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Jegyzőkönyv
a 2019. február 5-én tartott
Képviselő-testületi ülésről

Jelenlévők:
-

Képviselő- testület 10 tagja
a község polgármester asszonya
főellenőr asszony

1. A Képviselő- testületi ülésen Mgr. Kacz Éva polgármester asszony üdvözölte a jelenlévőket
és megnyitotta az ülést. A KT ülés a következő módosított program-javaslat szerint folyt:
1. A KT ülés megnyitása
2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása
3. Módosított programjavaslat elfogadása
4. Az újonnan belépő képviselő esküjének letétele
5. Szociális és egészségügyi bizottság elnökének módosítása
6. Polgármesteri beszámoló
7. Lakossági kérvények elbírálása
8. Jogi személyek kérvényeinek elbírálása
9. Az egyes bizottságok elnökeinek beszámolója
10. A főellenőr beszámolója a 2018-as év ellenőri tevékenységéről
11. Vita
12. Zárszó
2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása
Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezte a következő
képviselőket:
1. Mgr. Gányi Zsolt
2. Rózsa Beatrix
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3. Módosított program-javaslat elfogadása
Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony javasolta az ülés módosított programjavaslatának
jóváhagyását.
Szavazás:
Jelenlévők:
10
Igen:
9
Nem:
0
Tartózkodott:
0
Nem szavazott:
1 /Mgr. Balogh Juhos M./
4. Az újonnan belépő képviselő esküjének letétele
Mgr. Szarka Zsuzsanna vissza adta képviselői mandátumát, ugyanis 2019.1.1-ével a nádszegi
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatőnőjévé nevezték ki. Helyébe a 2018.november 10én tartott helyhatósági választások eredményei alapján, Mgr.Balogh Juhos Melinda lép, aki
ezen az ülésen letette a hivatali esküt.

