépítése
korszerűsítése). 

Köteles Zoltán
Polgármester

Testületi- és Bizottsági tagi beszámolók
Galló Mónika, Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottsági tag

2019. november – 2020. november 
2019 novemberben a Nadap Község Önkormányzata által létrehozott Gyermekjóléti, Ifjúsági és Sport
Bizottság kültagja lettem. 

November  az  adventi  készülődéssel  telt.  Advent  első  vasárnapján  lévő  rendezvényen  a  nadapi
gyermekeket  kincskereső  játékkal  örvendeztettük  meg.  Továbbá  közreműködtem  Nadap  ünnepi
kivilágításában és a karácsonyfa díszeinek elkészítésében is.
Januárban rendezvénynaptárt készítettem, ami javarészt weboldalon alkalmazható.

Február a Kerekerdő Jótékonysági Bál szervezésében telt: programtervezés, helyszín, menü, zenekar
kiválasztása, egyeztetések. Plakátok kihelyezése, belépőjegyek eladása. A bál népszerűsítése. A bál
március 7-én került megrendezésre.
Március közepén a koronavírus megjelenése a bizottság munkáját, éves terveit ellehetetlenítette. 

Júliusban megrendezett „pót gyereknapon” családi vetélkedővel leptük meg a gyermekes családokat.
Szeptemberben a Fejér megyei kispályás bajnokság népszerűsítésében segítettem. Az újra felerősödő
koronavírus járvány miatt az adventi készülődés is meghiúsult.

Karászi Miklós, Pénzügyi Bizottsági tag
Összefoglaló a Pénzügyi Bizottságban végzett tevékenységemről:

A  bizottság  2019.10.18-án  alakult  meg.  Ettől  kezdve  12  bizottsági  ülésen  vettem  részt,  melyek
mindegyikén határozatot hoztunk. A döntések során a pénzek szabályos, hatékony felhasználására és
a takarékosságra törekedtem. Vitás helyzet és véleménykülönbség is volt, de ez így természetes. A
többségi döntés után azonban, a különvélemény hangoztatásának nem látom értelmét. 
A vírushelyzet miatt, hosszabb ideig nem tudtunk ülést tartani, de elektronikus kapcsolatban ekkor is
elláttuk feladatunkat. Az üléseken kívül, heti rendszerességgel megbeszélést, egyeztetést tartottunk a
falu  helyzetéről,  a  problémák  észleléséről  és  azok megoldási  lehetőségeiről,  továbbá  a  fejlesztési
irányokról. 

A legnagyobb kihívást  a  hirtelen  megnövekedett  gyermek létszám óvodai  elhelyezése  okozta.  Az
önkormányzat rendelkezett annyi tartalékkal, ami lehetővé tette az óvoda bővítését. A létszám alapján
egy új óvoda építése is indokolt lenne, de ez csak állami gondoskodással valósulhat meg.
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Személyes  tevékenységemet  elsősorban az  adórendeletek  előkészítésében fejtettem ki.  A tervezett
adóbevételeink lehetővé tették a falu és az óvoda biztonságos működtetését és emellett fejlesztésre is
maradt pénz. 

Sajnos  a  járványhelyzet  miatt  a  2020  évi  költségvetésünk  felborult.  Az  adóbevételek  közel
egyharmadát kitevő gépjárműadó (17 millió Ft) el lett vonva és a járványhelyzet megszűnése utáni
években se számolhatunk vele. 
Iparűzési adóval terveztük pótolni a kiesést és az erről szóló rendeletet határidőre elkészítettük. Ám
ezt  követően  az  új  adók  bevezetését  megtiltották.  A  rendelet  nem léphetett  hatályba,  a  munkák
hiábavaló volt és ez csalódottságot okozott számomra.

