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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/04/2021                                              Nagygéres, 2021.04.28 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2021.04.28-án került sor. 

 

Jelenlévők: 

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

      2.  B r e z i n a 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. Gerenyiová Kinga  

7.  T a v a r s z k ý Peter 
 

 

Polgármester:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Főellenőr:     Ing.  K i s s Oliver 

 

Távollevő képviselők:   T e k e ľ  Milan 

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. Beszámoló a Nagygéresi lakosok ingyenes antigénteszteléseiről  

7. Interreg HU-SK „Határon átnyúló együttműködési program” helyzetjelentése 

8. MAS „Bodrog” program helyzetjelentése 

9. A helyi felújított tűzoltószertár kolaudálása 

10. Beszámoló a főellenőr tevékenységéről   

11. A 2021 év I. negyedévi költségvetés 1,2,3 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása 

12. 1/2021 számú általánosan kötelező érvényű rendelet jóváhagyása, amely a község által üzemeltetett 

temető működtetéséről szól 

13. „Tisztítsuk ki Szlovákiát” program megszervezése 2021. május 4.-május 7.-e között  

14. Egyéb 

15. Interpelláció 

16. Befejezés 
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A KÖZGYŰLÉS MENETE 

 

1,2,3,4 pont 

A polgármester (P) köszöntötte a jelenlévőket, valamint megjegyezte, hogy az aktuális pandémiai 

helyzet miatt a gyűlés a lehető leggyorsabban fog lezajlani. Ismertette a képviselői testülettel (KT) 

a közgyűlés napirendjét és felhívta a jelenlevőket, hogy jelezzék, ha szeretnék valamivel 

kiegészíteni a napirendet. Mivel senki nem tett újabb javaslatot a napirend bővítésére megállapította, 

hogy a KT határozatképes a jelenlevő 7 képviselő részvételével. A P felszólította a KT-t hogy 

határozzák meg a jegyzőkönyv íróját és hitelesítőit.  

 

01042021 számú határozat 

A képviselőtestület Tavarszky Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Gerda Andrást 

valamint Gerenyi Kingát bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Valamint jóváhagyja az 

önkormányzati gyűlés napirendjét. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../  

 

5. pont Beszámoló a községi hivatal tevékenységéről az utolsó önkormányzati 

gyűlés óta  

A P megosztotta a KT-el a következő információkat: 

• 2021. januárjától a Nagygéresi falusi hivatal két alkalommal két hétre zárva volt vesztegzár 

miatt.  Ha a helyzet engedte a falusi hivatal dolgozói otthonról igyekeztek dolgozni a 

vesztegzár ellenére is. Azokat a műveleteket, munkafolyamatokat, amelyeket nem lehetett 

otthonról elvégezni a vesztegzár végeztével a dolgozók folyamatosan pótolják. 

• Szlovákia lakosságának összeszámlálásának első fázisa, azaz az elektronikus népszámlálás 

2021. március 31-én befejeződött. Községünkben 944 lakos tehát községünk lakosságának 

88,47%-a kitöltötte az elektronikus kérdőívet. 2021. május 3-tól 2021 június 13-ig a 

népszámlálás második fázisa, az asszisztált népszámlálás fog lezajlani. A második fázisban 

azok a lakosok kérhetnek segítséget a népszámláláshoz, akik valamilyen okból nem tudtak 

részt venni az elektronikus népszámláláson. Ezen lakosok két módon kaphatnak segítséget 

az megszámláláshoz: 

- A lakók egyenesen falusi hivatalban dolgozóktól kérhetnek segítséget a 

megszámláláshoz 

- Telefonon kérhetik az úgynevezett mobilis népszámlálóbiztos segítségét, aki a lakost 

lakóhelyén segíti a megszámlálásban 

• Egy sajnálatos elhalálozás miatt az óvodába helyettes pedagógust kell alkalmazni, hogy a 

község óvodája fennakadás nélkül tudjon működni. Új, állandó pedagógus felvétele 2021. 

júliusában fog megvalósulni, hogy 2021. szeptemberében az új iskolaév már gond nélkül, az 

előírásoknak megfelelően tudjon elindulni. 

