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Jegyzőkönyv
a 2019. március 22-én tartott képviselő-testületi ülésről

Jelenlévők:
-

Képviselő - testület tagjai a jelenléti ív alapján
a község polgármester asszonya
főellenőr asszony

1./ A Képviselő - testületi / KT/ ülésen Mgr. Kacz Éva polgármester asszony üdvözölte a
jelenlévőket és a helyi rendőrőrs igazgatóját Ing. Kosinszky György hadnagy urat, majd
megnyitotta az ülést.
A KT ülés a következő programjavaslat szerint folyt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A KT ülés megnyitása
A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása
Programjavaslat elfogadása
Polgármester beszámolója
Nádszeg község költségvetésének jóváhagyása a 2019-es évre
Lakossági kérvények elbírálása
A helyi rendőrfőnök beszámolója
Vita
Zárszó

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása
Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezte a következő
képviselőket:
1. Borka Árpád
2. Mgr. Balogh Juhos Melinda
3. Programjavaslat elfogadása
Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony javasolta az ülés programjavaslatának jóváhagyását.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0
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4. Polgármester beszámolója
Eltelt csaknem másfél hónap az utolsó képviselő testületi gyűlés óta, sok minden történt
a faluban, próbáltuk az utolsó gyűlésen elmondott terveket valóra váltani.
1. Építkezések
Elkezdtük az építkezéseket több helyen, van ahol már befejeztük, van ahol még folyamatban
van.
Az elsődleges szempont az építkezéseinknél a költséghatékonyság! Mindent próbálunk annyira
költséghatékonyan megoldani, amennyire csak lehet, mindezt úgy, hogy az ne menjen a munka
minőségének a kárára. Hogy konkretizáljam is a munkát, amit végzünk:
-

3 darab szemétsziget el lett készítve;
Az orvosi rendelő körül folyamatban van a parkoló kialakítása, reményeink szerint az
elkövetkező hetekben elkészül.
Elkezdtük a vízelvezetés gondjának megoldását a faluban, árkosítással, elvezetéssel.
Ahol ez sem fog segíteni, vízelvesztők lesznek kialakítva; ez is olyan tétel, ami
elképesztően megterheli a falu költségvetését, hiszen sebes eső esetén, mikor egyszerre
nagyon sok eső leesik, több száz euróba kerül a faluban összeszedni a vizet csak egy
alkalommal. Ha kiszámítjuk éves szinten, hogy mennyiről beszélünk, az kiteszi egyikmásik vízvesztőnek az árát. Tehát a falu vezetősége azon dolgozik, hogy oldjuk meg
úgy a problémát, hogy az tartós is legyen és ne kelljen ügyeletben állni a legkisebb
esőzésnél 2-3 embernek, technikának.

