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Az idei �sz a megszokottnál h�vösebb szeptembert és októbert hozott, majd az enyhébb november után, már 
túl vagyunk a tél els� támadásán. 
Önkormányzati híreinket az �szi események sorával kezdjük. Döntött testületünk a fels�oktatásban tanuló 
diákok támogatási lehet�ségér�l. A Bursa Hungarica pályázathoz, az eddigi évekhez hasonlóan, csatlakozott 
önkormányzatunk. Szeptember 9-én tárgyaltunk a szennyvíz beruházás kivitelez�jével a Kossuth utcai 
burkolatsüllyedések miatt. Az Alterra Kft. képvisel�i teljesen valótlan dolgokat állítottak a kialakult 
helyzettel kapcsolatban. A károkat a lehullott csapadék és a terelések miatti megnövekedett forgalom 
számlájára írták, s�t, a Mez�örsnél kiöntött Bakony-ér káros hatásait is kapcsolatba hozták a hibákkal. 
Érveket sorakoztattunk fel, melyekben hangsúlyoztuk, hogy a csapadékvíz az egész falut érintette, a 81-es 
f�út lezárása miatt elterelt forgalom nem ezen a szakaszon haladt, a problémák mégis egy adott szakaszon 
jelentkeztek. A megbeszélésen részt vettek a Pannon-víz Zrt. és a Magyar Közút Kezel� Kht. képvisel�i, 
akik egyetértettek álláspontunkkal. A kivitelez� a megbeszélés hatására vállalta független szakért�
bevonását, és a helyszíni vizsgálat eredményét�l függ�en egyeztetünk a javítási munkákról. Sajnos a 
szakért� csak novemberben érkezett meg, de állásfoglalását csak a tömörítési és talaj összetételi vizsgálatok 
ismeretében tudja elkészíteni. Az eredmény remélhet�leg hamarosan kezünkben lesz, és ennek birtokában a 
helyreállítás is megkezd�dik. 
Október 3-án tartottuk az önkormányzati választásokat. A választási törvény változásai miatt testületünk a 
korábbi 5-r�l 4 tagura csökkent. Az el�z� ciklus „férfi-uralma” után két hölggyel állt fel az új képvisel�-
testület. Alakuló ülésünket október 15-én tartottuk. A választási bizottság elnökének tájékoztatója után a 
megválasztott képvisel�k és a polgármester esküt tettek. Alpolgármesternek egyhangúlag Tanai Pétert 
választotta a testület. 
Az új testület els� döntése az écsi szennyvíztisztító fejlesztésére beadott pályázat támogatásáról szólt. Itt a 
korábbi ajánlathoz képest, ahol a Pannon-Víz Zrt. az önrész 50%-át vállalta magára, kedvez�bbet kaptunk, 
mivel a cég a pályázati önrészt 100%-ban biztosítja a tulajdonos önkormányzatok számára. Októberben 
megalakult a Pannonhalmi Többcélú Kistérség Tanácsa. Az térség 18 polgármestere közül 4 új kollégát 
