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Miről döntött a testület 
januárban? 

 

 A 2015. évi köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények 
megállapításáról 

 Rendeletet alkotott a helyi 
képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjával kapcsolatban 
arról, hogy a képviselők nem 
vesznek fel tiszteletdíjat  

 Rendeletet alkotott a hiva-
tali helyiségen kívüli és a hiva-
tali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés szabályairól, 
szolgáltatási díjairól 
 

Február 
 

 Az Úrhidai Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2015. évi 
költségvetéséről  

 Az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének további 
tárgyalásáról 

 A Polgárdi Önkormányzati 
Tűzoltóság támogatásáról  

 Az egészségügyi alapellá-
tásban működő SERBÁN-
DENT Egészségügyi Szolgál-
tató Betéti Társaság feladat-
ellátási szerződésének módo-
sításáról 

 Az egészségügyi alapellá-
tásban működő SERBÁN-
DENT Egészségügyi Szolgál-
tató Betéti Társaság feladat-
ellátási szerződésének közös 
megegyezéssel történő meg-
szüntetéséről  

 A polgármester 2015. évi 
szabadságának ütemezéséről 

 Az iskolabusz használati 
díjairól 

 Az ÁMK megszüntetésével 
kapcsolatos szándéknyilatko-
zatról 

 A szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természet-
beni települési támogatásokról  
 

Március 
 

 Rendeletet alkotott az avar 
és növényi hulladék nyílttéri 
égetéséről 

 Az óvoda fűtéskorszerűsí-
tésével kapcsolatos ajánlatté-
teli felhívásról 

 Az óvoda fűtéskorszerűsí-
tésével kapcsolatos közbe-
szerzési eljárás lebonyolításá-
hoz Bíráló Bizottság tagjainak 
megválasztásáról 

 Az óvoda fűtéskorszerűsí-
tésével kapcsolatos ajánlatté-
teli felhívás megküldéséről há-
rom gazdasági társaság szá-
mára 

 A Fő út 55. szám alatti ön-
kormányzati lakás bérleti díjá-
ról 

 Az Önkormányzat adóssá-
got keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségről 

 A szociális feladatok ellá-
tásával kapcsolatos szándék-
nyilatkozatról 

 A szociális feladatok to-
vábbi ellátására mikro társulás 
létrehozásával kapcsolatos 
szándéknyilatkozatról 

 Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális el-
látásokról szociális ellátások-
ról, azok igénybevételéről, va-
lamint a fizetendő térítési dí-
jakról szóló rendelettervezeté-
nek véleményezéséről 

 Hatályon kívül helyezte az 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és egyéb helyi-
ségek bérletéről, és bérleti dí-
jának megállapításáról szóló 
25/2004. (XI. 18.) sz. rendele-
tet   

 Rendeletet alkotott az ön-
kormányzat és költségvetési 
szervei 2015. évi költségveté-
séről.  

 

Április 
 

 Az ivóvíz vízi közműrend-
szer vagyonértékeléséről 

 A KDV Hulladék gazdálko-
dási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 
módosításáról 

 Az Úrhidai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról 

 Az Úrhidai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 
Ügyrendjéről 

 Fogorvosi álláshelyre kiírt 
pályázatról 

 Az Önkormányzat 2015. 
évi közbeszerzési tervéről  

 A Képviselő-testület 2015. 
évi munkatervéről  

 Az óvoda fűtéskorszerűsí-
tésére vonatkozó közbeszer-
zési eljárás eredményéről  

 A képviselői vagyonnyilat-
kozatokkal kapcsolatos tájé-
koztatásról 

 A köztartozásmentes adó-
zói adatbázisba való felvételről  

 Molnár Lajos Pénzügyi Bi-
zottság tagságáról történő le-
mondásáról  

 Települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költ-
ségvetési támogatásának 
igényléséről 

 Települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költ-
ségvetési támogatása kereté-
ben rendkívüli szociális támo-
gatás igényléséről 

 Ifjúsági közösségek, ifjúsá-
gi civil szervezetek közösség-
építő programsorozatainak tá-
mogatásához önerő biztosítá-
sáról 

Varga Tünde  
polgármester 
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Temető 
 
A tavasz beköszöntével a te-
mető területén is elkezdődtek a 
munkálatok. A fűnyírás mellett 
a parkosításra, virágosításra, 
festésre is sor kerül, hogy a 
megszépült ravatalozó épülete 
mellé szép környezet is páro-
suljon.  

 
 
A vízcsap mellé egynyári virá-
gokat ültettünk, kérem Önöket, 
aki látja, hogy száraz a föld a 
virágok körül, locsolja meg 
őket, hogy minél szebbek le-
gyenek, köszönöm.  
 
A temető rendjének folyamatos 
fenntartása érdekében két he-
lyen kialakítottunk a koszorúk, 
száraz növények elhelyezésé-
re alkalmas területet, amelyet 
az előírásnak megfelelően ala-
csony fallal zártunk körül. (a 
katolikus temetőben már ké-
szen van, a református teme-
tőben jövő héten kezdjük a 
munkákat). 