2. Illegális szemétlerakat
A másik témánk egy meglehtősen kellemetlen téma, de úgy gondolom, mindenkinek joga van
tudni, hogy mi zajlik a faluban. Decemberben kapott a környezetvédelmi minisztérium,
a a szlovák környzetvédelmi hivatal (SIŽP), a regionális és közegészségügyi hivatal, járási
ügyosztály és még sokan mások is egy anonim beadványt, mi szerint a tócsapart másik részén
illegális szemétlerakat található veszélyes hulladékkal. Januárban elkezdődött a kivizsgálása az
ügynek, születtek beszámolók és most már a büntetőeljárás zajlik. Most mérik fel a kárt.
A vizsgálat még nincs lezárva, folyamatban van, ezért erről nem tudok és nem is akarok többet
mondani.
Felhívom a figyelmet arra és óva intek midnenkit attól, hogy bármilyen területrendezést
építkezési hulladékkal próbáljon megoldani. Egy bizonyos kárösszegen fölül ez büntetőeljárást
von/vonhat maga után. Építkezési hulladékkal akkor lehet tölteni a kertet, házhelyet bármit, ha
az ún. értékesített építkezési hulladék.
Még egyszer nyomatékosan megkérek mindenkit, hogy ne töltsenek területet építkezési
törmelékkel, mert szabálysértés, amely büntetést von maga után ill. egy bizonyos kárösszeg
után törvénysértés.
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3. Szemét ügyek
Dícséret illeti a falu lakosságát, elkészült a statisztika, és a falu tavaly 22,99%-os szelektálást
végzett. Ez nagyon jó eredmény, de beleszámolódott minden, amit csak bele tudtunk számolni.
Ez idén arra elég, hogy a tavalyi 5,-EUR-os illetek, most „csak“ 10,- EUR-ra emelkedett. Ha
ez ezen a szinten marad, akkor jövőre ugyanezért a teljesítményért 22,- EUR-t fogunk fizetni
Kiépültek a szemétszigetek. Még nincsenek teljesen készen, de a lehetőséget meg akartuk adni,
hogy mindenkinek elérhető legyen.
Ezért kérem, a szelektív kukákba csak azt dobjanak, ami oda való, mert ez is egy óriási munka,
mire a szelektíven összeszedett szemetet kiválogatjuk. Most még csak-csak velebírunk, hiszen
még csak 5 helyen van szelektív szemétsziget, de ezt a számot terveink szerint év végéig
feltornázzuk 10-re, akkor már tarthatatlan lesz a válogatás. Aki nem kapott vagy elfújta a szél
a használati utasítást, az bejöhet a községi hivatalba és vihet, amennyit akar.
Tervben van a gyűjtőudvar munkájának a megreformálása is. Elsősorban elérhetővé akarjuk
tenni azoknak is, akik esetleg a falun kívül dolgoznak és nem érnek haza a nyitvatartási idő
alatt. A nyári időszakban ezért szerdánként hosszú napot tartunk, vagyis nem 8-tól 4-ig lesz
nyitva, hanem 11-től 7 órig, természetesen szombaton pedig délig.
Ezenkívül májusig úgy tervezzük a gyűjtőudvar fog tudni fogadni bármilyen szemetet, addigra
elkészül valószínűleg a nagy terhelésű mérleg, aminek a segítségével építkezési hulladékot
lehet majd kihozni. Ezt az aktuális árlista szerint, amennyiért tőlünk átveszi a feldolgozó üzem,
annyiért le lehet adni.
A közeljövőben kikerülnek a háztartási zsiradékok és olajgyűjtő edények, szintén
a gyűjtőudvarba. Egyenlőre kísérleti jelleggel, megpróbáljuk megismertetni a lehetőséget a falu
lakosságával, ha sikere lesz, akkor bővítjük. Viszont, az olajnál is tudatosítanunk kell, hogy egy
liter olaj (mindegy, hogy gépolaj, vagy háztartási olaj) 2 millió liter ivóvizet tesz tönkre. Erre
gondoljunk, amikor kilöttyintyuk a lefolyóba a rántott hús utáni olajat...
Még pár szó a gyűjtőudvarunkról. Többen megállítottak, hogy mikor jelenti a mikrofon, hogy
ez vagy az van a gyűjtőudvaron, nem teljesen egyértelmű, hogy miről beszélünk. A gyűjtőudvar
az valójában a régi szemétdombunknak a helyén van a futballpálya mellett. Oda le lehet adni
a szemetet, a régi rendszer, hogy kiviszem, lefordítom, már nem működik.

4. Favágások
Favágások történnek a faluban. Még március 31.-ig lehet, utána már nem lehetséges fákat
kivágni. Természetesen nem csak vágjuk a fákat, hanem ültetjük is, tavaly 100 fa lett ültetve
a Szent István társulat rendezésében, idén a környezetvédelmi bizottság fog cca. 25 fát ültetni.
Próbálunk őshonos, nem gyorsan növő és főleg nem allergén fákat ültetni.
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5. Folyamatos fejlesztések történnek a községi intézményekben is.
Az óvodában a héten szereltek még kettő kinti játékot, ez még pályázatból maradt maradék
támogatásból valósult meg.
Az iskolában is zajlanak a megújulási munkák, fel lett újítva a pince, illetve más egyéb munkák
is el lettek végezve. Jövő hétre sikerült lehozni egy kiállítást az iskolába a magyar Nobel díjas
orvosokról.
A kultúrházban is próbáljuk bővíteni a szolgáltatásokat. Lehet jelentkezni a zongorán kívül
más hangszeres képzésre. Illetve szeptembertől reményeink szerint útjára sikerül indítani az új
ifjúsági énekkart, ami a Zsálya utánpótlása is lehet majd. Büszkék vagyunk a Zsályára, nem
szeretnénk csak nézni és hagyni, ahogy elfogynak belőle a hangok, megteszünk mindent azért,
hogy utánpótlást neveljünk. Ugyanez érvényes a fúvószenekarra is, keressük a módját, hogy
hogyan tudnánk utánpótlás nevelésben segíteni a csapatnak.
Két nagy hírű csoportosulásról van szó, nem szeretnénk, ha rajtunk múlna, hogy megszűnjenek.
6.
Ápoljuk a testvértelepülési kapcsolatokat, szervezés alatt áll egy nyári táborozás
a gyerekeknek – jutalomkirándulásként.
7.
Lezajlottak a választások, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a részvételt, hogy élt
demokratikus jogával. Nagyon szépen köszönöm a választási biztosoknak és a községi
alkalmazottaknak is a munkát, megterhelő egész nap ülni és várni a választókat s utána
tisztességgel és becsülettel számolni, adminisztrálni az eredményt.
Buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt a köztársasági elnöki választások második fordulójában
is, hiszen nem mindegy, hogy országunkat ki képviseli a jövőben. Ha nem megyünk el, nem
tudjuk befolyásolni az eredményt.
8.
Köszönet a pedagógusoknak az áldozatos munkájukért, szintén a március 15.-ére
szervezett műsor elkészítéséért, és külön köszönet a gyerekeknek, akik részt vettek a műsorban.

