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Miről döntött a testület
Októberben, és novemberben?

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójához.

Október 16.
Nyilvános testületi ülés

 Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Fejér Megyei Bíróság ítéletében
foglaltak alapján a nádasdladányi
belterületi utak itatásos módszerrel történő kivitelezőjével szemben végrehajtási eljárást indít a
megítélt és a még meg nem fizetett 10.059.000,- összeg, illetve
annak 2009.09.30. napjától a kifizetés napjáig járó kamatainak,
valamint az összesen 740.000,Ft összegben megállapított díjak
vonatkozásában.


Az Önkormányzat, mint
fenntartó, engedélyezi, hogy az
Általános Iskola az 1-4 évfolyamban a törvényileg engedélyezett
maximális osztálylétszámot legfeljebb 20%-kal átlépje.
 Az iskolabusz használatát –
tekintettel arra, hogy az AFC Nádasdladány fiúcsapat, és az AFC
Nádasdladány lánycsapata kimerítette a 10 alkalommal történő
térítésmentes használatot - az
önkormányzat a 2012. évben további igénybevételre nem tudja
térítésmentesen biztosítani.
 A körjegyzőség Nádasdladányi hivatalának létszámát 5
főben határozza meg.



A Képviselő-testület kifejezi
azon szándékát, hogy Polgárdi
Város Önkormányzatával együtt
kíván közös hivatalt létrehozni,
ezért csatlakozási szándékával
megkeresi.

Az Önkormányzat nem járul
hozzá, és nem vállal kötelezettséget arra, hogy amennyiben a
KDV Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.
folyószámlahitel
szerződésből
vagy a Kötvényekből eredő fizetési kötelezettségeit nem teljesíti
határidőre, úgy az Önkormányzat
tulajdonában álló törzsrészvények átruházásra kerüljenek.
 Kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrások
Támogatáskezelővel
együttműködve csatlakozni kíván
Bursa Hungarica Felsőoktatási

Október 29.
Nyilvános testületi ülés
 Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Fejér Megyei Kormányhivatal és
Nádasdladány Község Önkormányzata között kötendő megállapodást megtárgyalta, az abban
foglaltakkal egyetért és elfogadja.
 A Képviselő-testület kinyilvánítva azon szándékát, hogy mint
3000 fő alatti település, az általános iskola működtetését nem kívánja átvállalni.
November 13.
Nyilvános testületi ülés
 Elfogadta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet
 Támogatja a napelem beszerzésére irányuló pályázat benyújtását, és megbízza a Vanessia
Magyarország Kft-t a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A
képviselő-testület vállalja, hogy a
pályázat sikeressége esetén
megvalósítja a beruházást, valamint a fenntartási időszakban
üzemelteti azt. A pályázathoz

szükséges önrészt a támogatási
döntést követően az elfogadott
költségvetés módosításával a
2013. évi költségvetésébe betervezi.
 A Képviselő-testület hozzájárul
ahhoz, hogy a Nádasdladányi
Környezetvédelmi Egyesület az
önkormányzat tulajdonában lévő
459 hrsz-ú sportpálya területén
egy multifunkciós sportpálya kialakítása”címmel, valamint a 635
hrsz-ú., és a 100/6 hrsz-ú ingatlanon játszótér és faluközpont pihenőpark fejlesztése” címmel kiírt
pályázati kiírásra benyújtsa a pályázatot. A pályázati projektek
tartalmát a képviselőtestület megismerte azokat támogatja.
 A Képviselő-testület hozzájárul
és támogatja, hogy az E.ON
Hungária csoport tagvállalatai és
szerződéses partnerei település
közvilágítási hálózatán – jövőbeli
korszerűsítések előkészítéseként
– felméréseket és teszteléseket
végezzenek, amelyben önkormányzatunk delegáltja is részt
vesz.
Ezzel vállalja, hogy amennyiben
a felmérések alapján elkészült
szerződéses ajánlat garantálja,
hogy legalább 25%-kal csökken a
közvilágítási energiafelhasználás
a korszerűsítést követően, továbbá annak szerződéses tartalma
egyezik az önkormányzat gazdasági érdekeivel, úgy az önkormányzat minden tőle telhetőt
megtesz a szerződés megkötésének érdekében.
 A Képviselő-testület 2013. június 30. napjáig a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központon keresztül kívánja ellátni az alábbi
feladatokat:
- Családsegítés,
- Gyermekjóléti
szolgáltatás,
gyermekjóléti központ,
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-

Házi segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
Családi napközi és Helyettes
szülői hálózat.