• Az utóbbi napokban a kedvezőtlen időjárás következtében sok eső esett, így községünkben 

több kert illetve épület közelében nagy víztócsák alakultak ki. A falusi hivatal dolgozói 
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igyekeztek elvezetőárkokat kialakítani, hogy el tudják vezetni a felgyülemlett vizet. Ezt a 

megoldást bizonyos okok miatt nem lehetett mindenhol alkalmazni ezért szükséges lenne 

megfelelő rendeletet létrehozni, elfogadni, hogy a lakosok személy és vagyonvédelmét 

községünk megfelelően el tudja látni. 

• A MPOS projekt 2021. májusában a végéhez ér. Vannak bizonyos jelek, hogy a kormányzat 

újra fogja indítani a pályázatot hogy a községek újra, tudjanak alkalmazni a projekt keretében 

munkaerőt rendfenntartási munkakörre. A P már megtette a megfelelő előkészületeket, hogy 

újra pályázni lehessen a támogatásra. 

• Az egyik szlovákiai gázszolgáltató olyan akciót hirdetett az önkormányzatok részére, amely 

segítségével akár 20% lehetne spórolni. Községünk esetében ez akár 9 Eurós árkülönbséget 

is jelenthetne m3 ként. Itt is megtörténtek a megfelelő előkészületek. 

• A falusi hivatal épületében működő fűtésrendszer már eléggé elöregedett tehát nem mőködik 

megfelelően. A szakemberek szerint lehetséges a rendszerjavítása bár a végső megoldás 

a fűtésrendszer cseréje lenne. 

• Figyelmet kell szentelni a helyi hirdető, hangosbeszélő rendszernek is. Annak ellenére hogy 

pár éve lett kialakítva az új vezeték nélküli rendszer nem működik megfelelően.  

• A helyi közvilágítást automatikus rendszer vezérli. Ezt a rendszert szakember segítségével 

pontosan be kellene állítani, programozni mivel a különböző időjárási viszonyok hatására, 

mint az erős szél vagy eső, sok a rendszerleállás. 

• A Főutcán van egy csatornafedél amely nagyon zörög, mozog ha egy egy autó keresztülhajt 

rajta. A P már kapcsolatba lépett az útkezelői hivatallal hogy javítsák meg a fedelet, de eddig 

nem kapott választ. 

• Az önkormányzat több fa kivágására kapott engedéylkérést ami már meg is történt az erre 

vonatkozó előírások betartásával. 

• Az önkormányzat nemrégen vásárolt fűmagot valamint műtrágyát a helyi futbalpálya 

feljavításának érdekében. 

• A P elmondta, hogy a falusi hivatal adminisztrációs alkalmazottai nagyon le vannak terhelve 

különböző feladatokkal. A szokásos, saját feladataikon felül sok olyan feladatot el kell 

végezniük, amik sok időt és energiát emészt fel. Például évente el kell készíteni egy olyan 

felmérést, ami községünk éves fogyasztását (gáz, áram, víz, üzemagyag stb) foglalja össze. 

Egy ilyen jelentés elkészítése sok időt és energiát igényel. Nem utolsósorban ugyancsak az 

ő feladatuk elkészíteni és közzétenni egy nyilatkozatot arról, hogy Bodrogszerdahely és 

Nagygéres között a vasúti vágányok felújítása fog zajlani. 

 

02042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 
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6. pont Beszámoló a Nagygéresi lakosok ingyenes antigénteszteléseiről 

2021. május 1-én községünkben már a 15. ingyenes antigén tesztelés fog megvalósulni. Annak 

ellenére, hogy járásunkban már hivatalosan elegendő a 14 napnál nem régebbi tesztek felmutatása, 

egyes egészségügyi intézményekben, munkahelyeket stb. még mindig a 7 napnál nem öregebb 

teszteket kérik, így nagy az érdeklődés a tesztelés iránt. Az önkormányzat mindent megtesz, hogy 

ezek a tesztelések gond nélkül, biztonságosan valósuljanak meg. Az, hogy ezek a tesztelések hétről 

hétre megvalósulnak főleg azoknak az embereknek köszönhető, akik szabad idejüket feláldozva 

dolgoznak a mintavételi helyeken, mint pl. a helyi tűzoltóegyesület tagjai, az egészségügyi 

dolgozók, a rendfenntartó egységek tagjai és nem utolsó sorban a falusi hivatal munkatársai. Az 

hogy meddig fognak tartani ezek a tesztelések egyelőre nem ismert. 

