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Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/06/2022                                              Nagygéres, 2022.06.29 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2022.06.29-én 17:00 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.  Tavarszký Peter 
8.  T e k e ľ Milan 

 

 
Polgármester:     PaedDr. P á l Zoltán 
Főellenőr:     Ing.  K i s s Oliver 
 
Távollevő képviselők:   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 2021-es év zárszámadásának véleményezése a főellenőr által 
7. A 2022 év II. negyedévi költségvetés 4, 5, 6 pontok módosító javaslatainak jóváhagyása 
8. A Nagygéresi önkormányzati hivatal szervezeti szabályzata 
9. Az önkormányzati vagyonleltárról szóló 1/2022 számú irányelv 
10. A Nagygéresi önkormányzat statútuma, helyhatósági szabályzata 
11. Nagygéres község igazgatási díjainak tarifajegyzéke, amely 2022.03.31-től kötelező a 145/1997. számú 

adminisztrációs díjakról szóló törvény szerint 
12. A Nagygéresi önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendeletének jóváhagyása – (VZN) 

č.:2/2022 amely a kommunális és építkezési hulladékok kezeléséről szól amely elérhető a község 
weboldalán - http://www.velkyhores.sk/uradna tabula/dokumenty na schvalenie  

13. Kanócz Judit kérvényének a községi tulajdonú 4/18 arányú földterületek tulajdonosváltásának 
jóváhagyása  
- 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 
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14. Zbox elhelyezésének jóváhagyása, amely a Packeta Slovakia s.r.o cég önkiszolgáló csomagkiadó 
automata rendszeréhez tartozik 

15. Egyéb 
16. Interpelláció 
17. 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 javaslatára a P kibővítette a 
napirend 6. pontját - A Nagygéresi községi főellenőr ellenőrző tevékenységének jóváhagyása 2022 
második félévére témával. A P megállapította, hogy a KT határozatképes a jelenlevő 8 képviselő 
részvételével és felszólította a KT-t, hogy határozzák meg a jegyzőkönyv íróját és hitelesítőit.  
 
01062022 számú határozat 
A képviselőtestület Tavarszky Pétert bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Brezina Istvánt, 
valamint Brezina Norbertet bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. A képviselőtestület jóváhagyja 
az önkormányzati gyűlés napirendjét a javasolt változtatással együtt. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
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: 

 Interreg HU-SK kapcsolatokat építünk projekt - a nemzetközi út kivitelezője az Eurovia 
augusztus végén elkezdi az építkezési munkálatokat. Mivel a területen fák és bokrok 
vannak, amiket csak október 1. lehetne kivágni még későbbi időpontra csúszott volna a 
munka kezdete. Szerencsére községünk külön engedélyt kapott, hogy a fákat, valamint 
bokrokat már szeptember 1-től is ki lehet vágni. Az EXPO ház felújítása körülbelül 2- héten 
elkezdődik a Novikon cég által, amely sikeresen pályázott a versenykiírásra. Még folynak 
bizonyos ellenőrzési folyamatok, de a cég már a szükséges anyagrendeléseket elkezdte. 

 MAS BODROG - az utolsó gyűlés óta semmilyen érdemleges változás nem történt. A 
projekt át lett adva a PPA, valamint IRP részére kiértékelésre, de az sajnos közel 5 hónapja 
nem történt meg. Valószínű, hogy a 2021-ben elkészített költségvetés már nem reális a 
napjainkban végbemenő áremelkedések miatt. 

 Euró az euróból – a kivitelező kiválasztása megtörtént, aki a szerződés aláírása után meg is 
kezdheti az önműködő locsolórendszer telepítését a helyi futballpályára. A cég ígérete 
szerint a locsolórendszer 12 800,00 Euróba fog kerülni. 
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 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 
munkálatokat a nyári szünidő alatt el lehet végzeni.  

 Az Egres utcában lévő közpark felújítása folyamatosan történik. Községünk kérvényezett 
egy 3 000,00 Eurós támogatást, amelyből végül meg is kaptunk 1 000,00eurót. Ebből a 
támogatásból be lehet biztosítani például a közpark sakkfiguráit, információs táblát, lócákat, 
szemétkosarat stb. 

 A kulturális intézmények fenntarthatóságának és ellenállóságának javítására kihirdetett 
támogatásra, felhívási kód: IROP-PO7-SC77-2021-75, sikerült elküldeni a hiányzó iratokat, 
de községünk egyelőre még nem kapott választ a pályázat sikerességét illetőleg. 
Mindeközben új támogatások is meg lettek hirdetve a község épületeinek felújítására és 
mivel községünk már rendelkezik kidolgozott dokumentációval újra tervezi a támogatás 
igénylését. A támogatásból fel lehetne újítani a tetőt, ki lehetne cserélni a régi nyílászárókat, 
le lehetne szigetelni az épületet stb. 

