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Jegyzőkönyv  

a 2020. június 30-án tartott 

Képviselő-testületi ülésről 

 

Jelenlévők: 

- Képviselő- testület tagjai a jelenléti ív alapján 

- a község polgármester asszonya 

- főellenőr asszony 

 

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 módosított programjavaslat szerint folyt: 

1. A KT ülés megnyitása  

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása  

3. Módosított programjavaslat elfogadása  

4. Polgármesteri beszámoló 

5.   Nádszeg község főellenőr asszonyának munkaterve a  2020 év 2. félévére 

6. Nádszeg község zárszámadásának jóváhagyása  

7. Jóváhagyni az Önkormányzat pályázati szándékát a vissza nem térítendő      támogatásra 

a következő projektre: „Felszíni csapadékvíz elvezetés - létesítmények kiépítése és 

felújítás“ 

8. Bérleti szándék jóváhagyása a Maxnetservices vállalattal 

9. Lakossági kérvények megtárgyalása 

10. A község tulajdonában lévő telkek eladásáról szóló Általános érvényű rendelet 

jóváhagyása  

11. Vita 

12. Az ülés bezárása 

 

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 

 

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

képviselőket: 

1. Borka Árpád 

2. Ing. Nagy Béla 
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3.Módosított programjavaslat elfogadása 

 

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

jóváhagyását. 

 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

4.Polgármesteri beszámoló 

Utolsó gyűlésünk február 2.-án volt, ahol jóvá hagytuk a költségvetést. 

Azóta sok idő eltelt, vegyük sorjában, hogy mi történt. Február 29-én lezajlottak a parlamenti 

választások – köszönöm a sok szavazatot; jó visszajelzés számomra arról, hogy jó irányba 

haladunk a falu ügyeivel. 

Vírushelyzet 

Rögtön a választások után egy héttel elkezdődött a vírushelyzet. 

- aktualizáltuk a válságstábunkat, amely rögtön ülésezett is, ahogy az egész vírushelyzet 

elkezdődött. Sok szigorú intézkedést hoztunk, amikről bebizonyosodtak, hogy helyénvalóak 

voltak, hiszen az új kormány is a mieinkhez hasonló intézkedéseket hozott, nem sok minden 

volt, amit az új kormányrendelkezésekkel módosítanunk kellett; 

- Legyártattunk és szétosztottunk 2000 db maszkot, vagyis minden háztartásba eljuttatunk 

legalabb 2 db maszkot, ami a kezdeti időkben volt nagyon sürgős; 

- Iskoláink becsuktak március 13-án, de amint lehetett nyitottunk újra a legnagyobb 

óvintézkedések mellett; 

- Fertőtlenítettük folyamatosan a köztereket, iskolát profi vírus és baktériumölővel; 

- Nyertünk pályázatot a megyétől fertőtlenítőszerek és tisztítógépek vásárlására, mindezt cca. 

2000,- EUR értékben. Köszönhetően a Berényi József körül csoportosuló megyei 

képviselőknek. A fertőtlenítő gép azért is nagyon hasznos, mert hideg ködképző gépről van szó, 

amit tudunk használni akkor, is ha más járvány van az oktatási intézményeinkben. Illetve 

megelőző jelleggel is tudjuk használni, hogy iskolai szünet alatt ki van minden fertőtlenítve és 

mire vissza jönnek a gyerekek, elvileg nem fertőző közegbe jönnek vissza.  
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- A vírushelyzet kapcsán módosítottuk a költségvetésünket és próbáltuk úgy módosítani a 

kiadásokat, hogy ne mínusszal zárjuk az év végét, de a munkákat, amiket el kellett végezni, az 

el legyen végezve. 

Adók és a szemétilleték 

Nagy vihart kavart a faluban az adó és a szemétilleték beszedése idén tavasszal. Akik járnak 

gyűlésre, figyelik a weboldalunkat, azok tudhatták, láthatták már korábban, hogy változások 

várhatóak. Sajnos a vírushelyzet ennek a változásnak sem segített. Decemberben döntött a KT 

az adók emeléséről, mert nagyon alacsonyak voltak a környező falvakhoz képest. Nagy 

sikerszázalékkal sikerült beszedni az adót és a szemétilletéket, köszönhetően a lakosok 

diszciplináltságának.  

