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  Jegyzőkönyv 

a 2022. május 25 -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 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. Programjavaslat elfogadása  

4. Polgármesteri beszámoló 

5. Általános érvényű rendelet jóváhagyása 

6. Községi ügyek megtárgyalása 

7. Belépés az Idegenforgalmi Területi Szövetségbe - jóváhagyás 

8. Gazdasági és szociális stratégia kidolgozásának jóváhagyása 

9. A nem lakhatási célt szolgáló helyiségek bérbe adásának jóváhagyása 

10. Lakossági kérvények jóváhagyása 

11. Vita  

12. Az ülés bezárása 

 

2. A jegyzőkönyv hitelesítőinek meghatározása 

 

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

képviselőket: 

1. Gombos Károly 

2. Czakó Tibor 

 

3. Módosított programjavaslat jóváhagyása  
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Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony javasolta az ülés módosított programjavaslatának 

jóváhagyását. 

 

Szavazás: 

Képviselők száma: 11 

Jelenlévők:  10 

Igen:   10 

Nem:     0 

Tartózkodott:    0 

Nem szavazott:   0 

 

4. Polgármesteri beszámoló 

Utolsó gyűlés február 25-én (eleget teszünk a törvényi kötelezettségnek, mely szerint 3 havonta 

össze kell hívni a testületet). Ez közvetlenül a háború kitörésének dátuma vfolt, rengeteg 

minden történt azóta is.  

Ebben az időszakban elsősorban az ukrán menekültek sorsát oldotta mindenki, ahogy 

megszokhattuk az államigazgatás nem állt a helyzet csúcsán. Sok volt a környéken az 

adománygyűjtés, mi is bekapcsolódtunk. A gyűjtés során összejött 3640,- EUR és több 

teharautónyi élelmiszer. 3000,- EUR-t a Szent Márton Katolikus karitász Munkácson kapott, 

akik ugyanúgy, mint nálunk a Katolikus Karitász menekültek ellátásával segít és próbálja 

menteni a menthetőt. Az élelmiszercsomagok határmenti magyar falvakba jutottak el, itt 

köszönöm meg újra Gombos Károly képviselő úrnak és Almási Árpádnak, hogy eljuttaták 

a célba az adományt. Fennmaradt még 640 EUR, ebből az összegből pedig felfújható 

matracokat, hálózsákokat vettünk, hogy segítsük az ellátóhelyek munkáját. 

Szó volt róla, hogy a járásbeli falvaknak szükségszálláshelyeket kell létrehozniuk. Valójában 

ez a kötelezettség még mindig él, de hála Istennek nincs már rá akkora szükség, mint amikor  

a rendelkezést kiadták. A kultúrházban lett volna egyébként a szükségszállás.  

Új vészjelző sziréna lett kiépítve a kultúrházban és a Patika épületének tetején; modern 

szignalizációs rendszerrel, távúton bekapcsolható; 

Tisztítóállomásunk fenntarthatatlan állapotban van, teljes körű rekonstrukciót igényel a 

fenntartása. Ehhez keressük a forrásokat és főleg a projektánst, aki megtervezné a felújítást. 

A Covid miatt őszről elmaradt aszfaltozás is megvalósult, bízom benne, hogy az egész Kőse 

nagy örömére. Idén folytatjuk ősszel, ahogy megszokhatták, most zajlanak a tárgyalások az 

érintett útszakaszokról.  

Volt egy nagyszabású tűzoltógyakorlatunk, ahol az egész járás hivatásos és önkéntes tűzoltói 

részt vettek, nagy sikere volt. 

Anyák napját szintén sikerült méltóképp megünnepelnünk, nagyon jó visszhangja volt 

a vendégek körében is,hogy gyerekeink mennyire ügyesek.  
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Nagy örömünkre szolgált, hogy Szarka Gyula Nádszeget választotta a 60 éves születésnapja 

alkalmából rendezett emlékkoncertje helyszínéül. 3 helyszínen valósul meg majd az 

emlékkoncert,  Sopronban, Budapesten és mindenképpen akart egy felvidéki helyszínt. Több 

helyszín is szóba jött, de nagy örömünkre Nádszeget választotta. Mivel, mindenféle szóbeszéd 

kering a faluban, ez a koncert teljesen ingyenes volt a résztvevőknek és a falunak is! Semmit 

nem fizetett hozzá a falu ahhoz, hogy ez a koncert megvalósuljon! Ezért nagyon hálásak 

vagyunk, hiszen elég nehéz helyzetben vagyunk az energiaárak miatt. Annyival járult hozzá 

a falu, hogy rendelkezésére bocsátotta a Közösségi ház auláját és székeket és asztalokat is 

adtunk hozzá, ezt nem kellett külön beszerezni.  

Ami vár minket az elkövetkező időszakban munkában: 

- Idén befejezzük az orvosi rendelő külső szigetelését és jobb rampát kap 

a gyermekorvosi rendelő, ahol könnyebb feltolni a babakocsit és a tolókocsit. 