5. Nádszeg község költségvetésének jóváhagyása a 2019-es évre
Cserkó Margit, főellenőr asszony ismertette szakmai álláspontját a 2019-es évi költségvetés
javaslathoz - mely ki volt függesztve a község hirdetőtábláján és a község weboldalán.
(lásd. 1.sz. melléklet)
Mgr. Gányi Zsolt, Pénzügyi bizottság elnökének prezentációja a község 2019-es évi
költségvetéséről. (lásd. 2.sz. melléklet)
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2019/III/1 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a község 2019-es évi költségvetését, mely 15
napra ki volt függesztve a község hirdetőtábláján és a község weboldalán.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

6. Lakossági kérvények elbírálása
1.sz. kérvény – Wiegman Freerk, Wiegman Anna, Nádszeg 536
2019/III/2 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
Wiegman Freerk és felesége Anna, Nádszeg 536 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község
tulajdonában lévő földterület 22 m2 megvásárlását az Általános érvényű rendelet alapján.
/parc.sz. 696/3/
Eladási ár: 22 m2 x 1 € . Összesen: 22 €.
Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

2.sz. kérvény – Westembrik Monika, Kittse
2019/III/3 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
Westembrik Monika, lakhely: Kittse, kérvényét a község tulajdonában lévő 450/7 sz. parcella
megvásárlását. Eladási ár: 20 €/m2.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0
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2019/III/4 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, hogy
a kérvényező Westembrik Monika, lakhely: Kittse, a többi résztulajdonossal rendezze a a
fennmaradó területet, majd ezek után a község eladja a kérvényezőnek a ráeső részt. /parc.sz.
443/2, 443/3, 443/4/
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

3.sz. kérvény – Sárkány Erzsébet, Sárkány Árpád – Nádszeg 1014
2019/III/5 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
Sárkány Erzsébet és Sárkány Árpád, Nádszeg 1014 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község
tulajdonában lévő földterület, parc.sz. 2662/41 - 168 m2 megvásárlását, melyet vállalkozási
célra használ. Eladási ár: 30 €/m2.
Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

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

4.sz. kérvény – Melicher Zoltán és Edit, Nádszeg 242
2019/III/6 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
Melicher Zoltán és Edit, Nádszeg 242 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a vízelvezetési probléma
megoldását úgy, hogy a község árkokat alakít ki ill. szikkasztókat az esővíz elvezetésére.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0
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5.sz. kérvény – Bugár Károly, Nádszeg 227
2019/III/7 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta,
Bugár Károly, Nádszeg 227 h.sz. alatti lakos kérvényét, járdaszél kialakítását, mivel a járda a
község tulajdonában van.
Szavazás:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

10
10
0
0
0

7. A helyi rendőrfőnök beszámolója
A helyi rendőrőrs igazgatója Ing. Kosinszky György hadnagy úr beszámolója:
-

-

a helyi rendőrségnek 7 község van a jogkörében, jelenleg 11 alkalmazottal működnek
a községben a közbiztonság nagyon jó, büntetés a kerékpárosokra csak nagyon ritka
esetben fordul elő, alkoholos fogyasztás esetén eljárást indítanak
lopás problémákkal 266 € felett már a galántai rendőrségi hivatal foglalkozik
drogproblémákat – a galántai és nemzeti nyomozói hivatalnak adják át
házassági és szomszéd problémák – ez a legtöbbet előforduló probléma amivel a
községben foglalkoznak
telekügyi és üzleti problémák nem a rendőrséghez tartoznak
idős emberek ellen elkövetett bűncselekmények nagyon elterjedtek a környező
falvakban, időnként ki kell hirdetni a hangszórón, hogy az emberek figyeljenek ezekre
a bűncselekményekre
közeli személy feljelentése egy idő után visszavonható, nem közeli személy
feljelentése nem vonható vissza.

Mgr. Kacz Éva polgármester asszony megköszönte, hogy Ing. Kosinszky György – hadnagy
úrnak, hogy részt vett az ülésen és beszámolót tartott a község közbiztonságáról.
8. Vita
Nem volt hozzászólás.
9. Zárszó
Mgr. Kacz Éva polgármester asszony megköszönte a jelenlévők figyelmét és berekesztette az
ülést.
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