Munkálatok 

1. Községháza tetejének a cseréje. Végmebement a községháza földszintjének részleges 

rekonstrukciója, ezt a választásokkor már mindenki láthatta. Muszáj volt kicserélni a 

községháza tetejét, mert sajnos veszélyesen potyogtak le a betoncserepek és balesetveszélyes 

volt. Ezek még az eredeti ´38-ban felrakott cserepek voltak, ezzel nem számoltunk a 

költségvetésben, de megoldottuk kötlséghatékonyan ennek is a cseréjét. 

 

2. Aszfaltozás – zajlanak a kátyúzások a községben, már eldolgoztunk 6 tonna zsákos aszfaltot, 

folyamatosan pótoljuk és javítjuk a legnagyobb hibákat a községben. A csökkentett 

költségvetés ellenére sem kell lemondanunk az utcák aszfaltozásáról, de mielőtt nekiállunk meg 

kell oldani a vízelvezetést a plébánia kerítése és árka mellett, mert hiába aszfaltozunk, ha utána 

a víz tönkreteszi az invesztíciót. Továbbra is él, hogy a plébániától a Kurta sor feléig terjedő 

útszakasz, ill. a benzinkúttól az erdészeti lejáróig tartó útszakasz kerül idén sorra útjavításra 

majd aszfaltozásra. 

3. Játszótér - Nem mondunk le idén a kis játszótér kiépítéséről sem, viszont nem tudunk akkora 

összeget költeni ere, amennyit terveztünk. Egy kisebb játszótér fog elkészülni hamarosan az 

iskola tornaterme mellett,  mivel az egy védett rész, szem előtt van és községi terület. Sajnos 

már egyre kevesebb községi terület áll rendelkezésünkre. 

4. Nyugdíjasklub - Felújítási munkákat végeztünk a nyugdíjasklubon, ahol a középső helységet 

és a szigetelést tettük rendbe, elkészítették a helyét a hűsölőnek, amire sikerült pénzt nyernünk 

a megyétől. Idén nyáron megpróbáljuk azt is belesűríteni a munkálatokba és kis közösségi  tér 

alakulhat ki a nyugdíjasklub udvarán; 

5. Kanalizációs csatlakozások 

- Vízvesztők kiépítése –  sorházaknál, OOC 

- Kanalizációs csatlakozás – kultúrház, iskola, OOC,  iskola hátulról.  
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6. Az egyszerű földrendezés is tolódott a vírus miatt, a munkálatok április helyett 

szeptemberben kezdődnek. 

7. Nyár: a hosszú kényszerszünetre való tekintettel is igyekeztünk úgy összeállítani a nyári 

szünet programjait, hogy azok a szülőknek is segítségére legyen, akiknek vagy elfogyott a 

szabadságuk vagy már nem is tudják megoldani, hogy hova tegyék még két hónapra a 

gyereküket. Az ovi egész júliusban nyitva lesz, hagyományosan. Augusztusban is volt mód 2 

hét nyitvatartásra, de nagyon kevés a jelentkező, valószínűleg augusztusban nem leszünk 

nyitva. Iskolába a  jövő héten  még lehet napközi táborba jelentkezni, utána két hét Csemadok 

tábor lesz a pályán. Ezután egy hét üres hét, augusztusban pedig van egy hét kézműves tábor. 

Vagyis a község, az iskola és a Csemadok közösen le tud fedni 4 hetet a két hónapból, ami 

nagy segítség a szülőknek. 

 

5. Nádszeg község főellenőr asszonyának munkaterve a  2020 év 2. félévére 

 

Cserkó Margit, főellenőr asszony ismertette a jelenlévőkkel a község főellenőrének ellenőrzési 

tervezetét a  2020-as év II. félévére. 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete tudomásul vette a főellenőr ellenőrző tevékenységének 

munkatervezetét a 2020-as év II. félévére, mely ki volt függesztve a község hirdetőtábláján és a 

község weboldalán. /lásd. melléklet/ 

 

6. Nádszeg község zárszámadásának jóváhagyása  

 

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

zárszámadását a 2019-es évről, mely szintén 15 napra ki volt függesztve  a község 

hirdetőtábláján a nyilvánosság részére, és a weboldalon.  