 WIFI-t neked II - projektre benyújtott kérvényt elutasították, de községünk felhívást kapott, 
hogy pótolja a hiányzó iratokat, úgyhogy még van esély arra, hogy a támogatás segítségével 
internet lefedettséget tudjunk biztosítani a köztereken.  

 Komposztáló üzem – a községi hivatal kérvényezett támogatást egy komposztáló üzem 
kialakítására a 289 számú földterületen, amely a 882 számú tulajdonlapon szerepel. Maga 
az üzem két fő részből állna. Az első rész a komposztálandó anyag feldolgozására, 
felaprítására szolgálna, míg a második részen maga a komposztálás zajlana.  

 A P elmondta, hogy az önkormányzat alkalmazottai folyamatosan dolgoznak, hogy 
községünkben rend legyen, fennakadás nélkül működhessen, illetve valamilyen 
meghibásodás esetén minél hamarabb el tudják azt hárítani. Az olyan általános munkálatok, 
mint például a kaszálás, az elfolyók tisztítása vagy a tisztaság, rend fenntartása folyamatosan 
el vannak végezve. A helyi temetőből az összegyűlt hulladékot, mint például a művirág, 
koszorúk stb. elszállításra került, valamint az önkormányzat nagyméretű hulladék tárolására 
szolgáló konténert is biztosította lakosok részére. 
 

02062022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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6. pont Nagygéres 2021-es év zárszámadásának véleményezése a főellenőr által 
és a Nagygéresi községi főellenőr ellenőrző tevékenységének jóváhagyása 2022 
második félévére 

- A főellenőr részletesen 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. A 2021-es évben az 
általános költségvetés pozitív míg a tőke és pénzügyi költségvetés negatív eredménnyel 
zárul. Az összesített költségvetés szerencsére pozitív és a felmaradt rész át lett csoportosítva 
a község tartalék alapjába. 

 
03062022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat és a főellenőr 2021-es év 
zárszámadásának véleményezését. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

- A főellenőr saját megítélése szerint javasolja KT-nek, hogy hagyják jóvá a 2021-es év 
zárszámadását teljes terjedelmében. 

 
04062022 számú határozat 
A képviselőtestület fenntartások nélkül jóváhagyja a 2021-es év zárszámadását teljes terjedelmében. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 

 
- A főellenőr ismertette a KT-el a 2022 II félévi ellenőrző tevékenységének tervezetét. 

Felsorolta az egyes részeket, mint például a követelések ellenőrzése 2022.6.30-ig, az 
információ szabad hozzáférésének ellenőrzése a 211/2000Z.z. számú törvény alapján, a 
kötelezettségek ellenőrzése 2022.9.30-ig, a kassza, valamint a készpénzes forgalom 
ellenőrzése, az önkormányzati határozatok teljesítésének ellenőrzése, valamint a község 
2023-2025 költségvetéstervezetének ellenőrzése. A főellenőr kiemelte, hogy a jelentésében 
részletesen tájékoztatni fogja a KT-t a tevékenységéről. A jelenlévőknek nem volt javaslata 
a tervezet bővítésére így a tervezetet előterjesztették a jóváhagyásra. 
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. 
05062022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a Nagygéresi községi főellenőr 2022 II félévi ellenőrző 
tevékenységének tervezetét. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
7. pont A 2022 év II. negyedévi költségvetés 4, 5, 6 pontok módosító javaslatainak 
jóváhagyása 
A P tájékoztatta a KT, hogy a jóváhagyott 2022 év II. negyedévi költségvetésében változtatásokat 
kell alkalmazni az alapiskola részére elnyert 96 000,00Euró támogatás, a KSK-tól kapott támogatás, 
valamint az Euró az euróból projekt által elnyert támogatás miatt. 
 
06062022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2022 év II. negyedévi költségvetés 4,5,6 pontjainak módosító 
javaslatait és tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
8. pont A Nagygéresi önkormányzati hivatal szervezeti szabályzata 
A Nagygéresi önkormányzati hivatal szervezeti szabályzata az önkormányzati hivatal alapvető 
szervezeti és jogi normája, amely érvényes minden alkalmazottra, akik az önkormányzati hivatalnál 
dolgoznak. A szervezeti szabályzat előírja az önkormányzati hivatal jogállását, a választott 
testületek viszonyát az önkormányzati hivatallal, az önkormányzati hivatal belső felépítését, az 
egyes osztályok egymáshoz viszonyított kapcsolatát, hatáskörét, belső jogi fellépését, gazdálkodási 
elveit, a hivatali szervezet felépítésének alapelveit, valamint előírja az önkormányzati alkalmazottak 
jogkörét és felelősségét. Vannak esetek, amikor a Nagygéresi önkormányzati hivatal szervezeti 
szabályzatát szükséges csatolni az egyes támogatások igénylésekor. Annak ellenére, hogy a 
szabályzat kifüggesztése, nyilvánossá tétele nem kötelező az okmány elérhető az önkormányzati 
hivatal honlapján. 
 