Így  2021-ben  csak  annyi  adóbevételünk  lesz,  ami  éppen  fedezi  a  szükséges  kiadásokat.  A  falu
fejlesztésére nincs önálló anyagi lehetőségünk. Még felélhetjük a tartalékainkat és pályázati pénzek
elnyerésén reménykedhetünk, de ez már külső körülményektől függ.

Tóth Károly, alpolgármester, képviselő
2019-ben immár ötödik alkalommal tisztelt meg bizalmával Nadap lakossága és ismét képviselőnek
választott.  A  testület  a  polgármester  ajánlására  felkért  alpolgármesternek,  amit  örömmel  el  is
vállaltam. Így a korábbi évek tapasztalatait hasznosítani tudom az új testület új terveinél.

Az új testület  minden tagjának – a már 17 éve képviselőként  működőnek is  – kötelező képzésen
kellett részt venni, amit az interneten keresztül sikeresen el is végeztem.
A  2020-as  év  érdekesen  alakult.  Márciusig  normál  működése  volt  az  önkormányzatnak,  ahol  a
tervezett és rendkívüli üléseken is reszt vettem. A COVID miatt bevezetett különleges jogrend miatt
később  nem  voltak  testületi  ülések,  hanem  a  polgármester  döntött  a  falut  érintő  ügyekben,  de
előzetesen e-mailben egyeztetett a testülettel és így végül is közösen alakítottuk ki az álláspontunkat.

Amíg lehetséges volt a közös rendezvényeken is aktívan részt vettem, mint pl. a játszótér kerítésének
az építése vagy az utólagos júniusi gyereknapi rendezvény. Sajnálatos módon az általam már 2004 óta
szervezett és évről-évre bővülő Nadapi Majális is a járvány áldozatává vált. Már le volt szervezve a
nagyszabású program zenekarral és neves fellépőkkel, de sajnos a kialakult helyzetre való tekintett
mindent  le  kellett  mondani.  Bízom  benne,  hogy  2021-ben  már  lehetőség  lesz  a  hagyomány
folytatására.
A  választókkal  történő  kapcsolattartást  szintén  megnehezítette  a  COVID  járvány  miatt  kialakult
helyzet.  A november 6-i  képviselői fogadóórára is csak egy ember jött  el,  akinek a kerítésének a
beomlási  problémáját  továbbítottam  a  polgármesternek,  azonban  a  megoldás  több  cég  bevonását
igényli ezért hosszabb időt vesz igénybe annak végleges és megnyugtató rendezése.

A  sajnálatos  kitelepítés  75.  évfordulója  lesz  a  2021.  évben.  Erre  egy  kétnyelvű  kiadvánnyal
készülünk, aminek a megszervezését koordinálom. Az ilyen munkákban jártas szakember és helyi
amatőr kutatók munkájának eredményeként szeretnénk ezzel a kiadvánnyal méltóan megemlékezni az
1946-os szomorú eseményről. Ehhez kapcsolódóan tervezzük a jelenleg a németországi Leimenben
lévő Helytörténeti múzeum anyagának a hazaszállítását és megfelelő környezetben történő kiállítását.
Ennek a szervezését és irányítását is végzem a testület felhatalmazása alapján.
Bízom  benne,  hogy  a  járványhelyzet  csillapodása  lehetővé  fogja  tenni,  hogy  2021-ben  még
intenzívebben és hatékonyabban tudjam választóim érdekében intézni a falu ügyeit.

dr. Pasqualetti Gergő, képviselő

Tisztelt nadapi választópolgárok!
A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CXXXIX.  törvény  (Mötv.)  32.  §(2)
bekezdés  k)  pontja  értelmében  „Az  önkormányzati  képviselő  köteles  kapcsolatot  tartani  a
választópolgárokkal,  akiknek  évente  legalább  egy  alkalommal  tájékoztatást  nyújt  képviselői
tevékenységéről.”

- 3 -



Nadapi Hírmondó 2021. február
_________________________________________________________________________________________

Fenti  kötelezettségemnek  eleget  téve  az  alábbiakban  szeretném  tájékoztatni  a  tisztelt
választópolgárokat 2020. évi képviselői tevékenységemről.

