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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban 
meghatározottak alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti. 
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-
testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek 
figyelembevétele mellett fejlődjön is. 
A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. 
 
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
 
A képviselő-testület a gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden 
gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, 
különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során. 
 
A jelenlegi válsághelyzetben képviselő-testületi döntésre nincs mód, jelen döntés előkészítő irat 
1. melléklete szerinti tartalommal fogadom el Nadap Község Önkormányzat 2019-2024. 
időszakra vonatkozó gazdasági programját. 
 
 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
hatáskörében eljáró 

Nadap Község Polgármesterének 
10/2020. (V.19.) 

HATÁROZATA 
 

Nadap Község Önkormányzata 2019-2024. időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 
 

Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

1. Nadap Község Önkormányzata 2019-2024. időszakra vonatkozó gazdasági programját 
jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadom. 
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Felkérem a jegyzőt, hogy a határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
 

Nadap, 2020. 05.19.  

Köteles Zoltán Szabóné Ánosi Ildikó 
polgármester jegyző 
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1. melléklet Nadap Község Polgármesterének 10/2020. (V.19.) Határozatához 
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Bevezetés  

 
 
A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. 
 
A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó 
időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-
testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek 
figyelembevétele mellett fejlődjön is. 
 
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 
 
A képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden 
gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, 
különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során. 
 
A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra 
kell koncentrálnia: 
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, 
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 
 
Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami 
támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van: 

- a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására, 
- az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére, 
- a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására. 

 
1. HELYZETELEMZÉS 

 
Nadap a Velencei-tó mellett helyezkedik el Fejér megyében.  
A község demográfiai helyzete növekvő tendenciát mutat. A 2019. január 1-i lakosságszám 652 
fő.  
Önkormányzatunk helyzete, feladatrendszere, az elmúlt évek kormányzati politikája miatt 
megváltozott. Feladatok, hatáskörök kerültek át más szintre, a közigazgatás rendszerébe 
bekerültek a kormányhivatalok, járási hivatalok, az iskolarendszerű közoktatás, köznevelés 
területén a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). Ez nem jelenti azt, hogy az 
önkormányzatoknak kevesebb feladata lett.  
Fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, ami szükséges ahhoz, hogy a 
településünket előrébb mozdítsuk több tekintetben is. Azt is látni kell, hogy annak ellenére, hogy 
jelenleg az önkormányzatnak nincsenek likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott, 
nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi, vagy 
pályázati forrás van. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb munkák finanszírozására, 
valamint pályázati önerők biztosítására elegendők.  
Önkormányzatunk a feladatellátást 1991. január 1-től Kápolnásnyék Község Önkormányzatával 
előbb körjegyzőségként, majd jogszabályváltozás miatt 2013. január 1-től közös hivatalként oldja 
meg, melyhez 2015. január 1-től Vereb Község Önkormányzata is csatlakozott. 
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2013. július 1-től az önkormányzat fenntartásába került a Nadapi Kerekerdő Óvoda, mint önálló 
intézmény.  
 

2. A GAZDASÁGI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
 

 a kormányzat gazdaságpolitikája, 
 a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 
 nemzeti és EU-s pályázati források, 
 a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei, 
 az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 
 a polgármesteri program,  
 a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai,  
 a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai. 

 
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETE VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK 

 
VAGYONI HELYZET: 
   
Az Önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján nettó 424.114.105 forint.  
A vagyon az elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres 
vagyongazdálkodási politikája:  
• saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,  
• sikeres pályázatokon vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.  
 
PÉNZÜGYI HELYZET: 
 
Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték: 

- az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem vett 
igénybe, 

- működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor. 
- mivel adósságállománnyal nem rendelkezett nem részesült adósságkonszolidációban.  
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI     
 
Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az elmúlt évben a pályázati 
támogatásoknak köszönhetően 160-200 millió forint körül mozgott. 
 
