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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/12/2021                                              Nagygéres, 2021.12.29 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2021.12.29-én 16:00 órától került sor. 

 

Jelenlévők: 
A képviselői testület tagjai:   1.  Brezina Štefan 
      2.  Brezina Norbert 
                                                                       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.  PaedDr. Valéria Pálová 
8.  Tavarszký Peter 
9.  T e k e ľ Milan 

 

 
Polgármester:     PaedDr. P á l Zoltán 
Főellenőr:     Ing.  K i s s Oliver 
 
 
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 

- MAS BODROG 
- Interreg SK-HU határon átnyúló projekt állapota, Nagygéres-Nagyrozvágy közötti út 
- 517/2021 számú állami támogatás 
- Expo ház 
- Orientációs táblák telepítésének támogatása KSK/2021-2 
- A kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának javítására kiírt támogatás, 

felhívási kód: IROP-PO7-SC77-2021-75 
- MOPS projekt folytatása Nagygéresben, felhívási kód: OPLZ-P08-2021-1 
- A Nagygéresi alapiskola épületeinek kritikus állapotának felszámolása 

6. A 2021 év IV. negyedévi költségvetés 10,11,12 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása 
7. A Nagygéresi önkormányzat 2022-2024-es költségvetésének jóváhagyása  
8. A Nagygéresi önkormányzat 2022-2024-es költségvetésének véleményezése a főellenőr által 
9. A Nagygéresi Alapiskola kérvényének jóváhagyása - az iskolai étkezde és a délutáni foglalkozások 

működtetésének pótfinanszírozása 2400,00 Euró értékben a 2022-es évre  
10. Szándéknyilatkozat jóváhagyása a „földterületek bérbeadása különleges indokok alapján a §9a bek. 9 

betű. c/ törvényszám. 138/1911 alapján a PD Malý Horeš-Pribeník szövetkezet részére” 
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11. A Bodrogközi Fejlesztési Programban való részvétel lehetőségei a képviselő testület tagjai részére 
12. A Szlovákiai futballszövetség által kihirdetett „Eurót az Euróból” támogatásban való részvétel 

jóváhagyása 25%-os önrész bebiztosításának feltételével 
13. Kanócz Judit kérvényének jóváhagyása – kérvény a következő földterületek tulajdonosváltására 

- 316/2 sz. parcella 34,44 m2 – beépített terület és udvar 
- 316/3 sz. parcella 76 m2 – beépített terület és udvar 
- 318/1 sz. parcella 116 m2 – kert 

14. Egyéb 
15. Interpelláció 
16. Befejezés 
 
 
A KÖZGYŰLÉS MENETE 
 

1,2,3,4 pont 
A polgármester (P) köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a képviselői testülettel (KT) a közgyűlés 
napirendjét, valamint felszólította a KT tagjait, hogy jelezzék, ha változtatást szeretnének 
alkalmazni a napirendi pontokban (nem volt javaslat). A főellenőr kérésére a P bővítette a 8. 
napirendi pontot a 8/A ponttal - A Nagygéresi községi főellenőr 2021 év és a 2022 év első félévének 
ellenőrzési tervezetének jóváhagyása. A P megállapította, hogy a KT határozatképes a jelenlevő 9 
képviselő részvételével és felszólította a KT-t, hogy határozzák meg a jegyzőkönyv íróját és 
hitelesítőit.  
 
01122021 számú határozat 
A képviselőtestület Tavarszký Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Brezina Norbertet, 
valamint Dorgai Tibort bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Ezen kívül jóváhagyja az 
önkormányzati gyűlés napirendjét az előterjesztett változtatásokkal egyetemben. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
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: 

 MAS BODROG - az utolsó gyűlésen az új menedzser elmondta, hogy a projekt 
kivitelezésének gondmentesnek kellene lennie. A községünk által beadott pályázat, amely 
segítségével szeretnénk felújítania parkot, járdákat és új pakolóhelyeket alakítanánk ki az 
önkormányzati hivatal előtt, már a következő fázisban van. Már a versenypályáztatás van 
folyamatban, ami miatt különböző iratokat, okmányokat kell még pótolni. A tervezett 
munkálatokra községünk körülbelül 50 000,00 Euró támogatásban fog részesülni. 