- A 2019-es évben a teljes költségvetési összeg 3,52 mill. € volt. A bevételi oldal 100,67 

%-ra lett teljesítve, míg a kiadási oldal 94,73 %-ra. (lásd. melléklet: www.trstice.sk – 

záverečný účet 2019) 

Cserkó Margit főellenőr asszony álláspontja a zárszámadásról:  

 

A főellenőr asszony javaslata, hogy a község 2019-es évi zárszámadása feltételekkel legyen 

elfogadva a KT részéről. (lásd. melléklet – Stanovisko hlavnej kontrolórky k  návrhu 

záverečného účtu obce  Trstice za rok 2019) 

 

2020/VI/1 sz. határozat 

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a község 2019-es évi 

zárszámadását  feltételekkel. /lásd. melléklet/ 

http://www.trstice.sk/
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Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          10 

Nem:           1 /Mgr.Balogh Juhos M./ 

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

7. Jóváhagyni az Önkormányzat pályázati szándékát a vissza nem térítendő      

támogatásra a következő projektre: „Felszíni csapadékvíz elvezetés - létesítmények 

kiépítése és felújítás“ 

 

Ing. Lukács Róbert tájékoztatta a jelenlévőket, hogy annak ellenére, hogy a tavalyi évben nem 

valósult meg a pályázat, idén újra bekapcsolódik a község a pályázatba (esővíz elvezetése a 

községben, árkosítás ill. szikkasztó rendszerek kialakítása). 

 

2020/VI/2 sz. határozat  

 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a község árkosítására beadandó pályázatát az 

Önkormányzat pályázati szándékáról vissza nem térítendő támogatást a következő projektre: 

„Felszíni csapadékvíz elvezetés - létesítmények kiépítése és felújítása”, amelynek a kódja 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62.  A község hozzájárul 5% önrésszel a megvalósításhoz;  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11 

Nem:           0 

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

8.Bérleti szándék jóváhagyása a Maxnetservices vállalattal 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy községünkben  az 

optikai kábel kiépítésével foglalkozó vállalat – Maxnetservices, bérbe szeretné venni a községi 

hivatal pince helyiségének egy részét, ez a bérleti szándék bérmentes lenne, így a cég a község 

középületeiben bérmentesen szolgáltatná az internet hálózatot. 

2020/VI/3 sz. határozat  

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta a bérleti szerződés megkötését 

a Maxnetservices vállalattal, helyiség bérlésére díjmentesen a községi hivatalban, így a cég 

a község középületeiben bérmentesen szolgáltatná az internet hálózatot. 
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Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11 

Nem:           0 

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

9. Lakossági kérvények megtárgyalása 

 

Ing. Lukács Róbert, az Építésügyi bizottság elnöke ismertette a jelenlévőkkel a Béke utcai 

telkek mögötti sáv megvételére benyújtott kérvényeket: 

1. kérvény – Szarka Gyula és felesége, Nádszeg 158 

2020/VI/4. sz. határozat 

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

Szarka Gyula és felesége Zsuzsanna, Nádszeg 158 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő újonnan kialakított 1034/156 sz. parcellán 78 m2 eladását. A KT által 

meghatározott eladási ár: 100 m2-ig - 1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 78 x 1 €  = 78 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

2. kérvény – Kilácskó Tamás és Juhos Katalin, Nádszeg 162 

2020/VI/5. sz. határozat 

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

Kilácskó Tamás és Juhos Katalin, Nádszeg 162 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő újonnan kialakított 1034/160 sz. parcellán 82 m2 eladását. A KT által 

meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 82 x 1 €  = 82 €. 

