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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/10/2021                                              Nagygéres, 2021.10.08 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2021.10.08-án 16:00 órától került sor. 

 

Jelenlévők: 

A képviselői testület tagjai:   1.  Brezina Štefan 

      2.  Brezina Norbert 

                                                                       3.  F ő z ő  Ladislav 

      4.  Gerda Ondřej 

      5.  Dorgai Tibor 

6.  Tavarszký Peter  

7.  Tekeľ Milan 
 

 

Polgármester:     PaedDr. Pál Zoltán 

Főellenőr:     Ing.  K i s s Oliver 

 

Távollevő képviselők:   dr. jur. Gerenyiová Kinga  

PaedDr. Valéria Palová 
 

 

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, Expo ház 

- A Nagygéresi alapiskola épületeinek kritikus állapotának felszámolása 

6. A 2021 év III. negyedévi költségvetés 7,8,9 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása 

7. A Kassa megyei önkormányzat 7. §-támogatások nyújtásáról szóló általánosan kötelező érvényű 

rendelet 10/2021 számú határozata alapján előkészített felhíváson való részvétel jóváhagyása 

DS(konstrukciós támogatás)/2021-2. kör  

8. Rozvojový program Medzibodrožia-Bodrogköz Fejlesztési Program dokumentációjának 

előkészítésében és végrehajtásában való részvétel jóváhagyása a Nagygéresi önkormányzat és 

képviselőinek részére  

9. A kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának javítására kiírt támogatás, felhívási 

kód: IROP-PO7-SC77-2021-75, kérvényezésének jóváhagyása  

10. Egyéb 

11. Interpelláció 

12. Befejezés 
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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, valamint felszólította a KT tagjait, hogy jelezzék, ha változtatást szeretnének eszközölni 

a napirendi pontokban (nem volt javaslat). 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.  

 

01102021 számú határozat 

A képviselőtestület Tavarszky Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Brezina Norbertet, 

valamint Dorgai Tibort bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Ezenkívül jóváhagyja az 

önkormányzati gyűlés napirendjét az előterjesztett formájában. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Brezina   

mellette........7... képviselők/ 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-új menedzser kapta a projekttel kapcsolatos teendőket. Az utolsó 

megbeszélésen elmondta, hogy mindent meg fog tenni, hogy végre beinduljon a 

támogatások kiosztása. Ezen a találkozón már csak pár érdeklődő volt jelen, mert sokan 

kiléptek a kérvényezők közül. Ilyenek voltak például Szomotor, Bodrogszög vagy Szinyér 

községek. A jelenlévők megtudták, hogy a támogatás végösszege nem változik, tehát ha 

kevesebb a támogatást igénylő, akkor mindenkinek több rész jut a támogatásból. Ha minden 

jól megy 2022 év elején a kiutalások megtörténhetnek. Mivel a projekt már elég hosszú ideje 

húzódik az eredeti kérvényekben az infláció miatt aktualizálni kell a költségvetéseket. 

Ezeket az átdolgozott kérvényeket novemberig el kell küldeni, ami már meg is történt. 

• Interreg HU-SK kapcsolatokat építünk projekt. A nemzetközi út kiépítésének kivitelezésére 

pályázat volt kiírva, amire jelentkezett is két érdeklődő, de sajnos bizonyos formai hiba miatt 

a pályáztatást meg kell ismételni. Az EXPO ház felújítására is pályázat van kiírva, de 

egyelőre csak egy érdeklődő cég van, ami kevés, tehát várni kell, hogy több érdeklődő is 

legyen és így be lehessen fejezni a pályáztatást. 

• Kritikus állapot felszámolása a Nagygéresi alapiskolában-a P elhatározta, hogy az iskola 

felújításának kérvényét több részre osztja. Reméli, hogy ha kisebb a kérvényezett összeg, 

könnyebben kap pozitív besorolást a kérvény. 

• Községünkben felújítási munkálatok zajlanak, mint például a temető járdájának felújítása 

vagy az utak javítása. Ezeket a munkálatokat a község saját tőkéből finanszírozza.  

• Az óvodai játszótér megújult. Új csúszdát, hintát és kisházikót kapott, valamint meg kell 

dicsérni azokat a szülőket is, akik régi autógumiból kreatív játék eszközöket alakítottak ki. 
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02102021 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, N. 

Brezina   

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

Brezina  

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

tartózkodott …0......// 

 

6. pont A 2021 év III. negyedévi költségvetés 7, 8, 9 pontok módosító 

javaslatainak jóváhagyása 

A P informálta a KT, hogy a jóváhagyott 2021 év III. negyedévi költségvetésében változtatásokat 

kell alkalmazni, mivel nem várt tranzakciók történtek meg. Ilyen nem várt kiadás vagy bevétel volt: 

• Az anyakönyvi hivatal kapott 300,- eurós támogatást, amit új számítógép vásárlásra fordított 

• Az önkormányzat megkapta a megígért 8 900,- Eurós támogatást a MOPS projektre, amit 

már májusban meg kellett volna kapni. 

• Az Interreg HU-SK projekttel kapcsolatban is kapott az önkormányzat kb. 17 000,-Euró és 

kb. 2 000,-Euró támogatást, amiket a projekttel kapcsolatos adminisztratív költségekre 

kellett fordítania. Ez a támogatás is késéssel érkezett. Mint azt a P kifejtette a projekt 

finanszírozását százalékra szétosztva a következő arányban biztosítja: 85 

% az Európai unió biztosítja, 10% az állam biztosítja és 5% önrészt az önkormányzat 

biztosítja. 