 
 
Kérem, az e célra kijelölt helyre 
vigyék el száraz virágaikat, a 
sírról leszedett koszorúikat, 
szemetet, mert csak itt lesz le-
hetőségünk annak elégetésére 
a tűzgyújtási rendeletünknek 
megfelelően. Bízom benne, 
ezzel hatékonyabban, költség-
takarékosabban tudjuk a teme-

tő rendjét fenntartani a jövő-
ben.  
Még egyszer kérek mindenkit, 
vigyázzanak a rendre, a tiszta-
ságra, és figyelmeztessék la-
kótársaikat is erre. Kérem, 
hogy a konténerbe csak olyan 
anyagot tegyenek, ami nem 
égethető, pld. üveg, műanyag, 
fém, stb.  
 
Bízom benne, hogy ezzel az 
intézkedéssel, és az összefo-
gással egy szép, rendezett te-
metőbe látogathatunk ki el-
hunyt hozzátartozóinkhoz. 

Varga Tünde  
polgármester 

 

 
 

Eddigi munkálatok 
 
A hideg idő ellenére sem álltak 
le a fejlesztések a település te-
rületén. A polgármesteri hivatal 
bejárata előtti udvart a régi fel-
töredezett beton helyett térkő 
burkolattal láttuk el.  

 
 
A jelenlegi polgárőrség és 
nyugdíjas klubhelyiség előtt 
esőbeállót alakítottunk ki, illet-
ve a csapadékvíz elvezető 
rendszer átalakításával épüle-
teinket óvjuk az esőzés okozta 
károktól.  

 
 

A település útjain kátyúztunk, 
és ezt folytatjuk a jövőben is, 
néhány utcára még nem került 
sor. 
A Kossuth utcában, a könyvtár 
épülete előtti területen az út át-
vágásával átereszt alakítottunk 
ki, hogy az esővíz ne gyűljön 
össze a könyvtár épületének 
sarkánál, és ne áztassa fel az 
épület falazatát. Így sikerült az 
épületet megmenteni a további 
fal omlásától.  

 
 
Tereinket ismét virágokkal ül-
tetjük be, hogy ezzel szebb 
környezetet alakítsunk ki az itt 
lakóknak. Kérem, vigyázzanak 
rá, és kövessék példánkat, 
Önök is tartsák rendben saját 
környezetüket, parkosítsanak, 
virágosítsanak lehetőségeik-
hez mérten.  

 
 
A plébánia épületében a szoci-
ális ebéd osztása megszűnt, 
illetve a nyugdíjas klub is kiköl-
tözött az épületből.  
 
A tél folyamán az épület belső 
javításait elvégeztük, és kö-
szönettel visszaadtuk további 
rendeltetésszerű használatra a 
Római Katolikus Egyháznak.  

Varga Tünde  
polgármester 
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Úrhidai Közös Önkormány-
zati Hivatal 

 
2015. január 1-től Nádasdla-
dány államigazgatási feladatait 
nem a Polgárdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal, hanem az 
Úrhidai Közös Önkormányzati 
Hivatal látja el, Nádasdladányi 
kirendeltséggel a helyi polgár-
mesteri hivatal épületében. Az 
Úrhidai Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz 4 község tartozik, 
Úrhida, Kőszárhegy, Sárkeszi 
és Nádasdladány községek, 
Úrhida székhellyel.  
 
A hivatal jegyzője Boda Zsu-
zsanna, munkáját aljegyző fog-
ja segíteni a jövőben, illetve 
minden településen a köztiszt-
viselők.  
 
A Polgárdi Járás megszünteté-
sével Nádasdladány a Székes-
fehérvári Járáshoz tartozik.  
 
Ezek a változások a lakosság 
ügyeinek intézését nem befo-
lyásolják, hiszen a járási hiva-
talsegédi rendszer megmaradt, 
az egyéb ügyeiket a polgár-
mesteri hivatalban folyamato-
san intézhetik. Aki a járási vál-
tozásokkal kapcsolatban érin-
tett volt, azt személyesre sza-
bottan értesítették.  
 
Nádasdladány lakossága to-
vábbra is bárhol, ahol van 
kormányablak, illetve okmány-
iroda, intézheti az idetartozó 
ügyeit (személyigazolvány, jo-
gosítvány, stb.), a fent említett 
változás ezeket az ügyeket 
sem érintik. 
 
A Nádasdladányi kirendeltség te-
lefonszáma: 22/443-502 
Jegyző telefonszáma: 22/364-517   
 

Varga Tünde  
polgármester 

 

 

Pályázatok, felújítások, 
fejlesztések 

 
Az óvoda épületét illetően je-
lentős beruházásra került sor 
az év folyamán, hiszen a tavaly 
megnyert pályázatoknak az 
idén lesz a kivitelezése.  
Megvalósul az óvoda épület fű-
téskorszerűsítése, amely az 
egyik legkorszerűbb rendszer 
kialakítását jelenti.  
A régi elavult és gazdaságtalan 
gázkazán helyett megújult 
energiaforrások kihasználásá-
val fog működni a fűtési rend-
szer. Pelletkazán beszerelésé-
vel, és a tetőre szerelt napkol-
lektor rásegítésével jelentősen 
tudjuk majd csökkenteni fűtési 
költségeinket.  
A kivitelezés összköltsége kö-
zel 36 millió Ft lesz, amelyhez 
az önkormányzatnak 7 millió Ft 
önrészt kell biztosítania. 
 