 

03042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

7. pont Interreg HU-SK „Határon átnyúló együttműködési program” 

helyzetjelentése  

Az Interreg HU-SK „Határon átnyúló együttműködési program” már a kivitelezés előtti fázisban 

van. A Nagygérest és Nagyrozvágyat összekötő út kivitelezőjének kiválasztása, pályáztatása 

folyamatban van. A programot tulajdonképpen két részre lehet felosztani. Az egyik rész a már az 

említett útszakasz kiépítéséről, míg a másik rész egy ún. Expo ház kialakításáról szól. Ez az Expo 

ház szolgáltatná a helyszínt az egyes előadásoknak, iskoláztatásoknak, amik az ipari kender 

feldolgozásával kapcsolatosak. A P megmutatta a KT-nek a „Future in hemp” nevezetű facebook 

oldalt, amin keresztül mindenki megkaphatja a kívánt tájékoztatást, mint pl. partnerek, aktuális 

állapot stb. 

 

04042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 
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8. pont MAS „Bordog” program helyzetjelentése 

A MAS „Bodrog” projekt még mindig tetszhalott állapotban van. Mivel a gazdasági minisztérium 

még mindig nem tudta kiértékelni a beküldött pályázatokat munkaerőhiányra hivatkozva, nem 

történik semmi. Ha községünk megkapná a támogatást, azt fel tudná használni különböző felújítási 

munkálatokra, faluszépítésre. Ez a projekt is rendelkezi saját weboldallal: www.masbodrog.sk, 

ahol megtalálhatóak a projekttel kapcsolatos információk. 

. 

05042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

9. pont A helyi felújított tűzoltószertár kolaudálása 

A helyi tűzoltószertár felújítása már befejeződött. Az év elején az épület lekolaudálása is megtörtént. 

A folyamat során kiderült, hogy az egyik beltéri ajtó nem rendelkezik a megfelelő igazolásokkal 

arról, hogy az ajtó teljesíti az előírt tűzvédelmi feltételeket. Mivel az ajtó Magyarországról volt 

rendelve újra le kellett kérni az igazolásokat és azokat hivatalos nyelvfordítónál le kellett fordíttatni 

szlovák nyelvre. Az így benyújtott okmányok már megfelelőek voltak s így a kolaudáció sikeresen 

befejeződött. A P felhívta a KT figyelmét arra, hogy a helyi tűzoltóegyesület tagjai a felújítás minden 

fázisában nagy segítséget nyújtottak (több mint 150 órát ledolgoztak). Ezen kívül a tűzcsapot is 

felújították, ami a Keletszlovákiai vízművek feladata lett volna. 

 

06042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

10. pont Beszámoló a főellenőr tevékenységéről 

A főellenőr ismertette a KT-et milyen ellenőrző feladatokat végzett el miközben a jelentése a KT 

gyűlés meghívójának részét képezte. A főellenőr a következő témákkal foglalkozott: 2019-es 

költségvetés teljesítése, az önkormányzati vagyon nyilvántartásának ellenőrzése, a kötelezettségek 

ellenőrzése 2020.3.31-ig, a szerződések, számlák és megrendelések közzétételének ellenőrzése 

2020.9.25-ig, a pénztár, pénztár kezelésének és a pénztárban levő készpénz ellenőrzése, a 

követelések ellenőrzése 2020.9.30-ig és a határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Az 

http://www.masbodrog.sk/
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ellenőrzés folyamán kisebb hibákra fény derült, de az adminisztrációs dolgozókkal való konzultáció 

után ezek e hibák el lettek hárítva. 

Brezina Norbert képviselő úr érdeklődött, hogy mi az oka, hogy nagy a különbség a tervezett és 

valósan beszedett szemétdíj összegénél. A P elmondta, hogy vannak, akik nem élnek a község által 

megrendelt szemét elvitel lehetőségével így nem is fizetik azt. A tervezett költségvetésben a teljes 

lakosság szemétdíja szerepel. Ebből adódik a kérdés, hogy ezek a személyek mit csinálnak a náluk 

keletkezett szeméttel. Nyilvánvaló hogy ez nagyban hozzájárul a fekete szemétlerakatok 

létrejöttéhez.  

