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Jegyzőkönyv 

a 2021. szeptember 22-én tartott  

képviselő-testületi ülésről 

 
Jelenlévők: 

Képviselő- testület tagjai                jelenléti ív alapján 

A község polgármester asszonya              jelenléti ív alapján 

Főellenőr asszony:                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  programjavaslat szerint folyt: 

1. A KT ülés megnyitása  

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása  

3. Programjavaslat elfogadása  

4. Polgármesteri beszámoló 

5. Új utcai telkek jóváhagyása 

6. Lakossági kérvények jóváhagyása 

7. Községi ügyek jóváhagyása 

8. Vita  

9. Az ülés bezárása 

 

 

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 
 

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

képviselőket: 

1. Borka Árpád 

2. Mgr. Gányi Zsolt 

 

3. Programjavaslat elfogadása  
 

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

 

Szavazás: 

Képviselők száma:     11 



3 

 

Jelenlévők:   9 

Igen:    9 

Nem:    0 

Tartózkodott:   0 

Nem szavazott:  0 

 

 

4. Polgármesteri beszámoló 

 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony ismertette a jelenlévőkkel a községben zajló 

munkálatokat és eseményeket: 

Utolsó gyűlésünk június 30-án volt, ahol elfogadtuk a község zárszámadását a 2020-as évre, 

amelyet pozitív mérleggel zártunk.  

Azóta sok  minden történt, utánunk vannak a sikeres nyári rendezvények, amire nem térnék ki 

konkrétan, de mindenkinek köszönöm, aki bekapcsolódott és hozzájárult ahhoz, hogy a 

rendezvények sikeresek lettek. Fontos egyéb dolgok és munkálatok, amik a nyár óta történtek 

a következőek. 

- Iskolánál elkészült a színpad, pénteken lett volna a hivatalos átadás, de a járványhelyzet miatt 

ez elmarad.  

- Szlovák óvoda – júliusban megkaptuk az emeletet az étkezdében, ahol szlovák óvoda egyik 

osztálya kerül kialakításra. Itt el kell, hogy mondjuk, hogy 2018-ig a magyar óvoda a 2021-ig 

pedig a szlovák óvoda sem rendelkezett működési engedéllyel és szabályzattal. A magyar ovit 

sikerült elrendezni akkor, amikor a bővítés zajlott, a szlovák ovi régi pavilon részét pedig idén 

augusztusban. Az új osztály működési szabályzatának intézése folyamatban van, pénteken jön 

a közegészségügyi hivatal, a tűzoltók, és más hivatalok ellenőrzésre. Ha minden rendben lesz 

az engedély kiadása után rögtön nyitunk. Megértem a türelmetlenséget a szülők részéről, de 

higyjék el, mindent megteszünk azért, hogy biztonságos és főleg legális helyen legyenek a 

gyerekek. 

- Elkészült az új utca a Béke utca háta mögött, ezen a gyűlésen fogjuk jóvá hagyni a 

kérvényeket a megvásárlásukra. 15 darab 7,5 áras telek kerül eladásra. Nagy projekt volt, sok 

előre nem látott komplikációval, de hála Istennek és a kivitelezőknek megment minden 

rendben.  

- Villanyoszlopcsere – ezt elmondtuk már nyáron is, és valószínűleg senki sincs a faluban, aki 

még nem vette észre, hogy községünkben a villanyoszlopok modernizációja, javítása, cseréje 

zajlik. Ezért van az áramszolgáltatásnak olyan  gyakori kiesése. A munkálatok november 17.-

ig vannak betervezve, de már vannak komplett útszakaszok, amik készen vannak. (Béke utca, 

Csöpöny, Főút, Iskola utca). Emiatt néhány helyen a faluban hiányzik jelenleg a közvilágítás, 

mert a villanyművek ugyan leszedik, de a visszarakásáést a Szlovák erőművek (elektrárne) a 

felelős. Előttünk van még a Kiskőse (ez már elkezdődött), az erdészet utcája a benzinkútig és a 

futballpálya körüli utcák szakasza.  
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- Ha már a villanyellátásról van szó, tudatom a lakossággal, hogy újabb 2 trafo állomás került 

átadásra, erősítve a futballpálya körüli villanyellátás biztonságát és az új utcánál lévő körzetet. 

