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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/06/2021                                                        Nagygéres, 2021.06.28 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2021.06.28-án 16:00 órától került sor. 

 

Jelenlévők: 

A képviselői testület tagjai:   1.  Brezina Štefan 

      2.  F ő z ő Ladislav 

                                                                       3.  G e r d a Ondřej 

      4.  D o r g a i Tibor 

      5.  dr. jur. Gerenyiová Kinga 

6.  Tavarszký Peter  

7.  T e k e ľ  Milan 
 

 

Polgármester:     PaedDr. P á l  Zoltán 

Főellenőr:     Ing.  K i s s Oliver 

 

Távollevő képviselők:   B r e z i n a Norbert  

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. Nagygéres 2020-as év zárszámadásának véleményezése a főellenőr által 

7. Nagygéres 2020-as év zárszámadásának jóváhagyása. A dokumentum megtekinthető a község 

weboldalán www.velkyhores.sk – Hivatali tábla – Az önkormányzat záró elszámolása 

8. Beszámoló a főellenőr tevékenységéről  

9. A 2021 év II. negyedévi költségvetés 4,5,6 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása  

10. Az SO projekt keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatás kérvényezésének jóváhagyása: 

Nagygéres község polgári rendfenntartó szolgálatának folytatása II., felhívási kód OPLZ-PO8-2021-1. és 

jóváhagyja, hogy a község biztosítja a projekt kötelező önrészét, ami legalább 5%-a az elszámolható 

összkiadásnak.  

11. Területrendezési dokumentáció (PHSR) kidolgozásának kérvényezésének jóváhagyása 

12. „Középületek energiafogyasztásának csökkenetését célzó támogatás” kérvényezésének jóváhagyása 

13. 1/2021 számú általánosan kötelező érvényű rendelet újbóli jóváhagyása, amely a község által 

üzemeltetett temető működtetéséről szól 

14. Egyéb 

15. Interpelláció 

16. Befejezés 

http://www.velkyhores.sk/
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A KÖZGYŰLÉS MENETE 

 

1,2,3,4 pont 

A polgármester (P) köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a képviselői testülettel (KT) a közgyűlés 

napirendjét. A P jelezte, hogy a napirend 8. pontját szeretné megváltoztatni a „Beszámoló a főellenőr 

tevékenységéről” témáról „A Nagygéresi községi főellenőr 2021 II. félévi tevékenységének 

tervezete” témára. Ezen kívül jelezte, hogy a program 13. pontja kimarad mivel a VZN ügyvéd általi 

ellenőrzésére van szükség. Ezzel a ponttal a KT a következő gyűlésen fog foglalkozni. A P 

megállapította, hogy a KT határozatképes a jelenlevő 7 képviselő részvételével és felszólította a KT-

t hogy határozzák meg a jegyzőkönyv íróját és hitelesítőit.  

 

01062021 számú határozat 

A képviselőtestület Tavarszky Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Brezina Istvánt 

valamint Tekeľ Milánt bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Valamint jóváhagyja az 

önkormányzati gyűlés napirendjét a megváltoztatott formájában. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

mellette........7... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, M. Tekeľ, 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: 

• A Tisztítsuk meg Szlovákiát nevű szemétszedői rendezvény sikeresen lezajlott. A 

szemétgyűjtésben részt vettek a helyi alapiskola és óvoda diákjai, a helyi tűzoltóegyesület 

tagjai valamint több helyi lakos is. Sok szemetet sikerült összegyűjteni, amiről Nagy József, 

volt miniszternek jelentés is lett küldve. 

• Amint az az előző testületi gyűléseken is jelezve volt a falu alkalmazottai nem győzik a 

felmerülő feladatokat, mint például fűnyírás, karbantartási műveletek, rendfeltartás stb. 

Ezen kívül a kedvezőtlen időjárás miatt újra foglalkozni kellett az eső és talajvíz 

elvezetésével. A nehézségek ellenére az alkalmazottak mindent megtesznek, hogy tudják 

teljesíteni a feladataikat. 