07062022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi a Nagygéresi önkormányzati hivatal szervezeti szabályzatát az 
előterjesztett formájában. 
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A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

9. pont Az önkormányzati vagyonleltárról szóló 1/2022 számú irányelv 
Az irányelv előírja a leltározási folyamat módját a vagyonleltár elkészítésénél. A vagyonleltár 
elkészítésének során ellenőrizni kell, hogy az eszközök, források, valamint a számviteli eszközök és 
források állapota megfelel-e a valóságnak. Az iratot a P dolgozta ki és gyakran ezeket az 
okmányokat is csatolni kell különböző támogatási kérvényekhez. Annak ellenére, hogy az 1/2022 
számú irányelv kifüggesztése, nyilvánossá tétele nem kötelező az önkormányzati hivatal honlapján 
elérhető ez az okmány is. 
 
08062022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az önkormányzati vagyonleltárról szóló 1/2022 számú irányelvet 
az előterjesztett formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

10. pont A Nagygéresi önkormányzat statútuma, helyhatósági szabályzata 
A statútum az önkormányzat alapvető normatív és szervezeti szabályzata. Rendelkezéseket 
tartalmaz a község önkormányzatáról, a község jellegéről és jogállásáról, a lakosok jogairól és 
kötelezettségeiről, az önkormányzati szervekről, a község vagyonának gazdálkodásáról, az 
önkormányzat jelképeiről, krónikájáról, a képviselőkről, az önkormányzat díszpolgári címének és 
egyéb kitüntetéseinek kiosztásáról, a képviselőtestület, a polgármester és más önkormányzati 
szerveinek felépítéséről és jogköréről, valamint ezek belső felépítéséről, egymással való 
működéséről, formájáról, munkamódszeréről és előírja az önkormányzat tágabb kapcsolatainak 
kezelését is.  Az önkormányzat köteles rendelkezni ilyen szabályzattal, de nem köteles azt elérhetővé 
tenni a nyilvánosság számára. A jelenlegi önkormányzati statútum már nem időszerű ezért szükséges 
annak átdolgozása. A szabályzat elérhető az önkormányzati hivatal honlapján. 
 
09062022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi a Nagygéresi önkormányzat statútumát, helyhatósági szabályzatát az 
előterjesztett formájában. 
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A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 

 
11. pont Nagygéres község igazgatási díjainak tarifajegyzéke, amely 2022.03.31-
től kötelező a 145/1997. számú adminisztrációs díjakról szóló törvény szerint 

A tarifajegyzék tartalmazza az önkormányzati szervek egyes intézkedéseinek, cselekményeinek 
díjazását. A díjazás nagysága államilag van megszabva. Az igazgatási díjak tarifajegyzékének 
közzététele kötelező az önkormányzati hivatal honlapján. 
 
10062022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi a Nagygéres község igazgatási díjainak tarifajegyzékét az 
előterjesztett formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
12. pont A Nagygéresi önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendeletének 
jóváhagyása – (VZN) č.:2/2022, amely a kommunális és építkezési hulladékok 
kezeléséről szól  
A 2/2022 számú Nagygéresi önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete (VZN), amely 
a kommunális és építkezési hulladékok kezeléséről szól előírja a különböző hulladékok bánásmódját 
(gyűjtésének módját, tárolását, osztályozását stb.). A VZN elérhető az önkormányzati hivatal 
honlapján - http://www.velkyhores.sk/uradna tabula/dokumenty na schvalenie. 
 
11062022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a 2/2022 számú VZN, amely a kommunális és építkezési hulladékok 
kezeléséről szól az előterjesztett formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
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13. pont Kanócz Judit kérvényének a községi tulajdonú 4/18 arányú 
földterületek tulajdonosváltásának jóváhagyása  
Az említett 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. Az öröklődési folyamat után a telkek Kanócz Judit 
tulajdonába kerültek ezáltal a KT semmi ellenvetése nincs a fölterületek tulajdonosváltásával 
kapcsolatban.  
 