Így az elmúlt 3 évben ez már az 5.-ik új trafo állomás, ami javítja az áramellátást a faluban és 

igazodik a jelenkor igényeihez. 

- Kamerarendszer – ezzel összefüggő téma a kamerarendszer felállítása. 17 helyen helyeztünk 

ki kamerát, elsősorban azokon a helyeken, ahol az illegális szemétlerakatok veszélyeztetnek, a 

szemétszigetek  körül, ill. a köztereknél. Az akadozó áramszolgáltatás miatt azonban még nem 

mindegyik működik. Ez is a villanyoszlopok cseréje után fogjuk majd kompletizálni. 

- Templom – sokan kérdik mi zajlik, mi történik jelenleg a templomnál. Elek atya és a Szent 

István társulat pályázott és nyert galambriasztók felszerelésére a Bethlen alaptól anyagi 

hozzájárulást. Ezzel a pályázaton elnyert pénzzel és a falu hozzájárulásával így fel  tudunk 

szerelni olyan megoldást galambriasztásra, ami hatékony lehet. A galambok óriási károkat 

okoztak az év során, és sok  munka és gond kitakarítani és tisztán tartani a lefolyókat a 

galambürüléktől. Ez most, ha minden igaz megoldódik. 

- Aszfaltozás – megtörtént az első szakasza az aszfaltozásnak idén. Az új utcát 

leaszfaltoztattuk, az orvosi rendelők utcáját leaszfaltoztattuk és az  erdészet utcáját is. Vár még 

ránk a Kálozi kanyartól a Győri Imi bátyékig terjedő szakasz, viszont itt komoly útszélesítést 

is csinálunk, vízelvezetést a Forróba és alábetonozását azoknak az útszakaszoknak, amik le 

vannak szakadva, hasonlóan a Kurta sorig. Ha végeztünk az előkészületi munkákkal, akkor 

fogjuk aszfaltoztatni az egész szakaszt egyben a Kálozi kanyartól a Kis Kőse bejáratáig, ahol 

most szét van szedve az út. Itt is köszönom szépen mindenkinek a türelmet, akinek komplikálják 

az életét a munkálatok. 

Amikor ez a szakasz lesz aszfaltozva, akkor lesz javítva és aszfaltozva, az ettől a szakasztól 

indulói járda rész a főút mellett. Itt sor kerül a korlát cseréjére, most zajlik a közbeszerzés a 

korlátra. Próbáltuk a megyén keresztül, de sajnos már a járda sem a megye tulajdnona,  úgyhogy 

ez ránk vár, előbb vagy utóbb meg kell javítani. 

Ami még vár ránk: 

- útjavítás a Kálozi kanyartól lefelé, 

- esővízelvesztő építése ezen a szakaszon, ami leviszi a vizet a Foróba; 

- aszfaltozás, korlátcsere a járdánál; 

- orvosi rendelőknél a bejárat rekonstrukciója, ami elmaradt a parkoló építésekor; 

- szintén a gyerekorvosi rendelőnél a bejárat rekonstrukciója a rendelőbe, hogy 

biztonságosan és kényelmesen lehessen a rendelőbe bejutni kocsival, tolókocsival. 

 

5. Új utcai telkek jóváhagyása 
 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a testület 2019-ben 

kezdett el foglalkozni a Béke utca mögötti utca – Új utcai  telkek kialakításával, mely a község 

tulajdonában van /volt/. Versenytárgyalásba kezdett a község, melyet a 4H vállalat nyert meg 
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és 2020. augusztus 20-án már aláíródott a szerződés a község és a vállalat közt. Ezt az egész 

területet közművesíteni is kellett.  

A telkek eladása az úgyn. pontrendszer alapján történt. /lásd. melléklet/ 45 fiatal nádszegi lakos 

kérvényezte a telkek megvásárlását, ebből 15 lehet sikeres tulajdonos. Az eladási szándékban 

feltüntetett pontrendszer alapján voltak értékelve a beérkező kérvények, így alakult kki 

a sikeres kérvényezők sora. A telkek parcella szerinti kiválasztása sorsolás alapján történt 

2020.7.29-én, amelyen részt vettek  a nyertes pályázók. A telkek eladási ára értékbecslés 

alapján 30 €/m2.  

Felkérem a Képviselő testületet az Új utcai telkek eladásának jóváhagyására.  