Nem sorolom a  képviselői  tevékenység  keretébe  és  ezért  nem is  térek  ki  azon  társadalmi,  helyi
közösségépítő  tevékenységeimre,  amelyek  nem  tartoznak  a  képviselői  feladataim  körébe.  Nem
részletezem tehát  a  Nadapi  Budo Találkozó megszervezésével,  a Nadapi  Szupernagyik  Nyugdíjas
Klub  támogatásával,  vagy  az  Együtt  Nadapért  Egyesület  megalakításával  kapcsolatos
tevékenységemet. Ezekről az adott civil szervezetek éves beszámolóiban kaphatnak tájékoztatást.
Az önkormányzati képviselő köteles a testületi üléseken megjelenni, a Képviselő-testület munkájában
és döntéshozatali eljárásában részt venni (Mötv. 32.§(2) bek. i) pontja).

A 2020. évben négy (4) rendes testületi ülésen és három (3) rendkívüli testületi ülésen vettem részt.
Egy (1) rendes testületi ülésről igazoltan távol voltam.
A következő témákban nyújtottam be egyéni képviselői indítványt:

• a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A  módosítás  kötelezővé  tette  a  tepelepülésrendezési  eszközök  (pl.  helyi  építési  szabályzat,
településszerkezeti  terv)  módosítása  esetén  a  javaslatok  eddiginél  szélesebb  körben  történő
kommunikációját a lakosság felé.

Míg korábban a javaslatokat (pl. a különböző építési övezetekbe való besorolásokat, átsorolásokat)
elég  volt  a  hirdetőtáblára  kifüggeszteni  és  a  község  honlapján  nyilvánosságra  hozni,  addig  a
módosítást  követően  a  Nadapi  Hírmondóban  és  az  önkormányzat  közösségi  média  oldalain  (pl.
Facebook) keresztül  is  tájékoztatni  kell  a lakosságot.  Ezzel  remélhetőleg szélesebb körben sikerül
bevonni az itt élőket a döntéshozatalba.
•  a  Képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  (SzMSz)  szóló  10/2019.  (X.  21.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A módosítási javaslat arra irányult, hogy az SzMSz állapítson meg szankciókat arra az estre, ha egy
képviselő  a  személyes  érintettségre  vonatkozó  bejelentési  kötelezettségét  elmulasztja.  A  törvény
(Mötv.)  ugyan  eddig  is  előírta,  hogy  a  képviselőknek  kötelességük  bejelenteni,  ha  személyesen
érintettek  egy  döntésben,  ennek  elmulasztása  esetére  azonban  a  szankciók  meghatározását  a
Képviselő-testület  hatáskörébe  utalja.  Mivel  a  helyi  SzMSz  mindeddig  nem  tartalmazott  ilyen
szankciókat, mulasztásos törvénysértés történt, amelyet orvosolni kellet.
A módosításnak köszönhetően,  ha egy képviselő elmulasztja  bejelenteni  személyes  érintettségét  a
döntéshozatal előtt, a döntés visszavonható és a mulasztó képviselő kötelezhető az önkormányzatnak
okozott  károk  megtérítésére.  A  koronavírus  járvány  miatt  elrendelt  vészhelyzeti  szabályoknak
megfelelően a módosítás végül polgármesteri rendelet formájában került kihirdetésre.