• Az Interreg HU-SK „Határon átnyúló együttműködési program” újabb fázisába lépett. 

Megtörtént a versenykiírás a kivitelező kiválasztására. Ha minden jól megy a munkálatok ez 

év augusztusában el is kezdődhetnek. 

• Községünkben a Keletszlovákiai vízművek karbantartó munkálatokat kezdett el. Főleg a 

csőtörések javítása során felvágott út és járdarészeket javítják meg, de tervezik a község 

tűzcsapjainak felújítását is.  

 

02062021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
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A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 

 

6. pont Nagygéres 2020-as év zárszámadásának véleményezése a főellenőr által 

A főellenőr tételesen ismertette a KT-el a zárszámadás tartalmát ami Nagygéres weboldalán is 

megtekinthető. Elmagyarázta, hogy a zárszámadás tulajdonképpen három fő részből áll: általános 

költségvetés, tőke költségvetés és pénzügyi költségvetés. Minden egyes rész tartalmazza az ide 

tartozó kiadásokat és bevételeket és a zárszámadásnak egyensúlyban kellene lennie, vagy jobb 

esetben pozitív mérleggel kellene bírnia. Szó esett a különböző támogatások esetleges maradékáról 

is ami felhasználható marad a következő év március 31.-ig. A főellenőr megemlítette azt is hogy 

a kőzségnek csak egy kölcsöne, tartozása van amiről a P elmondta hogy 2021 májusában már ez az 

összeg is ki lett egyenlítve. 

 

03062021 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 

 

7. pont Nagygéres 2020-as év zárszámadásának jóváhagyása 

A főellenőr saját megítélése szerint javasolja KT-nek, hogy hagyják jóvá a 2020-as év zárszámadását 

teljes terjedelmében. 

 

04062021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a 2020-as év zárszámadását teljes terjedelmében és fenntartások 

nélkül. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 
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8. pont A Nagygéresi községi főellenőr 2021 II. félévi tevékenységének tervezete 

A főellenőr ismertette a KT-el a 2021 II. félévi tevékenységének tervezetét. Felsorolta az egyes 

részeket, amelyeket szeretne átellenőrizni és kiemelte, hogy a jelentésében részletesen informálni 

fogja a KT-t a tevékenységéről. A jelenlévőknek nem volt javaslata a tervezet bővítésére így a 

tervezetet előterjesztették a jóváhagyásra. 

. 

05062021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a Nagygéresi községi főellenőr 2021 II. félévi tevékenységének 

tervezetét. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 

 

9. pont A 2021 év II. negyedévi költségvetés 4,5,6 pontok módosító 

javaslatainak jóváhagyása 

A P informálta a KT tagjait, hogy a jóváhagyott költségvetésben módosításokat kell elvégezni 

különböző nem várt kiadások vagy bevételek miatt. Ilyen nem várt tranzakciók közé tartoznak 

például a Covid 19 tesztelésre megjött állami támogatás, az alapiskolának küldött támogatás a 

tanszerek, tananyagok bebiztosítására, az Expo ház projektjére kapott támogatás, az óvoda által 

elnyert támogatás az óvodai csúszdák bebiztosítására, valamint a falu által fizetett hitel 

törlesztésének befejezése. Mivel ezekkel a pénzügyi ügyletekkel a költségvetés elkészítésénél nem 

számoltak a költségvetésben változtatásokat kell elvégezni. 

 

06062021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a 2021 év II. negyedévi költségvetésének 4,5,6 pontjainak 

módosítását az előterjesztetett formában. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 

 

10. pont Az SO projekt keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi támogatás 

kérvényezésének jóváhagyása: Nagygéres község polgári rendfenntartó 

szolgálatának folytatása II., felhívási kód OPLZ-PO8-2021-1. és jóváhagyja, 

hogy a község biztosítja a projekt kötelező önrészét, ami legalább 5%-a az 

elszámolható összkiadásnak 
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Amint az az előző KT gyűlésen jelezve volt, a P erőfeszítéseinek hála a MOPS projekt folytatódni 

fog. A kivitelezésben vanna különböző változások, mint például az önrész 5 

% lesz, a projekt élettartama 1,5 év lesz és a MOPS alkalmazottak által elvégezhető tevékenysége 

bővül például a fekete szemétlerakatok keresésével. A folytatás egyik feltétele, hogy a községnek 

rendelkeznie kell jóváhagyott gazdasági és társadalomfejlesztési programtervvel valamint 

önkormányzati rendezési tervvel. 