 A Képviselő-testülete az AlphaVet Állatgyógyászati Kft.-vel nem
köt szerződést 2013. évre a
gyepmesteri feladatok ellátására.
November 29.
Nyilvános testületi ülés
 A Nádasdladányi Sün Balázs
Óvoda nyitvatartási rendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
Naponta 6-18 óráig. A Képviselő-testület 2012. december 15-én
fenntartói szünetet nem rendel el.
 A Képviselő-testület a 2013. évi
éves ellenőrzési tervet az alábbi
ellenőrzési
feladatok
szerint
hagyja jóvá:
- Általános Művelődési Központ 2012. évi mérlegbeszámolót alátámasztó leltározási
és selejtezési tevékenységének ellenőrzése.
- Önkormányzat 2012. évi bevételeinek tervezése és teljesülése, ennek törvényessége.
- Önkormányzat 2012. évi
gépjárműadó, helyi adó, térítési díjak beszedése, hatályos
kedvezmények érvényesítése.
- Önkormányzat
vagyonkataszter és a számviteli nyilvántartások egyezőségének
ellenőrzése.
 A települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról
szóló
24/2004. (XI. 18.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
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Szemétszállítással kapcsolatos változás 2013. január 1-től
Nádasdladány mint a többi másik
168 település, tagja a KözépDuna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak.
Valamennyi település ezen a
szervezeten keresztül látja el a
hulladékkezelési feladatait.
Az egész országban óriási problémát jelent a hulladék tárolása,
kezelése, megsemmisítése. Ez a
társulás konzorciumként működik, működése során meg kell felelnie az Európai Uniós, Környezetvédelmi és egyéb szabályoknak is. A társulás több milliárd forintból megvalósuló projektre
nyújtott be pályázatot, melynek
során a jogszabályi követelményeknek és az EU normáknak
megfelelő hulladékégető
fog
épülni.
A Társulási Tanács úgy döntött,
hogy minden településen egységessé teszi a szolgáltatást, és a
szolgáltatási díjakat is.
2013. január 1-től a hulladékszállítási szolgáltatás bővülni fog.
A településünkön szolgáltató
Vertikál Zrt. havi egyszeri alkalommal házhoz menő szelektív
hulladékszállítást (papír, műanyag) végez, évi 8 alkalommal
szállítja el a zöldhulladékot, és
megmarad az évi egyszeri lomtalanítás. Ez a többletszolgáltatás
természetesen díjemeléssel is jár
minden településen.
80 l-es edény
110 l-es edény
120 l-es edény
240 l-es edény

357 Ft/ürítés + ÁFA
442 Ft/ürítés + ÁFA
471 Ft/ürítés + ÁFA
810 Ft/ürítés + ÁFA

Ezek a díjak éves szinten az
alábbiak ÁFÁ-val:
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80 l-es edény
110 l-es edény
120 l-es edény
240 l-es edény

23.580,- Ft
29.190,- Ft
31.105,- Ft
53.490,- Ft

2.
A szolgáltató meg fogja keresni a lakosságot, és a részletekről tájékoztatást fog adni. A
fenti információ előzetesen tájékoztató jellegű, elsősorban a
szolgáltatás bővüléséről és a díjemelésről szól. A későbbiekben
tájékoztatjuk a lakosságot a hozzánk érkező részletekről.
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Változások 2013-tól
Gondolom mindenki értesült róla
a médiából, hogy óriási változásokon megy keresztül az egész
ország. Természetesen ez településünket is érinti.
Nádasdladány a Polgárdi járáshoz fog tartozni, a járási hivatalhoz tartozó ügyeket ott lehet intézni, de nem feltétlen kell oda
elutazni, hiszen lesz egy ügysegéd, aki a nádasdladányi Polgármesteri Hivatalban tudja fogadni az ügyfeleket. Ez alól kivételt képeznek az okmányirodához
tartozó ügyek, viszont ezek miatt
eddig is el kellett utazni.
Az eddigi ügyfélforgalom alapján
úgy ítéljük meg, hogy nem lesz
jelentős ezen ügyek száma. A
Polgárdira közlekedő buszjárat
ügyében a tárgyalások folynak, a
lakosságot értesítjük majd a végleges eredményről.
Megváltozik az Általános Művelődési Központ (iskola-óvodakönyvtár) szervezeti egysége, hiszen az általános iskola fenntartását és működését az állam átveszi 2013. január 1-től.
Az iskola tehát kikerül az ÁMK
szervezetéből, így kétegységes
szerkezetben működik tovább a
Nádasdladányi ÁMK 2013. júniusáig. A tanév befejeztével van lehetőség az Általános Művelődési
Központ végleges bomlására, és
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ezt követően lehet önálló az óvoda és a községi könyvtár.
Az iskola kiszervezésével az
óvoda vezetője lesz egyben az
ÁMK vezetője is a 2012/2013-as
tanév végéig.
Az általános iskola a Polgárdi
tankerülethez fog tartozni, az
óvoda és a községi könyvtár az
önkormányzat
fenntartásában
marad.
Bízom benne, hogy jól együtt fogunk működni a tankerületekkel,
és nem lesz hátrányunk abból,
hogy az iskolai fenntartás elkerült
tőlünk. Mindenkinek az a célja,
hogy továbbra is ugyanolyan jól
működjön minden intézményünk,
és se a lakosság, se a gyermekek hátrányára ez ne váljék.
Mivel a törvény erejénél fogva,
Csór település a Székesfehérvári
járáshoz fog tartozni, 2012. december 31-én megszűnik Nádasdladány-Csór Községek körjegyzősége.
2013. január 1-től közös hivatalt
hozunk létre Polgárdival, és Nádasdladányban kirendeltségként
fog működni a polgármesteri hivatal. Az ügyeket januárban is
ugyan úgy lehet intézni, mint eddig, a lakosság részére ez remélhetőleg nem hoz hátrányos változást.
A tárgyalások még folynak, a
végleges megállapodásról 2013.
januárjában tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, de addig is az
ügyfélfogadás akadálytalanul zajlik.
2013. januárban a faluújság következő számában részletes tájékoztatást kapnak a fenti változásokról, és a 2012. év utolsó
negyedévében történt eseményekről, és egy összefoglalót a
2012. évben történtekről is.
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Ünnepi köszöntő
Év vége van, és mindenki izgatottan várja a Szent ünnepet.

