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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/12/2020                                              Nagygéres, 17.12.2020 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2020.12.17-én 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.  T a v a r s z k ý Peter 
6.  T e k e ľ Milan 

 

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

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. Független számvizsgáló jelentése a Nagygéresi hivatal vezetője illetve képviselőtestület részére 
7. A 2020 év IV. negyedévi költségvetési 10,11,12 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása 
8. A Nagygéresi önkormányzat 2021-2023-as költségvetésének jóváhagyása 
9. 2/2020 számú általánosan kötelező érvényű rendelet jóváhagyása, amely a község által kínált 

szolgáltatások és azok számlázásáról szól  
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 felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy az aktuális helyzet miatt a gyűlés, amelynek 
megtartása nem ütközik törvénybe, a lehető legrövidebb lesz. A KT gyűlése a helyi kultúrház 
nagytermében volt megtartva, miközben a jelenlévők betartották egymás között a legkevesebb 2 
méter távolságot, valamint a helyiség rendszeres szellőztetése is biztosítva volt. A P jelezte, hogy 
szeretné kibővíteni a napirendi pontokat a 8/A-a főellenőr (F) 2021-es I. félévi ellenőrzés 
javaslatának jóváhagyása témával. Felkérte a KT-t hogy jelezzék, ha szeretnék valamivel 
kiegészíteni a napirendet. Mivel senki nem tett újabb javaslatot a napirend bővítésére megállapította, 
hogy a KT határozatképes a jelenlevő 6 képviselő részvételével. A P felszólította a KT-t hogy 
határozzák meg a jegyzőkönyv íróját és hitelesítőit.  
 
01122020 számú határozat 
A képviselőtestület Tavarszky Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Brezina Norbertet 
valamint Főző Lászlót bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Valamint jóváhagyja az 
önkormányzati gyűlés napirendjét a javasolt módosítással egyetemben. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../  
 
5. pont Beszámoló a községi hivatal tevékenységéről az utolsó önkormányzati 
gyűlés óta  
Mivel valószínűsíthető hogy a 2020-as évben már nem lesz több önkormányzati gyűlés a P 
elhatározta, hogy összegezi a 2020-as év községünkkel kapcsolatos főbb történéseit: 

 MAS Bodrog – mint már többször szóba került a gazdasági minisztérium munkaerőhiány 
miatt nem tudta értékelni a benyújtott pályázatokat ez által a kifizetésekre nem került sor. 
A P információi szerint, ha a kifizetések nem történnek meg 2020-ban a kormánynak 
200 000 000,- Eurót kell visszautalnia az Európai uniónak. 

 Határokon átnyúló projekt Interreg SK-HU – ennek a pályázatnak már a kivitelezés 
állapotában kellene lennie mivel a kiértékelés, dokumentáció valamint minden szükséges 
intézkedés el volt végezve. A pályázat elkészítésénél községünk ígéretet kapott az államtól, 
hogy az önrészt nem a községnek, hanem valamelyik más állami szervnek például a 
Terebesi járási hivatalnak kell kifizetnie. Annak ellenére, hogy a pályázat elbírálásának első 
körében a pályázatunk a maximális 100 pontot kapta meg a második körben, mint sikertelen 
pályázat el lett utasítva. Mivel ez a határozat már jogerős az egyetlen esély pályázatunk 
kivitelezésére, hogy az állam stratégiailag fontos pályázatnak ítéli azt és községünk így kap 
segítséget az önrész kifizetésére. A P tudomása szerint ez meg is történt így a kivitelezés 
reménye szerint nemsokára elindulhat. 

 Az alapiskola tetőjavítása – a hibás pavilon tetőjének javítása kb. 3300,- Euróba került. 
Mivel a javításra gyűjtés volt kihirdetve valamint a P is felkért több szervezetet a 
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támogatásra, például a szükséges anyagok bebiztosítására, a javítási munkálatok gond 
nélkül lezajlottak. 

 Tűzoltószertár felújítása – a helyi tűzoltószertár felújítása befejeződött 2020-ban. Az egyes 
befejező munkálatokat, mint pl. a villámhárító felszerelése a község az önrészből fizette ki. 
A tűzoltószertárral kapcsolatos újabb pályázati kiírás egyelőre nem lett nyilvánosságra 
hozva. 