3 
 

 Interreg HU-SK kapcsolatokat építünk projekt - a nemzetközi út kivitelezőjének 
kiválasztása gond nélkül megtörtént, ahol az Eurovia kivitelező nyerte a kivitelezők 
pályáztatását. A közbeszerzési hivatal még ellenőrzi a pályáztatás részleteit, ha nem 
találnak, semmi kivetni valót kezdődhetnek a munkálatok. Az EXPO ház felújítására is 
lefutott a második pályázat, ahol újra csak egy érdeklődő cég volt. A P küldött a megfelelő 
hivatalba kérvényt, hogy annak ellenére, hogy a pályázatra csak egy cég jelentkezett, legyen 
érvényes annak eredménye. 

 Kritikus állapot felszámolása a Nagygéresi alapiskolában - a P örömmel értesítette a KT-et, 
hogy községünk 96 000,00 Euró támogatást kapott az iskola nyílászáróinak cseréjére. A 
pénz már községünk számláján van, úgyhogy a munkálatokat el lehet kezdeni. Nagy az esély 
arra is, hogy a kérvényünk, az iskola fűtésrendszerének felújítására 50 000,00 euró értékben, 
ugyancsak sikeres lesz. 

 Információs táblák telepítésének támogatására kiírt pályázat rendben megvalósult. Az 
információs táblák, amiken szerepelnek az utcanevek, főbb épületek, temető, sportpálya 
stb., ki lettek helyezve a megfelelő helyekre. A kivitelezést nagyon gyorsan meg kellett 
oldani, mivel a pályázat elismerését csak október 7-én kapta meg a község, a kivitelezés 
határideje pedig október 10-e volt tehát a táblák, illetve a kihelyezésüket saját forrásból 
kellett fedezni. Ezeknek a kiadásoknak a visszatérítése december 22-én megtörtént. 

 A kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának javítására kihirdetett 
támogatásra, felhívási kód: IROP-PO7-SC77-2021-75, sikerült elküldeni a község 
pályázatát és az már az elbíráló bizottság előtt van. A támogatásból ki lehetne cserélni 
kultúrházunkban az elhasználódott fapadlóburkolatot és fa lambériát, telepíteni lehet 
légkondicionáló egységeket, valamint automatafertőtlenítő berendezéseket, ki lehet cserélni 
az alumínium bejárati ajtót, valamint, fel lehetne újítani az előtér járólapjait. 

 MOPS II projektre benyújtott kérvény sikeres volt. Az önkormányzat a szerződés 
megkötésére vár, ami után lehetséges lesz új munkaerőt alkalmazni a támogatás keretein 
belül. 

 A magyarországi Fényeslitkei önkormázat különböző tárgyi adományokkal: iskolapadok, 
székek, tűzhely az iskolakonyha részére, lepte meg községünket. Nagyon hálásak vagyunk 
ezekért az adományokért, mert annak ellenére, hogy használt eszközökről van szó, mind 
kiváló állapotban van és így az iskolában az elhasználódott padokat, székeket ki lehet 
cserélni újabbakra. 

 A P elmondta, hogy az önkormányzat közmunkásai folyamatosan dolgoznak, hogy 
községünkben rend legyen, fennakadás nélkül működhessen, illetve valamilyen 
meghibásodás esetén minél hamarabb el tudják azt hárítani. Ugyancsak elmondta, hogy a 
helyi óvoda diákjai és tanárai a községi ház udvarát nagyon szépen feldíszítették a közelgő 
ünnepekre. 
 

02122021 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
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mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 

 
6. pont A 2021 év IV. negyedévi költségvetés 10,11,12 pontok módosító 
javaslatainak jóváhagyása 
A P informálta a KT, hogy a jóváhagyott 2021 év IV. negyedévi költségvetésében változtatásokat 
kell alkalmazni, mivel a szokásos módon nem várt tranzakciók történtek meg. Ilyen nem várt kiadás 
vagy bevétel volt: 

 Az alapiskola nyílászáró cseréjére nyert 96 000,00 Euró 

 Az önkormányzat megkapta a megígért 2 000,- Eurós támogatást az információs táblákra 

 Az Interreg HU-SK projekttel kapcsolatban az önkormányzat megkapta az igért 5% önrészt 
körülbelül 87 000,00 euró értékben 

A költségvetés módosító javaslatait a jelenlévő főellenőr is jóváhagyta. 
 