2021/IX/1 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Király Barbara, Nádszeg 1161 és Csánó Filip, Nádszeg 447 h.sz. alatti lakosok részére a község 

tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/80 sz. parcella – 744 m2 eladását, építkezési 

telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján. Az eladás módja: különleges 

elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

 2021/IX/2 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta,  
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Bc. Juhos Jenő, Nádszeg 418 és felesége JUDr. Juhos Kürthy Klaudia, Nádszeg 1124 h.sz. alatti 

lakosok részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/80 sz. parcella – 

744 m2 eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján. Az 

eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

  

 2021/IX/3 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Bihercz Gábor, Nádszeg 654 és felesége Bihercz Veronika, Nádszeg 654 h.sz. alatti lakosok 

részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/82 sz. parcella – 744 m2 

eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján. Az eladás 

módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 
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Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

 2021/IX/4 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Seszták Attila, Nádszeg 863 és felesége Seszták Anikó, Nádszeg 1139 h.sz. alatti lakosok 

részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/83 sz. parcella – 744 m2 

eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján , 744 m2 x 

30 € = 22 320 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/5 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete 

❖ jóváhagyta 

Sándor Tamás, Nádszeg 907 és Pancza Bettina, Nádszeg 907 h.sz. alatti lakosok részére 

a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/84 sz. parcella – 744 m2 eladását, 

építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján,  744 m2 x 30 € = 

22 320 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 
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a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

 Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/6 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Csánó Gábor , Nádszeg 470 és Laki Vivien, Nagymácséd 324  h.sz. alatti lakosok részére 

a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/85 sz. parcella – 744 m2 eladását, 

építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján , 744 m2 x 30 € = 

22 320 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/7 sz.határozat 
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Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Palló Domokos , Nádszeg 573 és Androvics Alexandra, Nádszeg 573  h.sz. alatti lakosok 

részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/86 sz. parcella – 744 m2 

eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján, 744 m2 x 

30 € = 22 320 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/8 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete 

❖ jóváhagyta 

Molnár Tamás , Farkasd 1621 és felesége  Molnár Evelin, Nádszeg 743  h.sz. alatti lakosok 

részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/95 sz. parcella – 744 m2 

és 1034/159 sz. parcella  – 83 m2 eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 

a becslési nyilatkozat alapján, 827 m2 x 30 € = 24 810  €. Az eladás módja: különleges 

elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 
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Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/9 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Ivicze József , Nádszeg 859  és felesége  Ivicze Henrietta, Nádszeg 859  h.sz. alatti lakosok 

részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/94 sz. parcella – 744 m2 

és 1034/158 sz. parcella  – 81 m2 eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 

a becslési nyilatkozat alapján, 825 m2 x 30 € = 24 750  €. Az eladás módja: különleges 

elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/10 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Szaksz Erik, Alsószeli 806 és Mgr. Nagy Stella, Nádszeg 823  h.sz. alatti lakosok részére 

a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/93 sz. parcella – 744 m2 eladását, 
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építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján, 744 m2 x 30 € = 

22 320 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/11 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Ing. Fodor Gábor, Várkony 308/26 és Králik Krisztina, Nádszeg 1199  h.sz. alatti lakosok 

részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/92 sz. parcella – 744 m2 

építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján, 744 m2 + 78 m x 30 

€ = 24 660 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 
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Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/12 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Kálozi Sándor, Nádszeg 233 és Katinka Pőthe, Nádszeg 233  h.sz. alatti lakosok részére 

a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/91 sz. parcella – 744 m2 eladását, 

építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján, 744 m2 x 30 € = 

22 320 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/13 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete 

❖ jóváhagyta 

Szabó Péter és felesége Mgr. Szabó Tímea, Nádszeg 954 h.sz. alatti lakosok részére a község 

tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/90 sz. parcella – 970 m2 eladását, építkezési 

telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján, 970 m2 x 30 € = 29 100 €. Az 

eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 
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a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/14 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Vida Zsolt, Dercsika 17 és Juhos Krisztina, Nádszeg 486  h.sz. alatti lakosok részére a község 

tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/89 sz. parcella – 507 m2 és az 1034/88 sz. 

parcella – 372 m2 eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat 

alapján, 507 m2 + 372 m x 30 € = 26 370  €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes 

okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/15 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 
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Ing. Csuka Zoltán, Felső Pél 45 és  felesége Ing.arch. Csuka Csilla, Nádszeg 19  h.sz. alatti 

lakosok részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1034/105 sz. parcella – 

744 m2 eladását, építkezési telek céljából. Eladási ár: 30 €/m2 a becslési nyilatkozat alapján, 

744 m2 x 30 € = 22 320 €. Az eladás módja: különleges elbírálásra érdemes okokból.  