 Projekt MOPS – a MOPS-s alkalmazottak támogatása egész évben késik és mivel a község 
a kifizetésekkel nem késhet, ki kell fizetnie azt a saját tőkéjéből. A P kiemelte, hogy a 
támogatásokat, ha késéssel is, de mindig megkapja községünk. 

 A község költségvetése – a költségvetés hiánya kb. 30 000,- Euró körül mozog. Ez a hiány 
abból adódik, hogy községünk nem kapott meg minden támogatást, amivel a 
költségvetésben számolt. Ennek ellenére községünknek nincs tartozása vagy 
elkötelezettsége. 

A P tudatta a jelenlevőkkel, hogy értesült egy új pályázati kiírásról, amely során 100 000,00,- Eurót 
osztanak szét sportegyesületek, sportklubok között. Mivel az önrész 25% meg kell gondolni milyen 
mértékű támogatást kérvényezzünk sportegyesületünknek. 
  
02122020 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

6. pont Független számvizsgáló jelentése a Nagygéresi hivatal vezetője illetve 
képviselőtestület részére 
Könyvvizsgálat, számvizsgálat során cégek, egyesületek, városi illetve falusi hivatalok, 
szövetkezetek, stb. szakértő által elvégzett elemzése történik az ellenőrzött egyesület 
könyvelésében, zárszámadásában. A folyamat során természetesen ellenőrizve van a benyújtott 
iratok, adatok hitelessége is. A P által felkért Ing. Agáta Molnárová cég ellenőrizte községünk 2019-
es év könyvelését. Az ellenőr kötelessége az ellenőrzés során feltárt hibák, pontatlanságok jelentése 
a megfelelő hivatalok illetve a megrendelő felé is. A szakértő a község 2019-es évi könyvelésében 
nem talált semmi kivetni valót amint az a jelentésben is látható.  
 
03122020 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi a független számvizsgáló jelentését. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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7. pont A 2020 év IV. negyedévi költségvetési 10,11,12 pontok módosító 
javaslatainak jóváhagyása  
A P informálta a KT- et, hogy a jóváhagyott költségvetésben változtatásokat kell alkalmazni 
különböző nem várt pénzmozgások miatt. Ilyenek voltak például: 

 Előleg a tervezett Szlovákia lakosságának számlálására 

 Anyagi hozzájárulás az anyakönyvvezető hivatal részére 

 Anyagi támogatás az országos tesztelésre 
Mivel ezek az ilyen összegek nem voltak betervezve az éves költségvetésbe módosítani kell azt. 
 
04122020 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2020 év IV. negyedévi költségvetésének 10,11,12 pontjainak 
módosítását az előterjesztetett formában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
8. pont A Nagygéresi önkormányzat 2021-2023-as költségvetésének 
jóváhagyása 

A P tudatta a KT-el hogy az új költségvetés készítésénél az előző évi költségvetések tapasztalataiból 
indult ki. A javaslat úgy lett kialakítva, hogy minden a községben működő szegmens kapjon 
támogatást a működéséhez. A P jelezte, hogy pontos költségvetést lehetetlen elkészíteni, ami látszik 
az előző évek tapasztalatai alapján is. A jelenlévő F elmondta a véleményét a költségvetési 
javaslatról, amit minden jelenlévő képviselő megkapott. Véleménye szerint a költségvetés rendben 
van, viszont javasolja, hogy legközelebb a készítésnél kerekített számokat alkalmazzanak a készítők. 
Javasolta a KT-nek, hogy fogadják el előterjesztett formában a 2021-es költségvetést és a 2022 
illetve a 2023-as költségvetési javaslatokat. Ezután a P felszólította a KT-t hogy szavazzanak az 
előterjesztett témáról. 
. 
05122020 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2021-es év költségvetési tervezetét az előterjesztett formájában 
(csatolva a jegyzőkönyvhöz). A képviselőtestület tudomásul veszi a 2022-2023-as év költségvetési 
tervezetét. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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8/A. pont A főellenőr 2021-es év I. félévi ellenőrzési javaslatának jóváhagyása 
A F ismertette a jelenlévőkkel a 2021-es év I. félévi ellenőrzés javaslatát. Felsorolta a főbb témákat 
amelyeket ellenőrizni szeretne: 
-a 2021-es év I. félév költségvetésének teljesítése 
-panaszok kezelése 
-utazási költségek számlázása 
-támogatások kezelése 
-számlázási zárások 
-egyes határozatok és döntések teljesítése  
 