03122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2021 év IV. negyedévi költségvetés 10,11 és 12 pontjainak 
módosító javaslatait. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
7-8. pont A Nagygéresi önkormányzat 2022-2024-es költségvetésének 
jóváhagyása és a Nagygéresi önkormányzat 2022-2024-es költségvetésének 
véleményezése a főellenőr által 
Mint általában az új költségvetés készítésénél az előző évi költségvetések tapasztalataiból kellett 
kiindulni. 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 2022-es költségvetés, illetve a 2023, illetve a 2024-es 
költségvetési javaslatok elérhetőek a község weboldalán. A költségvetések jóváhagyása előtt a 
jelenlévő F elmondta a véleményét a költségvetési javaslatról, azaz véleménye szerint a költségvetés 
rendben van és javasolja a KT-nek a költségvetések elfogadását az előterjesztetett formában. 
 
04122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2022-es év költségvetési tervezetét az előterjesztett formájában. A 
képviselőtestület tudomásul veszi a 2023-2024-es év költségvetési tervezetét. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
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mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott ...0....../ 
 
8/A. pont A Nagygéresi községi főellenőr a 2021-es év és a 2022 év első 
félévének ellenőrzési tervezetének jóváhagyása 
A F ismertette a jelenlévőkkel a 2021-es év ellenőrzési javaslatát. Felsorolta a főbb témákat, 
amelyeket ellenőrizni szeretne: 
-a 2021-es év kiadásainak és bevételeinek ellenőrzése 
-az pénzügyi számlák és dokumentumok ellenőrzése 
-a támogatáskezelés ellenőrzése 
-az év végi zárszámadás ellenőrzése 
-a 2022 év első félévi határozatainak ellenőrzése 
. 
05122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a Nagygéresi községi főellenőr a 2021-es év és a 2022 év első 
félévének ellenőrzési tervezetét az előterjesztetett formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

9. pont A Nagygéresi Alapiskola kérvényének jóváhagyása - az iskolai étkezde 
és a délutáni foglalkozások működtetésének pótfinanszírozása 2400,00 Euró 
értékben a 2022-es évre 
A P elmondta, hogy a pótfinanszírozás kérvényezésének fő oka a minimálbérek emelkedésében 
keresendő. Az iskolai étkezde, valamint a délutáni foglalkoztatások működtetésének évi költsége 
59 000,00 Euró, ami 2022-ben 61 400,00 euró körül fog mozogni. 
 
06122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a Nagygéresi alapiskola kérvényét az iskolai étkezde és a délutáni 
foglalkoztatások működtetésének 2022 év pótfinanszírozására 2 400,00 euró értékben. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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10. pont Szándéknyilatkozat jóváhagyása a „földterületek bérbeadása 
különleges indokok alapján a §9a bek. 9 betű. c/ törvényszám. 138/1911 alapján 
a PD Malý Horeš-Pribeník szövetkezet részére” 
A P ismertette a KT-el, hogy a földterületeket, amelyeket eddig Gönczy Endre bérelt, mostantól 
különleges indokok alapján a PD Malý Horeš-Pribeník szövetkezet fogja bérelni. Gönczy Endre már 
többször fel volt szólítva, hogy a bérelt földterületeken gazdálkodjon a termőföldnek megfelelő 
előírások szerint. Miután a felszólítások ellenére sem változtatott gazdálkodási rendszerén Gönczy 
Endrét, JUDr. Szabó Dušan jogász, illetve a községi földterületek ellenőrzésére felállított bizottság 
tagjai jelenlétében, személyesen is figyelmeztették a termőföldek nem megfelelő használatára. 
Végül a KT úgy döntött, hogy Gönczy Endre nem bérelheti a község földterületeit. Az, hogy milyen 
különleges indokok alapján lett a bérleti szerződés megkötve a PD Malý Horeš-Pribeník 
szövetkezettel elérhető, közzé van téve a község weboldalán. 
   