• A helyi sportegyesület nem várt kiadásaira a költségvetésből el kell különíteni kb. 1600,- 

Eurót. 

 

03102021 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, N. 

Brezina   

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

Brezina  

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

tartózkodott …0....../ 

 

7. pont A Kassa megyei önkormányzat 7. §-támogatások nyújtásáról szóló 

általánosan kötelező érvényű rendelet 10/2021 számú határozata alapján 

előkészített felhíváson való részvétel jóváhagyása DS (konstrukciós támogatás) 

/2021-2. kör 

A Kassa megyei önkormányzat 170 000,- Euró támogatást biztosít a megye önkormányzatainak. A 

támogatás járásonként lesz szétosztva így a Tőketerebesi járásnak 35 000,- Euró jut. Mivel 

községünk az első körben nem küldött kérvényt a támogatásra a P elhatározta, hogy a második 
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körben már kihasználja az adódó lehetőséget. A P kidolgozott egy kérvényt, amit községünk 

orientációs táblák rendelésére és telepítésére tudna felhasználni. Ezeket a táblákat fel lehet használni 

utcáink, temetőnk, sportpályáink, különböző hivatali épületeink stb. jelölésére. A P már fel is vette 

egy céggel a kapcsolatot, akik be tudnák biztosítani a táblákat a megfelelő felfogatással, községünk 

pedig bebiztosítaná a táblát tartó oszlopokat. Az orientációs táblák gyártására és telepítésére kb.          

2 300,- Euróra lenne szükség és a P bízik abban, hogy a kérvény pozitív elbírálásban részesül majd. 

 

04102021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a Kassa megyei önkormányzat 7. §-támogatások nyújtásáról szóló 

általánosan kötelező érvényű rendelet 10/2021 számú határozata alapján előkészített felhívás DS 

(konstrukciós támogatás) /2021-2. körében való részvételt  

 

A szavazás eredménye: 

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

Brezina   

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

Brezina  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

8. pont Rozvojový program Medzibodrožia-Bodrogköz Fejlesztési Program 

dokumentációjának előkészítésében és végrehajtásában való részvétel 

jóváhagyása a Nagygéresi önkormányzat és képviselőinek részére 

Királyhelmec önkormányzata Magyarországi partnerével elhatározta, hogy létrehoznak egy 

egyesületet Rozvojový program Medzibodrožia – Bodrogköz fejlesztési program néven. Az 

egyesület célja, hogy Bodrogköz részére, az összes ott elhelyezkedő község, önkormányzat 

részvételével, attól függetlenül, hogy Szlovákiában vagy Magyarországon helyezkedik el, egy 

közös fejlesztési programot dolgozzon ki. Az így kialakított egyesület közös erővel tud fellépni, 

tenni Bodrogköz fejlődésének érdekében. Az egyesület ugyanúgy tud támogatásért pályázni 

a Szlovák kormánynál, mint a Magyarországi kormánynál. Ahhoz, hogy ez az egyesület létre 

tudjon jönni egy stratégiai fejlesztési dokumentumot kell előkészíteni, illetve formálisan is 

hivatalossá kell azt tenni. 

. 

05102021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a Rozvojový program Medzibodrožia-Bodrogköz Fejlesztési 

Program dokumentációjának előkészítésében és végrehajtásában való részvételt, valamint 

megbízza PaedDr. Pál Zoltán Nagygéres polgármesterét, hogy a tervezett program kidolgozása és 

megvalósítása, valamint a hozzá kapcsolódó szervezeti keretek kialakítása során a települést 

képviselje. 
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A szavazás eredménye: 

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

Brezina   

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

Brezina  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

9. pont A kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának 

javítására kiírt támogatás, felhívási kód: IROP-PO7-SC77-2021-75, 

kérvényezésének jóváhagyása 

A kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának javítására hirdettek ki támogatást. 

A támogatás összértéke 14 856 000,- Euró, amiből minden község igényelhet 50 000,- Eurótól 

200 000,- Euróig. Községünk ezt a támogatást fel tudná használni a kultúrház modernizálására. A 

támogatásból ki lehetne cserélni az elhasználódott fapadlóburkolatot, modernizálni lehet a kultúrház 

kiskonyháját, telepíteni lehet légkondicionáló egységeket, automata fertőtlenítő berendezéseket 

lehet telepíteni vagy akár az öreg nyílászárókat is ki lehetne cserélni. A támogatás önrésze 5%. 

 

06102021 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának 

javítására kiírt pályázaton való részvételt mely támogatás felhívási kódja: IROP-PO7-SC77-2021-

75. 

 

A szavazás eredménye: 

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

Brezina   

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

Brezina  

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

tartózkodott .....0....../ 

 

10. pont Egyéb 

A bérbeadott községi földterületek ellenőrzésére felállított bizottság tájékoztatta a KT-et, hogy az 

utolsó képviselőtestületi gyűlés óta Gönczy Endre által bérelt földterületek megművelése még 

mindig nem kezdődött el. Mivel a KT úgy határozott, hogy Gönczy Endre csak azzal a feltétellel 

használhatja a bérelt földterületeket, ha azokon megfelelően gazdálkodik, és ez nem történt meg, a 

KT elhatározta, hogy a bérleti szerződést Gönczy Endrével felbontja. 

   

07102021 számú határozat 

A képviselőtestület egyetért a Gönczy Endrével kötött bérleti szerződés felbontásával. 
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A szavazás eredménye: 

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

Brezina   

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

Brezina  

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

tartózkodott …0....../ 

 

 

 

11,12 pont 

A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:   

 

 

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

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

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

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

 

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