- Szeretnénk urnaparkot létrehozni az új temetőben 

- Kaptunk felajánlást az öreg temető kerítésének rendbetételére – a községet az alapok és 

az oszlopok kiépítése terhelné. 

 

Ami vár minket az elkövetkező időszakban szórakozásban: 

- Gyermeknap összefogással most szombaton, bekapcsolódik a Csemadok, a Szülői 

szövetség, mindkét iskola pedagógusai, a Mátyusföld Magyar összefogás PT., a Sport, 

a Tűzoltószervezet, egyszóval mindenki, aki szeretne örömet szerezni a gyerekeknek és 

felajánlották segítségüket. 

 

- Hazahívó – a Kitelepítés 75. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés június 

17-18-19. 

 

- Kodály Zoltán: Háry János daljáték két felvonásban (Dráfi Mátyás- Jászai Mari díjas 

és Érdemes művész) – Az előadás költségeit a Kultminor támogatásával és 

Nagyszombat megye anyagi hozzájárulásával sikerült biztosítani.  

- Szent István napok búcsúkor (szombaton Lakatos Róbert prímás és Becse Szabó 

Ilonka operaénekes előadása, aztán Piramis koncert; vasárnap Bősi Szabó László és 

Dóka Zsuzsa előadása délután, majd este a Magna cum Laude zenekar). A Szent István 

napok anyagi hátterét a Twinnig Town nevű Európai uniós projekten keresztül sikerült 

biztosítani, ahol 25 000,- EUR-t nyertünk a rendezvény bebiztosításra. 

 

- Szeptember 24-én lesz gulyásfesztivál; 

 

- A búcsú és a gulyásfesztivál között szeretnénk még megvalósítani a Nótaestet, ennek 

nagy hagyománya van Nádszegen, nem szeretnénk, ha elsorvadna. 

 

Közben megérkezett Forró Zoltán képviselő a KT ülésre. 
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5. Panaszokról szóló Általános érvényű rendelet jóváhagyása 

 

2022/V/1 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta a panaszokról szóló általános érvényű 

rendeletet. 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

6. Községi ügyek megtárgyalása 

 

Ing. Lukács Róbert, az Építésügyi bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, hogy  a 139/3 

sz., 138 sz. és 139/1 sz. parcellák /1477 m2/  tulajdonosai: Nádszeg község – 475 m2, Nagy 

Róbert – 645 m2, és Bugár Zoltán – 357 m2, az érintett területeken kellene a  területrendezést 

megoldani. A község elkészíttette a geometriai tervet.  

 

2022/V/2 sz. határozat 

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

a területrendezési folyamat lebonyolítását a 139/3 sz., 138 sz. és 139/1 sz. parcellákon  

/összesen 1477 m2/, azzal a feltétellel, hogy a község nem veszíthet a jelenleg tulajdonában lévő 

területből, mely  bevan jegyezve a kataszteri hivatalban.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

Ing. Lukács Róbert továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az I. Szent Erzsébet egészségügyi 

és szociális központ épülete alatti terület a község tulajdonában van. Ezt kellene áttárgyalni és 
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megoldani, a KT megbízza a polgármester asszonyt, hogy tárgyalást indítson az ügy 

megoldásában. 

 

2022/V/3 sz. határozat 

A Képviselőtestület jóváhagyta és megbízta Nádszeg község polgármesterasszonyát, hogy 

kezdjen tárgyalásokat az I. sz.  Szent Erzsébet otthon alatti terület rendezéséről.  

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

7. Belépés az Idegenforgalmi Területi Szövetségbe – jóváhagyás 

 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony ismertette a jelenlévőkkel, hogy Máytusföldön is 

megalakult az Idegenforgalmi Területi Szövetség.  Elnöke Horváth Zoltán – Tallós község 

polgármestere, védnöke – Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke. A szövetségbe való 

belépés kívánatos a helyi idegenforgalom fellendítéséhez. A belépési összeg 1 €/lakos / év.  

 

2022/V/4 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta,  Nádszeg község belépését az Idegenforgalmi 

Területi Szövetségbe. 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

8. Gazdasági és szociális stratégia kidolgozásának jóváhagyása  

 

2022/V/5 sz. határozat 
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Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a következő programozási időszakra 

Nádszeg Gazdasági és szociális stratégia c. dokumentumát a MAS Stará Čierna Voda nevű 

helyi akciócsoport dolgozza ki, amennyiben így Nádszeg a kistérség részeként regionális 

projektekbe is bevonható lesz.  A dokumentum kidolgozása és elfogadása alapfeltétele az 

Európai uniós projektekbe való bekapcsolódásba. 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

9. A nem lakhatási célt szolgáló helyiségek bérbe adásának jóváhagyása 

 

2022/V/6 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a BERBA vállalat, PaedDr. Bartalos Erzsébet  

részére a község tulajdonában lévő  közösségi házban, a 693/7 sz. parcellán ingatlan/helység 

bérbe adását , a község weboldalán és hirdetőtábláján 15 napra kifügesztett bérbeadási szándék 

alapján. 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

2022/V/7 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, Menyhárt Rita részére a község tulajdonában 

lévő  közösségi házban, a 693/7 sz. parcellán ingatlan/helység bérbe adását, a község 

weboldalán és hirdetőtáblájá 15 napra kifügesztett bérbeadási szándék alapján.  