Nádszeg község Képviselő- testülete tudomásul vette a Képviselő- testület újonnan belépő
képviselőjének, Mgr. Balogh Juhos Melinda eskütételét.
5. Szociális és egészségügyi bizottság elnökének módosítása
Mgr. Kacz Éva polgármester asszony felkérte Ing. Forró Zoltán képviselőt, mivel a december
11-i ülésen tett egy kijelentést, hogy átadja elnöki pozícióját Mgr. Balogh Juhos Melindának,
hogy ezen az ülésen vissza –e adja ezt a pozíciót.
Ing. Forró Zoltán: lemond az elnöki pozíciójáról.
Mgr. Balogh Juhos Melinda pedig elfogadta a felkérést.
Nádszeg község Képviselő-testülete tudomásul vette a Szociális és egészségügyi bizottság
kinevezett elnökét: Mgr. Balogh Juhos Melinda.
6. Polgármesteri beszámoló
Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony beszámolót tartott az elmúlt időszakról:
November 30-án vette át a polgármesteri funkciót.
Ismertette a jelenlévőkkel a községben folyó munkálatokat:
1. Nyugatszlovákiai villanyművek munkálatai Kurtasoron – villanyt húznak a trafó állomásról
Gombos Edmund által épített lakóparkhoz.
2. Rekonstrukciós munkák - a helyi rendőrség épületének tetőszerkezetét sikerült kijavítani
és leszigetelni. A gyermekorvosi rendelő szociális helyisége ki lett csempézve és rendbe lett
téve.
3. Bethlen Gábor pályázat – sikerült befejezni a magyarországi támogatásból történő fejlesztést
az óvodában, pályázat elszámolása is megtörtént. A magyar nyelvű óvoda fejlesztése
Magyarországi támogatásból történt, de ugyanúgy a szlovák nyelvű óvodában is történtek
fejlesztések pl. wc és csap cserék. Tervben van a szlovák nyelvű óvoda bővítése is plusz egy
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pavilonnal.
Tervek 2019 év első félévében:
- parkoló kialakítása az orvosi rendelő körül, amint az időjárás engedi;
- január 1-től változott a kommunális hulladékról szóló törvény, mely komolyabb
feladatok elé állítja az önkormányzatot, erről részletesen a Környezetvédelmi bizottság
tart beszámolót;
- készül az új Általános Érvényű Rendelet a kommunális hulladékról;
- kisebb-nagyobb pályázatok beadása;
- továbbra is bekapcsolódik a község a MAS (Miestna akčná skupina Čierna Voda)
működésébe, tervben van a bicikli út kiépítése Nádszeg és Királyrév között.
- pályázat beadása a belügyminisztérium által kiírt kamerarendszer kiépítéséről is tervben
van.
7. Lakossági kérvények elbírálása
1.sz. kérvény – Az 1278-1279 Község tulajdonában lévő bérlakások lakóinak kérvénye
Ing. Lukács Róbert tájékoztatta a jelenlévőket:
Község tulajdonában lévő bérházak felszereléséhez hozzá tartozik a gázkazán is. A polgári
törvénykönyv általánosságban határozza meg, hogy mely karbantartásokat, apróbb javításokat
fizeti a tulajdonos és melyeket a bérlő. Az apró javításokat a 87/1995-ös kormányrendelet
taglalja. Az ellenőrzés és revízió a község feladata. Ezekre az ellenőrzésekre és revíziók
kivitelezésére több szerviztől és szakembertől kértünk árajánlatot. Folyik a benyújtott
árajánlatok kiértékelése és miután ez megtörtént, következik a szerződéskötés. Az
ellenőrzéseket március és július közötti időszakban szeretné a község elvégeztetni minden
tulajdonában lévő kazánon. Ami a kazánok cseréjét illeti, ezt a bérleti díjba belefoglalt,
úgynevezett javítási alapból (fond opráv) lehetne téríteni.
2018. augusztusában készültek új szerződések a lakások bérlésére, amelyekbe már a javítási
alap is bele lett foglalva. Ez az összeg nagysága az egyes lakások nagyságával van arányban.
Havi 15,- EUR-tól 25,- EUR-ig terjed a lakás nagyságának függvényében. Éves szinten az
egyes lakásoknál 180,- EUR-tól 300,- EUR-ig terjed. Az előtte lévő 10-16 évben ez nem
szerepelt a bérleti szerződésekben, így nem különült el pénzcsomag a javítási alapba.
2.sz. kérvény – Fricsek Alexandra, Pered 370
2019/II/1 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta Fricsek Alexandra, Pered 370 h.sz. alatti lakos
kérvényét, a község tulajdonában lévő 1057 h.sz. alatti helyiség bérlését „Rybárske potreby“
a 2325/6 sz. parcellán. Bérleti díj: 21 €/m2/év.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:

10
10
4

Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

0
0
0

3.sz. kérvény – Sárkány Olivér, Nádszeg 371
Ing. Lukács Róbert, az Építésügyi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2018.9.26án tartott KT ülésen már volt foglalkozva a kérvénnyel. /lásd.határozat: 2018/IX/7/.
A kérvényező továbbra is használhatja a területet, de nem építhet rá és nem töltheti föl.
2019/II/2 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, hogy
a kérvényezett terület nem lesz eladva Sárkány Olivér, Nádszeg 371 h.sz. alatti lakosnak, de az
érvényes határozat alapján továbbra is használhatja, rendben tarthatja, de nem építhet rá és nem
töltheti fel.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
9
0
1 /Mgr.Balogh Juhos M./
0

4.sz.kérvény – Erdélyi Béla és Márta, Nádszeg 515
Ing. Lukács Róbert, az Építésügyi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a
2015.6.24-én tartott KT ülésen már volt foglalkozva a kérvénnyel. /lásd.határozat: 2015/VI/24/.
Az Építésügyi bizottság javaslata, hogy a község hagyja jóvá a határozat frissítését és a terület
rendezését, eladását az ÁÉR rendelet alapján.
2019/II/3 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
A 2015/VI/24 sz. határozat frissítését – Erdélyi Béla és Márta, Nádszeg 515 h. sz. alatti lakosok
460/5 sz. parcella – 383 m2 eladását az Általános Érvényű Rendelet alapján.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
9
0
1 /Mgr.Balogh Juhos M./
0

