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Jegyzőkönyv 

 a 2019. június 19-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, majd   megnyitotta az ülést.  

A KT ülés a következő programjavaslat szerint folyt: 

1. A KT ülés megnyitása  

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása  

3. Programjavaslat elfogadása  

4. Polgármester beszámolója 

5. Független könyvizsgáló jelentése 2018-as évről 

6. Nádszeg község zárszámadásának jóváhagyása 

7. Nádszeg község főellenőr asszonyának munkaterve 2019  2. félévére 

8. Lakossági kérvények elbírálása és jóváhagyása 

9. A község határozatainak jóváhagyása 

10. Vita  

11. Zárszó 

 

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony  jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezte a következő 

képviselőket: 

1. Gombos Károly 

2. Ing. Lukács Róbert 
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3. Programjavaslat elfogadása 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony javasolta az ülés  programjavaslatának jóváhagyását. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:        11          

Igen:         11  

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

4. Polgármester beszámolója   

 

A speciális iskola 

Március környékén megkeresetek a kerületi oktatási hivatal részéről, hogy megszűnik a tallósi 

speciális alapiskola, amelyet több nádszegi gyerek is látogat. Szám szerint 8 gyermek, 

különböző évfolyamokban. Ha megszűnik, automatikusan adta magát a kérdés, hova fognak, 

milyen iskolába járni ezek a gyerekek, miután a tallósi 50 éves múltra visszatekintő iskolába 

már nem járhatnak.  

A kerületi oktatási hivatal megkeresésére, számba vettük annak lehetőségét, hogy Nádszegen 

az iskola egyik folyosóján alakítanánk ki egy iskolarészt ennek az iskolának, ahová 

szeptembertől 16 gyerek járt volna, ebből 7 nádszegi. Az iskola kapacitását 20 gyerekre 

terveztük. A kerület biztosított minket a támogatásáról és anyagi hozzájárulásáról az iskola 

áthelyezéséhez. Megszólítottuk a közegészségügyi hivatalt, hogy a technikai normák szerint 

mi az, amin feltétlenül változtatni vagy módosítani kell. A helyzetfelmérés után, javasolták 

egy 70 m
2 

helység hozzáépítését a folyosóhoz. 

Mivel, ahogy már mondtam, én a nyitott önkormányzás híve vagyok, a hírt nem titkoltuk, 

éppen ellenkezőleg. Az igazgatónővel megadtuk a lehetőségét annak, hogy mindenki 

nyilatkozzon a kérdésről, a nádszegi székhely illetve a másik két lehetőség közül választva.  

Mindkét iskola tantestülete egyöntetűen kiállt a gondolat mellett, hogy speciális alapiskola 

létesülhessen Nádszegen. Mérlegeltek és értékelték, hogy ez egyrészt szakemberek, technika 

és hozzájárulás formájában csupa pluszt jelent iskoláinknak.  

Másrészt a szülők is, ugyan nem egyöntetűen, de döntő többségben amelett tették le 

a voksukat, hogy létrejöhet Nádszegen a speciális alapiskola.  

Akinek a kérdésben végül is döntő szava volt, az a kerületi oktatási hivatal volt, aki viszont az 

egész projektet végülis keresztülhúzta, azzal, hogy nem finanszírozhatja a közegészségügyi 

hivatal által definiált feltételek mentén az átépítést. Mivel a községnek nincs erre a célra 

tervezve anyagi háttere, a témát lezártuk. 

Zajlanak a munkák a faluban, nagy léptékben megemlíteném ezeket is. 
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- Az hangszórók kábelének rekonstrukciója; korszerű optikai kábelekre cseréljük 

a meglévő kábeleket. Ha az optikai kábel rendszere kiépül, akkor tovább lehet 

esetleg lépni ennek a kábelnek a kihasználásával az internetfelhasználás felé. 

 

- Játszótér – pályáztunk és nyertünk játszótérre pénzt, de sajnos nem eleget ahhoz, 

hogy teljesen újat tudjunk létrehozni. Ezért a meglévő játszótér rekonstrukciójába 

fektettük a pályázaton elnyert pénzt.  

 

- Ha már a játszótérnél és a szabadidős tevékenységnél tartunk, akkor 

megemlíteném, hogy a műfüves pályát községi hozzájárulással sikerült felújítani. 

