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Jegyzőkönyv a 2021. áprili 23-án tartott Képviselő-testületi ülésről
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* a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében az aláírás személyi adat és nem hozható nyilvánosságra. A személyes
adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk,
amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.
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Jegyzőkönyv
a 2021. április 23-án tartott
Képviselő-testületi ülésről
Jelenlévők:
-

Képviselő- testület tagjai a jelenléti ív alapján
a község polgármester asszonya
1. A Képviselő testületi ülés megnyitása

A Képviselő- testületi (KT) ülésen Mgr. Kacz Éva polgármester asszony üdvözölte a jelenlévőket,
majd megnyitotta az ülést.
A KT ülés a következő programjavaslat szerint folyt:
A KT ülés megnyitása
A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása
Programjavaslat elfogadása
A főellenőr asszony nyugdíjbavonulási illetékének jóváhagyása a 11§ számú Tt. 369/1990-es
törvény értelomében a Községi önkormányzásról
5. Cserkó Margit kitüntetésének jóváhagyása
6. Vita
7. Az ülés bezárása
1.
2.
3.
4.

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

11
10
10
0
0
0
2

4. A főellenőr asszony nyugdíjbavonulási illetékének jóváhagyása a 369/1990-es a
Községi önkormányzásról szóló törvény 11§ - es cikkely értelmében

Cserkó Margit 6 évig volt a község főellenőr asszonya, aki ebben az időszakban a következő
tevékenységet folytatta magas szinten:
-

-

-

A község Általános érvényű rendeleteinek, irányelveinek és egyéb más dokumentumainak
kidolgozása a 2015, 2016, 2017, 2018-as években.
A község utcáinak megnevezése – kidolgozta a 2015-ös évben;
A főellenőr ellenőrzési tevékenységeinek kidolgozása az egyes években a SzNT Tt.
369/1990. sz. törvénye a községi önkormányzatokról, § 18 alapján;
A főellenőr asszony ellenőrzési tevékenységeinek munkaterve – kidolgozta fél évekre a
Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye a községi önkormányzatokról, § 18
alapján.
Az önkormányzat tulajdonával és vagyonával való gazdálkodás rendeletének kidolgozása
2016-ban, a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 369/1990. sz. törvénye a községi
önkormányzatokról, § 1 § 11 alapján.
Főellenőri állaspont kidolgozása a költségvetéshez az egyes években.
A községi „Alapokmány“ (Štatút obce) kidolgozása 2017-ben;
Ingatlan értékesítési szándékok kidolgozása a 138/1991 sz. törvény § 9a alapján;
A képviselő testületi ülések programpontjainak kidolgozása a 2015,2016,2017,2018
években;
Jegyzőkönyvek ellenőrzése a 2015,2016,2017,2018 években;
A község könyvelésének ellenőrzése.

Ezenkívül a főellenőr asszony jogosult volt a 6 év során az adminisztrációs és egyéb kiadásainak
átfizetésére, erre a 6 év során nem volt példa, egyszer sem kérvényezte.
Ezért Nádszeg község polgármesterasszonya és a Pénzügyi bizottság indítványozza, hogy
a főellenőr asszony nyugdíjbavonulása kapcsán nyugdíjbavonulási illetéket kapjon, ami 6 év után 2
havi fizetést jelent.
2021/IV/1 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete
❖ jóváhagyta
főellenőr asszony nyugdíjbavonulási illetékét (jutalmát) a 369/1990-es a Községi önkormányzásról
szóló törvény 11§ - es cikkely j) bekezdés értelmében az elmúlt 6 év munkájáért két havi bér
magasságában.
Szavazás:
Képviselők száma:
Jelenlévők:
Igen:

11
10
10
3

Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

0
0
0

5. Cserkó Margit kitüntetésének jóváhagyása
Cserkó Margit alapító tagja volt községünkben az MKDM pártnak 1990-ben, amelynek 1994-től,
1998-ig elnöke is volt. 25 évig minden önkormányzati választáson részt vett és képviselőként
minden választáson az élmezőnyben végzett. Számos bizottságot vezetett és volt a jegyzője.
Képviselői mandátumának befejezése után a község főellenőr asszonya lett, Tevékenységével
hozzájárult községünkben a pártok pluralitásához, amely a demokrácia alapelve. Cserkó Margit
kitartóan, 31 évig tevékenykedett a község közéletében és ezért Nádszeg község önkormányzata
kiemelkedő érdemeinek elismeréseként kitüntetésben részesíti.
2021/III/2 sz. határozat
Nádszeg község Képviselő-testülete
❖ j ó v á h a g y t a,
hogy kiemelkedő érdemeinek elismeréseként kitüntetésben részesíti Cserkó Margit főellenőr
asszonyt a 369/1990-es a Községi önkormányzásról szóló törvény 11§ - es cikkely j) és o) bekezdés
értelmében, aki 25 évig tagja volt minden szabadon választott képviselőtestületnek Nádszegen, majd
6 évig főellenőrként tevékenykedett a község érdekében. A kitüntetés netto 700,- EUR jutalékkal
jár. A kitüntetést átadja Nádszeg község polgármesterasszonya.
Szavazás:
Képviselők száma:
Jelenlévők:
Igen:
Nem:
Tartózkodott:
Nem szavazott:

11
10
10
0
0
0

6. Vita
Hozzászólás nélkül.

7. Az ülés bezárása
Mgr. Kacz Éva polgármester asszony megköszönte a jelenlévők figyelmét és berekesztette az ülést.
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