A  fentieken  túl  jogvélemények  készítésével  igyekeztem  segíteni  a  Képviselő-testület  munkáját  a
következő területeken:
    • helyi adókról szóló rendelet – telekadó vonatkozásában

    • helyi építési szabályzat – övezeti besorolások tekintetében
    • WiFi4EU projekt – kivitelezés esedékességéről

A Nadapi Sportegyesület létrehozása folyamatban van, megalakulása 2021-ben várható.
Egyedi ügyekben az alábbi területeken segítettem a választópolgárokat:

    • helyi adók – ingyenes jogi tanácsadással és képviselettel
    • szociális támogatások – tanácsadással és ügyintézéssel

    • elbirtoklási ügyek – ingyenes jogi tanácsadással és képviselettel
A választókkal rendszeresen tartom a kapcsolatot személyesen, telefonon, e-mailen és Facebook-on
(erre a célra létrehozott oldalamon), valamint helyi civil szervezetek vezetőivel folytatott rendszeres
egyeztetéseken,  video-konferenciákon keresztül.  Képviselői fogadóórámat,  a koronavírus járványra
való tekintettel, video-konferencia útján tartottam meg.
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Bakos László, képviselő

Az elmúlt évet nagy lelkesedéssel és rengeteg tervvel kezdtük. A közigazgatás sebessége nem olyan
gyors mint az általam megszokott üzleti életben, de azért így is sokat haladtunk előre.
Az óvoda helyhiányának megoldása volt a legfontosabb feladat. Ezt felkaroltam és több alternatívát is
megvizsgáltunk.  Szerettem  volna,  ha  a  régi  plébánia  épületét  tudjuk  hasznosítani  erre.  Ez  egy
mindenki  részére  sikeres  megoldás  lett  volna.  Megmentettük  volna  az  enyészettől  Nadap  egyik
legrégebbi épületét,  és új,  hasznos funkcióval töltöttük volna meg. Tárgyaltunk a püspökséggel,  a
Nadapi Karitasszal is, és minden abba az irányba haladt, hogy sikerül is véghez vinnünk a terveinket.
Bekértük az árajánlatokat a tervezésre is. Minden úgy nézett ki, hogy sikeres project lehet belőle, de a
tervek megrendelése előtt elvégeztettünk egy statikai vizsgálatot, és sajnos kiderült, hogy az épület
jelenlegi  statikai  állapota  életveszélyes,  és  a  megerősítésének  a  költsége  nagyon  elszaladhat,  a
feltárások után. Sajnos meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy más irányba kell elindulnunk, a sok
bizonytalanság miatt.

A plébánia  épület  megmentéséről  nem tettem le.  Találtunk  egy  pályázatot  ami  egyházi  épületek
felújítására  volt  kiírva.  A  Nadapi  Karitásszal  közösen  elkészítettük  a  pályázati  anyagot,  amit
benyújtottuk. Sajnos nem nyertünk ezen sem.
A Pénzügyi  Bizottság  elnöke  voltam az  elmúlt  évben.  A testületi  üléseken  felül,  sok egyeztetést
tartottunk. Ezeket eleinte heti rendszerességgel tartottuk a falu pénzügyi lehetőségeiről, pályázatokról.

Az adók beszedése nem működött jól. Csináltam egy olyan nyomon követhető rendszert amibe ha
feltöltésre kerül az összes adat akkor megkönnyíti az adóosztály feladatát is, és tervezhetőek lesznek a
bevételek és látható lesz kinek van elmaradása. Több 10 milliós kintlévősége van sajnos a falunak
adóelmaradásokból.
A játszótér körbekerítését koordináltam, és személyesen is részt vettem benne.

Felmérettük  az  önkormányzati  vagyont,  elvégeztettük  ennek kitűzését.  Sajnos  több helyen nem a
valós telekhatáron vannak a kerítések. Értelemszerűen ez azoknak akik éríntettek nem tetszik, de mi
nem tehetünk mást, mint felelősen kezeljük a közvagyont. Főleg hogy olyan kulcsfontosságú helyeket
érint mint az új óvoda területe vagy egy utca megépítése.
Megterveztük a Zöld Nadap Kft. jövőbeli telephelyét, aminek a kialakítása folyamatban van.

