
1 
 

Községi hivatal Nagygéres 
 

Szám: 1/07/2022                                              Nagygéres, 2022.07.18 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Nagygéresi Önkormányzat gyűléséről, amelyre 2022.07.18-án 16:00 órától került sor. 

 

Jelenlévők: 
A képviselői testület tagjai:   1.  B r e z i n a Norbert  

2.  B r e z i n a Štefan  
      3.  F ő z ő Ladislav 

4.  G e r d a Ondřej 
      5.  dr. jur.  Gerenyiová Kinga    

6.  T e k e ľ Milan 
 

 
Polgármester:     PaedDr. P á l Zoltán 
 
Távollevő képviselők:   D o r g a i Tibor  

Tavarszký Peter 
      PaedDr. Valéria Pálová 
 
 
Napirend:  
1. Az önkormányzati gyűlés megnyitása 
2. A jegyzőkönyvvezető megválasztása  
3. A jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása 
4. Az önkormányzati gyűlés napirendjének jóváhagyása 
5. Tájékoztató a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről, valamint a helyi önkormányzati 

testületek megválasztásának időpontjáról (2022. október 29., szombat 7:00 – 20:00 óráig) 
6. Választások a megyei önkormányzati testületekbe. Tájékoztató a választójog és a megválasztáshoz való 

jog feltételeiről. A megyei önkormányzati testületek megválasztása 2022. október 29-én, szombaton 
7:00-20:00 óra között fog lezajlani 

7. A polgármester munkakörének jóváhagyása a 2022. október 29-i választásokhoz,  
8. A választási körzetek számának jóváhagyása, valamint az önkormányzati testület tagjai létszámának 

jóváhagyása a 2022. október 29-i választásokra 
9. Az önkormányzati testület képviselői létszámának jóváhagyása az új választási időszakra 
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 
alkalmazni a napirendi pontokban (nem volt javaslat). A P megállapította, hogy a KT határozatképes 
a jelenlevő 6 képviselő részvételével és felszólította a KT-t, hogy határozzák meg a jegyzőkönyv 
íróját és hitelesítőit.  
 
01072022 számú határozat 
A képviselőtestület Pál Zoltánt bízza meg a jegyzőkönyv elkészítésével és Főző Lászlót, valamint 
Gerda Ondřejt bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével. Ezen kívül jóváhagyja az önkormányzati 
gyűlés napirendjét az előterjesztett formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
mellette........6... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../  
 
02072022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja az önkormányzati gyűlés napirendjét az előterjesztett formájában. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
mellette........6... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
5. pont Tájékoztató a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről, 
valamint a helyi önkormányzati testületek megválasztásának időpontjáról  
A P tájékoztatta az KT a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről, valamint a helyi 

önkormányzati testületek megválasztásának időpontjáról, ami 2022. október 29-én, szombaton 7:00-
20:00 óráig fog lezajlani. 

 
03072022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat a választójog és a 
megválasztáshoz való jog feltételeiről, valamint a helyi önkormányzati testületek megválasztásának 
időpontjáról, ami 2022. október 29-én, szombaton 7:00-20:00 óráig fog lezajlani. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
mellette........6... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
ellene ........0....... / 
tartózkodott .....0....../ 
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6. pont Választások a megyei önkormányzati testületekbe. Tájékoztató a 
választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről. A megyei önkormányzati 
testületek megválasztása 2022. október 29-én, szombaton 7:00-20:00 óra között 
fog lezajlani 
A P előterjesztett minden aktuális információt, ami kapcsolatos a megyei önkormányzati testületekbe való 
választásokkal. Ismertette a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeit. A megyei önkormányzati 
testületek megválasztása 2022. október 29-én, szombaton 7:00-20:00 óra között fog lezajlani. 

 
04072022 számú határozat 
A képviselőtestület tudomásul veszi az előterjesztett információkat a választójog és a 
megválasztáshoz való jog feltételeiről, valamint a megyei önkormányzati testületek 
megválasztásának időpontjáról, ami 2022. október 29-én, szombaton 7:00-20:00 óráig fog lezajlani. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
mellette........6... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
7. pont A polgármester munkakörének jóváhagyása a 2022. október 29-i 
választásokhoz,  
A P lehetőséget biztosított arra, hogy a KT tagjai véleményezzék a polgármesteri munkakör 
meghatározását a következő választási időszakban. 
 
05072022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy polgármesteri teendőit, 
feladatait teljes munkakörben (100%) végezze. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
mellette........6... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 
8. pont A választási körzetek számának jóváhagyása, valamint az önkormányzati 
testület tagjai létszámának jóváhagyása a 2022. október 29-i választásokra 
A KT javasolja, hogy a közelgő választásokon 1 választási körzet legyen községünkben. 
 
06072022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzati és megyei önkormányzati választásokon 
egy választási körzet legyen Nagygéres községben 2022. október 29-én, 7:00-20:00 óra között 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
mellette........6... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 



4 
 

 

9. pont Az önkormányzati testület képviselői létszámának jóváhagyása az új 
választási időszakra 
A KT hosszas véleménynyilvánítás után javasolja, hogy az új választási időszakra újra 9 képviselőt 
bízzon meg a képviselőtestület működtetésére. Véleményük szerint a képviselők száma pozitívan 
befolyásolja községünk fejlődését, a lakosok közéleti aktivitását. 
 
07072022 számú határozat 
A képviselőtestület jóváhagyja, hogy a 2022. október 29-én, 7:00-20:00 óra között lezajló helyi 
önkormányzati választás után 9 képviselő legyen megbízva a képviselőtestület működtetésével. 
 
A szavazás eredménye: 
jelenlévők ...6... képviselők - L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
mellette........6... képviselők/ L. Főző, Š. Brezina, N. Brezina, O. Gerda, K. Gerenyiová, M. Tekeľ 
ellene ........0....... / 
tartózkodott …0....../ 
 

10,11,12. pont  
A P megköszönte a jelenlévők közreműködését és a gyűlést berekesztette. 
   
 
Jegyzőkönyvvezető:   
 
PaedDr. P á l Zoltán    ............................................................. 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

1. Főző László    .............................................................. 

2.  Ondřej Gerda    .............................................................. 

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


