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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/03/2020                                              Nagygéres, 30.03.2020 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2020.03.30-án került sor. 

 
Jelenlévők: 
A képviselői testület tagjai:   1.  B r e z i n a Norbert 
      2.  F ő z ő Ladislav 
      3.  G e r d a Ondřej 
      4.  D o r g a i Tibor 

5.  dr. jur.  M a k k a i o v á Kinga   
 6.  T a v a r s z k ý Peter 

7.  T e k e ľ Milan 
 

Polgármester:     PaedDr. P á l Zoltán 
Főellenőr:     Ing.  K i s s Oliver 
 
Távollevő képviselők:   Brezina Štefan  

PaedDr. Valéria Pálová 
 
Napirend:  
  
1. Az önkormányzati gyűlés megnyitása 
2. A jegyzőkönyvvezető megválasztása  
3. A jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása 
4. Az önkormányzati gyűlés napirendjének jóváhagyása 
5. A Szlovák kormány által kihirdetett rendkívüli és vészhelyzeti állapot ekonómiai és társadalmi hatásai 

a Nagygéresi lakosokra. Javaslatok az ebből fakadó káros helyzet enyhítésére  
6. A Nagygéresi községi főellenőr ellenőrző tevékenységének jóváhagyása  
7. A 2020 év I. negyedévi költségvetés 1,2 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása 
8. A község tulajdonában lévő asztalos műhely épülete alatt lévő KNC 579/2 számú parcella 

megvásárlásának jóváhagyása 
9. Lakossági panaszok 
10. Egyéb 
11. Interpelláció 
12. Befejezés 
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A KÖZGYŰLÉS MENETE 
 

1,2,3,4 pont 
A polgármester (P) köszöntötte a jelenlévőket. Ismertette a képviselői testülettel (KT) a közgyűlés 
napirendjét és jelezte, hogy az aktuális vírushelyzetre való tekintettel a közgyűlés csak a szükséges 
ideig fog tartani. A közgyűlés a falu kultúrtermében valósul meg a szükséges egészségügyi 
óvintézkedések betartásával. A KT tagjai egymástól 2 méteres távolságra helyezkednek el. A P 
felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy jelezzék, ha szeretnék valamivel kiegészíteni a napirendet. 
Mivel senki nem tett újabb javaslatot a napirend bővítésére konstatálta hogy a KT határozatképes 
a jelenlevő 7 képviselő részvételével. 
 
01032020 számú határozat 
A képviselőtestület Tavarszky Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Brezina Norbertet, 
valamint Tekeľ Milánt bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Valamint jóváhagyja az 
önkormányzati gyűlés napirendjét az előterjesztett formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...7... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ   
mellette........7... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
5. pont A Szlovák kormány által kihirdetett rendkívüli és vészhelyzeti állapot 
ekonómiai és társadalmi hatásai a Nagygéresi lakosokra. Javaslatok az ebből 
fakadó káros helyzet enyhítésére 
  
A P ismertette a KT-el hogy milyen lépések voltak foganatosítva falunkban a kihirdetett 
vészhelyzeti állapot miatt. Minden ezzel kapcsolatos fontos információ fel van tüntetve a község 
honlapján, valamint a hivatali hirdetőtáblán is. Mint máshol a mi községünkben is a szájmaszk 
beszerzése és szétosztása a legfontosabb feladat. A P úgy szervezte a maszkok szétosztását, hogy 
előbb a község idősebb lakosai kapjanak maszkokat, utána pedig a születési dátum sorrendje szerint 
következhetnek a fiatalabb lakosok is. A MOPS-os alkalmazottak folyamatosan ellenőrzik 
a lakosok viselkedését köztereken illetve olyan helyeken ahol egyszerre több ember fordul meg, 
mint pl. a posta, a falusi hivatal, stb. Felhívják a lakosok figyelmét, hogy várakozásnál egymás 
között tartsák be a megfelelő 2 méteres távolságot, hogy mindenki használjon maszkot és egymás 
között ne cserélgessék azt, illetve mindenki tartsa be az alapvető higiéniai előírásokat. A hivatal 
dolgozói sok telefonos kérdést kapnak a koronavírussal kapcsolatban, amiket meg is próbálnak 
válaszolni és próbálnak minden szükséges segítséget megadni. A legújabb információ szerint 2020 
március 30-ától bővül a nyitva tartható üzletek száma. Ugyancsak friss információ, hogy az ország 
területén létrehoznak 15 helyet, ahol a külföldről hazatérők letölthetik a karantén idejét. Ezeknek 
a helyeknek az elérhetőségeik nyilvánosak, a községi hivatal rendelkezik velük, tehát szükség 
esetében hozzáférhetőek a falu lakosai számára is. Ismeretes az is hogy a temetéseken illetve 