 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 
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Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

3. kérvény – Csánó Tamás, Nádszeg 179 

2020/VI/6. sz. határozat 

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

Csánó Tamás, Nádszeg 179 h.sz. alatti lakos kérvényét, a község tulajdonában lévő újonnan 

kialakított 1034/104 sz. parcellán 93 m2 eladását. A KT által meghatározott eladási ár: 100 m2-

ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 93 x 1 €  = 93 €. 

 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

4. kérvény – Borka Csaba, Nádszeg 171 

2020/VI/7. sz. határozat 

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

Borka Csaba, Nádszeg 171 h.sz. alatti lakos kérvényét, a község tulajdonában lévő újonnan 

kialakított 1034/169 sz. parcellán 89 m2 eladását. A KT által meghatározott eladási ár: 100 m2-

ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 89 x 1 €  = 89 €. 

 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 
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5. kérvény – Czanik Tamás és Czanik József, Nádszeg 159 

2020/VI/8. sz. határozat 

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

Czanik Tamás és Czanik József, Nádszeg 159 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő újonnan kialakított 1034/157 sz. parcellán 79 m2 eladását. A KT által 

meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 79 x 1 €  = 79 €. 

 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

6. kérvény – Sárkány Irén Nádszeg 172, Sárkány László Nádszeg 371, Juhos Viola Nádszeg 

1132 

2020/VI/9. sz. határozat 

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

Sárkány Irén Nádszeg 172,  Sárkány László Nádszeg 371 és  Juhos Viola Nádszeg 1132 h.sz. 

alatti lakosok kérvényét, a község tulajdonában lévő újonnan kialakított 1034/170 sz. parcellán 

91 m2 eladását. A KT által meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. 

Összesen: 91 x 1 €  = 91 €. 

 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         10 

Nem:           0  

Tartózkodott:          1 /Mgr. Balogh J.M./  

Nem szavazott:         0 

 

7. kérvény – Király Tamás és felesége, Nádszeg 168 

2020/VI/10. sz. határozat 
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Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, 

Király Tamás és felesége Andrea, Nádszeg 168 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő újonnan kialakított 1034/166 sz. parcellán 88 m2 eladását. A KT által 

meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 88 x 1 €  = 88 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

8. kérvény – Szabó Béla és felesége, Nádszeg 170 

2020/VI/11. sz. határozat 

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

Szabó Béla és felesége Erzsébet, Nádszeg 170 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő újonnan kialakított 1034/167 sz. parcellán 88 m2 eladását. A KT által 

meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 88 x 1 €  = 88 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

9.kérvény – Puskás Edina, Nádszeg 164 

2020/VI/12. sz. határozat 

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

Puskás Edina, Nádszeg 164 h.sz. alatti lakos kérvényét, a község tulajdonában lévő újonnan 

kialakított 1034/162 sz. parcellán 83 m2 eladását. A KT által meghatározott eladási ár: 100 m2-

ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 83 x 1 €  = 83 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket és a geometriai terv rá eső részét a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 
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Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

10. kérvény – Szabó Ferenc és Németh Kitti, Nádszeg 1330 

2020/VI/13. sz. határozat 

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

Szabó Ferenc és Németh Kitti, Nádszeg 1330 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a lakóházuk 

mögötti reg.szám alatti E parcella 758/3, 758/2 és részben a 689 sz. parc. használatát, 

rendbetartását, de ezt a területet nem töltheti fel és nem építheti be. 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

11. kérvény – Soják Ilona, Nádszeg 236 

2020/VI/14. sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján elnapolta, Soják 

Ilona Nádszeg 236 h.sz. alatti lakos kérvényét, mivel a 2019/III/3 sz. határozat továbbra is 

érvényben marad  a 20 €/m2 eladási ár a község  tulajdonában lévő 450/7 sz. parcellán 250 m2-

re. 

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

12. kérvény – Sárkány Olivér, Nádszeg 371 

Mgr. Kacz Éva polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Sárkány Olivér 

kérvényére már a 2018.szeptember 26-i KT ülésen jóvá lett hagyva a 2018/IX/7 sz. határozat, 
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mely továbbra is érvényben marad, hogy a kérvényező a 460/7 sz. parcellát – 558 m2 

használhatja, rendbe tarthatja,de nem építhet rá és nem töltheti fel. 

