XII. évfolyam 2. szám

2012. április

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Nadap Község Önkormányzata az április 17-i ülésen elfogadta 2011. évi zárszámadását.
A mérleg szerint a kiadások 90,9 %-ra, a bevételek 98,9 5-ra teljesültek a költségvetésben
elfogadotthoz képest. Megállapítható, hogy köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak
továbbra sincs adóssága községünknek, hitel felvételére sem került sor. A tartalék kis
mértékben csökkent, miután az ÁNTSZ – büntetéssel fenyegető – előírása alapján tatarozni
kellett az orvosi rendelőt és az időjárás változás miatt várható intenzívebb csapadék kezelése
érdekében vízelvezető árkot kellett építeni a Barackos és a Zengő utcákban. Ezek összesen
mintegy 1 Millió Ft. nem tervezett kiadást jelentettek, de ki tudtuk gazdálkodni.
A Velencei-tó környéki egységes szúnyog-gyérítés ebben az évben is kistérségi bonyolításban
történik. Meghívásos közbeszerzési eljárás során választják ki a települések a szakértőt és a
vállalkozót. Tavaly és tavaly előtt a Gergely-Air velencei cég végezte, megfelelő minőségben.
Állami támogatás a teljes költség 50 %-a, ami kétfelé oszlik 50-50 % arányban földi biológiai
( lárva irtás a pangó vizekben) és légi kémiai gyérítésre. A költség másik 50 %-a a települések
önrésze. Nadap 40 ha belterület gyérítését vállalta, mint korábban. Az önrész a
költségvetésben biztosítva van.
A fűnyírást mint eddig is a Mike és Társa kápolnásnyéki cég végzi, A Millenniumi park, a
játszótér és a temető rendben tartását a közmunkások végzik.
Beadásra került a térfigyelő kamera rendszer kiépítését segítő pályázat, a megvalósítás
időpontja a pályázat sikerétől függ. Az önrészt az Önkormányzat a költségvetésben
biztosította.
Mai napig nem jött válasz a Nemzeti Földalaptól az un. „Hungaroring” terület idegenforgalmi
hasznosítása érdekében, tavaly júniusi levelünk (kérésünk) alapján, valamint a HM Hadisír
gondozó szervezettől az orosz temető felújítása és az obeliszken megfelelő tábla elhelyezése
ügyében.
Sukorón beindult a mi hálózatunkon a falutévé adása hétfőn és szerdán este. Transelko kft.
kéri, mi is csináljunk műsort a falu életéről. Aki részt kíván venni ebben, kérem konzultáljon
velem.
Wagner Péter
polgármester
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Lakossági tájékoztató és felhívás.
A kommunális hulladék elszállítása a korábbi évekhez hasonlóan történik az ingatlanoktól, a feltételek
viszont szigorodtak. A VHG Kft. mint szolgáltató részletes tájékoztatást adott a befizetési csekkekhez
mellékelve.
A háztartási hulladékot csak egy kuka mennyiségben viszik el, aminek súlya nem haladhat meg 15
kg-ot. A zöldhulladék vegetációs időszakban kéthetenként kerül elszállításra külön matricával. Ez
többlet költséget jelent a szemét szállítási díjban, de ha a későbbi években jobban meghonosodik a
házi komposztálás, akkor a szállítási gyakoriság és így a költség csökkenthető.
A Templom közben elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget ürítése rendszeres. Miután a műanyag
hulladék mennyisége folyamatosan nő, további egy darab konténert rendeltem.
Itt kell felhívni a figyelmet arra, amit ott plakát is jelez, hogy nem szemétlerakó hely.
Sajnos ismeretlenek hétről hétre kommunális hulladékkal megrakott zsákokat raknak a
konténerek mellé, amit a szolgáltató nem szállít el. Ezek eltüntetése közmunkásaink többlet
feladata, az óvoda és a hivatal kukájába. Ha kiépül a térfigyelő kamera rendszer, beazonosítható
lesz a szemetelő személye, hasonlóan a temetői konténerbe sittet, szemetet és más, nem
zöldhulladékot rakók személye is.
Wagner Péter
polgármester

