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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. 

 

 

 



  Jegyzőkönyv 

a 2021. június 30-án tartott  

képviselő-testületi ülésről 

 
Jelenlévők: 

Képviselő- testület tagjai                jelenléti ív alapján 

A község polgármester asszonya              jelenléti ív alapján 

A község főellenőr asszonya:               jelenléti ív alapján 

 

1. A KT ülés megnyitása 

 

A Képviselő- testületi ülésen Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony üdvözölte a jelenlévőket 

és megnyitotta az ülést. 

A KT ülés a következő módosított programjavaslat szerint folyt: 

1. A KT ülés megnyitása  

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása  

3. Módosított programjavaslat jóváhagyása 

4. Polgármesteri beszámoló 

5. A község zárszámadásának jóváhagyása 

6. A főellenőr asszony következő féléves munkatervének jóváhagyása 

7. A Dél – Morvaországi katasztrófa elhárítására nyújtott ajándékozási szerződés 

jóváhagyása 

8. A zásielkovňa cég kérvényének jóváhagyása – zásielkovňa box elhelyezése, 

létrehozása a községi hivatalnál 

9. Vita  

10. Az ülés bezárása 

 

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 
 

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

képviselőket: 

1. Rózsa Beatrix 

2. Nagy Béla 

 

3.  Módosított programjavaslat jóváhagyása  

 

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

jóváhagyását. 

 



Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

 

4. Polgármesteri beszámoló 

 

Mgr. Kacz Éva polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt időszakban folyt 

munkálatokról községünkben: 

- A COVID-19 tesztelés 19 alkalommal volt megvalósítva községünkben, több mint 

40 000 mintavétel, a kiadásokat az állam finanszírozta. 

- A Nagyszombat megyei oltóközpontnak és egyben Berényi József megyeelnök – 

helyettes úrnak köszönhetően június 2-án és június 30-án megvalósult községünkben 

a lakosság egy részének  beoltása – Pfizer vakcinával, 200 ember lett beoltva. 

- Lezajlott a népszámlálás, 3812 lakost számoltunk meg, ez a lakosság 96,65%-át teszi 

ki. 

- Lezajlott két körben is a szemétszedés a Kis-Duna, Fekete víz partján, köszönet 

a szervezésért és részvételért a környezetvédelmi bizottságnak és a lakosságnak, akik 

ebben részt vettek. 

- Megvalósult június 19-én a helyi sportpályán a gyermeknap, több mint 400 gyermek 

vett részt rajta, köszönet a kulturális bizottságnak a szervezésért és a sok munkáért. 

- Megtörtént a főellenőr választás május 25-én, a KT egyhangúan megválasztotta mérnök 

Varsányi Ilonát a község főellenőr asszonyának 

Jelenleg folyamatban van: 

- kamerarendszer beállítása  községünkben (temető, iskola, Községi hivatal, főtér, 

szemétgyűjtő szigetek); 

- a villanyművek július közepétől elkezdik a villanyoszlopok cserélését községünkben, 

- elkezdődött a szlovák óvoda fejlesztése a VIS-VITALIS emeletén, saját 

költségvetésből; 

- folyamatban van a nyári táborok szervezése a Csemadok közreműködésével 

- folyamatban van a helyi sportpályán az öntözőrendszer kiépítése a községi 

hozzájárulásból ill. szponzori hozzájárulásból;     

- továbbra is folyik a pályázatok elbírálása, még mindig nem kaptunk eredményt 

(komposztálóra, traktorra, községi hivatal felújítására) 

- A Szent István napok megvalósítására benyújtott pályázat sikeres lett, idén 4 napos lesz 

rendezvénnyel számolhatunk; 

 

5. A község zárszámadásának jóváhagyása 



 

Ing. Varsányi Ilona, főellenőr asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a község zárszámadása 

összefügg a főellenőr álláspontjával. 

A Képvsielő-testületnek megvitatásra benyújtott  2020-as évi zárszámadás tartalmazza: 

• A község 2020 évi költségvetését 

• A költségvetés bevételi és kiadási oldalának teljesítését 

• A költségvetési gazdálkodás eredményét a 2020-as évre 

• Az aktív és passzív oldal zárlatát 

• Az adósságok áttekintését 

• A dotációs szervezetek gazdálkodásának adatait 

• Áttekintést a támogatásokról 

• Vállalkozási tevékenységek adatait 

• A község programjainak értékelését 

• A költségvetési szervezetek gazdálkodásának adatait 

• Befejezést 

(lásd. melléklet – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Trstice 

za rok 2020). 

A zárszámadáshoz a község audítora is készít jelentést.  

Nádszeg község Képviselő-testülete  

❖ tudomásul vette  

a főellenőr asszony álláspontját. A főellenőr asszony javasolja a képviselő testületnek a község 

2020-as évi  zászámadásának jóváhagyását feltételek nélkül. 