3.
Kívánom
mindenkinek,
hogy ünnepelhessen méltóságteljesen, és élje meg úgy a karácsony ünnepét, hogy az, igazi
ajándékká váljon.

Végre együtt lehetünk, kikapcsolódhatunk, pihenhetünk, nagyokat
beszélgethetünk, és egymásra
figyelhetünk.
Végre nem rohanunk, hanem a
szépen megterített asztal mellett
nyugodtan leülünk, feltöltődünk,
és élvezzük az év legszebb ünnepét, mely a szeretetről szól.
Végre mindenki arra figyelhet,
hogy mit nyújthat azoknak, akik a
legfontosabbak számára. A szerető érzések mellett ilyenkor zöld
fenyőillat, kedves szavak, őszinte, szívből jövő jókívánságok
vannak.
De ne felejtsünk el ilyenkor sem
emlékezni. Emlékezzünk azokra,
akik már nincsenek velünk, gyújtsunk egy gyertyát értük, gondoljunk azokra, akiket szeretünk, de
nem tudnak velünk lenni.
Örüljünk az ünnepnek, ajándékozzuk meg egymást. Ez az ünnep nagyon jó alkalom arra, hogy
gyakoroljuk a szeretet mesterségét, és reményt tápláljunk a körülöttünk élő társainkba.
Együtt, egymást segítve kell
mennünk ezen az úton, hiszen az
együtt, egymásért munkálkodás
összeforrasztja a családokat,
megerősíti a közösségeket. Ha
most úgy érezzük, hogy rohanás,
káosz, és őrült tempó van körülöttünk, akkor majd a karácsony
ünnepe segít rendet tenni a felfordulásban, lelkünkben és környezetünkben egyaránt.
Fogadjuk magunkba az ünnep
meghittségét, nyugalmát, bensőséges érzését, ez megláttatja
majd velünk az ünnep igazi fényét.

Szeretettel hívjuk és várjuk a
Tisztelt Lakosságot
2012. december 23-án,
vasárnap 17 órakor
a Nádasdy Kastélyban
tartandó
4. adventi rendezvényre.
A 4. adventi program a Nádasdladányi Nyugdíjas Klub
és a Református Egyház
szervezésében kerül megrendezésre.
Fellépnek:
Nyugdíjas Klub
Nádasd Show Tánc
Sárvíz Kistérségi Fúvószenekar Egyesület koncertje
A műsort követően szeretetvendégség lesz.
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Alkonyodik már az idő,
az ég szövi bíborát,
nyomában a hűvös szellő
elsöpri a hódarát.
Karácsonyi gyertya lángja
hívogatón integet,
Egy mosolyban, érintésben
rejtőzik a szeretet.
Szent Karácsony nagyon várunk,
erősíts meg lelkünkben,
mindig vágyunk szeretetre,
remény van a szívünkben.
Pihen most az aggodalom,
halkulnak a sóhajok,
karácsonyi szép dallamon
ringanak a holnapok.”
Nádasdladány Község Önkormányzat
Képviselő-testülete,
az Önkormányzat valamennyi dolgozója és a magam nevében
áldott, békés karácsonyt,
és boldog, reményekben és
sikerekben gazdag új évet kívánok
Nádasdladány valamennyi lakójának
Varga Tünde polgármester
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