A Község vagyoneladási szándéka különleges elbírálásra érdemes okok alapján a 138/1991 sz. 

Községi Vagyongazdálkodásról szóló törvény § 9a, bekezdés 2, és a § 9a, bekezdés 8 e) betű  

alapján a következőek: A fiatal nádszegi lakosokat itt tartani a községben  és megtartani 

a község  falusi jellegét. A kérvényezők közül főként a fiatal családokat támogatja a község, 

akiknek ez nagy  segítség a lakás probléma megoldásában. A telkek eladásával kapcsolatban 

a község kedvező feltételeket alakított ki a családi házak építéséhez, mely végső eredményként 

befolyásolja a község társadalmi és munka életét is. Továbbá a községi telekek eladási szándéka 

tartósan bebiztosítja a község iskolai létesítményeinek fenntarthatóságát. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

Sok sikert kívánunk a fiatal nádszegi tulajdonosoknak! 

 

6. Lakossági kérvények jóváhagyása 

 

1.sz. kérvény – Hromoda János és felesége, Nádszeg 344 

2021/IX/16 sz.határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján  

❖ jóváhagyta 

Hromoda János és  felesége Márta, Nádszeg 344  h.sz. alatti lakosok részére a község 

tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 175/17 sz. parcella – 9 m2 és a 175/14 sz. parcella 

– 3 m2 eladását, az 1/2020 sz. Általános érvényű rendelet alapján. Eladási ár: 12 m2 x 5 € = 60 

€. Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  
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Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

2.sz. kérvény – Sárkány Erzsébet, Nádszeg 1014 

2021/IX/17 sz. határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján  

❖ jóváhagyta 

Sárkány Erzsébet, Nádszeg 1014 h.sz. alatti lakos kérvényét, a tulajdonában lévő  újonnan 

kialakított  175/18 sz. parcellán – 14 m2-n, melyen a község elővételi joggal rendelkezik,  az 

elővételi jog megszüntetését a község részéről. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

3.sz. kérvény – Kiss Csaba és felesége Judit , Nádszeg 211 

2021/IX/18 sz.határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján  

❖ jóváhagyta 

Kiss Csaba és felesége Judit, Nádszeg 211 h.sz. alatti lakosok kérvényét, a 696/143 sz. parcellán 

147 m2 terület 11/42-ed részének eladását az 1/2020 Általános érvényű rendelet alapján. 

A kérvényezők az érintett területen résztulajdonosok lesznek 11/42 arányban. Az eladással 

kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

4. sz. kérvény: Sebestyén Ján és felesége Margit,  Nádszeg 1113 

2021/IX/19 sz.határozat 
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Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján  

❖ jóváhagyta 

Sebestyén János és  felesége Margit, Nádszeg 1113  h.sz. alatti lakosok részére a község 

tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 4795/14 sz. parcella – 3 m2, a 4795/15 sz. 

parcella – 40 m2 és a 4798/71 sz. parcella – 110 m2 eladását, az 1/2020 sz. Általános érvényű 

rendelet alapján. Eladási ár: 100 m2 x 5 € = 500 € és 53 m2 x 20 € = 1060 €, összesen: 1560 €.    

Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

5. sz. kérvény: Varga Péter és felesége Ildikó,  Nádszeg 1215 

2021/IX/20 sz.határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján  

❖ jóváhagyta 

Varga Péter  és  felesége Ildikó, Nádszeg 1215  h.sz. alatti lakosok részére a község 

tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon az 1441/87 sz. parcella – 47 m2,  eladását, az 1/2020 

sz. Általános érvényű rendelet alapján. Eladási ár: 47 m2 x 5 € = 235 €.    Az eladással 

kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

6.sz. kérvény: Molnár László és felesége Edit,  Nádszeg 1109 

2021/IX/21 sz. határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján jóváhagyta, 