Innen is nagyon szépen köszönöm minden önkéntesnek a segítséget, aki 

hozzájárult, hogy ez megvalósulhasson. A műfüves pálya mellett továbbá tervben 

van a strandröplapda pálya rendbetétele is, ill. egy szabadtéri edzőterem 

kialakítása az iskolaudvarban. 

 

- Kátyúzás, útjavítás – erre a célra a költségvetésben  el lett csoportosítva 50 000,- 

EUR; erre sajnos nincs pályázat, ezt saját pénztárcánkból kell megoldanunk. 

Jelenleg készítjük elő az aszfaltozás dokumentációját, elindítottuk a közbeszerzést. 

Erről bővebben majd az építésügyi bizottság fog beszámolni. A kisebb lyukak 

kátyúzása folyamatosan zajlik a faluban. 

 

- Szúnyogirtás – A szúnyoggyérítésre falunkban pénteken éjjel (június 14-én) 

került sor, 10:30-tól, fél 3-ig folyamatosan. Minden utcába bementünk, a Forró 

partot is külön lefújtuk, a temetővel szembeni kis erdőt, a temetőt, ill, 

a futballpályát is.  

 

Sok helyen elhangzik kritika, hogy több lett a szúnyog, miért nem levegőből fújjuk 

repülővel és így tovább.  Amit erről az egész permetezésről azért tudni illik, az az, 

hogy ez kb. 7000,- EUR-ba fog kerülni a falunak. Kaptunk igéretet arra, hogy 

a minisztérium átfizeti, de amíg nincs átfizetve, addig sajnos vagy elhisszük vagy 

nem, kifizetni ki kell. Sajnos több szúnyogirtó cég is elutasította, hogy Nádszegre 

jöjjenek, mert nem voltak az előző években kifizetve.  

 

- A gyűjtőudvaron készül a nagy teljesítményű ipari mérleg; bővíteni szeretnénk 

a gyűjtőudvarunk szolgáltatásait, hogy minél több mindent ki lehessen hozni 

szelektálva a gyűjtőudvarra. Ez végeredményben év végén jól jön majd a szelektív 

szemétgyűjtés százalékos kiszámításánál.  

Ha már egyébként itt tartunk, akkor engedjék meg, hogy mik a szelektív gyűjtéssel 

a tapasztalatok. A komunális vagy a háztartási szemetünk kevesebb volt az elmúlt 

időszakban, mint tavaly májusig. Ami probléma mentesen zajlik, az üvegek 

szelektálása, ott nincs nagyobb gond. A papír is nagyjából ott landol, ahol kellene 

neki, de itt megkérnék mindenkit, hogy próbálja a kartonokat összelapítani.  
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Amivel a legnagyobb gond van, az a műanyag szemét. A szelektív kukákba is csak 

az mehet, amit a szemeteszákba rakunk, amit kiteszünk a ház elé. Vagyis, fólia, 

festékes kanna, polieszter, slág, bicikligumi és még sorohlatnám, nem mehet 

a műanyag konténerbe! Csakis a tiszta műanyag flakonok – víz vagy üdítő után, 

táskák, zacskók, kimosott joghurtos, tejfölös dobozok, folyékony mosószer, 

mosogatószer utáni dobozok. Ill. a kicsit más kategória, de ide tartozik az is, 

a  kimosott tetrapak dobozok (összelapítva) és a pléh dobozok. 

 

- Zajlik az orvosi rendelő felújítására vonatkozó közbeszerzés; ide ablakcseréket, 

ajtócseréket és fűtéscserét terveztünk. Aki elmegy a rendelőhöz, az láthatja, hogy 

1974-ben volt építve az az épület, és a nyílászárók is abból az időből származnak. 

Számításaink szerint, a fűtésszámla és az ablakcseréből adódó hőveszteség 

megszűnése rövid időn belül vissza hozza ennek az invesztíciónak az árát. 

A betegek komfortérzete pedig mindennél fontosabb. 