Oros 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  
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Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

2022/V/8 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, Oros Zsanett  részére a község tulajdonában 

lévő  közösségi házban, a 693/7 sz. parcellán ingatlan/helység bérbe adását, a község 

weboldalán és hirdetőtáblájá 15 napra kifügesztett bérbeadási szándék alapján.  

 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

2022/V/9 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a Moon Food § Beverage vállalat, Laczó 

Ilona részére a község tulajdonában lévő iskolai étkezde, a 603/39 sz. parcellán, bérbe adását 

a község weboldalán és hirdetőtábláján 15 napra kifügesztett bérbeadási szándék alapján.  

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:           9    

Nem:           1 /Ing.Forró Z./  

Tartózkodott:          1 /Mgr.Gányi Zs./ 

Nem szavazott:         0 

 

Mgr. Kacz Éva tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Oroszi Gyöngyi, jóga oktató szintén 

jelentkezett helyiség bérlésére, és az egészségügyi központban is van egy helyiség , mely bérbe 

adandó, de erre még nem jelentkezett senki. 

 

10. Lakossági kérvények jóváhagyása 

 

1.kérvény – Dora Nikolas, Alsóhatár 
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2022/V/10 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta Dora Nikolas, Alsóhatári lakos kérvényét, 

meghatalmazás aláírását Nádszeg község részéről, vadászterület használatára.  

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

2.kérvény – Artis Jókai, Komárom 

2022/V/11 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, az Artis Jókai Színház anyagi támogatásáról 

szóló kérvényét a 2022-es évre. A jóváhagyott összeg: 200,- EUR. 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          10   

Nem:           0  

Tartózkodott:          1 /Bartalos L./ 

Nem szavazott:         0 

 

3.kérvény – Gombos László, Nádszeg 469 

2022/V/12 sz. határozat 

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

Gombos László, Nádszeg 469  h.sz. alatti lakos részére a község tulajdonában lévő, 1551.sz. 

tulajdonlapon az 696/148 sz. parcella – 127 m2 és  a 696/147  sz. parcella – 92 m2 eladását, az 

1/2020 sz. Általános érvényű rendelet alapján. Eladási ár: 100 m2 x 5 € = 500 € és 119 m2 x 20 

€ = 2380 €, összesen: 2880 €.    Az eladással kapcsolatos költségeket a kérvényező állja.  

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 



10 

 

 

4.kérvény – Juhos Attila, Nádszeg 87 

2022/V/13 sz. határozat 

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

Juhos Attila, Nádszeg 87 h.sz. alatti lakos és a kérvényt benyújtó további lakosok kérvényét, 

amellyel a szomszédban felgyülemlett háztartáýsi hulladék eltakarítást kérvényezte 

a községtől. Mivel a 314 h. számú terület magántulaterület, így ide nem mehet be önkényesen 

a község sem más lakos az ott lakók akarata ellenére. Mgr. Kacz Éva, polgámester asszony az 

ügyet jelenti a megbízott hivatalnak. 

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          11   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

Mgr. Kacz Éva, polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a község tulajdonában 

lévő 1034/80 sz. parcella /telek/ kérvényezői egyéb okok miatt visszaléptek a telek 

megvásárlástól, ezért a KT-nek jóvá kell hagynia a 2022/II/19 sz. határozat megszüntetését, 

továbbá a már korábban nyilvántartott 3 kérvényező /pontrendszer alapján megfelelnek/  közül 

Sárkány Ervin és Nagy Nikoletta lettek a telek tulajdonosai. 

2022/V/14 sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő-testülete jóváhagyta, a 2022/II/19 sz. határozat megszüntetését, 

mely a községi telkek eladását érinti.  

Szavazás: 

Képviselők száma:            11 

Jelenlévők:         11       

Igen:          10   

Nem:           0  

Tartózkodott:          0 

Nem szavazott:         0 

 

2022/V/15. sz. határozat 

Nádszeg község Képviselő – testülete  

 

❖ jóváhagyta  
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Sárkány Ervin, Nádszeg 1223 és Nagy Nikoletta, Nádszeg 1246 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:         11       

Igen:          10  

Nem:           0  

Tartózkodott:          1 /Németh M./ 

Nem szavazott:         0 

 

11. Vita  

 

Lovas R.: temetőbe a halottas háznál a feljáró két oldalt legyen megoldva az idősebb emberek 

közlekedése miatt. 

Mgr. Kacz E.: mindenképpen ügyelünk rá, a temetôben is tervezünk felújítási munkálatokat. 

 

12. Az ülés bezárása 

 

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

ülést.  