Molnár László  és  felesége Edit, Nádszeg 1109  h.sz. alatti lakosok részére a község 

tulajdonában lévő, 1551.sz. tulajdonlapon a 4798/73 sz. parcellán – 588 m2  eladását, az 1/2020 
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sz. Általános érvényű rendelet alapján. Eladási ár: 100 m2 x 5 € = 500 € és 488 m2 x 20 € = 

9760 €, összesen: 10 260 €.  Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

7.sz. kérvény: Matus Emília, Nádszeg 1063 

2021/IX/22 sz.határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján  

❖ jóváhagyta 

Matus Emília, Nádszeg 1063 h.sz. alatti lakos kérvényét, a 631/37 sz. parcellán 100 m2  

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

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

8.sz. kérvény: Győri Ilona, Nádszeg 1063 

2021/IX/23 sz.határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete az Építésügyi bizottság javaslata alapján  

❖ jóváhagyta 

Győri Ilona, Nádszeg 1063 h.sz. alatti lakos kérvényét, a 631/37 sz. parcellán 100 m2  

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

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 
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Nem szavazott:   0 

 

9.sz. kérvény: Győri László, Nádszeg 1139 

2021/IX/24 sz.határozat 

Nádszeg község képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

Győri László, Nádszeg 1139 h.sz. alatti lakos részére 200,- € anyagi támogatást a fitnesz klub 

kifestésére a helyi kultúrház pince helyiségében.  

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

  

10.sz. kérvény : Komáromi Jókai Színház 

2021/IX/25 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta 

a Komáromi Jókai Színház anyagi támogatásáról szóló kérvényét a 2021-es évre. 

A jóváhagyott összeg: 400,- EUR. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

7. Községi ügyek jóváhagyása 

 

1. A község beadott és beadandó pályázatainak önrész jóváhagyása 

2021/IX/26 sz. határozat 



19 

 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta  

a helyi kultúrház belső felújítására beadandó pályázat kidolgozását és az 5%-os önrész 

hozzájárulást a pályázathoz, amelyet az „OPKŽP-PO4-SC431-2021-68“ sz.  pályázati kiírás 

követel. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

 2021/IX/27 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta  

a Községi Hivatal felújítására kidolgozott pályázat beadását és az 5%-os önrész hozzájárulást a 

pályázathoz, amelyet az „OPKŽP-PO4-SC431-2021-68“ sz.  pályázati kiírás követel. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/28 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta  

a Nádszeg és Királyrév község közti kerékpárút kiépítésére beadandó pályázat kidolgozását és 

az 5%-os önrész hozzájárulást a pályázathoz, amelyet az „IROP-PO7-SC72-2021-74 sz. 

pályázati kiírás követel 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  
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Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/29 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta  

az augusztusban beadott pályázatot a szlovák nyelvű óvoda felújítására: „Materská škola v obci 

Trstice – rozšírenie kapacít, prístavba“ IROP-PO2-SC221-2021-67 és a kötelező 5%-os önrész 

hozzájárulást. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     9 

Nem:     0  

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

Ez idáig beadott pályázatok a község részéről, melyek még nincsenek elbírálva Envirofondban, 

ill. a Munka, család és szociális ügyek minisztériumában: 

1. A gyűtőudvar továbbfejlesztésére beadott pályázat 

2. Komposztálók – konyhai hulladékra beadott pályázat 

3. Községi Hivatal felújítására beadott pályázat 

4. Játszótér felújítására beadott pályázat 

 

1. A község bérleti szerződéseinek felülvizsgálata 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony ismertette a jelenlévőkkel, hogy az elmúlt 

időszakban felülbírálatra kerültek a község bérleti szerződései és a különböző szolgáltatókal 

kötött szerződései. Több esetben megállapítást nyert, hogy ezen szerződések előnytelenek 

voltak a község számára.  Ezért a mai gyűlésen felmondásra vagy módosításra kerülnek azok 

a szerződések, amelyek előnytelenek a község számára. 

A  polgármester asszony ismertette a jelenlévőkkel, hogy a átértékelésre került a Tolerancia 

nonprofit szervezettel kötött bérleti szerződések is. A Tolerancia nonprofit szervezetnél van 

bérleményben az 1. számú Szent Erzsébet szociális otthon, amely a falu tulajdona, ill. 

a Tolerancia adminisztratív épület és a Vis Vitalis étkezde alatti terület 1,- EUR értékben. Mivel 

a szervezet vezetője és a község vezetősége között a tavalyi év során kinyílvánították egymás 

felé a tulajdonviszonyok rendezésének szándékát a község nem indítványozta ezeknek a bérleti 

szerződéseknek a módosítását. ATolerancia vezetősége és a polgármesterasszony között volt 
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egy megegyezés, amennyiben a tavalyi év során aláírt csereszerződés értelmében ez az érintett 

ingatlanok 1 éven belül tulajdonost cserélnek.  