Szintén tavaly nyert az önkor-
mányzat pályázatot napelemes 
rendszerek kiépítésének támo-
gatására, melynek egyik épüle-
te az óvoda lett. A tetőre a 
napkollektorok mellé felkerül-
nek a napelemek is, amellyel a 
villamos áram előállítására nyí-
lik lehetőség, így a költségein-
ket itt is jelentősen tudjuk 
csökkenteni. 
 
A fent említett két kivitelezés-
hez sajnálatos, hogy az óvoda-
tető jelenlegi állapota nem 
megfelelő, így a kivitelezéseket 
megelőzően tető cseréjére is 
sor kerül.  
A felújítások nem fogják befo-
lyásolni az óvoda, a főzőkony-
ha működését, nyitva tartását. 
Óvodánk nem csak szép lesz, 
hanem korszerű is, és fenntar-
tása ezáltal gazdaságossá vá-
lik. 
Az esetleges fennakadásokért 
kérem mindenki türelmét és 
megértését. 

A napelemes pályázat kereté-
ben négy középületre kerül 
napelem, összesen közel 24 
millió Ft értékben. Az előbb 
említett óvoda épülete mellett a 
polgármesteri hivatal, a könyv-
tár és az egészségház épüle-
tének tetőszerkezetére kerül-
nek fel majd a napelemek a 
nyár folyamán. Mindegyik épü-
letünkben magas a villany-
számla, így ezáltal jelentősen 
csökken az intézmények ener-
giaköltsége.  

Varga Tünde  
polgármester 

 
 

A 2015. évi 
 költségvetésről 

 
Nádasdladány képviselő testü-
lete elfogadta a 2015. évi költ-
ségvetését 236 millió 362 ezer 
Ft kiadási és bevételi főösz-
szeggel, mely tartalmazza az 
egész éves előre látható és 
tervezhető kiadásokat és bevé-
teleket. Az önkormányzat ki-
adásait az idei évben sem fedi 
le 100 %-ban az államtól ka-
pott finanszírozás, így a hiány-
zó összeget saját bevételeink-
ből kell kipótolni. 
Az önkormányzat helyi adóbe-
vétele nagyon csekély (11,7 
millió Ft/év), ennek ellenére 
2015-ben új helyi adó beveze-
téséről nem döntött a testület.   
 
Az önkormányzatnak kötelező 
feladatként el kell látni a teme-
tő és a közterek fenntartását, 
közvilágítást, közutak javítását 
(1,6 millió), a település üzemel-
tetését, a szociális feladatok, 
közművelődési feladatok, 
gyermekjóléti feladatok ellátá-
sát, a szociális étkeztetés biz-
tosítását, az étkeztetést, illetve 
az óvoda, mint intézmény mű-
ködtetését.  
A képviselő testület fejleszté-
sekre 43 millió 547 ezer Ft-t 
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tervezett az idei évben. Ez tar-
talmazza az óvoda fűtéskor-
szerűsítését, járdaépítést az 
Öreghegyen, útfelújításokat. 
Természetesen ezek a tervek, 
a fejlesztések nem mehetnek a 
működés terhére. A fejleszté-
sek, az idei felújítások tehát az 
anyagi lehetőségeink szerint 
lesznek majd. 
A költségvetés az idén is na-
gyon szűkös, így alaposan át 
kell gondolni, mikor mire köl-
tünk. Ahhoz, hogy a fent emlí-
tett fejlesztések meg tudjanak 
valósulni, az Önök segítsége is 
kell.  
 
Kérem, fizessék be időben az 
iparűzési és/vagy gépjármű-
adójukat, ezzel segítsék mun-
kánkat, hogy a terv szerint tud-
junk gazdálkodni.  
Nagyon sok utcánk rossz, sok 
helyen járda sincs, sok épüle-
tünk vár felújításra, de min-
denhol nem tudunk fejleszteni. 
Apránként haladunk, ahogy a 
település anyagi lehetőségei 
engedik. Kérem megértésüket 
és türelmüket. Köszönöm. 

Varga Tünde  
polgármester 

 
 

Közmunka program 
 
Az előző évekhez hasonlóan 
az idén is folyamatos a foglal-
koztatás a közmunkaprogram-
ban.  
Jelenleg 18 fő dolgozik a tele-
pülésen, a köztereken, intéz-
ményeinkben, különböző mun-
kakör szerint, különböző időtar-
tamban és különböző napi idő-
szakos munkarendben. Ebben 
az évben nincs lehetőségünk a 
kertek művelését vállalni, mert 
nem kaptunk elegendő 
közfoglalkoztatotti létszámot 
erre a feladatra. Egész évben 
folyamatos lesz a közmunka 
program, változó létszámmal, a 

leendő munkáknak megfelelő-
en.  
 