2021/VI/1 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete  

❖ jóváhagyta  

a község 2020-as évi zárszámadását feltételek nélkül. 

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     8 

Nem:     0  

Tartózkodott:    1 (Ing.Forró Z.) 

Nem szavazott:   0 

 



A Tt. 583/2004. sz. – a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint némely 

törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 10 § 3 bekezdés a) és b) betű alapján, 

a község többlettel zárta a költségvetést, Ing. Varsányi Ilona javasolta a gazdasági többlet 10% 

- ának (14 095,73 €)  átsorolását a község tartalékalapjába (ún. rezervný fond).  

2021/VI/2 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete  

❖ jóváhagyta  

az 583/2004. sz. - területi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint némely törvény 

módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 10 § 3 bekezdés a) és b) betű alapján, 

a költségvetési zárlat alapján a község  gazdasági többletének 10% - ának  (14 095,73 €) 

átráházását a tartalékalapba (ún. rezervný fond).  

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

6. A főellenőr asszony következő féléves munkatervének jóváhagyása 
 

 

2021/VI/3 sz. határozat 

 
Nádszeg község Képviselő-testülete  

❖ j ó v á h a g y t a  

a főellenőr asszony ellenőrző tevékenységének munkatervét a 2021-es év 2. félévére, mely ki 

volt függesztve a község hirdetőtábláján és a község weboldalán. (lásd. Melléklet) 

 

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

7. A Dél – Morvaországi katasztrófa elhárítására nyújtott ajándékozási 

szerződés jóváhagyása 

 



Ing. Nagy Béla, a Közrendi és katasztrófavédelmi bizottság elnöke tájékoztatta 

a jelenlévőket a Dél-Morvaországi tragédia eseményeiről és felvette a kapcsolatot Hodonín 

város képviselőivel. Ing. Nagy Béla javasolja jóváhagyni a 2000 €-s anyagi támogatást 

a tragédia által sújtott településeknek Nádszeg község költségvetéséből, ajándékozási szerződés 

megkötésével. 

 

2021/VI/4 sz. határozat 

 
Nádszeg község Képviselő-testülete  

❖ Jóváhagyta 

2000 €-s anyagi támogatást a Dél-Morvaországi tragédia által sújtott településeknek, 

ajándékozási szerződés megkötésével, számlára utalás alapján. 

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

8. A zásielkovňa cég kérvényének jóváhagyása – zásielkovňa box 

elhelyezése, létrehozása a Községi hivatalnál 

 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, a „Zásielkovňa“ nevű cég új 

kérvényéről, amely alapján megőrző szekrényt szeretne  a cég elhelyezni a községi  hivatal 

környékén. Ennek értelmében a futárszolgálat nem házhoz  szállítaná ki a csomagot községünk 

lakosainak, hanem a Községi Hivatalnál lesz elhelyezve a megőrzősszekrény, ahol akkor 

vennék ki a lakosok a csomagjaikat, amikor megfelel nekik.  A cég 1 m2 területet szeretne 

bérelni a községtől  1 €/m2- ért. Energia árak nem relevánsak, mert napkollektorral lesz 

üzemeltetve a megőrző. A polgármester asszony javaslata, hogy különleges elbírálásra érdemes 

okokból a község adja bérbe az 1 m2 területet.  

 

2021/VI/5 sz. határozat 

 
Nádszeg község Képviselő-testülete 

❖ j ó v á h a g y t a 

a Zásielkovňa cégnek 1 m2 területet bérlését a községtől 1 €/m2 áron különleges elbírálásra 

érdemes okokból, zásielkovňa box elhelyezésére a 572/4  sz. parcellán, mely a község 

tulajdonában van az 1551 sz. tulajdonlapon. 

A különleges elbírálásra érdemes ok a község lakosainak nyújtott szélesebb körú szolgáltatások 

elérésére  irányult. 



Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

 

9. Vita 

 

Lovas R. – az orvosi rendelőnél a járda nem megfelelő a tolókocsisoknak. 

Mgr. Kacz É. – a munkálatok közé bevan sorolva az orvosi rendelő előtti út aszfaltozása is. 

Amikor a parkolót csináltuk sajnos nem tudtuk teljesen befejezni a rendelőbe való bejutást, de 

idén be van tervezve a bejáró rendbetétele és az aszfaltozás is. 

Kohel T. – a volt öregiskola helyén milyen munkálatok folynak? 

Mgr. Kacz É. – egyenlőre a beton feltörése van folyamatban, rendrakás, hogy ősszel, 

tavasszal tudjunk parkosítani ezen a területen. 

 

  

10. Az ülés bezárása 

 

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

ülést. 

 