Kiadások:  
 
Az önkormányzat az elmúlt években is takarékosan és átgondoltan gazdálkodott. Az 
önkormányzat és intézménye működtetéséhez, a kötelező feladatellátáshoz szükséges kiadásokon 
kívül jelentős fejlesztésre volt lehetőség, mely egyrész pályázati támogatásból, másrészt saját 
forrásból valósult meg.  
A költségvetés működési kiadásai közel változatlanok maradtak.  
 
A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy  
•  a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti 
a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjról történő lemondása,  
• a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a 
takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. 
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Bevételek: 
 
A bevételek szerkezete átalakult. A feladatfinanszírozás rendszerében a kötelező feladatok 
ellátására és település- üzemeltetési feladatokra kapott – önkormányzatunkat megillető –
támogatások nagyrészt fedezetet nyújtanak a kiadások finanszírozására. Az önkormányzat 
jelentős bevételi lehetőséggel nem rendelkezik, így a mutatószámok alapján számított állami 
támogatásokat a Magyar Államkincstár teljes összegben folyósítja az önkormányzatnak.   
A feladatfinanszírozás rendszerében kapott támogatások kötött felhasználásúak, arra a feladatra 
kell felhasználni, melyre folyósították. Fejlesztésre vagy más működtetési feladatra nem lehet 
átcsoportosítani.  
 
A költségvetési bevételek közül  
• nőttek az önkormányzatok működési bevételei kiemelten az adóbevételek. 
• nőttek az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek.  
 
A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások 
reálértéke csökken és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források 
bevonására lesz szükség. 
 
 

4. A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSAINAK SZÁMBAVÉTELE 
 

A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források az 
alábbiakból tevődnek össze:  

 állami támogatások (feladatfinanszírozás) 
 helyi adóbevételek 
 központi adóbevételek (gépjárműadó helyben maradó része) A 2020-as 

költségvetési évben a járványügyi helyzet fennállása miatt teljes összegben 
elvonásra kerül. Az önkormányzatokat megillető 40 %-ot át kell utalnia a járvány 
elleni védekezési alapba.  

 működési bevételek (bérleti díjak,) 
 felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés) 
 átvett pénzeszközök 
 pályázatok (működési, fejlesztési) 

 
Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket döntően a központi 
költségvetés biztosítja, de a helyi adó és működési bevételek (bérleti díjak) nélkül 
önkormányzatunk feladatellátásában minőségi romlás következne be.  
 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 
szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:  

• Az Önkormányzat saját működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell 
keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely nem növeli 
nagy mértékben a helyi lakosság terheit mégis lehetőséget nyújt fejlesztések 
megvalósítására is.  
• A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 
elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta 
előnyöket.  
• Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának 
módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. 
Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 
vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás), valamint az egyes 
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vagyontárgyak értékesítésére (különösképpen a használaton kívüli vagyontárgyak 
tekintetében).  
• Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 

 
5. ALAPELVEK A GAZDASÁGI PROGRAMRA NÉZVE 

 
 A képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára racionálisan kell 

gazdálkodnia. 
 A feladatellátáshoz szükséges vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes 

állapotukat biztosítani kell. 
 Gondoskodni kell az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátásáról. 
 Lehetőségekhez mérten tartalékot kell képezni az esetleges rendkívüli helyzet 

megoldására. 
 A költségvetésben tartalékot kell biztosítani arra, hogy a minimális önerővel 

rendelkező pályázatok esetében pályázóképesek legyünk.  
 Törekedni kell arra, hogy a képviselő-testület a feladatokat hitelfelvétel 

elkerülésével tudja megvalósítani. 
  

6. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 
 

A gazdasági program előkészítésekor javasolt meghatározni azokat a célokat, melyeket az 
Önkormányzat az elkövetkező években szeretne megvalósítani a település működése, fejlődése, a 
színvonalas közszolgáltatások biztosítása érdekében. Ezek azok a fő irányok, amelyek mentén 
megvalósulhatnak a tervezett elképzelések, és amelyek keretet adnak az Önkormányzat jövőbeli 
gazdasági döntéseihez. 
Nadap Község Önkormányzata a 2020-2024. évekre a következő általános fejlesztési 
elképzeléseket határozza meg.  
 
