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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/02/2022                                              Nagygéres, 2022.02.23 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2022.02.23-án 16:00 órától került sor. 

 

Jelenlévők: 

A képviselői testület tagjai:   1. D o r g a i Tibor 

2.  F ő z ő Ladislav 

      3.  G e r d a Ondřej 

      4.  T a v a r s z k ý Peter     

5.  T e k e ľ Milan 
 

 

Polgármester:     PaedDr. P á l Zoltán 

 

Távollevő képviselők:   B r e z i n a Štefan  

B r e z i n a Norbert  

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. Beszámoló a Nagygéresi főellenőr tevékenységéről 

7. A 2022 év I. negyedévi költségvetés 1,2,3 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása  

8. 1/2022 számú általánosan kötelező érvényű rendelet (VZN) jóváhagyása, amely a község által 

üzemeltetett temető működtetéséről szól. ( A VZN elérhető a község weboldalán 

www.velkyhores.sk/vseobecne-nariadenia) 

9. A „Nagygéresi szociális szolgáltatások közösségi tervezetének (KPSS) 2022 - 2030“ jóváhagyása 

(amely dokumentum elérhető a község weboldalán www.velkyhores.sk/program-rozvoja-obce) 

valamint az önkormányzat várható pénzügyi költségeinek ismertetése, amelyek szükségesek az egyes 

intézkedések végrehajtásához ( az előzetes költségek, a község költségvetéséből, euróban).  

10. „WIFI-t neked II” (ŽoNFP OPII-2021/7/18-DOP) támogatás kérvényezésének jóváhagyása 

11. Egyéb 

12. Interpelláció 

13. Befejezés 

 

 

 

 

http://www.velkyhores.sk/program-rozvoja-obce
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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 

alkalmazni a napirendi pontokban (nem volt javaslat). A P megállapította, hogy a KT határozatképes 

a jelenlevő 5 képviselő részvételével és felszólította a KT-t, hogy határozzák meg a jegyzőkönyv 

íróját és hitelesítőit.  

 

01022022 számú határozat 

A képviselőtestület Tavarszký Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Gerda Ondřejt, 

valamint Tekeľ Milánt bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Ezen kívül jóváhagyja az 

önkormányzati gyűlés napirendjét az előterjesztett formájában. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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 az önkormányzat tevékenységeiről: 

• Interreg HU-SK kapcsolatokat építünk projekt – annak ellenére, hogy a két országot 

összekötő útszakasz magyarországi része már elkészült a szlovákiai útszakasz építése még 

el sem kezdődött különböző ügyintézési folyamatok miatt. A szerződés aláírása a 

kivitelezővel már megtörtént, de községünk pillanatnyilag az úgy nevezett közbeszerzési 

folyamat ex post kontroljának eredményére vár. Az EXPO ház felújítására kiírt 

közbeszerzést megnyerő cég pedig visszakozott a szerződés aláírásától az építkezési 

anyagok árának nagymértékű növekedésére hivatkozva. Mivel a szlovákiai útszakasz 

kivitelezője kevesebb pénzből készíti el az utat, mint amennyi előzetesen az építkezésre volt 

szánva, a P kérvényezte a fennmaradó összeg átcsoportosítását az EXPO ház felújítására, 

amely mintegy 300 000,- Eurót tesz ki. 

• MAS BODROG - az KT utolsó gyűlése óta sajnos semmi érdemleges nem történt a MAS 

BODROG projekttel kapcsolatban. 

• Eurót az Euróból – a támogatásra beadott kérvény, az automata locsolórendszer kiépítésére 

a helyi futballpályán, értékelés alatt áll. 

• Kritikus állapot felszámolása a Nagygéresi alapiskolában – a nyílászárók cseréje 

megtörtént. Jelenleg a fűtésrendszer felújítása zajlik mivel a közbeszerzés megtörtént és a 

következő napokban, hetekben a munkálatok el is kezdődhetnek. 

• A kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának javítására kihirdetett 

támogatásra (felhívási kód: IROP-PO7-SC77-2021-75) beadott kérvényt sajnos 

elutasították mivel a Szlovák Posta, illetve a Szlovák Telekom cégek, akik résztulajdonosok 

egy kis részének a községi hivatalnak, még mindig nem küldték el a beleegyező 
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nyilatkozatukat. Abban az esetben, ha gyorsan megjönnének a beleegyező nyilatkozatok a P 

megpróbálja újraértékeltetni a kérvényünket, hátha sikerül elfogadtatni azt. 