5.sz. kérvény – GA-STAV, Gombos Alojz, Nádszeg 685
Ing. Lukács Róbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tűzoltó szertár mögött lévő területről van
szó, ami a község tulajdonában van. Lehetőség van egy pályázat beadására
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a belügyminisztériumba a tűzoltószertár bővítésére. Ezért a községnek szüksége van erre
a területre.
2019/II/4 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, hogy
a község ne adja el a tűzoltó szertár mögötti területet a lehetséges bővítés érdekében.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
9
0
1 /Ing. Forró Z./
0

6.sz. kérvény – GREENPARK – Trstice
Ing. Lukács Róbert ismertette a jelenlévőkkel, hogy ezzel a kérvénnyel már foglalkozott a KT
(lásd.határozat 2017/IX/4) mivel formális hiba történt a kataszteri hivatal elutasította a beírást,
így módosításra szorul a szerződés.
2019/II/5 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, a
GREENPARK-Trstice vállalat kérvényét – szerződés módosítását a villanyművekkel, azzal
a feltétellel hogy a kivitelező a területet az egész szakaszon visszaállítja az eredeti állapotába
(lásd.melléklet ”Dodatok č.1”).
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

7.sz. kérvény – Gombos Edmund – Nádszeg 740
Ing. Lukács Róbert ismertette a jelenlévőkkel, hogy ezzel a kérvénnyel is már foglalkozott a
KT (lásd. határozat 2018/IX/3) mivel formális hiba történt a kataszteri hivatal elutasította a
beírást, így módosításra szorul a szerződés.
2019/II/6 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
Gombos Edmund, Nádszeg 740 h.sz. alatti lakos kérvényét – a szerződés módosítását a
villanyművekkel, azzal a feltétellel hogy a kivitelező a területet az egész szakaszon vissza
állítja az eredeti állapotába (lásd.melléklet ”Dodatok č.1”).
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Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

8.sz.kérvény – Erdélyi János, Nádszeg 888
2019/II/7 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
Erdélyi János, Nádszeg 888 h.sz. alatti lakos esővíz elvezetéséről szóló kérvényét, a telek előtt
elhelyezkedő árkok kibővítését a község területén mindkét irányban, amennyiben ez nem lesz
elegendő, akkor javasoljuk a szikkasztó kialakítását .
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

9.sz.kérvény – Zsíros Tamás, Nádszeg 1346 és Juhos Ferenc, Nádszeg 1345
Ing.Lukács Róbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a terület nem a községé, így bármilyen
megoldást javasol a KT, az eredeti tulajdonosok beleegyezésére lesz szükség.
2019/II/8 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján tudomásul vette
Zsíros Tamás, Nádszeg 1346 és Juhos Ferenc 1345 h.sz. alatti lakosok esővíz elvezetéséről
szóló kérvényét.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

8. Jogi személyek kérvényeinek elbírálása
Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy optikai kábelon érkező
internet bevezetése van tervben községünkben. Jelenleg az internetelérés Nádszegen különböző
szolgáltatókon keresztül zajlik, akik általában valamilyen vezeték nélküli megoldást használnak
az információátvitelre. Ez túlterheltség esetén, rossz idő esetén egy adatátvivő torony vagy
állomás kiesése esetén nem működik vagy csak nagyon szakadozottan. Az optikai kábel előnye,
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hogy fizikailag, egy kábelen keresztül történik az adatátvitel, vagyis külső tényezők nem
befolyásolják. Másik nagy előnye, hogy sokkal több adatot lehet közvetíteni optikai kábelen,
vagyis gyakorlatban ez lényegesebben gyorsabb internetet eredményez a háztastásokban, mint
a most Nádszegen elérhető technológiák.
A KT feladata, jóváhagyni, hogy el-e legyen kezdve a közbeszerzés vagy felmérés az optikai
kábellel kapcsolatban községükben.
2019/II/9 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a hangszórók kábeljainak modernizációját.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