6.1. ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI ELKÉPEZLÉSEK 
 
1.   Az Önkormányzat stabil működésének fenntartása. 
2. A helyi közszolgáltatások színvonalának, elérhetőségének fenntartása és további javítása. 
3. A település fejlődése, vonzóvá tétele. 
4. A lakosság életkörülményeinek, életszínvonalának megtartása, emelése. 
5. A helyi gazdaság élénkítése, a helyi foglalkoztatási lehetőségek javítása. 
6. A helyi sport-, kulturális és közösségi élet színvonalának fejlesztése. 
7. A közbiztonság fenntartása, javítása. 
 
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítése továbbra is meghatározó, és 
ez jelenti a fő irányvonalat. 
 

7. A 2020-2024-es CIKLUS GAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI FELADATAI 
 

 
A településfejlesztés legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület 
ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen. A szükségessé váló fejlesztéseket a képviselő-testületnek 
úgy kell felvállalnia, hogy a beruházások finanszírozása a zökkenőmentes működtetést ne 
veszélyeztesse. 
 
A településfejlesztés kérdéseivel kapcsolatosan széles nyilvánosságot kell biztosítani a testületi 
ülések mellett a települési honlapon és a helyi újságban is.  
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A településfejlesztésbe be kell vonni a lakosságot, a vállalkozásokat és az önszerveződő 
közösségeket. Fontos a községfejlesztési feladatok ellátására alkalmas helyi közigazgatás 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. 
 
A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 
végrehajtani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, 
ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően. 
 
A helyi adóztatás során az Önkormányzat:  
• A kötelező feladatainak ellátását és fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását elősegítő 
adópolitikára és hatékony adóbeszedési gyakorlatra törekszik. 
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete időközönként megvizsgálja a helyi 
adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket, adónemenként meghatározza az érintett 
adózói kör nagyságát, a kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket és az 
adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat. 
• új adónem bevezetését és a meglévő adók mértékének emelését lehetőség szerint elkerüli. 
Csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság és a vállalkozók számára elviselhető 
anyagi terhet jelent. 
Az adóbevételek növelése érdekében a képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy  
• az adózók fizetési morálja javuljon; ennek érdekében folyamatosan tájékozódik az adó 
kintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adóvégrehajtási 
szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről; 
• az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 
adóalanyi kör adó bejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a 
vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről. 
 
Fenntartási, működtetési feladatok:  
 
Az Önkormányzat feladata a község üzemeltetése, működtetése (közvilágítás, közutak, járdák és 
belvízelvezető árkok, ivóvíz ellátás, parkgondozás, temető fenntartás stb.), intézménye önálló 
fenntartása és működtetése. 
 
Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
 
A fenti elvárásokkal összhangban figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást biztosító 
háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés teljesülését. 
 
A következő időszakban várható munkanélküliek, betegek, időskorúak és nagycsaládosok 
növelhetik a támogatásra szorulók számát, többen kerülhetnek a perifériára, egyes rétegeknél 
emelkedhet a szegénység. A pénzügyi lehetőségekhez mérten az önkormányzat helyi döntés 
alapján támogatja a rászorulókat a települési támogatás rendszerén keresztül.  
 
A közművelődéssel kapcsolatos feladatok keretein belül a Megyei Könyvtárhoz csatlakozva 
2020. január 1-től 4 órás könyvtáros alkalmazásával. fenntartja a nyilvános könyvtár 
működtetését a lakossági igények széleskörű kiszolgálása érdekében.  
 
A gazdasági helyzet figyelembevétele mellett folytatni kell a hagyományőrző települési 
rendezvények szervezését, esetlegesen új közösségi összejövetelek szervezésére is lehetőséget 
kell biztosítani.  
 
A jövőben is ösztönözni kívánjuk a civil szervezetek működését, pályázati támogatásokkal.  



 10 

 
A képviselő-testület gondoskodik a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a közvilágítás, a 
telefon és az internet szolgáltatások megfelelő biztosításáról. 
 
Kiemelten fontosnak tartja a község útjainak folyamatos ellenőrzését, szükség szerinti felújítását, 
karbantartását. A téli időszakban gondoskodik a meglévő utak tisztántartásáról. 
 
