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Községi hivatal Nagygéres 
 

Iktatási szám: 1/06/2020                                              Nagygéres, 2020.06.29 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2020.06.29-én került sor. 

 

Jelenlévők: 

A képviselői testület tagjai:   1.  B r e z i n a Norbert 

      2.  Brezina Štefan 

                                                                       3.  F ő z ő Ladislav 

      4.  G e r d a Ondřej 

      5.  D o r g a i Tibor 

6.  dr. jur.  M a k k a i o v á Kinga   

 7.  T a v a r s z k ý Peter 

8.  T e k e ľ Milan 
 

Polgármester:     PaedDr. P á l Zoltán 

Főellenőr:     Ing.  K i s s Oliver 

 

Távollevő képviselők:   PaedDr. Valéria Pálová 

 

Napirend:  

1. Az önkormányzati gyűlés megnyitása 

2. A jegyzőkönyvvezető megválasztása  

3. A jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása 

4. Az önkormányzati gyűlés napirendjének jóváhagyása 

5. Beszámoló a községi hivatal tevékenységéről az utolsó önkormányzati gyűlés óta 

6. A Nagygéresi önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendeletének jóváhagyása – (VZN) 

č.:1/2020, amely a kommunális és építkezési hulladékok kezeléséről szól, amely elérhető a község 

weboldalán - http://www.velkyhores.sk/vseobecne-nariadenia 

7. A Nagygéresi önkormányzat 2019-es évi zárszámadásának jóváhagyása, amely a község weboldalán 

elérhető - http://www.velkyhores.sk/zaverecne-ucty 

8. A 2020 év II. negyedévi költségvetés 4,5,6 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása 

9. A tűzkárosult Zétényi községi hivatal kérvényének elbírálása a 2020.5.6 – i tűzeset után 

10. A Nagygéresi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan - KNE 145 számú parcella - átruházásának 

jóváhagyása Lázárová Anikó, Nagygéres Fő utca 183/97 részére 

11. A 2020-as Nagygéresi fejlesztési program bővítésének javaslatai 

12. Egyéb 

13. Interpelláció 

14. 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 szeretné bővíteni a napirendet a következő ponttal: 7/A – a főellenőr (F) 

2020-as II. félévi ellenőrzés javaslatának jóváhagyása. A P felhívta a jelenlevőket, hogy jelezzék, 

ha szeretnék valamivel kiegészíteni a napirendet. Mivel senki nem tett újabb javaslatot a napirend 

bővítésére konstatálta, hogy a KT határozatképes a jelenlevő 8 képviselő részvételével. 

A F jelezte a KT-nek, hogy mivel a mai napon még más községben is van kötelezettsége, szeretné, 

hogy az őt érintő napirendi pontokat tárgyalják meg a gyűlés elején. Ezt a KT jóvá is hagyta. A P 

felszólította a KT-t, hogy határozzák meg a jegyzőkönyv íróját és hitelesítőit.  

 

01062020 számú határozat 

A képviselőtestület Tavarszky Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Dorgai Tibort, 

valamint Főző Lászlót bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Valamint jóváhagyja az 

önkormányzati gyűlés napirendjét a kiegészítésekkel együtt. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők - Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../  

 

7. pont A Nagygéresi önkormányzat 2019-es évi zárszámadásának jóváhagyása  

A F részletesen ismertette a KT-et az év végi zárszámadás tartalmával. A zárszámadás elérhető 

a falu weboldalán. A zárszámadás tulajdonképpen három fő részből áll: általános költségvetés, tőke 

költségvetés és pénzügyi költségvetés. Minden egyes rész tartalmaz kiadásokat és bevételeket, 

amelyeknek egyensúlyban kellene lennie, vagy jobb esetben, mint például a Nagygéresi 

községhivatalban pozitív mérleggel kellene bírnia. A F elmondta, hogy a falunak tulajdonképpen 

csak egy hitele van, amit rendszeresen törleszt és nincs más kötelezettsége. A F szerint az év végi 

zárszámadás jóváhagyható teljes tartalmában fenntartások nélkül. 

 

02062020 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők - Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K. Makkaiová, 

P. Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 
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03062020 számú határozat 

A képviselőtestület fenntartások nélkül jóváhagyja a 2019-es év végi zárszámadást. 

 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők - Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 

 

7/A. pont A főellenőr 2020-as II. félévi ellenőrzés javaslatának jóváhagyása 

A F ismertette a KT-el a 2020-as II. félév ellenőrzésének tervezetét. Tervezi ellenőrizni a falu 

követeléseinek aktuális állapotát, az egyes dokumentumok, mint pl. a faktúrák, szerződések stb. 

elektronikus úton való közzétételét, valamint ellenőrizné a pénztárat. A jelenlévők elfogadták az 

ellenőrzés tervezetét az előterjesztett formájában. 