 

- Zajlik egy polgári és egy önkormányzati összefogás a forgalom elterelését 

illetően. Ugye, senki nem vonja kétségbe, hogy a teherforgalom, ami községünkön 

keresztül megy, már-már az elviselhetőség határát súrolja. Szerveztünk ezért egy 

találkozót, ahol a Nádszeg – Taksony vonalat, illetve a Szerdahely-Galánta vonal 

községeit próbáljuk összefogni, hogy megoldást találjunk. Egyelőre a fizetőssé 

tétel lehet megoldás vagy a behajtani tilos 20 t feletti teherforgalom számára 

ezeken az útvonalakon. Amit fontosnak tartok elmondani, az az, hogy nem 

egymástól elszigetelve próbáljuk megtalálni a megoldást a problémára. Ezért 

szeretnék egy társulást létrehozni a környező falvak vezetésével, méréseket 

bebiztosítani, hogy ténylegesen milyen a zaj, a forgalom és a vibráció mértéke, 

meghaladja e az egészségügyi kockázatot. Aztán, ha minden alap információ 

a kezünkben van, elindítanánk a petíciót a lakosok körében a forgalom 

eltereléséért.  

 

Fontosnak tartom elmondani, hogy szerettem volna elérni, hogy a nyári szünet alatt legyen 

a szülőknek lehetőségük a faluban nyaraltatni a gyerekeket. Ezért az óvodai nyitvatartást 

meghosszabítottuk 2 héttel, és az óvoda fogadja a gyerekeket egész július hónap folyamán. 

Pont ilyen megfontolás kapcsán igyekeztük megteremteni a lehetőségét annak is, hogy 

a nagyobbacska, iskolás korú gyerekek is megtalálják a programjaikat a faluban. Ezért, július 

hónap minden hetére a faluban lesz tábor, amire lehet jelentkezni. Bővebb információkat majd 

a Hírharangban olvashatnak.  

A gyermeknap kapcsán, engedjék meg, hogy itt is megköszönjem mindenkinek, aki részt vett 

a szervezésben, hozzátette a maga kis munkáját, ötletét, palacsintáját, sütijét, mert 

csodálatosan sikerült rendezvény volt. Nem csak a falun belül, de a falun kívül is nagyon jó 

volt a visszhangja. Családias volt, biztonságos, jó idő volt és a mentősökön kívül, mindenki 

aki megígírte, hogy ott lesz, ott volt.  
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Nem is tudom felsorolni a segítőket, támogatókat, mert olyan sokan voltak. Köszönöm ezért 

innen minden gyermek nevében! Szkeptikus voltam a pályát illetően az elején, mikor először 

találkoztam az ötlettel, nagyon barátságosnak találtam az előző évfolyamokban, ahogy a falu 

közepét betöltötte a gyereksereg. De a változás az élet előrevivője, kipróbáltunk egy másik 

helyszínt és szerintem a futballpálya is tökéletesen megfelel a célnak.  

 

A búcsú és a Szent István nap megünneplése. Augusztus 23-24-25-én fog megvalósulni.  

A búcsúsok januártól foglalják a helyet, ahol föl fogják állítani a körhintákat és a különböző 

attrakciókat. Rekordbevételt sikerült belőlük a falu számára kisajtolni, vagyis 2600,- EUR-t. 

Eddig 600,- Eur volt az összbevétele a községnek a búcsúsok bérleti díjából.   

Ringlispílek, körhinták, hullámvasutak és minden, amit megszokhattunk.  A megszokott 

Szent István napi ünnepség szintén a búcsú időpontjára van ütemezve és szintén a falu 

közepén, a Jednota és a posta előtti téren. A Szent István napok péntektől vasárnapig tart 

majd, a búcsú pedig, megszokottan vasárnap - hétfő. Lesz koszorúzás, néptáncbemutató, 

koncertek, Ifjú szívek előadás és még sok más program. 

 

5. Független könyvizsgáló jelentése 2018-as évről 

Mgr. Gányi Zsolt a Pénzügyi bizottság elnöke ismertette a jelenlévőkkel a község független 

könyvvizsgálójának  2018-as évi jelentését. A község könyvvizsgálója /audítor/ az egész év 

folyamán dolgozik, és a következő év áprilisában készíti el a könyvvizsgáló  jelentését. Ez 

a dokumentum /Správa nezávislého audítora/ megtalálható a község weboldalán és 

hirdetőtábláján. /lásd 1.sz. melléklet/ 

 

 Nádszeg község Képviselő-testülete tudomásul vette a független 

könyvvizsgáló jelentését a 2018-as évről. 