Továbbá, ahhoz hogy a község nagyobb pályázatokat készíthessen, szükség van a község
gazdasági és szociális fejlődéséről szóló terv kidolgozásának jóváhagyására. /PHSR/
2019/II/10 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a község 2019-2025 év gazdasági és szociális
fejlődéséről szóló terv kidolgozását.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

9.Az egyes bizottságok elnökeinek beszámolója
Sport bizottság elnöke – Bartalos László beszámolója:
-

10 fős asztali tenisz csapat képviseli a községet , jelenleg a 2.helyen vannak.
Csapatvezető Nagy Vilmos, pénztáros Rózsa Sándor.
a helyi sportpályán a következő foci csapatok tevékenykednek:

U11 csapat – 11 gyerek

edző: Juhos Erik, Erdélyi Roman

U13 csapat – 13 gyerek

edző: Mgr.Gányi Zsolt, Szabó Ferenc

U15 csapat – 17 gyerek

edző: Juhos Tibor, Cserkó János

„Dorast” csapat – 18 személy

edző: Sárkány Tibor, Borka Béla
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Felnőtt csapat – 19 személy edző: Molnár Krisztián, csapatvezető: Sárkány Kornél.
Szabó Ferenc sport elnöknek sok eredményesen elvégzett munkát köszönhetünk a helyi
sportpályán.
Rendfenntartó bizottság elnöke – Ing. Nagy Béla beszámolója:
- a bizottság is tárgyalt a kamera rendszer kiépítéséről és kijelölt 10-12 helyet, ahova
térmegfigyelő kamerák lesznek elhelyezve.
- működik a tűzoltó testület, van egy kis vízszállító autónk, szeretnénk a tűzoltó szertárt
is kibővíteni, hogy továbbra is hatékonyan tudjunk működni.
Kulturális bizottság elnöke – Rózsa Beatrix beszámolója:
Kultúrális bizottság is megkezdte a munkáját, szeretnénk tovább folytatni a kitűzött célokat. 4
rendezvényt szeretnénk a 2019-es évben megvalósítani:
1.
2.
3.
4.

az 1848-49 forradalom és szabadságharc – megemlékezés március 17-én
Nemzetközi gyermeknap – június 3-án, ahol majd fellép az Alma együttes
Szent István napok – augusztus 23-24-25.
Advent megünneplése.

Ezekről a rendezvényekről még bővebben lesz informálva a lakosság.

Környezetvédelmi bizottság elnöke – Gombos Károly beszámolója:
-

legnagyobb probléma idén a hulladék lesz. Lesznek készítve szórólapok tájékoztatás
képpen a lakossság részére.
konténer szigetek lesznek kialakítva, cca. 10 helyre lesznek kihelyezve a községben.
A konténerek különböző színűek lesznek, egy helyen 3 konténer lesz elhelyezve.