07122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a földterületek bérbeadását, 27,6932 hektár nagyságú területen, 
különleges indokok §9a bek. 9 betű. c/ törvényszám. 138/1911 alapján a PD Malý Horeš-Pribeník 
szövetkezet részére. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 

 
11. pont A Bodrogközi Fejlesztési Programban való részvétel lehetőségei a 
képviselő testület tagjai részére 
A KT az előző találkozóján jóváhagyta, hogy Nagygéres tagja legyen a Bodrogközi fejlesztési 
program egyesületének. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos feladata most az, hogy előkészítsük 
azokat a dokumentumokat, amelyben ismertetjük az önkormányzat jövőbeli terveit. Egy listát kell 
készíteni, ami tartalmazza a jelenleg is futó pályázatokat, az előkészített pályázatokat, illetve azokat 
a pályázatokat, amelyek még csak tervben vannak. Ezenkívül el kell készíteni a községünket röviden 
bemutató iratot is, ami tartalmazza Nagygéres rövid történelmét, lélekszámát, elhelyezkedését, 
különböző statisztikai adatokat, érdekes helyek bemutatását stb. A P felszólította a KT-t, hogy 
aktívan vegyenek részt Nagygéres fejlesztésében.  
   
08122021 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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12. pont A Szlovákiai futballszövetség által kihirdetett „Eurót az Euróból” 
támogatásban való részvétel jóváhagyása 25%-os önrész bebiztosításának 
feltételével 
A P tudomására jutott, hogy a Szlovákiai futballszövetségnél pályázni lehet az „Eurót az Euróból” 
nevezetű támogatásra, ahol a támogatás nagysága 10 000,00 - 50 000,00 Euró között lehet. A helyi 
futballszövetség már régóta tervezi, hogy a futballpályán automata öntözőrendszert lehetne 
kiépíteni. Az ilyen automata öntözőrendszerek ára 12 000,00-20 000,00 Euró között mozog, így az 
önrész 3 000,00 – 5 000,00 euró is lehet. Egy ilyen automata öntözőrendszer megvásárlásánál 
figyelni kell arra, hogy ne a legrosszabb minőségű rendszert, de ne is a legdrágább rendszert 
vásároljuk meg. 
   
09122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a Szlovákiai futballszövetség által kihirdetett „Eurót az Euróból” 
támogatásban való részvételt. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

13. pont Kanócz Judit kérvényének jóváhagyása bizonyos földterületek 
tulajdonosváltására 
A szobán forgó 316/2, 316/3 és 318/1 számú telkek az önkormányzat közös tulajdonában vannak. 
Ezek a telkek olyan területen fekszenek, amelyeken a Kanócz család több mint 50 él, tulajdonképpen 
a telkek a családi ház és az udvar részei. A többi földterület már Kanócz Gyula tulajdonában van, 
aki sajnos nemrég elhunyt. A KT elhatározta, hogy a tulajdonosváltás kérvényét elfogadja abban az 
esetben, ha a Kanócz Gyula tulajdonában levő földterületek tulajdonjogai rendeződnek, az 
öröklődési folyamat befejeződik és a telkek Kanócz Judit tulajdonában lesznek. Ezután szükséges 
új kérvényt benyújtani új elbírálásra. 
   
10122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja Kanócz Judit kérvényét a 316/2, 316/3 és 318/1 számú telkek 
tulajdonosváltására abban az esetben, ha a telkek körüli földterületek az öröklődési folyamat után 
Kanócz Judit tulajdonába lesznek.  
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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14. pont Egyéb 
A P megköszönte a KT-nek az egész évi munkáját és javasolta a 2021 évre jutalom kifizetését 200,00 
Euró értékben képviselőnkként. Továbbá ismertette a KT-el, hogy munkaügyi elfoglaltságai miatt a 
2020-as évben nem tudta kihasználni a szabadságát és kérte a KT-t, hogy hagyják jóvá a 
szabadságdíj kifizetését, mivel ez csak úgy lehetséges, ha a KT jóváhagyja. 
   
11122021 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 200,00 Eurós értékű jutalom kifizetését a képviselőtagok részére, 
valamint a szabadságdíj kifizetését PaedDr. Pál Zoltán részére.  
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...9... képviselők - K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina   
mellette........9... képviselők/ K. Gerenyiová, V. Pálová, L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, O. Gerda, P. 
Tavarszký, T. Dorgai, N. Brezina  
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
15,16 pont 
A P apró figyelmességként szétosztott a képviselőtagok között egy 2018-2022 Községi Almanach 
című könyvet, megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető:   
 
 
Tavarszký Péter    ............................................................. 

Jegyzőkönyvhitelesítők:  

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

2. Dorgai Tibor    .............................................................. 

 

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


