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  Jegyzőkönyv 

a 2021. december 17-én 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 képviselő – testületi 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. Költségvetés módosításának beterjesztése 

5. Vita  

6. Az ülés bezárása 

 

 

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 
 

 

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

képviselőket: 

1. Mgr. Gányi Zsolt  

2. Ing. Lukács Róbert 

 

3. Programjavaslat jóváhagyása 

 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony javasolta az ülés programjavaslatának módosítását, egy 

programpont behelyezésével, mégpedig Juhos Norbert támogatási kérelméről.  A módosított 

programjavaslatról a következőképpen szavaztak a képviselők.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:  10 

Igen:   10 

Nem:     0 
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Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

4. Költségvetés módosítása 

 
Mgr. Gányi Zsolt a Pénzügyi bizottság elnöke beszámolót tartott a jelenlévőknek a község 

2021-es évi költségvetésének előrelátható teljesítéséről. 

A Pénzügyi bizottság a költségvetés módosítását javasolja, amennyiben olyan tételek kerültek 

be a könyvelésbe, kiadás és bevétel oldalon egyaránt, amelyek nem előrelátható tételek voltak 

a költségvetés jóváhagyásánál.  

Az egyik ilyen tétel a bevétel oldalon volt található, és az eladott építkezési telkeket jelentette. 

A költségvetés összeállításánál nem számolt a község, hogy év végéig 2 telken kívül az összes 

eladható telek eladásra és egyúttal kifizetésre kerül. Ezért nem tervezett bevétele volt 

a községnek ennek az értéknek a függvényében. 185 000,- EUR bevétel helyett 301 890,- EUR 

bevétele lett a községnek. Ez 116 890,- EUR többletet jelent, a bevétel oldalt javasoljuk 

ennyivel megemelni. 

A kiadási oldalon viszont megjelent a község tulajdonába került ingatlan felszerelése, amelyet 

iskolai étkezdeként szeretne a község működtetni. Mivel az ingatlant a község üresen vette át, 

teljesen fel kellett szerelni mindennel, amire szükség volt, hogy beindulhasson.  

A község polgármester asszonya ismertette a kiadásokat az iskolai étkezdével kapcsolatban.  

Az ingatlan átvételekor az ételkiadásra kellett berendezkedni. Ebben a fázisban a közbeszerzési 

törvény betartása mellett megvételre kerültek a székek, az asztalok, az üvegtermékek (poharak, 

tányérok, stb.), evőeszközök és az étel kiadásához feltétlenül szükséges cikkek (melegítőpult, 

nerez pultok, polcrendszerek, mosogatógép) csaknem 27 000,- EUR értékben. Ezzel a 

felszereltséggel indulhatott már november 3.-án (1 nappal az átadás után) az ételkiadás és nem 

volt fennakadás a gyerekek étkeztetésében. 

A további időszakban a konyha felszerelésén dolgoztunk, ahol szintén a közbeszerzési törvény 

alapján megszólítottunk minimum 3 céget (estünkben 6-ot), hogy ajánlatukat beadják. 

Elsősorban dél - szlovákiai cégeket szólítottunk fel, akik bármikor esetleges gond felmerülése 

esetén, könnyen elérhetőek. Így nyitrai, ekecsi, dunaszerdahelyi, pozsonyi és két újvári céget 

szólítottunk meg, amelyek közül kiválasztottuk a legolcsóbb ajánlatot, aki vállalta, hogy 

decemberben be tudja üzemelni a konyhát. Erre sor került, a konyhát december 5-én 

elindítottuk. A konyha konyhai gépekkel való felszerelése 52 000,- EUR-ba került.  

Egyéb kiadások voltak még a hűtőbox kiépítése (13 000,- EUR), a légelszívó javítása (3000,- 

EUR), a konyha egyéb apró használati tárgyakkal való felszerelése (5600,- EUR) és 

deratizációra is szükség volt (300,- EUR). Egyéb kiadások, amelyeket még nem tudunk 

számszerűsíteni az az ingatlan teljes festése, villanyvezetékek és a gázvezetékek revíziója a 

gépekre való tekintettel. Ezért a kiadás oldalt előreláthatólag 110 000,- EUR-ral javasoljuk 

megemelni. 
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Továbbá a községi hivatal kiadásait javasoljuk megemelni 11 000,- EUR-ral, mivel az 5 

hónapon át tartó hétvégi tesztelések munkabére is a községi hivatal költségvetését terhelte. 

Ennek az ellenoldala (bevétele) a COVID tesztelésekből származó bevétel címszó alatt 

található, csaknem 140 000, EUR értékben.  

 

2021/XII/1 sz. határozat 

 

❖ Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, Nádszeg község 2021-es évi 

költségvetésének módosítását.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:  10 

Igen:   10 

Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

5. Juhos Norbert kérvénye 

 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony ismertette a jelenlévőkkel Juhos Norbert, Nádszeg 1347 

h.sz. alatti lakos pénzügyi támogatásáról szóló kérvényét. A kérvényező 2021. februárjában 

súlyos munkabalesetet szenvedett, mely által sajnos mozgásában korlátozott állapotba került és 

munkaképtelenné vált.  A kórházi ellátás, rehabilitációk és egyéb kiadások mélyen 

megterhelték a család költségvetését. Mivel a 2022-es évben még további rehabilitációs  

kezelések várnak rá, amelyek költségekkel járnak, szeretné kérni  a község anyagi segítségét, 

hozzájárulását a felépüléséhez.  

Kacz Éva polgármester asszony 5000,- EUR támogatást kezdeményez, amellyel a jelenlévők 

egyet értenek. Továbbá, egyöntetű javaslatként előterjesztik, hogy az éves képviselői 

honoráriumát minden képviselő nevében a községi hivatal szintén juttassa el Juhos Norbertnek, 

a felépülése érdekében.  

2021/XII/2 sz. határozat 

 

❖ Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, Juhos Norbert, Nádszeg 1347 

h.sz. alatti lakos pénzügyi támogatásáról szóló kérvényét, mellyel a község hozzájárul 

a hosszadalmas és költséges rehabilitációs kezelések anyagi támogatásához 5000 

EUR-ral.  

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:  10 

Igen:   10 
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Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

6. Vita 

 

Nem volt hozzászólás.  

7. Befejezés 

 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony megköszönte a jelenlévők figyelmét és kellemes 

karácsonyi ünnepeket kívánt mindenkinek.  