12062022 számú határozat 
A képviselőtestület a kérvény elbírálása után a különleges indokok §9a bek. 9 betű. c/ törvényszám. 
138/1911 alapján jóváhagyja a KNC 316/2, 316/3 és 318/1 számú földterületek tulajdonosváltását 
1 euró/1 m2 áron. Az említett telkek KNC 316/2-115 számú ingatlanlista tárgya, KNC 316/3-115 
számú ingatlanlista tárgya és KNC 318/1-115 számú ingatlanlista tárgya az önkormányzat közös 
tulajdonában vannak, mégpedig 4/18 arányban. A telkek a csatlád tulajdonában lévő területeken 
fekszenek immár körülbelül 50 éve és ezalatt az idő alatt a telkekkel törődve volt, rendben voltak 
tartva.  
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
14. pont Zbox elhelyezésének jóváhagyása, amely a Packeta Slovakia s.r.o cég 
önkiszolgáló csomagkiadó automata rendszeréhez tartozik 
A Packeta Slovakia s.r.o. nevű cég csomagok, levelek kézbesítésével foglalkozik. A szolgáltatásaik 
bővítésének keretén belül szeretnének községünkben egy önkiszolgáló gépet telepíteni, amely 
alkalmas csomagok átvételére, valamint feladására is. Az úgynevezett Z-Box Bluetooth kapcsolat 
alapján működik. Az ügyfél, aki csomagot rendelt a csomag tárolóba való elhelyezése után SMS-t 
vagy az okostelefonján telepített alkalmazásban értesítést kap, hogy csomagját átveheti az 
önkiszolgáló gépnél.  Mivel a gép nem rendelkezik kijelzővel a csomag átvétele, feladása csak az 
okostelefonon telepített Packeta nevű alkalmazás segítségével történhet meg. A cég különböző 
nagyságú önkiszolgáló gépeket telepít, amelyek rekesz száma 20-tól 120-ig terjed és saját vagy 
telepített áramforrással rendelkezik. A KT megegyezett, hogy a községünkbe telepített Z-Box 20 
rekeszes legyen és rendelkezzen saját áramforrással (szolár panelek). A Packeta Slovakia s.r.o. cég 
tervei szerint a Z-Boxot bérelt fölterületen fogja telepíteni, ahol a bérleti díj maximum 1 euró/1m2. 
 
13062022 számú határozat 
A képviselőtestület a kérvény elbírálása után a különleges indokok §9a bek. 9 betű. c/ törvényszám. 
138/1911 alapján jóváhagyja a „C“KN 193/1 számú telek, amely a 578 számú ingatlanlista tárgya, 
beépített terület 1 m2, bérbeadását a Zásieľkovňa s.r.o. nevű cégnek, cégszékhely- Kopčianská 
3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO 48136999 alternatív postai szolgáltatások üzemeltetésének, 
önkiszolgáló csomag küldő illetve átvevő gép üzemeltetésének (a technikai specifikáció 
megtalálhatóak a csatolt dokumentációban) céljából. A KT határozata szerint a földterület bérleti 



9 
 

szerződése meghatározatlan időre szól 1 euró/m²/év bérleti díj mellett, ami 1 eurót bérleti díjat jelent 
egy évre. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
15-16. pont Egyéb, interpellációk 

 A P informálta a KT-t, hogy érkezett a községi hivatalba panasz két lakostól, akik 
szomszédok. Az egyik lakos sérelme az, hogy szomszédja, aki a fűvágásért felelős 
községünkben nem vágja le a kapuja előtt a füvet. A KT tagjai jelezték, hogy a szóban forgó 
terület nincs is a panaszos tulajdonában. A másik panaszos viszont azt sérelmezi, hogy 
szomszédja letépte saját háza sarkáról a csatornavízelvezető csövet így a szomszéd házától 
elfolyó víz mind az ő házának alapja alá folyik. Mivel az ellenségeskedés a két fél között 
már régebb óta tart a KT javasolta, hogy a közrendért és környezetvédelemért felelős 
komisszió próbálja meg kibékíteni a feleket, megoldani a problémát. 

 
14062022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja a KT javaslatát, hogy a közrendért, valamint a környezetvédelemért 
felelős komisszió vizsgálja ki, illetve békésen próbálja megoldani az ügyet. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

 A P informálta a KT-t, hogy a 2022.08.27-én megrendezendő „Nagygéresiek napja” 
szervezése elkezdődött. Egyes fellépők megszólítása, meghívása már megtörtént, a szokásos 
főzőverseny megrendezése is elkezdődött, de még sok a tennivaló. A P felkérte a KT tagjait, 
hogy próbáljanak meg még programokat ajánlani, valamint vegyék ki a részüket a szervezési 
feladatokból. 

 
15062022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett információkat. 
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A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...8... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
mellette........8... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, T. Dorgai, O. Gerda, K. Gerenyiová, 
M. Tekeľ, P. Tavarszky 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
17. pont Befejezés 
A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 
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