A köztemetők fenntartása az önkormányzatnak kötelező feladata, ennek keretében gondoskodik a 
zöldterületeinek folyamatos ápolásáról, és környezetének rendezettségéről.  
 
A képviselő-testület gondot fordít a közterületek megfelelő színvonalon tartására, ennek 
érdekében: 
- fokozott figyelmet fordít a közterületek gondozására, tisztántartására, virágosítására, 
- gondoskodik az elöregedett fák kivágásáról és pótlásáról. 
 
A település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a jövőben a 100 % -os önkormányzati 
tulajdonú Zöld Nadap Kft útján kívánja ellátni, melyhez igénybe kívánja venni a 
közfoglalkoztatottak tevékenységét is.   
 
Felkészülés a pályázatokra: 
   
A Magyar Falu Program keretén belül 2019. évben nyílt először lehetőség az Önkormányzat 
számára fejlesztési pályázat benyújtására. A további évek tekintetében vannak tervek egyéb 
fejlesztésekre a Magyar Falu Programon keresztül.   
   
A sikeres pályázatok érdekében:  
• a pályázatok megírására elsősorban a saját humán erőforrásokra kell támaszkodni, ahol ez 
a pályázat speciális jellege miatt nem lehetséges ott a már helyi referenciával rendelkező 
pályázatíró bevonását kell előnyben részesíteni,  
• pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben, illetve a finanszírozáshoz szükséges 
likvid tartalék folyamatos biztosítása,  
• lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési 
programba való illesztéséhez,  
• a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket 
kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott 
pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő. 
 
Tervezett beruházások, fejlesztések: 
 
Beruházási és felújítási feladatokat önkormányzatunk pályázati forrás mellett lehetőségeihez 
mérten a saját forrás bevonásával is igyekszik megvalósítani.  
 

 A településen az egyik legfontosabb feladat a Nadapi Kerekerdő Óvoda bővítése. A 
2020/2021 nevelési évben minimálisan 45 fő óvodás korú gyermeket kell elhelyezni az 
óvodában, melynek kapacitása maximum 29 fő. Jelenleg a maximálishoz képest + 15 fő 
belső átalakítással történő elhelyezésére van átmeneti engedélye az önkormányzatnak, 
mely engedély a nevelési év végén 2020. nyarán lejár, ezért az óvodabővítés nem tűr 
halasztást. A 2019. évben benyújtott pályázatunkat nem támogatták. Továbbra is keressük 
a pályázati lehetőségeket, a tervek megvannak, így, ha kiírásra kerül egy pályázat 
önkormányzatunk megpróbál támogatást szerezni a projekt finanszírozására. 
Felvettük a kapcsolatot konténer óvodákat telepítő cégekkel, ezzel átmeneti megoldásként 
lehetőség nyílik az óvodai férőhely bővítésére. 
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 Kormányzati támogatásból, valamint önerőből 2020. évben megvalósul a Béke utca és 
Rákóczi utca felújítása.  

 A település gyalogosforgalmának megkönnyítése és biztonságosabbá tétele érdekében 
elsődlegesen tervezzük a Haladás utcai járda további felújítását. A képviselő-testület a 
település többi járdaszakaszát is folyamatosan fel kívánja majd újítani.  

 Tervezzük a hivatali épület teljes belső átalakítását, melyben helyet kapna a jelenleg a 
Caritas tulajdonában lévő épületben működő nyilvános könyvtár is.  

 A közúti és gyalogos közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében a képviselő testület a 
település forgalombiztonsági felülvizsgálatának szakértői jelentése alapján a 
legfontosabbnak két gyalogátkelőhely létesítését tartja. Mindkét gyalogátkelőhely a 
Haladás úton kerülne kiépítésre, egyik a Haladás út 52. – 67. számú, a másik a Haladás út 
34. – 41. számú ingatlanok környezetében. Az első az óvoda, a másik a majdani 
településközpont biztonságos megközelítését szolgálná. 