Az önkormányzat számára ez 
a program kedvező, hiszen 
bérköltségeit jelentősen tudja 
csökkenteni. 

Varga Tünde  
polgármester 

 
 

Adomány 
 
Településünkre ismét adomány 
érkezett 2015. március 17-én. 
A Jeruzsálemi Szent Lázár Ka-
tonai és Kórházi Lovagrend 
Budapestről szegény nagycsa-
ládosoknak adott át adományt. 
Bútorokat: ágyat, székeket, fo-
teleket, szekrényt, könyvespol-
cokat, asztalokat, ágynemű 
garnitúrákat, ruhaneműket, ci-
pőket- csizmákat és téli kabá-
tokat, négy db televíziót, és 
más hasznos használati tár-
gyakat. 
 

 
Countess Nyáry Éva Nagyper-
jel és Albert Sigmond CLJ 
személyesen hozta el az ado-
mányokat. Ezt követően az ön-
kormányzat kiosztotta a rászo-
ruló családoknak. Hálásan kö-
szönjük a támogatást.  

Varga Tünde  
polgármester 

 
 

Kalkuttai Teréz anya 
Karitász Csoport 

 
A csoport 2014. decemberi 
megalakulása után tovább foly-
tatja működését és a lehetősé-

geihez mérten igyekszik segí-
teni a rászorulókat. 
2015. évben csoportunk több 
alkalommal is kapott támoga-
tást a Veszprém - Főegyház-
megyei Karitász-tól, mely tá-
mogatásokat eljutattuk a rászo-
ruló nagycsaládosokhoz, 
egyedül élőkhöz, idősekhez. 
Januárban 15 üveg gyógynö-
vény alapú „prospán” cseppet 
kaptunk, melyet a téli időszak-
ban megbetegedett nehéz 
helyzetben élő családok tagjai 
kaptak meg (gyermekek és 
idősek), meghűléses betegsé-
gek kezelésére. 
Februárban 10 üveg Béres 
cseppet kaptunk melynek nagy 
részét idős emberek kapták 
meg a településünkön. 
 
Márciusban három családot 
tudtunk támogatni vetőmaggal, 
akik 25 különböző vetőmagot 
tartalmazó csomag átvételével 
vállalták a kertjük megművelé-
sét és így a családjuk önfenn-
tartásának megkönnyítést. 

 Puskásné Gazdag Mónika 

 

 
 

Pénzbeli és természet-
beni szociális ellátáso-
kat érintő változásokról 

 
A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendszere 
2015. március 1-től jelentő-
sen átalakult, a járási hivata-
lok hatáskörébe került az ak-
tív korúak ellátása. Az állam 
és az önkormányzat segé-
lyezéssel kapcsolatos fel-
adatai külön váltak.  
 
Az állam által nyújtandó ellátá-
sokat 2015. március 1-jétől a 
járási hivatalok állapítják meg. 
Az e körbe tartozó ellátások a 
következők: aktív korúak ellá-
tása (foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatás illetve az egész-
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ségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás); időskorú-
ak járadéka; ápolási díj (alap-
összegű, emelt összegű és ki-
emelt ápolási díj); közgyógyel-
látás (alanyi és normatív ala-
pú); egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság. 
A felsorolt, állami felelősségi 
körben nyújtott és teljes 
egészében központi 
költségvetési forrásból kifizetett 
szociális ellátásokon túl más 
ellátások nyújtásáról, 
jogosultsági feltételeiről az 
önkormányzatok döntenek, az 
ún. települési támogatás 
keretében. 
 
Jelentős változás, hogy 2015. 
március 1. napjától az aktív ko-
rúak ellátását is a járási hivata-
lok állapítják meg a települési 
jegyzők helyett.  
 
A támogatást a Kormányhivatal 
folyósítja minden hónap 5. 
napjáig. A kérelmek továbbra 
is benyújthatók a polgármesteri 
hivatalokban, továbbá a kor-
mányablakoknál és a járási hi-
vataloknál.  
 