 

13.   kérvény – Tóth Károly és felesége, Nádszeg 1100 

2020/VI/15. sz. határozat 

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

Károly és felesége Mária, Nádszeg 1100 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község tulajdonában 

lévő 2313/393 sz. parcellán 196 m2 eladását. A KT által meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 

€/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 100 x 1 €  + 96 x 2 € = 292 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

14. kérvény – Erdélyi Árpád és felesége, Nádszeg 1358 

2020/VI/16. sz. határozat 

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

Erdélyi Árpád és felesége Andrea, Nádszeg 1358 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő 2347/5 sz. parcellán 12 m2 eladását. A KT által meghatározott eladási ár: 100 

m2-ig - 1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 12 x 1 € = 12 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:   11 

Igen:    11 

Nem:    0  

Tartózkodott:   0  

Nem szavazott:  0 

 

15. kérvény – Menyhárt Árpád és felesége, Nádszeg 231 

2020/VI/17. sz. határozat 
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Nádszeg község Képviselő-testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, 

Menyhárt Árpád és felesége Silvia, Nádszeg 231 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő 696/61 sz. parcellán 12 m2  és a 696/62 sz. parcellán 45 m2 eladását. A KT 

által meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 57 x 1 € = 

57 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

16. kérvény – Nagy József és felesége, Nádszeg 1080 

2020/VI/18. sz. határozat 

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

Nagy József és felesége Irén, Nádszeg 1080 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község 

tulajdonában lévő 696/129 sz. parcellán 16 m2  és a 696/130 sz. parcellán 5 m2 eladását. A KT 

által meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 €/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 21 x 1 € = 

21 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

17. kérvény –Kardos Emil és felesége, Nádszeg 1080 

2020/VI/19. sz. határozat 

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

Kardos és felesége Mónika, Nádszeg 1080 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a község tulajdonában 

lévő 696/128 sz. parcellán 8 m2  eladását. A KT által meghatározott eladási ár: 100 m2-ig -  1 

€/m2,  100 m2 felett 2 €/m2. Összesen: 8 x 1 € = 8 €. 

Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  
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Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

18. kérvény – Pálenica Sándor, Nádszeg 1123 

2020/VI/20. sz. határozat 

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

PÁLENICA SÁNDOR vállalat, Nádszeg 1123 kérvényét, szerződés-függelék /dodatok č.1/ 

megkötését a villanyművekkel - tárgyi teherre a harmadik személy javára, a 2662/42, 460/1, 

459/4, 450/34, 2662/41, és a 1-2662/22 sz. parcellákon. 

Szavazás: 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

19. kérvény – Szent István katolikus plébánia, Nádszeg 258 

2020/VI/21. sz. határozat 

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

Nádszegi Szent István katolikus plébánia kérvényét, a 177/2 sz. parcella – 83 m2 cseréjét a 

község tulajdonában lévő újonnan kialakított 696/110 sz. parcellával – 83 m2.  

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

20. kérvény – Sárkány Árpád, Nádszeg 1014 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony ismertette a jelenlévőkkel Sárkány Árpád eladási 

szándékát: 
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2012-ben a község eladta Nyilfa István, Vásárúti lakosnak az öreg alapiskola épületét a  község 

elővételi jogával, és azzal a feltétellel, hogy 2 éven belül el kell kezdenie az építkezést, és 4 

éven belül az épület átadásra kerül. Ezek a feltételek nem lettek teljesítve, ezért a tulajdonosnak 

szerződésszegésből adódó büntetést kellett fizetnie. 2017-ben tulajdonos csere történt, az új 

tulajdonos Sárkány Árpád lett.  Az új szerződés értelmében a megszabott határidők 

a módosultak és 2019. szepemberében ismét leteltek.  