Építészmérnökként vállaltam, hogy felkarolom a falu tervezési feladatait. Ebben sokat léptünk előre!
Eljutottunk oda,  hogy sok esetben engedélyezési  terv szintű tervei  vannak a falunak a  fejlesztési
elképzeléseiről. Az összes elérhető pályázaton elindultunk ezekkel a tervekkel. Sajnos eddig sehol
sem nyertünk pénzt a megvalósításokra, de pályázunk tovább.
Elkészült a falu új központjának a terve. Itt kap majd helyet az új óvoda, az új polgármesteri hivatal,
az  új  orvosi  rendelő,  az  új  közösségi  ház,  a  könyvtár,  szabadtéri  színpad  és  esetleg  egy öregek
otthona.  Ebben  széleskörű  társadalmi  egyeztetést  tartottunk,  és  figyelembe  vettük  a  beérkezett
ötleteket, azok beépítésre kerültek a végleges dokumentációba. 

Elkészült  a  fent  említett  új  orvosi  rendelőnek  az  engedélyezési  tervdokumentációja,  amivel
pályáztunk is annak megvalósítására.
Elkészült  az  új  3  csoportszobás  óvoda engedélyezési  terve  is.  Ezzel  kapcsolatban egyeztettünk  a
megvalósításról  az  országgyűlési  képviselőnkkel  is.  Remélem,  hogy  még  az  idén  elindulhat  a
megvalósítás.

Elkészült  a  meglévő  polgármesteri  hivatal  és  orvosi  rendelő  felújításának  a  terve  is.  Ennek
megépítését 2021 évre tervezzünk, ha megtaláljuk rá az anyagi forrásokat.
Elkezdtük a Helyi Építési Szabályzat módosítását. Ennek a koordinálása az én feladatom. Több régi,
és jó néhány új problémát kell megoldanunk ezzel a módosítással. Egy olyan tervet kell alkotni, amely
egyezik a falunk jövőképével,  teret  enged a fejlődésnek bizonyos mértékig,  de szem előtt  tartja a
hagyományokat,  rendezi  az elhanyagolt  területeket  és értéket  teremt.  Próbálom mindezt  egyszerre
megvalósítani a lehetőségekhez képest.  Remélem hamarosan megszületik egy olyan rendezési terv,
amit mindenki a magáénak érezhet.
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A 2020-as évben elláttam a falu főépítészi, majd később tanácsadói feladatait is. A hozzánk beérkező
településképi  egyeztetéseket  lefolytattuk  és  a  legtöbb  esetben  sikerült  egy  olyan  tervet  végig
konzultálnunk ami beleillik a faluképbe. Ez nagyon fontos feladat, csak így maradhat a falunk az a
szerethető léptékű szép hely,  ami most is.  Így kerülhető el,  hogy ormótlan,  ide nem illő épületek
rondítsák el a környezetünket.

Egyeztetéseket  folyattunk  a  főútra  elképzelt  körforgalmak  megvalósíthatóságáról.  Ezek  elvileg
elférnek, ha lesz rá forrás, pályázat akkor szinte azonnal el tudjuk kezdeni már a terveztetését.
A személyes felajánlásaim a társadalmi munkában végzett munkámon felül: a Zengő parkban történt
fásításhoz  én  adtam  a  földmunkát  végző  gépet  kezelővel.  A  játszótér  körbekerítéshez  a  kerítés
anyagot én szállíttattam ide.

A 2021 évben is szeretnék tovább menni az úton amit elindultam és folytatni a megkezdett munkákat,
remélve, hogy azokból még ebben a ciklusban lesz ami megvalósul.

Győrik Balázs, képviselő
Tisztelt Nadapi Lakosok,

Az  alábbiakban  szeretném  bemutatni  a  2020.  évben  Nadap  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületében végzett munkámat.
A  közlekedési  programunk  keretében  2019-ben  megrendelt  közlekedésbiztonsági  felülvizsgálat
eredményei alapján egyeztetést folytattam Polgármester úrral közösen a Magyar Közút NZrt-vel, és
kiválasztottuk a továbbtervezésre, megvalósításra érdemes javaslatokat.