 

07062021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja az SO projekt keretén belüli vissza nem térítendő pénzügyi 

támogatás kérvényezését t: Nagygéres község polgári rendfenntartó szolgálatának folytatása II., 

felhívási kód OPLZ-PO8-2021-1, aminek a kitűzései összhangban van községünk érvényben lévő 

gazdasági és társadalomfejlesztési programjával.   

A képviselőtestület jóváhagyja a projekttel kapcsolatos 5 % önrész községünk általi fedezését. 

A képviselőtestület jóváhagyja az előre nem látott kiadások fedezését, amik a projekt kivitelezése 

folyamán keletkeznek és szükségesek annak eléréséhez. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 

 

11. pont Területrendezési dokumentáció (PHSR) kidolgozásának 

kérvényezésének jóváhagyása 

A P tájékoztatta a KT- et, hogy Nagygéres gazdasági és társadalomfejlesztési programja a 2021-

2030 évre már elkészült. Nagyjából a dokumentum fele különféle statisztikai adatokat tartalmaz 

községünkről, mint például lakosságszám, demográfiai összetétel stb. A dokumentum második fele 

pedig községünk távlati terveit tartalmazza, mint például: 

• Községünk víztisztító rendszerének kiépítése 

• A helyi úthálózatrendszer felújítása 

•  Különféle felújítások-a községháza és kultúrház szigetelése, a halottasház felújítása, az 

alapiskola felújítása, a község épületeinek kerítésének kijavítása és kiépítése, a temető 

kerítésének felújítása, a kamerarendszer bővítése, járda kiépítése a helyi öregek otthonához, 

stb. 

• Bicikliút kialakítása 

• Sporteszközök telepítése a parkokba és játszótérre 

• Turisztikai információs centrum kialakítása szállási lehetőséggel 

• Gazdasági farm létrehozása, amely alkalmas lenne növények termesztésére, illetve állatok 

tenyésztésére is 

• Elektromos közlekedési eszköz bebiztosítása a község részére 
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08062021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja Nagygéres gazdasági és társadalomfejlesztési programját a 2021-

2030 évre az előterjesztetett formában. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 

 

12. pont „Középületek energiafogyasztásának csökkenetését célzó támogatás” 

kérvényezésének jóváhagyása 

A P információi szerint újabb támogatás lesz kihirdetve a középületek energiafogyasztásának 

csökkentésére. Mint köztudott a község hivatalának épülete felújításra szorul, nincs hőszigetelve és 

a fűtésrendszer is elavult. A szükséges kérvényt el kell készíteni, hogy alkalmas legyen a támogatás 

kérvényezésére. 

  

09062021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a „Középületek energiafogyasztásának csökkenetését célzó 

támogatás” kérvényezését. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 

 

14. pont Egyéb 

Az önkormányzati hivatalba érkezett egy kérvény, amelyben engedélyt kérnek, hogy községünkben 

futó járdának egy részét 8 m hosszan felvágják villanyvezeték elvezetésének érdekében. A P felhívta 

a kérvényező figyelmét arra, hogy az engedélyt csak úgy kaphatják meg, hogy ha a munkálatok után 

a járdát visszaállítják az eredeti állapotába. 

   

10062021 számú határozat 

A képviselőtestület engedélyezi a kérvényezett munkálatokat azzal a kitétellel, hogy a járda a 

munkálatok után eredeti állapotában legyen. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Gerenyiová   

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

Gerenyiová  

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

tartózkodott …0....../ 
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15,16 pont 

A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:   

 

 

Tavarszký Péter    ............................................................. 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

1. Brezina István    .............................................................. 

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

 

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


