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SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. október 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület az alakuló ülésen alpolgármestert választ. Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett alpol-
gármester kérésére zárt ülést kell tartani. A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabá-
lyai szerint a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely 
felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készülhet, 
amely az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez csatolható. 
A korábbi évek gyakorlata alapján javaslom a zárt ülés megtartását. A szavazatszámláló bizott-
ságot meg lehet a hatályos SZMSZ szerint, a ciklus teljes időtartamára és jelen esetben eseti 
jelleggel választani. Jelenleg az alpolgármester választásra javaslom eseti bizottság megválasz-
tását. 
 
Tagjaira kérem a Tisztelt Képviselő-testület javaslatát az elnök és a tagok személyére. 
  
 
Rétság, 2014. október 21. 
                                                                                                             dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
221./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testült megbízatásának időtartam-
ára megválasztotta – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.§ (4.) bekezdé-
sében és 34.§ (1.) bekezdésében rögzített – titkos szavazások lebonyolítását végző szavazat-
számláló bizottságot. A bizottság elnökéül Majnik László képviselő urat megválasztja.  
Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre.  
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
 
222./2010.(X.18.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testült megbízatásának időtartam-
ára megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjául Girasek Károly és Jávorka János képvise-
lő urakat megválasztja.  
Felkéri a jegyzőt az SZMSZ-en történő átvezetésre. 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
Határidő: azonnal 
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3. Jogszabályi háttér:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény fent hivatkozott ren-
delkezése 

 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (IX.09.) önkormányzati 
rendelet 37.§ 
 

(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a 16.§ (1) és (2) bekezdésében meghatáro-
zott ügyekben.  

(2) A titkos szavazásról a polgármester vagy bármely települési képviselő indítványára, a 
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.  

(3) A titkos szavazás lebonyolítását mindig 3 tagú szavazatszámláló bizottság végzi. Ez a 
bizottság vagy a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület mandátumának 
idejére megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság, vagy ha ők nincsenek jelen tel-
jes létszámban az ülésen, akkor az ülésen kell a bizottságot 3 főre kiegészíteni.  

(4) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazólapnak tartalmaznia kell az eldönten-
dő kérdést és az arra adható „igen”, vagy „nem” válaszlehetőségek jelölésére szolgáló 
kört vagy négyzetet. 

(5) A többes jelöléssel járó személyi  ügyekben tartandó titkos szavazás esetén a szavazó-
lapon egymás alatt,  ABC sorrendben  kell feltüntetni a jelöltek nevét és mellette az ad-
ható válaszlehetőséget.  

(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás helyét, nap-
ját, kezdetét és végét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, jelöltenként a sza-
vazás eredményét és a szavazás során felmerült egyéb körülményeket.  

(7) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a 35.§ (3) bekezdés előírásait kell al-
kalmazni.  

 
35.§ 

(3) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő (a jelenlevő képviselők fele igen-
nel, a fele pedig nemmel szavazott), az ülésvezető vagy bármelyik települési képviselő ja-
vaslatára az adott napirend vitáját tovább lehet folytatni, vagy a témát a következő képvise-
lő-testületi ülés napirendjére lehet tűzni. 

 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2014. (X. 27.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottság 
megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az alpolgármester titkos szavazáson történő megválasztásához az alábbi 
bizottságot hozza létre: 
 
Elnök: ……………………………… 
Tagok: ……………………………… 
  ……………………………... 
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Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
 

„B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottság 
megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. 
(IX.09.) önkormányzati rendelet 37.§ (3) bekezdése alapján, a képviselő-testület megbízatásá-
nak időtartamára szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek elnöke ……………………… 
képviselő, tagjai ………………………………… és …………………………… képviselők. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