A polgármester asszony és a KT ajánlatot tett visszavásárlás jogára, mivel az építkezés a mai 

napig nem történt meg, és felajánlotta a község tulajdonában lévő 257 házszám alatti családi 

házat cserére, amely szintén a község központjában található, ezzel elengedné a község az 5000 

€ büntetést,. Az ajánlat része volt, hogy a község vissza vásárolja az egész területet 50 000 €-

ért. A tulajdonos egyik ajánlatot sem fogadott el, hanem felajánlotta a községnek a a 

A tulajdonossal megegyezés született a terület  felének visszavásárlására (830 m2), azzal 

a feltétellel, hogy a maradék részre is megmarad a község elővételi joga.   

2020/VI/22. sz. határozat 

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

175/1 sz. parcella – 830 m2 visszavásárlását Sárkány Árpád, Nádszeg 1014 h.sz. alatti lakostól 

50 000 € értékben, azzal a feltétellel, hogy a maradék részekre parc.sz. 175/4,5,8,9,10 

megmarad a község elővételi joga. 

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

21. kérvény – ROUTE 561 s.r.ol., Királyrév 377 

2020/VI/23. sz. határozat 

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

ROUTE 561 vállalat  kérvényét,  szerződés megkötését (kibővítését) a villanyművekkel - tárgyi 

teherre a harmadik személy javára a 1612/6  és az 1034/47 sz. parcellán. 

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 
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2020/VI/24. sz. határozat 

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

Gombos Ferenc, Nádszeg 578 h.sz. alatti lakos földcseréről szóló szerződéséhez a szerződés 

függelék csatolását a Galántai kataszteri hivatal részére. (lásd. melléklet: Dodatok k zámennej 

zmluve.)  

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

Szervezetek anyagi támogatásáról szóló kérvények: 

Mgr. Kacz Éva kéri, hogy az idei évben, ha egy mód van rá a szervezetek költséghatékonyan 

próbálják meg megoldani a rendezvények szervezését. A KT úgy döntött, hogy idén 

a kérvényezett összegek felét tudja támogatni.   

2020/VI/25. sz. határozat 

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

támogatásáról szóló kérvényét a 2020-as évre. A jóváhagyott összeg: 250,- EUR. 

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

2020/VI/26. sz. határozat 

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

támogatásáról szóló kérvényét a 2020-as évre. A jóváhagyott összeg: 1000,- EUR. 

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 
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2020/VI/27. sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Nádszegi Asztalitenisz egyesület anyagi 

támogatásáról szóló kérvényét a 2020-as évre. A jóváhagyott összeg: 1000,- EUR. 

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

2020/VI/28. sz. határozat 

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

támogatásáról szóló kérvényét a 2020-as évre. A jóváhagyott összeg: 1000,- EUR. 

 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

10. A község tulajdonában lévő telkek eladásáról szóló Általános érvényű rendelet 

jóváhagyása  

 

Mgr. Gányi Zsolt a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a község 

tulajdonában lévő telkek eladásáról szóló Általános érvényű rendelet javaslata 15 napra ki volt 

függesztve  a község hirdetőtábláján a nyilvánosság részére, és a weboldalon. (lásd melléklet). 

Az eddig érvényben lévő 2/2014 sz. ÁÉR-t érvényét veszti és jóvá kell hagyni az új ÁÉR 

a község tulajdonában lévő telkek eladásáról. 

 

2020/VI/29. sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, eltörölni a meglévő 2/2014 számú Általános 

érvényű rendeletet a község tulajdonában lévő telkek eladásáról. 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  
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Nem szavazott:         0 

 

2020/VI/30. sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a község tulajdonában lévő telkek eladásáról 

szóló új Általános érvényű rendeletet, mely 2020. július 15-én lép érvénybe. 

Képviselők száma:           11 

Jelenlévők:        11 

Igen:         11 

Nem:           0  

Tartózkodott:          0  

Nem szavazott:         0 

 

11. Vita  

Kovács Gy.: a Kajot épülete befogadó központ lett a cigányok részére? 

Mgr. Kacz É.: Mivel ez magántulajdonban van, így a községnek nincs beleszólása. 

Ing.Králik G.: Mikortól fog működni az új internetkábel? 

Mgr. Kacz É.: A cég kifizette az optikai kábel bérletét, így valószínűleg hamarosan be fog 

indulni. 

 

12. Az ülés bezárása 

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

ülést. 

 

 