 

04062020 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi a 2020-as II. félév ellenőrzés tervezetét az előterjesztett 

formájában kiegészítés nélkül. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők – Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, 

P. Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 

 

8. pont A 2020 év II. negyedévi költségvetés 4,5,6 pontok módosító 

javaslatainak jóváhagyása  

A P informálta a KT- et, hogy a jóváhagyott költségvetésben változtatásokat kell eszközölni egy az 

állami projekt ún. MOPS miatt. Az ebben a projektben résztvevő munkások fizetését az állam 

biztosítja, de mivel az állami utalások állandóan késnek a falu saját tőkéből kénytelen téríteni 

a juttatásokat, mivel a fizetésekkel a község nem késhet. A MOPS projektre az állami dotációt 

mindig megkapjuk, de volt már olyan is, hogy 3 hónapos késéssel. Ez az oka, hogy módosítani kell 

a költségvetést, mivel ilyen esetre a költségtervezéskor nem számoltak.  

 

05062020 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a 2020 év II. negyedévi költségvetésének 4,5,6 pontjainak 

módosítását az előterjesztetett formában és tudomásul veszi az előterjesztett információkat. 

 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők - Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ   
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mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 

 

5. pont Beszámoló a községi hivatal tevékenységéről az utolsó önkormányzati 

gyűlés óta 

A P beszámolt a községi hivatal tevékenységéről az utolsó önkormányzati gyűlés óta. A községi 

hivatal több témával is foglalkozott:  

• Az aktuális járványügyi helyzet következtében az önkormányzat nem szerződtethet új 

aktivációs munkásokat. A jelenlegi munkaerő sajnos nem tud minden aktuális munkálatot, 

mint pl. a fűnyírást, javítási vagy a takarítási munkálatokat maradéktalanul elvégezni. Mivel 

az önkormányzatnak nincs saját forrása az új munkaerő bebiztosítására egy ideig ezek 

a munkálatok torlódni fognak. 

• A MAS Bodrog projekt még mindig stagnál a PPA hivatalban. Az önkormányzat által 

benyújtott kérvény az MAS pozitívan bírálta el. A támogatás a falu park szépítésére és a 

községhivatal körüli terület felújítására lesz felhasználva. 

• A kamera rendszer bővítésének III. köre is lezajlott, 3 új helyre szereltek fel kamerákat a 

futballpályán, az alapiskolánál és a temetőnél. A számlázása is megtörtént, amit a Kassai 

járási hivatal jóvá is hagyott.  

• A tűzoltó szertár felújítása és bővítése is befejeződött, valamint a számlázás is megtörtént. 

• Mivel a faluház felújítása befejeződött és érkezett az önkormányzathoz néhány kérvény az 

épület alkalmi bérlésére a KT-nek meg kellene határoznia a bérléssel kapcsolatos 

feltételeket. A P megkérte a KT-t, hogy a gyűlés végén határozzák meg a bérletidíj mértékét. 

• Egyes az önkormányzat által elnyert támogatások is nehézségbe ütköznek az aktuális 

járványhelyzet miatt. A falu óvodája részére elnyert határon átnyúló együttműködést 

támogató pályázat sz. FMP-E/1901/4.1/020, KIDS Interreg V-A Szlovákia - Magyarország 

kivitelezése a COVID – 19 miatt elrendelt határzár miatt 2021.03.31 – ig meg lett 

hosszabbítva és a sikeres kivitelezés feltételei nehézségekbe ütköznek. A szervezése nagyon 

bonyolult és idejében nehezen kivitelezhető. Legfőképpen érinti ez a versenypályázatok 

lebonyolítását a projekt egyes részeire. 

. 

06062020 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők - Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 
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6. pont A Nagygéresi önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendeletének 

jóváhagyása – (VZN) č.:1/2020, amely a kommunális és építkezési hulladékok 

kezeléséről szól  

A P részletesen ismertette az általánosan kötelező érvényű rendeletét– (VZN) č.:1/2020, amely 

a kommunális és építkezési hulladékok kezeléséről szól, megtalálható a község weboldalán is. 

Elmondta, hogy a rendelet a kommunális, illetve az építkezési hulladék kezelésének módját, 

mikéntjét írja elő. A rendelet fő célja, hogy minimalizáljuk a hulladékkezelés káros hatását az 

egészségünkre, illetve a környezetünkre. A P hangsúlyozta azt is, hogy a szelektáció fontos szerepet 

játszik a hulladék kezelési költségek meghatározásában is. Mint már több alkalommal elmondta, 

minél nagyobb mértékű a hulladék szelektálása, annál kedvezőbben alakulhat a hulladék 

kezelésének költsége. Ebből következik, hogy minél alacsonyabb a szelektáció annál magasabb 

lehet a hulladék kezelésének költsége is. A község feladata a megfelelő fórumokon tájékoztatni a 

lakosokat a hulladékgazdálkodásról, interneten, röplapokkal, hangosbemondóban. 