3 
 

esküvőkön maximum 10 ember vehet részt természetesen az előírt óvintézkedések betartásával. 
A mi járásunkban még nem fordult elő fertőzés, mindezek ellenére be kell tartani az állam által előírt 
rendelkezéseket.  
Előzetes információk szerint attól függően, hogy milyen hatással lesz a jelenlegi helyzet az állam 
gazdaságára a községek juttatásait az állam csökkenteni fogja. A P szerint ez előzetesen elfogadott 
éves költségvetésben változtatásokat kell majd alkalmazni és a község nehéz helyzetbe kerülhet 
a működését illetőleg. 
 
02032020 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...7... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ   
mellette........7... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

6. pont A Nagygéresi községi főellenőr ellenőrző tevékenységének jóváhagyása 

 
A községi főellenőr ismertette a KT-el a 2019-es év dokumentációjában végrehajtott ellenőrzés 
eredményét. Főleg a következő témákkal foglalkozott: 

 A helyi sport klubok támogatásai – főleg a helyi futball klub iratai voltak kontrolálva. 
A futball klub gazdálkodása rendben van, ellenőrizve lettek például az utazási költségek, az 
ellátás (frissítők, üdítők) költségei vagy például a víz és gáz kifizetések. 

 A helyi református egyház gazdálkodása is ellenőrizve volt és az itt lévő okmányok is 
rendben vannak. 

 A főellenőr átnézte a község leltárját is. Többnyire rendben van a leltár, bár az iratok 
megjelölésénél kisebb hiányosságokra derült fény. A főellenőr megbeszélte leltárt vezető 
alkalmazottakkal, hogy milyen javításokat végezzenek el és milyen módon kell helyesen 
elvégezni az iratok, tárgyak megjelölését a jövőben.   

 A szociális támogatások kezelésénél, vezetésénél is rendben vannak az iratok. A főellenőr 
javasolta, hogy készíteni kellene egy új általánosan kötelező érvényű rendeletet (VZN) 
a szociális támogatások kezeléséről. A P elmondta, hogy régebben, amikor a község tagja 
volt egy több községet egybefogó szervezetnek a szervezet VZN-jét alkalmaztuk viszont ez 
a szervezet már felbomlott így a községünk jelenleg az állam által előírt rendeletek szerint 
jár el.  

 A község utazási költségeit igazoló iratok is rendben voltak az ellenőrzés során. A főellenőr 
javasolta, hogy a falu készítsen egy belső előírást, amit használhatna az utazási költségek 
kiszámításánál. 

 A főellenőr a pénztár ellenőrzésénél sem talált semmi rendellenességet, viszont 
megemlítette, hogy az aktuális előírások szerint a pénztárban nem lehet 5000,- eurónál több 
pénz. 
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 A főellenőr ellenőrizte azt is, hogy a község eleget tesz e azon előírásoknak melyek 
kötelezik bizonyos dokumentumok publikálását, nyilvánossá tételét a falu honlapján és 
konstatálta, hogy minden előírás, rendelet be van tartva. 

A főellenőr megállapította, hogy 2020-as év I. félévi költségvetése megfelelő és állandó 
kapcsolatban van a falu könyvelőjével. 
 
03032020 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...7... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ   
mellette........7... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.  Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

7. pont A 2020 év I. negyedévi költségvetés 1,2 pontok módosító javaslatainak 
jóváhagyása 

 
A P lemagyarázta a KT-nek, hogy a 2020-as év jóváhagyott költségvetésben változtatásokat kell 
alkalmazni bizonyos nem várt pénzügyi ügyletek miatt: 

 2020 elején a község 20.000,- eurós támogatáshoz jutott egy a határon átnyúló pályázat által. 
Ez az összeg a falu óvodájára, pontosabban az óvoda nyílászáróinak cseréjére és az óvodai 
konyha felújítására lesz felhasználva. 