 

6.Nádszeg község zárszámadásának jóváhagyása 

 

Mgr. Gányi Zsolt a Pénzügyi bizottság elnöke ismertette a jelenlévőkkel a község 

zárszámadását a 2018-as évről, mely szintén 15 napra ki volt függesztve  a község 

hirdetőtábláján a nyilvánosság részére, és a weboldalon. /lásd. 2.sz. melléklet/ 

A Pénzügyi bizottság elnökének észrevételei a zárszámadáshoz: 

- Adó és illetékek: nincsenek 100 %-ra megfizetve 

- Nem lakás céljára használt épületek /ingatlan vállalkozás/ bérleti díja: ezeket 

a szerződéseket át kell értékelni 

- Szennyvíz tisztítása: kiadás kb. 50 000 €/év + 40 000 € a hitel /kanalizáció/ 
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- Energia: a község tulajdonában lévő épületek energia fenntartása kb. 80 000 €/év/. Az 

épületeket modernizálni kellene. 

Cserkó Margit főellenőr asszony álláspontja a zárszámadásról. /lásd. 3.sz.melléklet – 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k  návrhu záverečného účtu obce  Trstice za rok 2018/ 

 

 2019/VI/1 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta a község 2018-as évi zárszámadását feltétel 

nélkül, mely 15 napra ki volt függesztve a község hirdetőtábláján és a község weboldalán 

Jelenlévők:  11 

Igen:   10  

Nem:     1 /Ing. Lukács R./  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

7. Nádszeg község főellenőr asszonyának munkaterve 2019  2. félévére 

 

2019/VI/2 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a főellenőr ellenőrző tevékenységének 

munkatervét a 2019-es év 2. félévére, mely ki volt függesztve a község hirdetőtábláján és a 

község weboldalán. /lásd. 4. sz. melléklet/ 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:   11 

Igen:                   11 

Nem:      0  

Tartózkodott:     0 

Nem szavazott:    0 

 

8.Lakossági kérvények elbírálása és jóváhagyása 

1.kérvény – Csemadok helyi szervezete – Nádszeg 

 

2019/VI/3 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Csemadok helyi szervezetének anyagi 

támogatásáról szóló kérvényét a 2019-es évre. A jóváhagyott összeg: 1000,- EUR. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 
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2. kérvény – Nádszegi fúvósok 

 

2019/VI/4 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Nádszegi fúvósok anyagi támogatásáról 

szóló kérvényét a 2019-es évre. A jóváhagyott összeg: 500,- EUR. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

3. kérvény – Galambászok helyi szervezete 

 

2019/VI/5 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Galambászok helyi szervezetének anyagi 

támogatásáról szóló kérvényét a 2019-es évre. A jóváhagyott összeg: 500,- EUR. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

4. kérvény – Nádos néptánccsoport 

 

2019/VI/6 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Nádos néptánccsoport anyagi 

támogatásáról szóló kérvényét a 2019-es évre. A jóváhagyott összeg: 1000,- EUR. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 
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5. kérvény – Kutyások helyi szervezete 

 

2019/VI/7 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Kutyások helyi szervezetének anyagi 

támogatásáról szóló kérvényét a 2019-es évre. A jóváhagyott összeg: 1000,- EUR. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

6. kérvény – Mátyusföld Magyar Összefogás Pt 

 

2019/VI/8 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Mátyusföld Magyar Összefogás Pt 

anyagi támogatásáról szóló kérvényét a 2019-es évre. A jóváhagyott összeg: 1000,- EUR. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

7. kérvény – Zsálya énekkar 

 

2019/VI/9 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Zsálya énekkar anyagi támogatásáról 

szóló kérvényét a 2019-es évre. A jóváhagyott összeg: 500,- EUR. 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 
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8.kérvény – Takács Tamás, Nádszeg 1312 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján tudomásul 

vette, Takács Tamás, Nádszeg 1312 h.sz. alatti lakos esővíz elvezetéséről szóló kérvényét, a 

bizottság javaslata, hogy az utcában ki kell alakítani az esőelvezető árkokat. 

 

9.kérvény – Silax s.r.o., Nádszeg 1320 

2019/VI/10 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, a 

Silax s.r.o., Nádszeg 1320 kérvényét, a község tulajdonában lévő földterület, parc.sz.   51/2 - 

60 m
2 

és 51/3 – 109 m
2
 megvásárlását, melyet vállalkozási célra használ. Eladási ár: 30 €/m

2
.  

Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

 

10.kérvény – Bugár Ilona, Nádszeg 636 

 

2019/VI/11 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján nem hagyta 

jóvá Bugár Ilona, Nádszeg 636 h.sz. alatti lakos kérvényét, a község tulajdonában lévő 663/1 

sz. parcella megvásárlását, a kérvényező ezt a területet továbbra is használhatja, rendben 

tarthatja.  

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 
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11.kérvény – Lovas Dénes, Nádszeg 349 

2019/VI/12 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, 

hogy a község megvásárolja a tulajdonostól  Lovas Dénes Nádszeg 349 h.sz. alatti lakostól a 

327/6 sz. parcellát – 374 m
2
, melynek a geometriai rajzát már a község elkészíttette.  

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

12.kérvény – Kondákor Julianna, Nádszeg 401 

2019/VI/13 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, 

Kondákor Julianna, Nádszeg 401 h.sz. alatti lakos kérvényét, a kérvényezett terület eladását 

és cseréjét az általános érvényű rendelet alapján. A kérvényező készíttessen geometriai rajzot 

a terület eladása és cseréje érdekében. Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező 

állja. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

13.kérvény – Nagy Dénes, Nádszeg 369 

2019/VI/14 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, 

Nagy Dénes, Nádszeg 369 h.sz. alatti lakos kérvényét, a 696/105 sz. parcella – 88 m
2
 és a 

696/106 sz. parcella – 49 m
2
 megvásárlást az Általános érvényű rendelet alapján. Eladási ár: 

0,30 €/m
2
.  

Összesen:   137 m
2
  x 0,30 € = 41,10 €. Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező 

állja. 
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Továbbá a KT jóváhagyta a 2313/565 sz. parcella – 20 m2 és a 696/107 sz.parcella 25 m
2
 

cseréjét. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0  

Nem szavazott:     0 

 

14.kérvény – V-STAV TRSTICE s.r.o., Nádszeg 1304 

Ing. Lukács Róbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Vágai Milan 2015-ben már kérvényezte 

az 1,3 ha főldterület cseréjét, az Építésügyi bizottság javaslata, hogy a község szeretné 

kiépíteni ezeket a területeket  /lakóövezet/. 

  

 

2019/VI/15 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján nem hagyta 

jóvá a V-STAV TRSTICE s.r.o. – 1,3 ha földcseréről szóló kérvényének felújítását. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     10 

Nem:       0  

Tartózkodott:      1 /Borka Á/  

Nem szavazott:     0 

 

 

15.sz.kérvény – Kovács Tibor, Czanik Mária, Faragó Beáta, Faragó László 

2019/VI/16 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján nem hagyta 

jóvá Kovács Tibor Nádszeg 146, Czanik Mária Nádszeg 501, Faragó László és Beáta 

Nádszeg 648 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a 2018/X/4 sz. határozat megszüntetését, a 

kérvényező Kohel Tamás továbbra is használhatja és rendben tarthatja a 663/1 sz. parcellát. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     10 

Nem:       0  

Tartózkodott:      1 /Forró Z./  

Nem szavazott:     0 
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16.sz.kérvény – Boglár Erika, Nádszeg  

2019/VI/17 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, Boglár Erika kérvényét, „Majtényon” – 

játszótér kialakítását a gyermekek részére és a terület rendbe rakását, a község támogatja a 

kérvényt és segítségét ajánlja technikával, munkásokkal. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     11 

Nem:       0  

Tartózkodott:      0 

Nem szavazott:     0 

 

 

17.sz.kérvény  – Matúz Zsuzsa , Nádszeg  

Mgr. Kacz Éva polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kérvényező 

problémájáról (nem járul hozzá, hogy Sárkány Lászlónak kocsmát/vendéglőt hozzon létre a 

szomszédságában)  KT nincs döntési kompetenciája. Ezt a Községi Hivatal Építésügyi 

osztályának kompetenciája. 

  

Ing. Lukács Róbert: az Építésügyi Hivatal jelenleg még várja az engedélyeket a járási 

hivataloktól. 

 

 

18.sz. kérvény – Szakál Éva, Nádszeg 

Mgr. Kacz Éva polgármester asszony javaslata: 

A harmadik országból származó állampolgárok uniós tagállam területén csak bizonyos 

feltételek mellett tartózkodhatnak. Ahhoz, hogy itt tartózkodhassanak hosszabb időn 

keresztül, mint amíg a turista vízum érvényes (vagyis 90 napnál tovább) engedélyezni kell 

a tartózkodásukat. Ezt az idegenrendészet (cudzinecká polícia) hagyja jóvá abban az esetben, 

ha a harmadik országból származó emberek minden törvény által előírt feltételnek eleget 

tettek.  