Erre a cserére az elmúlt egy év során nem került sor, és a Tolerancia n.o. igazgatója  további 3 

év ingaltanhasználatot és az ingatlanok cseréjének elodázását helyezte kilátásba. A mindkét fél 

által aláírt előcsereszerződés alapján ez lehetséges, azonban ebben az esetben a KT átértékeli 

az 1.-es sz. Szent Erzsébet szociális otthon bérleti díját, amely a piaci ár alatt van. Ehhez 

a szerződést fel kell mondani, mivel az eredeti szerződés KT határozat nélkül Juhos Ferenc 

polgármester és Juhos Ferenc igazgató között köttetett. A község a továbbiakban nyitott az új 

bérleti szerződés megkötésére, hogy ne kerüljön veszélybe a szociális ellátás a községben.  

Mivel a község cserére felkínált ingatlanja nincs záloggal terhelve, bármikor 

becserélhető. Ilyen irányú aktivitást a Tolerancia vezetőségétől nem regisztráltunk, ezért a KT 

javaslata, hogy felmondja a Toleranciával meglévő szerződéseket, amelyek egyrészt a 1.-es sz. 

Szent Erzsébet szociális otthonra vonatkozik, másrészt a Vis vitalis és a Tolerancia alatti 

területre vonatkozik esetleges új bérleti szerződések megkötése lehetőségével. 

2021/IX/30 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta  

a község és a Tolerancia nonprofit szervezet közti bérleti szerződés felmondását, amely 

a község tulajdonában lévő 1551 sz. tulajdonlapon a 693/1 sz. parcella – 619 m2, a 603/3 sz.- 

parcella – 22937 m2 és az 580 sz. parcella – 4337 m2 bérbe adására 1 €/hó értékben.  Felmondási 

határidő: 1 hónap. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     8 

Nem:     0  

Tartózkodott:    1 (Ing. Forró Z.) 

Nem szavazott:   0 

 

2021/IX/31 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta  

a község és a Tolerancia nonprofit szervezet közti bérleti szerződés felmondását, mely a község 

tulajdonában lévő 1551 sz. tulajdonlapon a 553/4 sz. parcella – 926 m2, a 553/3 sz.- parcella – 

24 m2 , a 553/2 sz. parcella – 20 m2 és a 553/1 sz. parcella – 818 m2  bérbe adását érinti  1327,-  

€/hó értékben. Felmondási határidő: 1 hónap. 
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Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     8 

Nem:     0  

Tartózkodott:    1 (Ing. Forró Z.) 

Nem szavazott:   0 

 

 

A „Lekáreň U RAKA“ gyógyszertár 300 EUR/év bérleti díjat fizetett a községnek az elmúlt 

időszakban kb. 100 m2 területre, amióta bérli a főúton a patika helyégét. Ez havi 25,- EUR-t 

jelent. Mivel ez az ár magasan elmarad a piaci ártól községünkben a KT szerződésmódosítást 

kezdeményezett a Dr. Max patikát működtető céggel, amelyben megemelkedne a patika bérleti 

díja.  

2021/IX/32 sz.határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

❖ jóváhagyta  

2022. január 1-étől a Dr. MAX gyógyszertárral kötött bérleti szerződés bérleti díjának 

megemelését 403,75 €/hó. Szerződés hossza: 5 év.  

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     8 

Nem:     0  

Tartózkodott:    1 (Mgr.Gányi Zs.) 

Nem szavazott:   0 

 

Továbbá a KT  

❖ jóváhagyta a Dr. MAX gyógyszertár részére reklámtábla elhelyezését a községben. 

Szavazás: 

Képviselők száma:  11 

Jelenlévők:    9 

Igen:     8 

Nem:     0  

Tartózkodott:    1 (Mgr.Gányi Zs.) 