Nádasdladány Község Pol-
gármesteri Hivatalában a Járá-
si Hivatalnak küldendő kérel-
mek leadhatók az ügysegéd-
nél. 
A Járási Hivatal ügysegédjé-
nek ügyfélfogadási ideje: Csü-
törtök 10:30- 11:30 
 
A lakásfenntartási támogatás 
szabályai 2015. március 1-től 
kikerülnek a Szociális törvény-
ből. Ezen időponttól kezdődő-
en a támogatás ebben a for-
mában nem állapítható meg. A 
települési önkormányzatok a 
települési támogatás keretében 
biztosíthatnak támogatást a 
lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viseléséhez, 
melyet helyi rendelet szabá-
lyoz. 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁ-
SOK FORMÁI: 

 
Lakhatási támogatás: A kép-
viselő-testület lakhatási támo-
gatás formájában települési 
támogatást állapít meg a szo-
ciálisan rászorult személyek-
nek az általuk lakott lakás vagy 
nem lakás céljára szolgáló he-
lyiség rendszeres fenntartási 
költségeinek viseléséhez. 
Lakhatási támogatásra az a 
Nádasdladányi lakcímmel ren-
delkező személy jogosult, aki-
nek   

a) háztartásában az egy fő-
re eső havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb össze-
gének 150 %-át, egyedül élő 
esetében a 200 %-át, feltéve, 
hogy a lakásfenntartás elismert 
havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20 %-át el-
éri vagy meghaladja, 

b) vagyonnal nem rendelke-
zik, és 

c) az érintett ingatlanban – 
mint tulajdonos, vagy bérlőként  
életvitelszerűen lakik   

. 
Az Önkormányzat a lakhatási 
támogatást elsősorban termé-
szetbeni szociális ellátás for-
májában nyújtja. A lakhatási 
támogatás folyósítása a szol-
gáltató részére történik, annak 
összegét a szolgáltató írja jó-
vá. 

 
Rendkívüli települési támo-
gatások: A képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan lét-
fenntartási gonddal küzdő 
személyek részére e rendelet-
ben meghatározottak szerint 
rendkívüli települési támoga-
tást nyújt 

a) halálesetre tekintettel te-
metési támogatás, 

b) önhibán kívüli átmeneti lét-
fenntartási gondok enyhítése 

céljából eseti támogatás formá-
jában. 

 
Temetési támogatás: Teme-
tési támogatás formájában 
rendkívüli települési támogatás 
állapítható meg annak a Ná-
dasdladány településen lak-
címmel rendelkező személy-
nek, aki 

 
a) a meghalt személy elte-

mettetéséről gondoskodott an-
nak ellenére, hogy arra nem 
volt köteles, vagy 

b) tartásra köteles hozzátar-
tozó volt ugyan, de a temetési 
költségek viselése saját, illetve 
családja létfenntartását veszé-
lyeztetik, és 

c) az eltemettető családjában 
az egy főre eső családi jövede-
lem az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
200 %-át, egyedülálló eseté-
ben a 300 %-át nem haladja 
meg. 

 
 A temetési támogatás megál-
lapítása iránti kérelemhez csa-
tolni kell 

a) a temetés költségeiről a 
kérelmező  nevére kiállított 
számla eredeti példányát, 
  b) a halotti anyakönyvi kivo-
nat másolatát, 
   c) a kérelmező és családja 
jövedelemigazolását. 
A temetési támogatás össze-
ge: 15.000,- Ft. 

 
Eseti támogatás: Eseti támo-
gatás formájában rendkívüli te-
lepülési támogatás állapítható 
meg annak a Nádasdladány 
településen lakcímmel rendel-
kező személynek, aki, vagy 
akinek a családja önhibáján kí-
vül átmenetileg létfenntartási 
gondokkal küzd. Eseti támoga-
tásra az a kérelmező jogosult, 
akinek 

a) a családjában az egy főre 
eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj min-
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denkori legkisebb összegének 
150 %-át, egyedülálló eseté-
ben 200 %-át, és 

b) vagyona nincs. 
Eseti támogatás egy családon 
belül csak egy személynek ál-
lapítható meg. 

 
Eseti támogatásban egy naptá-
ri éven belül ugyanaz a sze-
mély vagy család legfeljebb az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének erejéig 
részesíthető. 

 
Első lakáshoz jutók támoga-
tása: Első lakáshoz jutók tá-
mogatása iránti kérelmet fiatal 
házasok vagy gyermekét 
egyedül nevelő szülő nyújthatja 
be. Ezen rendelet tekintetében 
fiatal házasnak minősülnek az 
élettársak is. A támogatás a 
2015. március 1. napját köve-
tően szerzett tulajdonjogra vo-
natkozik. 
Fiatal házasnak minősül 
amennyiben mindkét fél 40. 
életévét a kérelem benyújtásá-
nak időpontjáig nem töltötte be. 
Helyi támogatás nyújtható Ná-
dasdladány község közigazga-
tási területén lévő magántulaj-
donú lakóház építéséhez és 
magántulajdonban álló új, vagy 
használt lakás vásárlásához. 
 
Születési támogatás: Kére-
lemre a polgármester a gyer-
mek születésére tekintettel 
egyszeri támogatást nyújt a 
nádasdladányi állandó bejelen-
tett lakóhelyén legalább kettő 
éve életvitelszerűen tartózko-
dó, a gyermeket saját háztar-
tásában nevelő törvényes kép-
viselő részére. Az életvitelsze-
rű tartózkodás tényét a Védő-
női Szolgálat a Hivatal megke-
resésére igazolja.  
A támogatást a 2015. március 
1. napját követően született 
gyermek törvényes képviselője 
igényelheti a gyermek születé-
sét követő 90 napon belül.  