Czakó Tibor beszámolója:
2018-ben mi nádszegiek 1757,04 t szemetet termeltünk, melyből mindössze 84,19 tonnát
szelektáltunk ki műanyag, papír, karton, üveg és elektrohulladék formájában. A maradék
1672,85 t az albári szemétdombon végezte, mint vegyes hulladék. Tehát mindössze a
szemetünk 5,03% - át szelektáltuk. A jobban teljesítő községek már most 40% fölött vannak.
Az európai parlament 2020-ra a kommunális szemét 50%-os újrahasznosítását írja elő
Szlovákiának.
Ahhoz hogy ezt Szlovákia meg tudja közelíteni a kormány ösztönzésként megemelte a szemét
tárolási/lerakási (sadzby za uloženie) illetéket.
A 2018-as 5,04,- EUR-ról három lépcsőben 33€-ra emeli 2021-ig. Tehát több mint 6,5 szeresére.
Ez számokra levetítve azt jelenti, hogy mi nádszegiek 2021-ben közel 47 000€-val fogunk
többet fizetni a szemetünkért ha nem teszünk semmit. Ezáltal elkerülhetetlenné válik az ún.
kukaadó drasztikus emelése.
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Az, hogy mennyivel leszünk kénytelenek emelni az csak is rajtunk lakosokon függ, mivel ez az
új rendszer attól teszi függővé az illeték nagyságát, hogy mekkora mértékben szelektálunk.
Minél nagyobb arányban szelektálunk annál jobb szorzót kapunk.
Mi a falu részéről bebiztosítjuk az összes információt, szórólapokat fogunk kiküldeni, amiben
részletesen le van írva, hogy mit hova szabad és nem szabad dobni. A szórólapon meg vannak
jelölve az ún. szelektáló szigetek/gyűjtőpontok a falu különböző pontjain, ahová kiszelektált
hulladékot lehet vinni. Mindez fent lesz a facebookon és a falu honlapján is.
Tervezünk ezzel kapcsolatban előadásokat szervezni az iskolásoknak az ovisoknak és a
lakosságnak is ahol feltehetik majd kérdéseiket. Kedvezményes áron akarunk komposztálókat
biztosítani.
Tavasztól őszig havonta egyszer ún. „Söpörd le a padlást!”- gyűjtéseket fogunk csinálni, amit
úgy képzelünk, hogy a lakosok kirakják az üveget, régi ruhákat, fölösleges bútorokat stb. és mi
összeszedjük. Szintén tervezzük összeszedni az ágakat az tavaszi/őszi fanyírások ideje alatt.
Erről mindenről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Ha valaki kivágja a fát otthon, az ágakat ki lehet vinni a gyűjtő udvarra. Füvet, gyomot és egyéb
kerti hulladékot szintén ki lehet hordani, csak fontos hogy ne keverjék össze a faágakkal és
különböző más hulladékkal. Ez azért fontos, mert ha a faágakat külön rakjuk az összes többi
szerves hulladéktól, akkor ezt egy külső vállalkozás ingyenesen ledarálja, elszállítja, és
igazolást kapunk róla, hogy újrahasznosítottuk.
A gyűjtőudvarról 2018-ban több mint 170t kommunális hulladékot szállítottunk el. Ez a teljes
kommunális hulladékunk több mint 10%-a ami anyagilag szintén a falut terhelte. Ezért
tervezzük a gyűjtőudvar működésének megreformálását is. Ezzel kapcsolatban folyamatban
van egy tervezet kidolgozása, melyet a környezetvédelmi bizottság a köv. munka
megbeszélésen a képviselő testület elé tár.
10. A főellenőr beszámolója a 2018-as év ellenőri tevékenységéről
Cserkó Margit, főellenőr asszony beszámolót tartott a község 2018-as évi pénzügyi ellenőrzési
tevékenységéről. /lásd. melléklet/
A KT tudomásul vette a főellenőr asszony beszámolóját.
11.Vita
Mgr. Kacz Éva beszámolója az iskolaigazgató választásról:
Az 596-os számú 2003-as törvény alapján az iskolák igazgatóinak (mindegy milyen tannyelvű)
a kinevezése 5 évig tart. Vagyis 5 évre kap megbízást, minden 5 évben ismételni kell a
választást. Az iskolaigazgatót az Iskolatanács választja és a polgármester nevezi ki.
Az Iskolatanács tagjai, ugyanezen törvény alapján nagyon sokrétűek, pont azért, hogy ne egy
érdekcsoport akarata érvényesüljön a választásokon, hanem lehetőleg minden érintett félé. Így
az Iskolatanácsban képviseltetve vannak a
- pedagógusok, a
10

-

-

nem pedagógiai alkalmazottak (pl. bérelszámoló, takarítónő, bárki, aki az iskola
alkalmazottja, de nem pedagógiai tevékenységet folytat), a
szülők (és a tévedést elkerülendő, nem automatikusan a szülői szövetség elnöke,
alelnöke, vagy akkit a SZSZ megbíz, hanem összülői értekezleten dönt az IT tagjáról az
összes szülő),
ugyanez még egyszer az ovi részéről és természetesen a
községet képviselő személy, hiszen a község a fenntartója az intézményeknek.