Elkészítettem a falu 17 utcájának rangsorát a felújítási igények szempontjából. Így meghatározhattuk,
mely utcák felújítását  terveztetjük  meg,  vagy szerzünk rá kivitelezőt.  Év végéig négy földes  utca
zúzottkő  burkolási  terveit,  és  egy  zúzottköves  utca  aszfalt  burkolási  terveit  készíttettük  el.  A
szükséges engedélyezési eljárásokat is lefolytattuk.
Az elkészült tervek alapján, beszerzési eljárással kivitelezőt választottunk a Tölgyes és a Zengő utcák
kövezésére. A Bodza utca zúzottkövezésére a Magyar Falu Programban is pályázatot nyújtottunk be.

A  tervezési,  kivitelezési  feladatok  megfogalmazásával,  árajánlatok  bekérésével,  a  tervezőkkel  és
kivitelezőkkel  folytatott  helyszíni  bejárásokkal  remélhetőleg  csökkentettem  a  közös  hivatal
dolgozóinak terheit.
Februárban véleményt adtam az Oroszlány-Csákvár-Nadap kerékpárút tanulmánytervéhez. Kedvező
kormánydöntés  esetén  a  kerékpárút  a  Cibulka-patak  mentén  csatlakozhat  a  Pázmánd-Nadap
kerékpáros nyomvonalhoz.

A Pénzügyi Bizottságban végzett  munka részeként elkészült  a 2020-as költségvetésünk, a várható
adóbevételek  felülvizsgálatával  együtt  a  Polgármesteri  Hivatalnál  kezdeményeztük  az  előző  évek
elmaradt adóbevételeinek behajtását, rendezését.
Márciusban  sok  munkát  adott  a  veszélyhelyzetben  felmerült  Önkormányzati  feladatok  ellátása,
megszervezése. A Polgámester úrral közösen egyeztettünk az ellátásban közreműködőkkel, és adtunk
jelentéseket a magasabb szervezetek felé.

A tavasz során a veszélyhelyzeti elvonások miatt a költségvetésünket is módosítani kellett, melyet a
szabad  kereten  belül  oldottunk  meg,  így  az  önkormányzati  feladatok  ellátása  rendben  folyhatott
tovább. A Hadtörténeti  Intézet és Múzeum kérésére tájékoztatást  adtam a településünkön található
hadisírokról és emlékművekről, valamint a gondozás, felújítás lehetőségeiről is egyeztettem.
Áprilisban az  E.on javaslatát  megvizsgálva  döntöttünk a  közvilágítás  korszerűsítéséről.  A Nadapi
Hírmondó  szerkesztése  mellett  összeállítottam  az  új  orvosi  rendelő  pályázatát  a  Magyar  Falu
Programban.

Május  hónap  során  összesen  öt  pályázatot  állítottam  össze  a  Testület  közreműködésével,  és
nyújtottam  be  az  Önkormányzat  nevében  a  Magyar  Falu  Programban:  járdaépítés,  útfelújítás,
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közösségi tér kialakítás, játszótér telepítés, és közterületi karbantartó gépek beszerzése. Így nem volt
szükség pályázatíró szakértő - költségekkel járó - bevonására.

A Béke  és  Rákóczi   utcák  aszfaltozási  szerződéseinek  előkészítése,  ajánlatok  bekérése  mellett  a
hiányzó kresz-táblák és a Rákóczi utcai tükör beszerzésében is segítettem.
Nyáron az Önkormányzat nevében megrendeltem a II. világháborús emlékmű karbantartási munkáit,
mely során a vörös csillag eltávolítására is sor került.