Szociális tűzifa 
 
2014. novemberében Nádasd-
ladány Község Önkormányzata 
37 erdei m3 szociális célú tűzi-
fa vásárlására kapott támoga-
tást. 
A támogatás összege 
657.860,- Ft, az önkormányzat 
által biztosított önrész 46.990.-
Ft. 
A tűzifa Nádasdladányba szál-
lításának a költsége, mely az 
Önkormányzatot terhelte 
140.970.-Ft volt. 
 
Az Önkormányzat a támoga-
tást 2014. december hónaptól 
folyamatosan nyújtotta az igé-
nyeknek megfelelően, a kérel-
mek benyújtási határideje, 
2015. január 31. volt. 
A tűzifa támogatásban a téli 
hideg időszakban 89 háztartás 
részesült településünkön.  

Puskásné Gazdag Mónika 

 
 

Nyugdíjas hírek 
A márciusban megtartott ha-
gyományos Télbúcsúztató ez 
évben is fergetegesre sikerült. 
Elmondhatjuk, hogy most is 
"telt ház" előtt játszhattak a vál-
lalkozó szellemű nyugdíjas 
"művészek". Majd három hó-
napig tanulták a szerepeket, 
gyűjtötték a jelmezeket, és 
szívvel-lélekkel, heti két alka-
lommal próbákra jártak. Nem 
volt hiábavaló a sok időtöltés, 
korukat meghazudtolva igen-
csak mozgalmas jeleneteket, 
táncokat tanultak, és adtak elő.  
Nem is maradt el a siker, a ju-
talom a sok nevetés és taps 
volt.  
Reméljük, még tartogatnak a 
következő évekre is hasonló 
vidám előadásokat. 
Azt azért megjegyezném, me-
gint több volt a „vendég” néző-
sereg, mint a falunkbeliek. Pe-
dig elsősorban a mi lakótársa-

inknak szerettünk volna örömet 
szerezni, vidám estet ajándé-
kozni. Azt gondolom, kevesen 
becsülik meg a közösségért 
tett bármilyen munkát, köztük a 
helyi rendezvényeket is. Emel-
lett sokszor halljuk, hogy ná-
lunk nem történik semmi.  
Pedig kellő időben hirdetik az 
összes rendezvényt, és aki 
akar, tud is időt szakítani, hogy 
részt vegyen akár nézőként, 
akár szereplőként a falusi ren-
dezvényeken. Hiszen értük, 
nekik szólnak ezek az előadá-
sok, ezek az ünnepségek. 
 
Ez évben a támogatói össze-
get már nem a nyugdíjas klub 
felszerelésére költjük, hanem 
kirándulási hozzájárulásként 
elsősorban a szereplők, és a 
klubot segítők utazási költsé-
gére fordítjuk. 
 
Környékünkön elhíresültek vi-
dám rendezvényeink, ami nem 
csak a klubtagok, hanem fa-
lunk jó hírnevét is öregbítik.  
Köszönet érte minden szerep-
lőnek, minden támogatónknak, 
segítőinknek. Köszönjük min-
denkinek, aki bármivel is tá-
mogatja klubunkat. Köszönjük 
az Önkormányzatnak, hogy a 
klubhelyiségen kívül a Közös-
ségi Házat is igénybe vehetjük, 
amikor szükségünk van rá! 
Kívánunk mindenkinek végre 
szép tavaszi időt, kellemes idő-
töltést és jó egészséget! 

Buzás Lajosné  

 
 

Óvodás Hírek 
Óvodánkban a tél búcsúztatá-
saként kiszebábot készítettünk 
közösen a gyerekekkel, ame-
lyet aztán énekelve, mondóká-
val kísérve égettünk el.  
A tavaszi megújhodás jegyé-
ben március első hetében 
egészséghetet tartottunk.  A 
hét minden napján a gyümöl-
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csök, zöldségek témakörével 
foglalkoztunk, illetve zöldségtá-
lat készítettünk. 
A védőnő a helyes testápolás-
ról, fogápolásról tartott rövid 
előadást a gyerekeknek.  
A nagycsoportosaink március 
15.-e alkalmából hagyománya-
inkhoz híven elsétáltak a sza-
badságharc emlékművéhez és 
elhelyezték a megemlékezés 
virágait.  
Versekkel, dalokkal tisztelegtek 
a hősök előtt.  
A víz világnapja alkalmából a 
téma köré épített feladatokkal, 
kísérletekkel hívtuk fel a gyer-
mekek figyelmét a víz fontos-
ságára, és annak megóvására.  
Tavaszi pompába öltöztettük 
óvodánkat kívül és belül egy-
aránt.  
Március 27.-én szakmai napot 
tartottunk. Vendégünk volt Dr. 
Boldizsár Ildikó mesekutató, 
meseterapeuta, akinek előadá-
sa maradandó élményt nyújtott 
minden résztvevő számára. 
 