A Polgárőrség hírei.
A Nadapi Polgárőrség folyamatosan járőrözést végez, szükség szerint, változó időpontokban.
A működéséhez szükséges költségeket az adományok és az SZJA részükre utalt 1%-a
biztosítják.
A szervezet könyvelését végző cég felajánlotta, hogy azok részére akik adójuk 1 %-át a
polgárőrségnek adják, ingyen elkészíti az SZJA bevallást.
Emlékeztetőül a polgárőrség adószáma: 18499247-1-07
A szolgálatok bővítésének korlátja a jelenlegi létszám. Annak érdekében, hogy gyakrabban
járőrözve hatékonyabban tudjuk védeni értékeinket és biztosítani a falul lakóinak a nyugalmát a
polgárőrség továbbra is várja a szolgálatra jelentkezőket.
Jelentkezni a polgárőrség vezetőjénél, Mile Sándornál lehet. Telefonszáma: 06 70 340 6920
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FELHÍVÁS FOTÓPÁLYÁZATRA !
Nemzetközi fotópályázat a vidéki életről
A VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET RÉSZT VESZ A „
NEMZETKÖZI FOTÓPÁLYÁZAT A VIDÉKI ÉLETRŐL „ PÁLYÁZATBAN
Várjuk minden profi és amatőr fotós anyagát amely a Velencei-tó és térségét (GárdonyKápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu ) mutatja be A vidéki
Európa képei („Images of Rural Europe”) Velencei-tó címmel
Beadási határidő: 2012 május 3.
Feltételek: 3 db fotó adható be kategóriánként
CD-én kérjük, kategória, kép címe, fotó készítője,
elérhetőségek: feltüntetve -mellékelve,
a fotókról maximum 1-1db A/4 méretű papírnyomatot
is kérünk
beadási cím: postán vagy személyesen
VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET
2481. Velence, Balatoni út 65.
e-mail: info@velenceitoleader.t-online.hu
Telefonszám: 06-22-470-212, www.velenceitoleader.eu
A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Döntéshozó Testülete választja ki a
beküldött pályázatokból a kategóriánként 3 db fotót amelyet a LEADER HACS pályázatként
feltölt az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) pályázatára

Fényképpályázatot hirdet az Európai Vidékfejlesztési Hálózat, amelyre a vidéki életet bemutató fotókat várnak.
A győztesek egy brüsszeli díjátadón vehetnek részt, képeiket pedig többek között egy vándorkiállításon is
bemutatják.
Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat (EVH) fotóversenyt indított A vidéki Európa képei („Images of Rural
Europe”) címmel, amelyre a mai európai vidéki életet tükröző fényképeket vár hat kategóriában.
A pályázat nyitva áll minden profi és amatőr fotós előtt, aki valamelyik európai uniós tagállam lakosa. A
jelentkezők akármennyi képpel indulhatnak, amely megfelel a hat kategóriának (vidéki emberek, vidéki
környezet, vidéki foglalkoztatás, vidéki sokszínűség, vidéki fiatalok, a LEADER szelleme), de csak a LEADER
Helyi Akciócsoportjuk (HACS) jogosult a pályaművek feltöltésére.
Egy LEADER HACS kategóriánként csak három képet indíthat.
A győztes fotókat kiállítják az Európai Bizottság központjánál, a brüsszeli Berlaymont épületnél 2012. június
22. és július 10. között. Emellett a nyertes fotósokat és a HACS‐okat meghívják a 2012. június 27‐i díjátadó
ünnepségre, ahol jelen lesz Dacian Cioloş, a Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért biztosa is. Ezt
követően a fotókat egy európai vándorkiállításon mutatják be, és egy keménykötésű kiadványban is
megjelentetik még ebben az évben.
Kategóriák: http://www.ruralimages.eu/gallery
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Önkormányzati rendezvények 2012-ben.
Május 1.
Majális a Szintezési ősjegynél a Katolikus Karitásszal és a Nadapi Polgárőrséggel közös rendezésben.
(Rosz idő esetén a Művelődési háznál)
9:00-től

A főzésben résztvevő csapatok izzítják a bográcsokat

Kb. 10:00 A MASERATI Klub kedves tagjai és gyönyörű autói megérkeznek az Ősjegyhez
11:00

Szigeti Rebeka Sára műveiből rapid kiállítás megnyitója a Művelődési házban

13:00

A főzőverseny eredményhirdetése

Az egész rendezvény alatt élő zene 15:00 óráig.

Május 27.
Gyermeknap a babaligetben.
Sajnos megfelelő pályázat hiányában a babaliget berendezése csúszik, így a tavalyihoz hasonló
rendezvény lesz.

Július 28.
Sváb-bál a Szintezési Ősjegynél.
A bál este 7 órától hajnalig tart, a zenét a Mányi Sramli Zenekar szolgáltatja.

Örökségvédelmi nap.
Időpontja még ismeretlen, valamikor az ősz folyamán várható.
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