Ilyen feltételek, hogy egészséges, anyagilag önálló, hogy feddhetetlen, stb. és a község 

jóváhagyása arról, hogy a lakhatási feltételei eleget tesznek a jogszabályban előírtaknak. 

Ez azt jelenti, hogy legalább 12 m
2
 az első személynek és további 6 m

2 
a következő 

személyeknek. Illetve minimális lakhatási standard, pl. folyóvíz, kanalizáció és fűtés.  

A márciusban elfogadott törvénymódosítás értelmében, arról, hogy ezeknek a lakhatási 

feltételeknek eleget tesz e a kérdéses lakhely a község ad ki jóváhagyást.  

Az eddigi időszak folyamán a község nem adott ki egyetlen egy ilyen jóváhagyást sem, mivel 

meglátásom szerint a jogszabály nem tartalmazza azokat a feltételeket, hogy milyen esetekben 
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mondhat a község nemet. Mivel a törvény célja az, hogy az illegálisan itt tartózkodókat és 

a legálisan,  minden szabályt itt tartózkodókat elkülönítse egymástól a község nem szeretné 

gátolni és akadályozni a törvény betartását. Viszont az sem fenntartható állapot, hogy 

korlátlanul, mindenféle szabályozás nélkül jöhetnek-mehetnek a 3. ország állampolgárai. 

Ezért javaslom, hogy a KT hagyja jóvá, hogy a legálisan itt tartózkodók esetén maximum 200 

külföldi vendégmunkásnak adja ki a község a lakhatási jóváhagyást, azt is csak abban az 

esetben, ha a lakhatási feltételek megfelelnek a jogszabályban foglaltaknak. Ezen személyek 

jelentkezzenek be a faluban átmeneti lakóhellyel és fizessék ki az ezzel járó illetékeket 

Válasz a kérvényre:  

- A törvény előírja, hogy bárki bárkit fogadhat az ottonába, a felelősség a tulajdonosé. 

- A lakosság személyi és vagyoni biztonsága a rendőrség feladata. 

- A személyek elszállásolása nem a község és a KT tudtával történt. 

- A külföldi személyek feddhetetlensége egyenlőre nem igazolt az Idegenrendészeti 

Hivatal átal. 

 

2019/VI/18 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a legálisan itt tartózkodók esetén 

maximum 200 külföldi vendégmunkásnak adja ki a község a lakhatási jóváhagyást, azt is csak 

abban az esetben, ha a lakhatási feltételek megfelelnek a jogszabályban foglaltaknak. Ezen 

személyek jelentkezzenek be a faluban átmeneti lakóhellyel és fizessék ki az ezzel járó 

illetékeket. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:       8 

Nem:       1 /Ing. Lukács R./  

Tartózkodott:      2 /Mgr.Gányi Zs., Ing. Forró Z./ 

Nem szavazott:     0 

 

19.sz. kérvény – Lakatos István, Nádszeg 

2019/VI/19 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete nem hagyta jóvá Lakatos István, Nádszegi lakos 

kérvényét, szociális lakás biztosítására. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     10 

Nem:       0  

Tartózkodott:      1 /Gombos K./  

Nem szavazott:     0 
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20.sz. kérvény – ROUTE 561 s.r.o., Királyrév 

Czakó Tibor tájékoztatta a jelenlévőket:  a villanyművek kérték, hogy a ROUTE s.r.o. 

kérvényezze a szerződés megkötését tárgyi teherre a harmadik személy számára, ugyanis a 

ROUTE vállalatnak van hatályos építkezési engedélye a területre, továbbá  azt, hogy a 

villanyművek  megtudják vásárolni a 36 m
2
 területet a községtől 100 €-ért a 4798/55 sz. 

parcellán trafoállomás kialakítására az ipari parkban. 