A nagycsoportosokkal a falu 
központjában álló tojásfát fel-
díszítettük. Minden csoportban 
felelevenítettük a húsvéti szo-
kásokat.  
Nagy élményt nyújtott az a 3D-
s vetítés, amelyet a Közösségi 
Házban tekinthettek meg az 
óvodásaink. 

Siligáné Soós Rozália 

 
 

Iskolás Hírek 
Januárban és márciusban isko-
lánk több tanulója színházláto-
gatáson vett részt Székesfe-
hérváron. 
Februárban jó hangulatú far-
sangi délutánt tartottunk, mely-
re sok gyermek öltözött jel-
mezbe, és több osztály műsor-
ral is készült. Február 11-én a 
tavaly végzett 8. osztályosokat 
találkozóra hívtuk, és a jelen-
legi 8. osztályosoknak beszá-

moltak új iskolai tapasztalataik-
ról. 
A „Rigó énekeljen” című kör-
nyezetvédelmi csapatverseny-
ben egy 4. osztályos és két 8. 
osztályos csapat vett részt, és 
a 8. osztályosok bejutottak az 
országos döntőbe Nyíregyhá-
zára, oda azonban anyagi for-
ráshiány miatt nem tudtak el-
menni. 
A Zrínyi matematika versenyen 
23 tanulóval indultunk, melyen 
Koller Enikő 7. osztályos tanuló 
volt iskolánk legeredménye-
sebb versenyzője. 
 
Az elmúlt hónapokban több 
sportversenyen is szép ered-
ményt értünk el. Mezőszent-
györgyön triatlon versenyen 
Nánai Ábel 5. osztályos tanuló 
2. helyen, és Bíró Mózes 6. 
osztályos tanuló 3. helyen vég-
zett. Tollaslabdában Nokta Vi-
vien 6. osztályos tanuló beju-
tott az országos döntőbe. Me-
zei futóversenyen bejutott a 
megyei fordulóra Török Tomás, 
Pátkai Kitti, Németh Dzsenifer, 
Lázi Vivien. 
Körzeti versenyen a lányok foci 
csapata a 3. helyen végzett. 
 
Februárban 5 alkalommal, az 
érdeklődő tanulóknak korcso-
lyázást szerveztünk Székesfe-
hérvárra, a Zichy ligetbe. 
 
A 8. osztályosok egyik legfon-
tosabb próbatétele évről évre a 
pályaválasztás, a felvételin va-
ló helytállás, ami rendben le-
zajlott. Most mindenki izgatot-
tan várja, melyik középiskolá-
ban folytathatja tanulmányait. 
 
Több fordulós Elsősegélynyújtó 
versenyre neveztünk, a terüle-
tin egyik csapatunk II., a másik 
III. helyet ért el, a városin egy 
csapatunk II. lett, ezzel bejutot-
tunk a megyei versenybe, 
amely Dégen lesz. 
 

Márciusban megünnepeltük a 
Víz világnapját, melyre hagyo-
mányainkhoz híven, sok-sok 
diák és pedagógus kékbe öltö-
zött, és a „legkékebbek” juta-
lomban részesültek. 
Üzemlátogatást szerveztünk 
pályaválasztás előtt álló diákja-
inknak Kőszárhegyre, a Simon 
műanyag-feldolgozó Üzembe, 
ahol megismerhették a cég 
gyártócsarnokát, és tájékozta-
tást kaptak az ott folyó munká-
ról. 
Március 15-ét újszerű, színvo-
nalas műsorral ünnepeltük a 
Közösségi Házban, melynek 
zárásaként fáklyás felvonulást, 
és koszorúzást tartottunk az 
emlékműnél. 
 
A tűzoltóság és a katasztrófa-
védelem három napos, próba-
riadóval egybekötött gyakorla-
tot tartott iskolánkban, melynek 
során mindent rendben talál-
tak. 
31 diákkal, és 7 kísérővel meg-
látogattuk a Puskás Akadémi-
át, és a Pancho Arénát Felcsú-
ton, ahol vezetővel körbejártuk 
a létesítményeket és a pályá-
kat. 
Múlt héten tartottuk a Költészet 
hetét, melynek keretében rajz-
versenyt és szavalóversenyt 
hirdettünk.  
 
A hét zárásaként a Közösségi 
Házban a rajzverseny és a 
versmondó verseny helyezett-
jeit díjaztuk, a győztesek el-
mondták verseiket, valamint a 
felsősök egy 3D filmet tekint-
hettek meg Magyarország tája-
iról, versekkel fűszerezve. Ez-
alatt az alsósok az iskolában, a 
témához kapcsolódóan szintén 
filmvetítésen vettek részt. 
 
Szekeres Zoltánné igazgatónő, 
és Pénzes Zsuzsanna leendő 
osztályfőnök az óvodában szü-
lői értekezleten vett részt, ahol  
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bemutatták iskolánkat és vála-
szoltak a szülők kérdéseire. 
Április 16-án és 17-én beirat-
koztak a jövő tanév elsősei. 

Hutvágner Györgyné ig. h. 
 

 
Virágvásár! 

