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JAVASLAT
a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak megválasztására

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 74.  §
(1) bekezdése szerint 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.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és
Működési  Szabályzatáról  szóló  37/2017.  (XII.15.)  önkormányzati  rendelete  (a
továbbiakban:  SZMSZ)  9.  §-ának  f)  pontja  alapján  az  alpolgármestereket  az  alakuló
közgyűlésen  kell  megválasztani  az  Mötv.  74.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  titkos
szavazással.

Az  alpolgármesterek  megválasztásához,  a  választás  titkosságának  biztosításához.  a
megválasztott  képviselők  közül  páratlan  számból  álló  szavazatszámláló  bizottság
megválasztása  szükséges.  E  bizottság  számlálja  meg  az  alpolgármesterekre  leadott
szavazatokat, és a szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti.

A közgyűlés 2019. október 29-én megtartott alakuló ülésén a szavazatszámláló bizottság
elnökét és két tagját egy határozatban választotta meg. A Fejér Megyei Kormányhivatal a
FE/02/1187-1/2019.  számú törvényességi  felhívásában az alakuló üléssel  kapcsolatban
benyújtott törvényességi felhívásban a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról két
észrevételt tett:

Az  egyik  észrevétel  szerint  a  közgyűlésnek a  választáskor  hatályos  SZMSZ 33.  §  (3)
bekezdése alapján nem három, hanem hét tagból álló szavazatszámláló bizottságot kellett
volna választania.

A másik észrevétel szerint az Mötv. 58. § (1)-(2) bekezdése alapján a bizottság elnökét és
tagjait egyenként, külön-külön szavazással kellett volna megválasztani.

Tekintettel arra, hogy a törvényességi felhívás szerint az alakuló ülésen a közgyűlés 581-
583/2019 (X.29) határozata is jogszabálysértő, ezért az alpolgármesterek választását is
meg kell ismételni, melyet a szavazatszámláló bizottság megválasztása megelőz.

Javaslom, hogy az SZMSZ módosított és hatályba lépett 33. § (3) és 71. § (2) bekezdése
alapján  közgyűlés  három  fő  képviselőből  álló  szavazatszámláló  bizottságot  válasszon
meg, melynek elnöke Tóth Kálmán képviselő, tagjai Raduka Zsuzsanna és Orosz Csaba
képviselők, amennyiben a képviselők a jelölést elfogadják.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.



I. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az alpolgármesterek titkos  választásának
lebonyolítására  a  szavazatszámláló  bizottság  elnökének  Tóth  Kálmán  képviselőt
megválasztja.

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az alpolgármesterek titkos  választásának
lebonyolítására  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjának  Raduka  Zsuzsanna  képviselőt
megválasztja.

III. HATÁROZATI JAVASLAT 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

…./2019. (XII.19.) határozata
a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról

Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az alpolgármesterek titkos  választásának
lebonyolítására  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjának  Orosz  Csaba  képviselőt
megválasztja.

Dunaújváros, 2019. december 19.

Pintér Tamás s.k.
polgármester
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