 A költségvetés elkészítésénél nem lehetett tudni, hogy a községnek alkalma nyílik munkások 
alkalmazására egy állami projekt segítségével. Az ezzel kapcsolatos kiadások miatt 
módosítani kell a költségvetést. 

 A MOPS projekt miatt is változtatni kell a költségvetésben. A MOPS projektben résztvevő 
munkások fizetését az államnak kell biztosítania, de mivel az állami utalások állandóan 
késnek a falu saját tőkéből kénytelen téríteni a juttatásokat. Miután a támogatásokat 
megkapja a község a hiányt pótolni tudjuk, de néha több hónapot is késnek a támogatások 
kifizetésével. 
  

04032020 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2020 év I. negyedévi költségvetésének módosításait és tudomásul 
veszi az előterjesztett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...7... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ   
mellette........7... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.  Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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8. pont A község tulajdonában lévő asztalos műhely épülete alatt lévő KNC 
579/2 számú parcella megvásárlásának jóváhagyása 
 

A P tájékoztatta a jelenlévőket hogy a falu kapott egy kérvényt hogy vásárolja meg a KNC 579/2 
számú parcellát. Ezen a földterületen fekszik a falu tulajdonában lévő épület (asztalos műhely) egy 
része. A parcella tulajdonosa 500 euróért hajlandó lenne eladni az említett földterületet, amely kb. 
25 m2 nagyságú, így 1 m2 ára 20 euró. A P elmondta, hogy felajánlotta a parcella tulajdonosának 
a csere lehetőségét, amit az elutasított. Brezina N. képviselőúr szerint ez túl magas ár az adott 
földterületért ezután a KT elutasította az adott parcella megvásárlását az eladó által megjelölt áron. 
A KT megbízta a P-t hogy tegyen javaslatot a földtulajdonosnak 5 euró/m2 vételáron vagy említse 
meg a bérleti szerződés lehetőségét.  
 
05032020 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a javaslatot az 5 euró/m2 vételárról illetve a bérleti szerződés 
kötésének lehetőségéről. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...7... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ   
mellette........7... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.  Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
9. pont Lakossági panaszok   
 

A P elmondta a jelenlevőknek hogy Š. Kovács kéri a P-t és a KT-t hogy indítson bűnügyi eljárás 
a faluban működő FRESH bolt tulajdonosa ellen. Mivel a bűnügyi eljárás elindítása nem tartozik 
a községünk jogkörébe a KT elutasította a kérvényt. A P és a KT már többször foglalkozott 
a FRESH üzlet elleni panaszokkal és mindent megtett az adott helyzet megoldására ezért az ügyet 
lezártnak tekintjük. 
K. Gergelyová panaszt nyújtott be a Főutca 142/169 szám alatt élő lakótömb lakosaira. Szerinte 
a lakók az épület lépcsőházát dohányzóhelynek használják mivel ott állandóan cigaretta szag és füst 
van. Mivel a P szerint a lakótömbnek kell lennie saját lakásszövetkezetének és ez a téma rájuk 
tartozik a KT tovább küldi a panaszt az említett egyesületnek.  
 
06032020 számú határozat 
A képviselőtestület elutasítja Š.  Kovács kérvényét a büntetőügyi eljárás elindításáról és továbbítja 
K.  Gergelyová panaszát a megfelelő orgánumnak. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...7... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ   
mellette........7... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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10. pont Egyéb 
 
L. Főző képviselőúr megkérte a P hogy ismertesse a KT milyen rendezvények lehetnek megtartva 
a jelenlegi helyzetben 2020-ban. A P elmondta, hogy a hatályban lévő rendeletek szerint minden 
tömegrendezvény be van tiltva. Mivel nem lehet tudni, hogy mikortól lehet rendezvényeket tartani 
minden rendezvény, amit a község tervezett, mint pl. A Nagygéresi bicikliverseny, a Nagygéresi 
családnap vagy a Nagygéresi falunap elmaradnak. Valószínű, hogy ezek a rendezvények már csak 
2021-ben lesznek megtartva.    
 
07032020 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...7... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ   
mellette........7... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.  Makkaiová, P. Tavarszký, 
M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott ...0....../ 
 
11,12 pont 
 
A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:   
 
 
Peter Tavarszký    ............................................................. 

Jegyzőkönyvhitelesítők:  

1. Norbert Brezina    .............................................................. 

2. Milán Tekeľ    .............................................................. 

 

Polgármester:   PaedDr. Zoltán Pál   ............................................................. 

 