A  Fejér  Megyei  Közgyűlés  részére  összeállítottam  a  2021-27  -es  fejlesztési  időszak  nadapi
projektjavaslatait:  óvoda  fejlesztés,  orvosi  rendelő  építés,  faluközpont  infrastruktúra  fejlesztés,
Csúcsos-hegyi  borút  kialakítás,  forgalombiztonsági  beavatkozások.  Az  elkészült  Faluközpont
Koncepcióhoz  fejlesztési  tervet,  költség-  és  beruházási  ütemezést  állítottam össze,  mellyel  akár  a
politikai  lobbi,  akár  a  lehetséges  piaci  befektetők  felé  a  rajzok,  látványtervek  mellett  konkrétabb
adatok is átadhatók.
Hasonló módon, az új óvoda tervei mellé készült egy összefoglaló anyag, mely az új óvoda igényét
támasztja alá, bemutatva egy bölcsöde, és egy alsó tagozatos iskola kialakításának lehetőségét is.

A Magyar  Falu  Program keretében,  augusztusban újabb  két  pályázatot  nyújtottam be  a  település
nevében: Temető kapu és belső járda építésére, valamint a Zengő utcai kerékpárút kialakítására.
Ősszel a Fejér Megyei Közgyűlés kérésére a Nadap környéki kerékpárút-fejlesztési  lehetőségekről
adtam  javaslatokat:  Bence-hegy  (Panoráma  út)  felé,  a  Cseket-hegy  keleti  oldalán  a  Pázmánd  -
Kápolnásnyék kerékpárút felé.

Támogatás és forrás keresés segítésére összeállítottam egy gyerek-kreszpark vázlatát, mely a Zengő
parkban kerülhet kialakításra.
A Bodza utca zúzottkövezésére, és a falu zúzottköves utcáinak karbantartására vonatkozó szerződés
előkészítése  mellett  közreműködtem  a  Haladás  utcai  zebrák,  és  a  Hegyalja  utca  aszfaltozásának
tervezési szerződései elindításában is. A zebrák már engedélyezés alatt állnak.

Októberben a Fejér megyei területfejlesztési koncepció- és programhoz adtam meg Nadap korábbi
fejlesztéseit, valamint rövid- és középtávú elképzeléseinket.
A Pénzügyi Bizottságban előkészítettük a 2021-es évi módosított adórendeletet, melyet a kormányzati
veszélyhelyzeti  intézkedések  miatt  később  helyezhetünk  csak  hatályba.  Elkészült  a  2020-as
költségvetés módosítása.

A képviselői fogadóóra megtartására szabadtéren került sor.
Az év végén az adventi közös programok pótlása képpen koszorú készítő pályázatot szerveztünk az
óvodai szülői munkaközösséggel. Karácsony előtt sikerült még egy Nadapi Hírmondót összeállítani,
és  eljuttatni  a  lakosokhoz.  A  2021-es  költségvetés  tervezetének  összeállítása,  és  a  nyertes  MFP
pályázatok  (Zengő  utca  kerékpárút,  Zengő  játszótér)  kivitelezésének  előkészítése  volt  még
decemberben feladat.

Főállású munkám mellett,  bármiféle  juttatás  nélkül,  szabadidőm terhére  dolgozom önkormányzati
képviselőként. Építőmérnökként szaktudásommal főként az útépítések terén tudok segítséget nyújtani.
A Nadapi Hírmondó szerkesztői feladatát is elvállaltam.
Köszönöm  eddigi  támogatásukat,  remélem  a  jövőben  is  sikeresen  dolgozhatunk  együtt  Nadap
fejlődéséért!
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Nadapi Polgárőr Egyesület

A  nadapi  lakosok  már  2005-ben  szükségét  érezték  az  önkéntes  szerveződésű  Polgárőrség
felállításának.  Az  elhúzódó  jogi  eljárás  miatt  a  Nadapi  Polgárőrség  végül  2006.  06.17-én  került
bejegyzésre és Kerékgyártó Tibor vezetésével 20 fős csapatként kezdte meg működését. A tagok a
saját  gépkocsijaikra  felhelyezett  mágneses  POLGÁRŐRSÉG táblákkal  látták  el  a  szolgálatot.  Az
önkormányzat támogatásával egyenruhákkal és egyéb felszerelésekkel látták el a tagokat. A nappali és
az éjszakai járőrözések viszonylag folyamatosak voltak. 
2008.06.25-én  az  Önkormányzat  támogatásával  egy  használt  OPEL  Agila  típusú  gépkocsit
vásároltunk  és  ezután  ezzel  láttuk  el  a  járőrözési  feladatokat.  A  lakosság  és  a  vállalkozók
adományaiból tudtuk folyamatosan üzemeltetni a gépkocsit.