 

07042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi a főellenőr jelentését. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

11. pont A 2021 év I. negyedévi költségvetés 1,2,3 pontok módosító 

javaslatainak jóváhagyása 

A P tájékoztatta a KT- et, hogy a jóváhagyott költségvetésben változtatásokat kell alkalmazni 

különböző nem várt kiadások miatt. Ilyen kiadás voltak például: 

• Az Interreg HU-SK projekttel kapcsolatos nem várt kiadások - Mivel a támogatást csak a 

befejezés után kapja meg a község, egyes követeléseket saját forrásból kell kifizetni. Ezek 

az összegek vissza lesznek térítve, ha megjön a támogatás. Konkrétan a projekt menedzsert 

és a tervek elkészítését kellett kifizetni. 

• Az antigénteszteléssel kapcsolatos kiadások – Mivel az államtól a tesztelés támogatása 

lassan érkezik a kifizetéseket saját forrásból kell megvalósítani. Ha megjön a támogatás 

pótolni lehet a hiányzó összegeket. 

 

08042021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a 2021 év I. negyedévi költségvetésének 1,2,3 pontjainak módosítását 

az előterjesztetett formában. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 
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12. pont 1/2021 számú általánosan kötelező érvényű rendelet jóváhagyása, 

amely a község által üzemeltetett temető működtetéséről szól 

Mivel a temetők működtetési előírásait összefoglaló törvény 2019-ben módosult a 2013-ban 

elfogadott általánosan kötelező érvényű rendeletet a temető működtetéséről aktualizálni kell. A új 

rendelet javaslatát a KT a meghívóval együtt kézhez kapta. Mivel a megbeszélés során kiderült, 

hogy a javaslatból hiányzik az előírás az olyan sírokra vonatkozóan, amelyeknek nincsenek 

„tulajdonosai” a KT elhatározta, hogy előbb helyszíni ellenőrzést, felmérést végez a helyi temetőben 

és szükség szerint módosítja a javaslatot. 

  

09042021 számú határozat 

A képviselőtestület javasol egy helyszíni szemlét a helyi temetőben, hogy az új rendeletet, ami a 

következő KT gyűlés témája lesz, szükség szerint tudja módosítani. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

13. pont „Tisztítsuk ki Szlovákiát” program megszervezése 2021. május 4.-

május 7.-e között 

Ahogy minden évben Nagygéres községe idén is megrendezi a szokásos szemétszedési programját 

2021. május 4 és 7 között. Ilyenkor leginkább a község kataszterébe tartozó területek tisztítását 

helyezi előnybe, például az egyes fekete szemétlerakatok likvidálását. A rendezvény iránt nagy az 

érdeklődés a falu lakosainak részéről, a faluban működő iskola és óvoda részéről is. A P megkérte 

a KT tagjait, hogy amennyire lehetséges segítsék a rendezvény lefolytatását. A terv szerint az 

összegyűjtött szemetet már az összeszedés pillanatában szeparálni, válogatni kell és kategóriák 

szerint különböző színű zsákokba berakni. Ezeket a zsákokat az önkormányzat biztosítja ugyan úgy, 

mint a gumikesztyűket is. Az összegyűjtött, bezsákolt szemetet minden délután a község traktorja 

gyűjti össze és elviszik egy olyan szemét lerakatba ahonnan azután később a szemet elhordást 

biztosító cég elviszi. 

  

10042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 
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14. pont Egyéb 

A bérbeadott községi földterületek ellenőrzésére felállított bizottság megszemlélte a Gönczy Endre 

által bérelt földterületeket. A bizottság tájékoztatta a KT-et hogy a konzultáció és ellenőrzés után 

úgy döntött, hogy 2021-ben még legyen megengedve Gönczy Endrének a bérelt területek használata 

azzal a feltétellel, hogy ha a földterületek nem lesznek megfelelően megművelve a bérleti szerződést 

a község felbontja. 

   

11042021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...7... képviselők -  L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, 

K. Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina,  N. Brezina, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai, K. 

Gerenyiová  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

15,16 pont 

A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:   

 

 

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

Jegyzőkönyvhitelesítők:  

1. Gerda Ondřej    .............................................................. 

2. dr. jur. Gerenyiová Kinga   .............................................................. 

 

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