 Önkormányzatunk tervezi útfelújításra kiírt pályázat beadását a Hegyalja út, Vörösmarty 
utca, Kenderföldi utca és Zengő utca vonatkozásában, ehhez szükséges a megfelelő 
tervdokumentáció, mennyiségi kimutatás, költségbecslés elkészítése. 

 Az Önkormányzat pályázati lehetőségek esetén kiemelten fontosnak tartja a megújuló 
energia hatékonyságának növelését, a megújuló energia felhasználását. Az önkormányzati 
ingatlanokon pályázati forrásból napelemrendszer kiépítését tervezzük.  

 Önkormányzatunk több éve tervezi új, a településhez méltó, korszerű egészségügyi 
ellátást nyújtó, a körzeti, a felnőtt-és gyermekorvosi ellátást, a védőnői szolgálatot, 
biztosító intézmény létrehozását. A település jelenlegi orvosi rendelője meglehetősen 
rossz állapotban van, a rendelő egészségügyi és építési előírásoknak megfelelő átalakítása 
a költségvetést nagyon megterhelné, ezért inkább új orvosi rendelő megépítését 
tervezzük. Saját forrás a kivitelezés nagyságrendje miatt nem áll rendelkezésre, ezért 
pályázati lehetőség kihasználásával kívánjuk megvalósítani.  

 A Képviselő-testület hosszú távú elképzelései között szerepel egy olyan faluközpont 
kialakítása, ahol egy helyen épülne meg az óvoda, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, 
művelődési ház és egyéb szolgáltató intézmények.  A központ fejlesztésére irányuló 
beépítési tanulmánytervet készíttet az önkormányzat, melynek célja, hogy a már 
megvalósítás alatt álló beruházásokat figyelembe véve a fejlesztési lehetőségeket feltárja 
és javaslatot tegyen a településközpont legideálisabb kialakítására, építészeti 
koncepciójára, Ezzel a faluközpont a település lakóinak életét tartalmával, funkcióival, 
megjelenésével és látványával együtt jobban szolgálhatja.  
 

Különleges jogrend: 
 
2020. március 11-én hatályba lépett a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet, melyben a Kormány 
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet 
Önkormányzatunkra is olyan terheket ró, amelyekkel még hetekkel ezelőtt sem lehetett számolni. 
A veszélyeztett korosztályról történő fokozott gondoskodás, a nehéz helyzetbe került családok 
segítése érdekében most minden erőforrásunkat a megnövekedett és megváltozott feladatok 
ellátására fordítjuk. A Kormánynak a járvány terjedésének lassítása érdekében tett erőfeszítéseit 
minden eszközünkkel támogatjuk. 
 
A különleges jogrenddel járó intézkedések költségkihatásairól még nem állnak rendelkezésünkre 
pontos számadatok és kimutatások, azonban a kormányzati intézkedések nyomán az 
önkormányzat tervezett bevételének jelentős csökkenésével kell számolnunk, mivel a 
gépjárműadó önkormányzatot megillető 40 %-a elvonásra kerül. 
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Bízunk abban, hogy a vészhelyzet visszavonását követően önkormányzatunk tovább tud haladni 
azon az úton, melyet eltervezett.  
A 2020. évre elfogadott költségvetésben rögzített feladatokat, fejlesztéseket az adóbevételek és 
saját bevételek realizálásának figyelembevételével kell megvalósítani különös tekintettel a 
gépjárműadó elvonásából adódó bevételkiesésre.  
 
Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy a községi infrastruktúra további fejlesztésével, a 
közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a település polgárainak életminőségét. Ebben 
a törekvésében az önkormányzat számít a község minden polgárára, a civil szervezeteknek, az itt 
működő vállalkozásoknak, az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati 
intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. Az 
önkormányzatunk törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető 
legnagyobb mértékben összehangolja, közös cél érdekében összekovácsolja, majd egybetartsa 
minden itt élő és tevékenykedő ember közös java érdekében. 
 
 
 
Nadap, 2020. május 19. 
 
 
 
 

    Köteles Zoltán   Szabóné Ánosi Ildikó 
     polgármester    jegyző 


	Ügyiratszám: N/1701/2020
	DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ
	IRAT
	Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
	hatáskörében eljáró
	Nadap Község Polgármestere
	részére