Polgármester nem lehet az IT tagja, mivel ő nevezi ki az Iskolatanács által kiválasztott egyént.
A szlovák nyelvű alapiskolában augusztusban volt az igazgató választás, az iskola tanács úgy
határozott, hogy Petrovics Alenának szavaz bizalmat.
A magyar nyelvű alapiskola igazgatónőjének a mandátuma 2018. december 10-én járt le. Az
igazgató választásnak 2 jelöltje volt: Mgr. Gútai Mónika és Mgr. Szarka Zsuzsanna. Mindketten
eleget tettek a kiírási feltételeknek. 2018. november 5. volt a pályázat beadási határideje, amely
a mandátum lejártának idejétől számolódik vissza. Sajnos, ez épp az önkormányzativálasztások
idejére esett, amikor nagyon feszült volt a hangulat a faluban. November 9-én 12 pedagógus
petícióval fordult a polgármester, főellenőr asszony és az iskola tanács felé, mivel kétség merült
fel az akkori igazgatónő tisztségének ellátásával kapcsolatban, elsősorban a szabadságai
merítésével kapcsolatban. Továbbá petícióban a nevezett 12 pedagógus megfogalmazta, hogy
nem szeretett volna vele tovább együtt dolgozni.
Az igazgatónő hétfőn, november 12-én a községházán visszavonta a pályázatát és elállt a
pályázati megmérettetéstől. November 13-án Mgr. Szarka Zsuzsanna egyedül vett részt az
igazgató választáson.
Mgr. Gútai Mónika a továbbiakban nem kívánt az iskola pedagógusa sem maradni, november
30-án felmondott. Felmondását Deák László polgármester úr elfogadta. A 40 nap fennmaradó
szabadságát, amelynek a jogosságát/megalapozottságát a pedagógusok vitatták, kifizetésre
került.
Hasonló helyzetek elkerülése végett, az első intézkedéseim egyike volt, hogy
beléptetőrendszert szereltettem az összes intézményünkbe, az iskolába, óvodába és a községi
hivatalba is. Bármilyen visszaélés a rendszerrel azonnali elbocsátáshoz vezet.

Czakó T.: Vállalkozói zóna – hatályos az építkezési engedély, az út és a letérősáv kivitelezésére
6 céget szólítottunk meg. Februárban alá lesz írva a szerződés a kivitelezővel. Folyik a tárgyalás
a víz és a kanalizáció kiépítésével kapcsolatban is. Ha szeretne valamelyik vállalkozó ott
vállalkozni, jelentkezzen nálam vagy a polgármesternél.
Mgr. Kacz Éva: az OTP bank kéri, hogy a KT hagyja jóvá a hivatalból kinevezett személyeket
banki átutalások intézésére.