A szinte folyamatos törvényi változások miatt állandóan igazítani kellett az alapszabályt az aktuálisan
érvényes előírásokhoz. Ez olyan furcsa helyzetet eredményezett, hogy az ügyvédek nem vállalták el
az egyesületek alapszabályának az elkészítését. Az elnökség felvette a kapcsolatot a székesfehérvári
civil központban Kovács György úrral és az ő hathatós közreműködésével az elnökség saját maga el
tudta készíteni és a bíróságra be is tudta adni az alapszabálynak az aktuális törvényeknek megfelelő
változatát. Ezzel a Fejér megyei több, mint 100 Polgárőr Egyesület közül ötödikként tudtuk teljesíteni
a törvényes működésünkhöz szükséges jogi hátteret.
Nagyon  jó  a  kapcsolatunk  az  Önkormányzattal.  Sok  pályázaton  a  település  mérete  miatt  az
önkormányzat  nem indulhat,  de  vannak  olyan  pályázatok,  ahol  civil  szervezetek  indulhatnak.  A
játszótér  felújítását  is  egy  ilyen,  civil  szervezetek  számára  kiírt  pályázatból  a  Nadapi  Polgárőr
Egyesület  közreműködésével  sikerült  megvalósítani.  Az  önkormányzat  minden  évben  jelentős
összeggel támogatja az egyesület tevékenységét.

Annyira  belejöttünk  a  pályázatokba,  hogy  2014-ben  megpályáztunk  egy  100  %-os  támogatású
járműbeszerezési kiírást és ezen nyertük a jelenleg is üzemelő SUZUKI Vitara gépkocsinkat.
A Nadapi Polgárőr Egyesület sikeres munkáját minden évben a rendőrség is elismeri. A tó környéki
települések közül minden évben Nadapon történik a legkevesebb bűncselekmény. Ezt szeretnénk a
szolgálatok hatékonyságának további növelésével megtartani ill. növelni. 

A támogatásokból  és az adományokból minden polgárőrnek tudtunk új téli  és nyári  egyenruhákat
vásárolni.  Szerencsés  módon  sokan  érzik  úgy,  hogy  ők  is  segíteni  akarják  a  falu  békéjének  a
fenntartását és egyre többen jelentkeznek polgárőrnek. Így biztosított kis falunk folyamatos védelme,
de továbbra is várjuk önkéntesek jelentkezését, akik szabad idejükből hajlandók néhány órát a falu
biztonságára áldozni.
Ezúton is köszönjük, ha támogatásaikkal továbbra is segítik a falu nyugalma és biztonsága érdekében
őrködő egyesületünket. 

Számlaszámunk: 
Nadapi Polgárőr Egyesület
B3 TAKARÉK Szövetkezet

57800167-10012961
Átutalással vagy a mellékelt csekken történő befizetéssel tudják a támogatást elküldeni.
Személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával is tudják támogatni egyesületünket. 

Adószámunk: 18499247
Köszönjük támogatásaikat.  A polgárőrséggel  és a jelentkezéssel  kapcsolatos  kérdéseikre az alábbi
számon állok rendelkezésükre:

Tóth Károly
Nadapi Polgárőr Egyesület elnöke

+36 20 367 4809

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztató kiadványa.

Szerkesztő: Győrik Balázs Felelős szerkesztő: Köteles Zoltán                 2021. február
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