 
06122020 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2021-es év I. félévi ellenőrzésének javaslatát az előterjesztett 
formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

9. pont 2/2020 számú általánosan kötelező érvényű rendelet jóváhagyása, amely 
a község által kínált szolgáltatások és azok számlázásáról szól 
Mivel a község még nem rendelkezik általánosan kötelező érvényű rendelettel (VZN) a falu által 
kínált szolgáltatásokról és azok számlázásáról, szükséges azt elkészíteni. A P hangsúlyozta, hogy a 
szolgáltatások beárazásánál a fő szempont az volt, hogy a falu lakosainak segítséget nyújtsunk. A P 
kifejezte azon véleményét, hogy a községi hivatal nem vállalkozás ez által az árak meghatározásánál 
nem az volt a cél, hogy az a községi hivatalt szolgálja, hanem az hogy az a lakosoknak megfeleljen, 
illetve motiválja azok befizetésére, ne pedig a szabályozások megkerülésére sarkalja őket. A VZN 
javaslatában előfordulnak olyan esetek is, amikor a szolgáltatás mértékét a község egyik dolgozója 
határozza meg például a kaszálandó terület nagysága vagy az elfogyasztott üzemanyag mennyissége 
alapján. A KT-et tagjainak a birtokában volt a javaslat és kisebb módosításokon kívül nem is volt 
ellenvetésük 
 
07122020 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2/2020 VZN-t a falu által kínált szolgáltatásokról és azok 
számlázásáról. 
 

 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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10. pont Egyéb 
A P ismertette a KT-el a következőket: 

1. A községi hivatal kapott egy árajánlatot egy kibernetikai védelemmel foglalkozó cégtől. 
Felajánlották, hogy bebiztosítanák a községi hivatalban lévő elektronikus adatok valamint a 
számítógépes hálózat védelmét. Ezért évente 2200,- Eurót számláznának illetve egyszeri 
1200,- Eurót kellene fizetni a szükséges dokumentáció elkészítéséért. Mivel a község 
költségvetésébe ilyen kiadások nem nagyon férnek bele, nincs tervbe véve az ajánlat 
elfogadása. 

2. A helyi hangos hirdető rendszer hibásan működik, ezért az egész rendszert át kell ellenőrizni. 
 
08122020 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

3. A község tulajdonában levő földterületek bérleti szerződései lejártak ezért dönteni kell, 
hogyan lesznek ezek a földterületek újra bérbe adva. Mint már többször is volt említve a 
földterületek bérbe adására versenypályázatot kell kiírni illetve a „földterületek értékesítése 
különleges indokok alapján” lehetne megkötni az új szerződéseket. Mivel egyelőre a 
földterületek bérlése iránt csak az eddig is bérlő cégek érdeklődnek az új szerződések 
megkötése a „földterületek értékesítése különleges indokok alapján” elve szerint lehetséges. 
Brezina N. képviselő úr jelezte, hogy szerinte Gönczy Endre, aki ugyancsak bérelt a 
községtől földterületeket, nem az előírás szerint gazdálkodott az általa bérelt földterületeken 
ezért a KT elhatározta egy bizottság felállítását az adott téma ellenőrzésére. A KT javasolja, 
hogy a következő képviselők legyenek a tagjai az ellenőrző bizottságnak: Dorgai Tibor, Főző 
László és Gerda Ondřej. 
  

09122020 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat és jóváhagyja a bizottság 
felállítását a földterületek gazdálkodásának ellenőrzésével kapcsolatban a következő tagokkal: 
Dorgai Tibor, Főző László és Gerda Ondřej. 
 
jelenlévők ...6... képviselők - N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ   
mellette........6... képviselők/ N. Brezina, T. Dorgai, L. Főző, O. Gerda, P. Tavarszký, M. Tekeľ  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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11,12 pont 
A P megköszönte a jelenlévők közreműködését, mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog új 
évet kívánt és a gyűlést berekesztette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:   
 
 
Tavarszký Péter    ............................................................. 

Jegyzőkönyvhitelesítők:  

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

2. Főző László    .............................................................. 

 

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