2019/II/10 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta az önkormányzat Képviselő – testülete által
meghatalmazott jogosult személyek kinevezését, banki átutalások intézésére kettős aláírások
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mellett az OTP bank feltételeként /Mgr. Kacz Éva, Borka Árpád, Kürti Tímea, Juhos Erzsébet,
Mgr. Hromoda Éva/.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:
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1 /Ing. Forró Z./
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Borka L.: A kommunális hulladék ára meg lesz emelve?
Czakó T.: Az a cél, hogy a kommunális hulladékot minél jobban kiszelektáljuk. A 2019 évi
mutató fogja megmutatni, hogy 2020-ban, hogy fogunk fizetni.
Rajcsányi J.:
- az orvosi rendelőnél nem lehet leparkolni;
- orvosi rendelőnél a behajtani tilos táblát tessék eltávolítani;
- szeretnénk a bicikli út kialakítását Majtény utcától egészen az új temetőig,
- miért van a „STOP“ tábla elhelyezve az orvosi utcából a templom felé vezető
kereszteződésnél?
Mgr. Kacz É.: ami a parkolót illeti az orvosi rendelőnél meg lesz oldva, amint az időjárás
engedi. Bicikli útnak és a jelzőtábla elhelyezésének utána nézek.
Juhos F.: Főszeren miért nem lett gyalogátkelőhely?
A villanyjavítások ne tartsanak háromnegyed évig és a jegyzőkönyvek miért nincsenek felrakva
a weboldalra?
Ing.Lukács R.: a gyalogátkelőre nem adott ki engedélyt a galántai Közlekedés Rendészet.
Mgr. Kacz É.: jegyzőkönyvekkel kapcsolatban – új adatvédelmi törvény lépett érvénybe 2018.
májusában, a kérvényekben személyi adatok vannak feltüntetve, ezért megfontolás tárgya volt,
hogy mit lehet közzé tenni a weboldalon.
Gútai Á.: Soha nem volt KT ülésen megtárgyalva az igazgató választás. Most miért volt téma?
Mgr. Kacz É.: Mivel mindenki ezzel szembesít engem és Deák Lászlót is. Nekem konkrétan
semmi közöm nem volt hozzá.
Kovács G.: Miért hagytunk egy jó szlovák szakos tanárt elmenni?
Mgr. Kacz É.: Az igazgatónő nem lett elüldözve, önszántából adta be a felmondását.
Juhos F.: Kanalizáció másik felével mi ujság?
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Mgr. Kacz É.: Egyenlőre nincs új pályázati kiírás.
Ing. Lukács R.: 3000 lakosra már igényelve volt a támogatás, a község még pályázhatna kb.
800 lakosra, de ez a pénzösszeg nem fedezné a kiépítést, mivel egyelőre csak 60% van kiépítve.
Ebből a 60%-ból a háztartások mindössze 30 %- a van rákötődve.
Gútai Á.: mivel az Agrimpex szövetkezet is végez szennyvíz kihordást, ha rákötődne mindenki
el bírná a tisztítóállomás? Az Agrimpex kérvénye miért nem volt tárgyalva – szennyvíz
kihordás?
Ing. Lukács R.: az elmúlt 2 év alatt kb 195 000 € volt ráfordítva a tisztítóállomás felújítására.
Mgr.Kacz É.: az Agrimpex kérvénye nem a KT hatásköre, hanem a polgármesteré.
Perina J.: Főúton a járdákat rendbe kellene tenni.
Juhos Z.: Ezzel egy céget fogunk megbízni, lesz foglalkozva a problémával.
Juhos F.: 30-as táblákat kellene elhelyezni a Főút-i szakaszon.
Juhos Z.: Utánanézünk.
Kovács G.: Hogy lehet Nádszegen egy út a Blazsek Csabáé? A község eladja az utcákat?
Ing.Lukács R.: Nem adjuk el az utakat, hanem próbáljuk vissza vásárolni. Viszont akkora
területről van szó, hogy még piaci ár alatti visszavásárlás esetén a falu egész éves
költségevetésének nagyjából a felébe kerülne.
Kovács G.: Miért nem lehet cserélni Blazsekkal területet (pl. ipari parkban), hogy az utak vissza
kerülhessenek a község tulajdonába?
Czakó T.: Ez fel lett ajánlva neki, de nem száll bele az infrastruktúra kiépítésébe, ami a feltétele
a cserének. Így nem lehet cserélni ezt a területet.
Bartalos L.: Blazsek úr hamis úton jutott hozzá a területekhez
Ing.Lukács R: Mi ez ellen már nem tudunk tenni. Ezért is nem adjuk el a tűzoltószertár mögötti
területet, mert mi a község javát nézzük és azt, hogy ha sikerül fejleszteni valamit, akkor még
lehessen hol. Sajnos mára már nem sok területe maradt a falunak, amit eladhatna, inkább
vennünk kéne a meglévőkhöz.
Lovas R.: Felkínálom a községnek megvételre a telkemet az orvosi rendelőnél.
Ing..Lukács R.: Rendben, megbeszéljük.
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13. Befejezés
Mgr. Kacz Éva polgármester asszony megköszönte a jelenlévők figyelmét és berekesztette az
ülést.
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