köszönthettünk. A társulás tanácsa az új elnökség tagjai közé választott, így ott is folytatni tudom az eddigi 
munkát a térség és községünk fejl�dése érdekében. 
November elején murvázással állítottuk helyre a kishegyi utak állapotát.  
November 14-én második alkalommal rendeztük meg a Kertek Ünnepét a kultúrházban, melyen a virágos 
el�kertek mellet, a szervez�k idén f� témának az almát választották.  
Novemberben az egy éve m�köd� családi-napközi eddigi tapasztalatait beszéltük meg az érintettekkel. Az 
els� év sok megoldandó helyzetet hozott, amelyeket sikerült átbeszélnünk. Azt határozottan kijelenthetjük, 
hogy az ellátási forma beváltotta a hozzá f�zött reményeket. Az óvodánkkal együttm�ködve lehet�ségünk 
van öt - három évesnél kisebb - gyerek ellátására. A helyzetet kicsit bonyolultabbá teszi, hogy a m�ködtet�
a Pannonhalmi Kistérség Szociális Intézménye, így az információáramlás nem volt mindig megfelel�. 
Remélem, az els� év tapasztalatainak megbeszélése javít a helyzeten. 
Idén az a megtiszteltetés érte egyházközségünket, hogy a Pannonhalmi F�apátság templomunkban tartotta a 
Szent-Erzsébet napi ünnepi miséjét. A lelkes készül�dés meghozta gyümölcsét, és a több száz zarándok 
kellemes élményekkel búcsúzott a kultúrházban megtartott fogadás után. 
A megyei közgy�lés elmúlt havi ülésén adták át a Virágos Magyarországért mozgalom díjait. Községünk, a 
bíztató szavak mellett, emléklapot kapott a részvételért. Az átadón bemutatott fotók alapján a megyéb�l 
nevezett 27 település között nem vallottunk szégyent a faluképünkkel. 
November 27-én tartottuk id�sek-napi rendezvényünket. Tanai Péter alpolgármester köszönt� szavai után a 
nyalkai óvodások kedveskedtek az egybegy�lteknek.  
Az �szi hónapokban többször is megkeresett a téesz tulajdonosa azzal a panaszával, hogy a nyalkai 
kertekben keletkez� hulladékot az általuk használt földekre, vagy a kerítésükön átszórva a téesz területén 
helyezte el néhány lakos. Kérek mindenkit, a kerti hulladékkal ne okozzunk felesleges bosszúságot 
másoknak, hiszen ha velünk tennék ezt, mi magunk is bosszankodnánk miatta. 
December elején egy pályázatíró cég keresett meg bennünket a jöv�re induló Új Széchenyi Terv pályázati 
lehet�ségeivel kapcsolatban. Ahogy arról már korábban tájékoztattam olvasóinkat, szeretnénk megújuló 
energiák felhasználásával csökkenteni épületeink fenntartási költségeit. Lehet�séget látunk az óvoda-iskola 
épületében ezekre az átalakításokra, h�szigetelésre, nyílászárócserére. �

��������
�����������



— 4 — 

  
A pályázat beadásának feltétele egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Erre korábban már kértünk 
ajánlatot, de a magas ára miatt nem rendeltük meg. Ez a cég 100 ezer forintért vállalja a tanulmány 
elkészítését, és amennyiben nyer a pályázat, akkor kell a fennmaradó részt kifizetnünk, de ez a pályázatban 
elszámolható. 
Mivel ez az ajánlat nagyon kedvez�, testületünk megtette az els� lépést, és megrendeltük a szolgáltatást. 
Közlekedési fórumot tartottak Pannonhalmán, a jöv�re megnyíló járóbeteg-központ kapcsán.  
Tömegközlekedéssel jelenleg a térség 18 települése közül csak 4 faluból tudnak eljutni átszállás nélkül. A 
Kisalföld Volán képvisel�i nem értették, miért nem számoltak ezzel a problémával a pályázat beadásakor. 
Erre a kérdésre reagálva elmondtam, a kezdetekt�l jeleztük ezt a problémát, de Pannonhalma számára túl 
csábító volt az elnyerhet� közel 1 milliárd forint, és a közlekedés helyzetével nem óhajtottak foglalkozni, 
gondolták, ha megépül, a közlekedés magától megoldódik. A Volán képvisel�i jelezték, csak abban az 
esetben veszik fel a szükséges járatokat a menetrendjükbe, amennyiben az önkormányzatok részt vállalnak 
ezek m�ködtetésében. Ezt egyik település sem akarta magára vállalni, így nem történt el�relépés ez ügyben. 
Testületünk kiválasztotta a csapadékvíz elvezetés tervez�ét. A feladattal a gy�ri székhely� Nyék Soft 
Tervez� Kft.-t bízta meg, akik 1.240 ezer forint + ÁFA összegért készítik el a vízjogi engedélyes terveket. A 
tervek tartalmazni fogják egy vízelvezet� árok megtervezését a téesz kerítése mellett. Ezzel el tudjuk érni, 
hogy a környez� dombokról lefolyó víz ne a falun folyjék végig. Rendezni fogjuk az Arany János és a 
Kossuth utca vízelvezetését. Tanulmány készül a Rákóczi és a Pet�fi utcák, valamint Kishegy 
vízelvezetésével kapcsolatban. Pályázatot a jöv� év második fél évében fognak kiírni csapadékvíz 
elvezetésre, így ezt majd kész tervekkel várhatjuk. A választások után a nyalkai sportkör támogatási 
igénnyel kereste meg az új testületet. Beadványukból kiderül az �szi mérk�zések bírói díjainak kifizetésére 
nincs pénzük. Mivel ez év végén visszatér� probléma, ezért kértük az egyesület elnökét, készítsenek olyan 
takarékos pénzügyi tervet, amelynek betartásával a jöv� évben az önkormányzat költségvetésben elfogadott 
támogatással (180 eFt) kigazdálkodják az évet. Tisztában vagyunk vele, hogy a sportkör léte sokaknak 
fontos dolog, de az önkormányzat évr�l-évre csökken� bevételei mellett a kiadások (bírói díjak, játékos 
engedélyek, sportorvosi díjak, dologi kiadások) növekedését nem tudjuk kompenzálni. A 2009-es év 
zárásakor láthattuk a beszámolóból, hogy önkormányzatunk összességében 800 eFt-ot költött erre az 
egyesületre, ami a költségvetési bevételeinket figyelembe véve jelent�s összegnek mondható. 
Decemberben tárgyalta önkormányzatunk a 2011. évi költségvetési koncepcióját. Bár konkrét számokat a 
költségvetési törvény elfogadása után látunk, de talán ez lehet az els� év, amikor a korábbihoz képest nem 
vesztünk jelent�s forrásokat a bevételi oldalon. Kiadásainknál meghatározó tétel a kultúrház felújításával 
kapcsolatos kiadások, illetve a jöv�re még esedékes szennyvízhitel kamata. Reméljük, a kormány ígéretei 
beteljesülnek, és a 2012-es év költségvetésében már növekv� forrásokkal számolhatunk. 
Végezetül mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepet, és Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet Kívánok! 
                   Balogh Ervin 

Születés:       Házasság:

Sipos Mira  anyja neve: Szip�cs Mónika    Sz�cs Szilvia és Baráth János 
Született: Gy�r, 2010.11.11.      Házasságkötés helye: Nyalka, 2010.11.12. 
Nyalka, Pet�fi út 20.       Nyalka, Arany J. út 14. 

Haláleset:_______________________________________________

Várhegyi Imréné szül. Kelemen Irén    Éles Lajosné szül. Kozma Teréz 
Elhalálozott: Gy�r, 2010. 09.12.     Elhalálozott: Nyalka, 2010.09.19. 
Nyalka, Arany J. u. 2.      Nyalka, Kossuth u. 52. 

Szip�cs Sándorné szül. Franczia Anna    Franczia Sándor 
Elhalálozott: Nyalka, 2010.10.03.     Elhalálozott: Nyalka, 2010. 11.20. 
Nyalka, Rákóczi út 20.      Nyalka, Arany J. út 19.

Kozma Kálmán       Éles Gyuláné szül. Horváth Éva 
Elhalálozott: Gy�r, 2010.12.02.     Elhalálozott: Gy�r, 2010.12.08. 
Nyalka, Kossuth út 26.      Nyalka Rákóczi út 28. 
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,  

akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával a nyalkai civil szervezeteket támogatták! 

Tevékenységükkel - községünk önkormányzatának munkáját kiegészítve - 

saját településünk élhet�bbé tételén fáradoznak. 

Segítsük �ket továbbra is! 

Páskom Kulturális Egyesület: 18530052-1-08 

Pendered� Közhasznú Kulturális Egyesület: 18982466-1-08 

Nyalkai Sportkör: 19106362-1-08 
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