 

07062020 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja az általánosan kötelező érvényű rendeletet– (VZN) č.:1/2020, amely 

a kommunális és építkezési hulladékok kezeléséről szól. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők – Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, 

P. Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 

 

9. pont A tűzkárosult Zétényi községi hivatal kérvényének elbírálása a 

2020.06.6 – i tűzeset után 

Mint köztudott 2020 május 6-án Zétényben a Zétényi falusi hivatal épülete, illetve a hozzá tartozó 

kultúrház tűzeset által teljesen kiégett. A Nagygéresi önkormányzat Zétény községétől kérvényt 

kapott, amelyben anyagi támogatást kérnek a keletkezett károk helyreállítására. A P megkérte a KT-

et határozzák meg milyen mértékű anyagi támogatást tud az önkormányzat biztosítani. Rövid 

megbeszélés után a KT eldöntötte, hogy 1000,00 Euró anyagi támogatásban részesíti Zétény 

községét. 

 

08062020 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja az 1000,00 Eurós anyagi támogatást a Zétényi önkormányzat 

részére. 
 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők – Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, 

P. Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 
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10. pont A Nagygéresi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan - KNE 145 

számú parcella - átruházásának jóváhagyása Lázárová Anikó, sz. Gergelyová, 

Fő utca 183/97, Nagygéres, részére 

A P ismertette a KT-el az önkormányzathoz befutott kérvényt, mely szerint az önkormányzat 

tulajdonában lévő KNE 145 számú parcellát ruházza át Lázár Anikó részére. A P elmondta, hogy 

a szobán forgó földdarab a kérvényező családi háza, valamint kertje között helyezkedik el, tehát 

a falu semmilyen formában nem tudja felhasználni azt saját célra. Az, hogy miként került az adott 

földdarab az önkormányzat tulajdonába nem ismert. Mivel az önkormányzatnak van egy rendelete, 

mely szerint a falu földterületeit nem lehet eladni, Š. Brezina képviselő úr javasolta, hogy a P 

konzultáljon az önkormányzat ügyvédjével arról, hogy hogyan lehetne átruházni a földterület 

tulajdonjogát.  

 

09062020 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a földterület tulajdonjogának átruházását, ha az ügyvéd törvényes és 

megfelelő módot talál rá. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők - Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 

 

11. pont A 2020-as Nagygéresi fejlesztési program bővítésének javaslatai 

A P ismertette a KT-el, hogy a 2019 – es tervezet alapján az önkormányzatnak a MAS Bodrog 

projekten keresztül támogatásban kellene részesülnie. Ezt a támogatást a falu szeretné a falusi 

halottasház tetőjének felújításához felhasználni. Ezen kívül, ha elegendő lenne a támogatás a falu 

felújítaná a temető lépcsőjét is, amely a Szoroska utcai bejáratánál helyezkedik el, vagy fel lehetne 

szerelni a halottasházat klimatizációs berendezéssel is, ami nyáron hűtené, illetve télen fűtené 

a halottasház főtermét. 

  

10062020 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat és jóváhagyja az előterjesztett 

tervezetet. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők - Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 
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12. pont Egyéb 

A P felszólította a KT-t, hogy határozzák meg a falusiház bérbeadásának feltételeit. A KT 

a következőket javasolta: 

-minden bérbeadásnál 200 Euró visszatérítendő kauciót kér az esetleges károk kompenzálására 

-a bérleti díjat nyári időszakban 4 Euró/órában, valamint téli időszakban 7 Euró/órában határozza 

meg. 

 

11062020 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat és jóváhagyja az előterjesztett 

bérbeadás feltételeit. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...8... képviselők – Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, 

P. Tavarszký, M. Tekeľ   

mellette........8... képviselők/ Š Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, K.Makkaiová, P. 

Tavarszký, M. Tekeľ  

ellene ........0....... / 

tartózkodott .....0....../ 

 

A P értesítette a KT-et, hogy a falusi műhely vezetését J. Čertický fogja végezni, mivel az eddigi 

vezető V.Varga nyugdíjba vonult. 

 

 

13,14 pont 

A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:   

 

 

Peter Tavarszký    ............................................................. 

Jegyzőkönyvhitelesítők:  

1. Tibor Dorgai    .............................................................. 

2. Ladislav Főző    .............................................................. 

 

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