• Községünk megvásárolt egy használt pótkocsit, amelynek szüksége van javításra, 

felújításra, de így is nagyobb teherbírása lesz, mint az eredeti pótkocsinak, amit az új 

traktorral együtt vásárolt. 

• A P elmondta, hogy az önkormányzat aktivációs dolgozói a MOPS támogatás segítségével 

felvett munkásokkal együtt folyamatosan dolgoznak, hogy községünkben rend legyen, 

fennakadás nélkül működhessen, illetve valamilyen meghibásodás esetén minél hamarabb 

el tudják azt hárítani. A téli hónapok alatt gond nélkül sikerült községünk utcáit, járdáit 

megtisztítani a hótól, illetve jégteleníteni azokat. 

 

02022022 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

6. pont Beszámoló a Nagygéresi főellenőr tevékenységéről 

Kiss Olivér Nagygéres község főellenőre (F) betegség miatt nem jelent meg a KT gyűlésén. 

Jelentését elektronikus úton juttatta el a P-nek. A P ismertette a KT-vel a jelentés tartalmát, 

amelyben a F leírta, hogy az ellenőrzés alatt semmi komoly problémát nem fedezett fel. Egyedül a 

pénzügyi kötelezettségeknél a valós, valamint tervezett értékek nem egyeznek. A P elmondta, hogy 

ennek a különbségnek az oka a 2021-es minimálbér emelkedése volt. 

 

03022022 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi a főellenőr 2021-es évi ellenőrzői tevékenységéről szóló 

beszámoltót. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

7. pont A 2022 év I. negyedévi költségvetés 1,2,3 pontok módosító javaslatainak 

jóváhagyása 

A P informálta a KT, hogy a jóváhagyott 2022 év I. negyedévi költségvetésében az áram, illetve gáz 

árának emelkedése miatt változtatásokat kell alkalmazni. 

 

04022022 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a 2022 év I. negyedévi költségvetés 1,2,3 pontjainak módosító 

javaslatait és tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
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A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

8. pont 1/2022 számú általánosan kötelező érvényű rendelet (VZN) 

jóváhagyása, amely a község által üzemeltetett temető működtetéséről szól 

A községben üzemeltetett temető működtetéséről szóló általánosan kötelező érvényű rendeletet 

(VZN), amely 2013-ban volt elfogadva, aktualizálni, illetve át kellett dolgozni a legújabb előírások 

és törvények szerint. Az egyes szolgáltatások, valamint bérleti díjak nagyságát az új VZN-ben a 

lehető legalacsonyabb szinten próbálták tartani. A temetőben körülbelül 800 sírhely található, 

amelynek tulajdonosaival élő bérleti szerződéseknek kellene lennie, de mivel a tulajdonosok kiléte 

sok esetben ismeretlen, így a bérleti szerződés megkötése lehetetlen. Az átdolgozott, új VZN 

2022.03.17-től lép hatályba.  

 

05022022 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a 1/2022 számú általánosan kötelező érvényű rendeletet, amely a község 

által üzemeltetett temető működtetéséről szól, az előterjesztetett formájában. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

9. pont A „Nagygéresi szociális szolgáltatások közösségi tervezete (KPSS) 2022 - 

2030“ jóváhagyása 

A szociális szolgáltatások közösségi tervezete elérhető a község weboldalán (www.velkyhores.sk). 

A KPSS különböző adatokat tartalmaz, mint például a demográfiai és szociális elemzés, a szociális 

szolgáltatások fajtái és szolgáltatói, a szociális szolgáltatások fejlesztésének stratégiája stb. A 

szociális szolgáltatások közösségi tervezete szükséges a különböző támogatások, projektek 

kérvényezésénél. Gyakran a kérvények elbírálásánál követelmény, hogy a község rendelkezzen a 

szociális szolgáltatások közösségi tervezetével. 

 

06022022 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a Nagygéresi szociális szolgáltatások közösségi tervezetét (KPSS) 2022 - 

2030 és tudomásul veszi az önkormányzat várható pénzügyi költségeiről szóló dokumentumot. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

http://www.velkyhores.sk/
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10. pont „WIFI-t neked II” (ŽoNFP OPII-2021/7/18-DOP) támogatás 

kérvényezésének jóváhagyása 

Az Európai unió egyik célkitűzése az, hogy az unió egész területén minél szélesebb körben biztosítsa 

a vezetéknélküli internetes elérhetőséget (WIFI). Most lehetőség van egy olyan támogatás 

kérvényezésére, amely segítségével vezetéknélküli internetes hálózatot lehet kialakítani 15 000,0 

Euró értékben.  Ez a hálózat a község nyilvános terein fogja bebiztosítani az internetes elérhetőséget. 