Nem szavazott:   0 
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8. Vita 
 

JUDr. Juhos F.: Velünk miért nem ült le a község vezetése tárgyalni a bérleti feltételekről, úgy, 

mint a Pentával a Dr. Max patika esetében? Nem kaptunk még írásbeli felszólítást arra, hogy 

költözzünk ki az épületől, mi készek vagyunk a cserére, de még mindig rajta van az épületen 

a minisztériumi zálogjog.  

Mgr. Kacz É.: ez az ügy tavaly októbertól húzódik már, és mi 2021. júniusáig javasoltuk 

a cserét. De mivel ön személyesen kérte a decemberi határidőt a minél kevesebb kellemetlenség 

miatt a költözéssel, elfogadtuk ezt és decemberig számoltunk a cserével. Nem plusz 3 évig még. 

De nincs baj, a cserét el lehet húzni még 3 évig, csak akkor a ZSC1-es épületet piaci áron 

szeretnénk értékesíteni. A Tolerancia ingatlanjairól önöknek kell kérvényezniük a zálogjog 

levételét. Kérvényezték már egyáltalán a zálogjog levételét? Azt önöknek kell!  

JUDr. Juhos F.: Igen, kérvényeztük. Miért nem kérvényezte a község a ZSC2-es épületről 

a zálog levételét?  

Mgr. Kacz É.: Nem a község épülete, nem is volt soha a községé. Ön miért nem kérte írásban, 

hogy vetessük le a zálogjogot az épületről?  

Ing. Lukács R: Önnek érdekében áll elcserélni ezeket az ingatlanokat? 

JUDr. Juhos F: igen, érdekem. 

Ing. Lukács R: A községnek viszont nem érdeke a ZSC2-es épületről levetetni a zálogjogot, de 

lépünk ez ügyben. Levetetjük a zálogjogot, de előbb menjen végbe az a csere, amiben tavaly 

megegyeztünk októberben.   

JUDr. Juhos F: Amint lekerül a zálogjog, rögtön megtörténhet a csere. 

Matus E: 40 éve ott lakunk a lakásokban, minek kerítsük el azt a részt amit bérbe szerettünk 

volna venni, ha pár év múlva építeni fog a falu oda ? 

Mgr. Kacz É: Egyelőre nincsenek terveink azokkal a területekkel, nyugodtan használják 

továbbra is úgy, mint eddig. De elképzelhetőnek tartjuk, hogy mivel megnövekedett 

a gépkocsiforgalom mindenhol, több az autó mindenhol, a káosz elkerülése végett 

parkolóhelyek lesznek kialakítva azokon a területeken a biztonságos parkolás érdekében. De 

egyelőre senki nem építkezhet oda, minden marad régiben, mindenki úgy használhatja azokat 

a területeket, ahogy eddig.  

Ing. Lukács R: az egész lakás területének talaja nincs rendezve, ez még mindig a községé, 

egyezzenek meg Önök egymást közt és nyújtsanak be kérvényt a községnek a megvételre. 

Bugár Ildikó: aki „ZŤP“ kártyával rendelkezik az tudtommal a szemétilleték 50%-át fizeti. 

Tőlem viszont az egész illetéket elkérték a hivatalban, és kérték hogy vigyem be 

a határozatomat. Miért nincs betartva ez a községben? Miért nem figyelmeztetik azokat, akik 

jogosultak erre a kedvezményre? 
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Mgr. Kacz É: Ehhez  nem tudok hozzászólni, nem ismerem minden lakos szemétfizetései 

határozatát, de felül fogjuk vizsgálni az ügyet. De mivel a szemétilleték ára határozatban van 

megállapítva, a határozat ellen lehet fellebezni törvényes határidőn belül. 70%-os ZŤP 

kártyával rendelkezőeknek van jogosultságuk 50%-os kedvezményre. Ha szeretnék 

érvényesíteni a kedvezményt, akkor erről természetesen tájékoztatni kell a községi hivatalt, ill. 

vagy határozatot vagy kártyácskát bemutatni, hiszen hogy kinek milyen ZŤP kártyája vagy 

akadályoztatása van nem nyilvános információ. Ha hibáztunk, akkor módosítjuk a határozatot, 

ezt megígérem és visszaadjuk a 14,- EUR különbséget. 

Juhos Zoltán: Te átadtad az információt a szemétilletékről mikor a hivatalban dolgoztál annak 

a személynek akit tanítottál be? 

Bugár Ildikó: Igen. 

 

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

ülést.  

 

 

 

 