Május 16.-án szombaton, reg-
gel 8 órától délután 5 óráig ak-
ciós virágvásárt tartunk a Kö-
zösségi Ház udvarán. A Kör-
nyezetvédelmi Egyesület a tá-
mogatói árakból befolyt össze-
get minden évben az óvodás 
és alsós iskolás gyermekek 
húsvéti tojáskeresgélési ren-
dezvényére fordítja. Idén is öt-
ven kis jelentkező húsvétját tet-
tük színesebbé. 
Szeretettel várjuk a kedves vá-
sárlókat!  

Kocsis Károlyné 

 
 

Rendezvényekről 
 
Május 22: Óvodai ballagás és 
évzáró 
Június 6: Falunap 
Június 20: Iskolai ballagás és 
évzáró 
 
A Kastélyparkban tartott eddigi 
„Májusi családi majális” elne-
vezésű rendezvényünk anyagi 
nehézségek miatt ebben az 
évben nem került megrende-
zésre. Megértésüket köszön-
jük.  
 

Regionális Majális 
2015-ben Füle település ren-
dezi május 1-én a Sárrét Majá-
lis elnevezésű programot. Tar-
talmas és színes programokkal 
várják a résztvevőket, fél ki-
lenctől a fülei sportpályán. A 
rendezvény célja a települések 
és civil szervezetek közötti 
együttműködés fejlesztése a 
kulturális kapcsolatok fenntar-
tása, szélesítése. A kulturális 
programok 11 órától kezdőd-

nek: lesz operett műsor, 
Baranta hagyományőrző be-
mutató, Mézengúzok zenekar, 
Big Time zenekar, hastánc  
stb.   

 
Tájékoztatók 

Felhívjuk a kedves Szülők fi-
gyelmét, hogy a gyermekorvosi 
rendelés helyszíne Sárszent-
mihályon megváltozott. 2015. 
május 4. napjától a Sárszent-
mihály Rózsa u. 1. szám alatt 
várják a beteg gyermekeket.  

 
 
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, 
hogy a 4/2015. (III. 3.) 
önkormányzati rendelet értel-
mében az avar és növényi hul-
ladék nyílttéri égetésére az 
alábbi időpontokban van lehe-
tőség Nádasdladány közigaz-
gatási területén:  
 

Péntek:   16 - 20 óráig 
Szombat:   08 - 12 óráig 

Az ingatlantulajdonos a nem 
komposztált avar és növényi 
hulladékot elsősorban a köz-
ség területén a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatást ellá-
tó közszolgáltatóval köteles el-
szállíttatni. 
Országos tűzgyújtási tilalom 
idején a fenti napokon is tilos 
tüzet gyújtani.  

 Boda Zsuzsanna jegyző  

 

Közérdekű  
 
EON hibabejelentő:  
40/200-636 (közvilágítás) 
 
Gerlinger Éva falugazdász: 
ügyfélfogadás páratlan hetek 
hétfőin 14-16 óráig, telefon: 
70/436-2393 
 
Zseli Gáborné családsegítő: 
ügyfélfogadás minden szerdán 
9-13 óráig, telefon: 30/701-
3682, ügyeleti napok Székes-
fehérvár Sütő u. 12. szám alatt: 

péntek 8-13 óráig, központi te-
lefon: 22/202-400 
 
Göllén Mónika családgondozó 
(gyermekjóléti szolgálat): ügy-
félfogadás minden hétfőn 9-12 
óráig, és minden csütörtökön 
8-11 óráig, telefon: 30/600-
8915; ügyeleti napok Székes-
fehérvár Tolnai u. 10. szám 
alatt: csütörtök 12-16 óráig, 
központi telefon: 22/202-400 
 
Járási ügysegéd: minden csü-
törtökön: 10:30 - 11:30 

 

Felhívás! 
A Polgárdi Tűzoltóság 2015-
ben tűzoltógépjármű vásárlást 
tervez, a jármű vételárának 
50%-a már rendelkezésre áll. 
A másik 50% összegyűjtésé-
ben kérjük az Ön segítségét. A 
támogatási összegeket a Pol-
gárdiért Közalapítvány 
11736099-20001333 számú 
számlájára várjuk. A közle-
mény rovatba írják be: „Pol-
gárdi Tűzoltóság gépjármű 
vásárlás támogatása”. 
Köszönjük:  

Kertész Károly elnök 

 
Anyák Napja  

 
Engedjék meg, hogy a magam 
és Nádasdladány Község Ön-
kormányzata nevében a közel-
gő anyák napja alkalmából el-
sőként köszöntsem a dédiket, 
nagyikat, édesanyákat, ke-
resztanyákat, ezzel a kedves 
verssel:   

 
Adhat Isten néked kincset, 

gazdagságot, 
Rubintokat és gyémántot, már-

vány palotát, 
Adhat pénzt, ragyoghat rajtad 

drága ékszer, 
Csak egyet nem adhat kétszer, 

Édes Jó Anyát. 
 

Honthy Hanna   