A P felszólította a KT tagjait, hogy javasoljanak 10 hozzáférési pontot, ahol elérhető lenne az 

internet. A támogatási kérvényt 2022.3.15-ig kell elküldeni. 

   

07022022 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a „WIFI-t neked II” (ŽoNFP OPII-2021/7/18-DOP) támogatás 

kérvényezésénét és javasolja a következő helyeken az internet hozzáférési pontok kialakítását: alapiskola 2 

db, futballpálya, közösségi ház, halottasház, közpark valamint több darab az autóbusz megállókban. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

11-12. pont Egyéb, interpelláció 

• A Nagygéresi önkéntes tűzoltóosztag (DHZ VH) rendszeresen részt vesz különböző 

vészhelyzetek, tűzesetek elhárításában. Mivel a község rendelkezik, tűzoltóautóval reagálni 

tud a tágabb környezetből érkező riasztásokra is. Sajnos a tagok között csak egy személynek 

van megfelelő vezetői igazolványa a tűzoltóautó vezetéséhez ennél fogva a riasztáskor egy 

tagtól függ, hogy a DHZ VH tudja e használni a tűzoltóautót. Annak érdekében, hogy riasztás 

esetén a tűzoltóautó használata ne egy embertől függjön a KT elhatározta, hogy két DHZ 

VH tag számára fedezze a megfelelő vezetői engedély megszerzését. Egy ember részére a C 

típusú vezetői engedély megszerzése körülbelül 1 000,0 Euróba kerül. 

   

08022022 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja a C típusú vezetői engedély megszerzésének finanszírozását két 

személy, névlegesen Káša Krisztián (DHZ VH alelnök) és Dócs Bertalan (DHZ VH gépész) részére. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

• A P informálta a KT, hogy lehetőség lenne kérvényezni támogatást vízgyűjtő, vízmegtartó 

rendszerek kiépítésére, felhívási szám: OPKZP-PO2-SC211-2020-62. Nagytérfogatú 

földalatti tartályok telepítésével olyan víztároló rendszert lehetne kiépíteni, amely alkalmas 

lenne az esővíz, illetve az árvizek tárolására. Később ezt a vizet fel lehetne használni 

közparkok, futballpálya stb. öntözésére. A P kérvényezte a KT, hogy hagyja jóvá a 

vízmegtartó intézkedéseket támogató kérvény beadását. 
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09022022 számú határozat 

A képviselőtestület jóváhagyja vízmegtartó intézkedések támogatására kiírt pályázaton, felhívási 

szám: OPKZP-PO2-SC211-2020-62, való részvételt. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott …0....../ 

 

• A P elmondta, hogy a Szlovák posta egy kérvényt juttatott el az önkormányzathoz, amelyben 

kérvényezik a községházban működő posta részére mégy egy helyiség kialakítását.  Át kell 

gondolni van e alkalmas helyiség az épületben, amelyet át tudunk adni, illetve a 

községhivatalnak nem fog e a későbbiekben hiányozni ez a helyiség. 

• Želinský József, a Szövetség politikai párt tagja, felszólította Nagygéres lakosait, hogy 

hozzanak létre egy egyesületet a Szövetség politikai párt nevében. Ez az egyesület segíthetné 

a Szövetség politikai pártot, hogy információkat kapjon a lakosságtól, amelyek segítik a 

megfelelő stratégiai dokumentumok kidolgozásában a párt jövőbeli tevékenységéről. Az 

egyesület továbbá megfelelő kommunikációs csatornaként is szolgálna a Szövetség politikai 

párt és a lakosok között. A P megkérte a KT, hogy javasoljanak megfelelő személyeket, akik 

alkalmasa lenének egy ilyen szövetség létrehozására, irányítására.  

   

10022022 számú határozat 

A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 

 

A szavazás eredménye: 

jelenlévők ...5... képviselők - L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai   

mellette........5... képviselők/ L. Főző, M. Tekeľ, O. Gerda, P. Tavarszký, T. Dorgai  

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

tartózkodott .0....../ 

 

13 pont 

A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 

 

Jegyzőkönyvvezető:   

 

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

Jegyzőkönyvhitelesítők: 

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

2. Milan Tekeľ    .............................................................. 

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


