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Képviselő-testületének
2019. november 07-ei alakuló ülésére
A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének,
tagjainak megválasztására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján:
„74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert,
főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt:
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.”
A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazással kapcsolatban az alábbiak szerint jár el:
A titkos szavazást, az e célra létrehozott szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.
A szavazás szavazólapon, urna és szavazófülke igénybevételével történik. A szavazás
lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.
A szavazatszámláló bizottság feladatai:
a) ismerteti a titkos szavazás módját,
b) ismerteti a szavazás leadására rendelkezésre álló időt,
c) elkészíti a szavazólapokat, melyeket közvetlenül a szavazás előtt adnak át a képviselők
részére külön-külön,
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d) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
e) a szavazás lefolytatásáról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: a szavazás helyét és
napját, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, valamint a szavazás eredményét,
f) a szavazásról készített jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság tagjai aláírják,
g) a szavazás eredményét a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen kihirdeti.
A fentiek alapján tisztelettel kérem az alábbi határozati javaslatok megtárgyalását és
elfogadását.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a fentiek megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2019. október 25.
Herczeg Zsolt
polgármester
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Határozati javaslat
Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2019.(XI.07.) képviselő-testületi határozata
A titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökének,
tagjainak megválasztásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés b) pontja alapján, – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 74.§(1) bekezdésére– az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szavazatszámláló bizottságot hoz
létre az alpolgármester, alpolgármesterek választásának lebonyolítására.
A Szavazatszámláló bizottság elnöke: ……………………………… képviselő
Tagjai: ………………………………………......képviselő
…………………………………………….. képviselő
2. A bizottság tevékenysége az alpolgármester, alpolgármesterek 2019. november 07-i
választásával összefüggő feladatok ellátására terjed ki.
Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Önkormányzati és Jogi Osztály
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

Mezőtúr, 2019. november 07.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