 

 

2019/VI/20 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta a ROUTE s.r.o. kérvényét, szerződés 

megkötését a villanyművekkel - tárgyi teherre a harmadik személy javára. /lásd melléklet/ 

 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:       9 

Nem:       0  

Tartózkodott:      2 /Czakó T. Ing. Forró Z./  

Nem szavazott:     0 

 

2019/VI/21 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta a ROUTE s.r.o. kérvényét, a község 

tulajdonában lévő 4798/55 sz. parcellán 36 m
2
 terület megvásárlását a Villanyművek részére 

trafoállomás kialakítására . 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:       9 

Nem:       0  

Tartózkodott:      2 /Czakó T. Ing. Forró Z./  

Nem szavazott:     0 

 

9.A község határozatainak jóváhagyása 

 

Nádszeg község képviselő testülete 2017. március 30-án majd 2017. július 31-én jóváhagyta  

az 1034/70-es, ill. az 1034/79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 parcella 

számú telek cseréjét V-stav s.r.o-val., a cég képviseletében -Vágai Milan. 

Amennyiben az eltelt időben nem sikerült tisztázni a becserélendő termőföldek mennyiségét 

és minőségét, illetve nem volt aláírva csereszerződés, javaslom a képviselőtestületnek a fent 

említett két határozat megszüntetését.  

A határozatok számai: 2017/III/11 és 2017/VII/10.  
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2019/VI/22 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta a község 2017-es évi határozatainak 

megszüntetését, határozati szám: 2017/III/11, 2017/VII/10, az 1034/70-es, ill. az 1034/79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 sz. parcella  cseréjét V-STAV s.r.o-val., 

Vágai Milan  képviseletében. 

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     10 

Nem:       0  

Tartózkodott:      1 /Borka Á/  

Nem szavazott:     0 

 

 

Mgr. Kacz Éva további javaslata:  

a fent említett parcellákhoz tartozó telkeket a község értékesítse, mégpedig olyan céllal, hogy 

a nádszegi illetőségű családok kérvényezhessék ezeket a telkeket. A község finanszírozza 

a közművesítéssel járó kiadásokat és olyan áron értékesítse, amennyibe a községnek 

a közművesítés kerül. Nem nyerészkedni akar ezen a község, hanem lehetőséget nyújtani 

olyan fiatal családoknak, akik Nádszegen képzelik el az életüket. 

Kérem a képviselőtestület tagjait, hogy hagyják jóvá az  említett parcellákon a közművesítés 

dokumentációjának elkészítésének.  

2019/VI/23 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, az 1034/70-es, ill. az 1034/79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 sz. parcella - közművesítés dokumentációjának 

készítésének elkezdését.  

Szavazás: 

Jelenlévők:    11 

Igen:     10 

Nem:       0  

Tartózkodott:      1 /Borka Á/  

Nem szavazott:     0 

 

Egyéb 

Ing. Lukács R.: aszfaltozás kialakítása községünkben – rengeteg utca utai várnak felújításra, 

az Építésügyi bizottság választása az úgyn. „Borsa“ utcára esett,  400 méter hosszú szakaszon 

lesz felújítva az út . 
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Mgr. Kacz É.: ezen a szakaszon az árkokat is meg kell nagyobbítani. Aki  nincs ezen 

a szakaszon még rákötődve a kanalizációra az mihamarabb lépjen kapcsolatba a Községi 

Hivatal alkalmazottaival. 

Ing. Lukács R.: kérünk mindenkit, akinek tudomása van róla, hogy nincs rendezve a talaj 

a háza alatt, minél hamarabb rendezze. 

Czakó T.: az ipari parkban kisebb területeket is lehet ezek után igényelni, néhány vállalkozó 

már megkeresett ez ügyben. 

 

10. Vita 

Bartalos L.: -  a vendégmunkások viselkedése a templom kertben istállóhoz illő 

- többen felkértek, hogy nem-e lehetne a temető hátsó részén is bejáratot nyitni 

a temetőbe. 

Mgr. Kacz É.: a vendégmunkásokat illetően ezt szeretnénk mi is elkerülni a faluba, de a 90 

napos vízumot nem tudjuk befolyásolni, de a rendrakás oldva lesz. 

- megoldást találunk a gyűjtőudvar felől kaput nyitni a temetőbe. 

Lovas R.: a kultúrház körül szintén „bordel“ van, a gyerekek minden éjjel itt kiabálnak. Mire 

vannak a rendőrök? 

Borka Á.: ez igaz, de a rendőr nem küldheti el őket. 

 

11.Zárszó  

Mgr. Kacz Éva polgármester asszony megköszönte a jelenlévők figyelmét és berekesztette az 

ülést. 

 


