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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 27.§.(2) bekezdése, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: SzMSz) 14.§. (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzati választásokat követően, az alakuló ülésen a közgyűlés saját tagjai
sorából, titkos szavazással választja meg a közgyűlés elnökét. A „saját tagjai
sorából” szövegrész alapján közgyűlési elnök – illetőleg azt megelőzően
elnökjelölt – csak közgyűlési tag lehet.
Az SzMSz 14.§ (2) bekezdése ezzel összhangban rögzíti azt is, hogy a közgyűlés
elnökének személyére a közgyűlési tagok tehetnek javaslatot, és a nyílt jelölés
során elnökjelölt az a közgyűlési tag lesz, aki megkapja a közgyűlés tagjai több
mint 1/3 – ának (legalább 6 fő) „igen” szavazatát.
A elnökválasztás folyamatára vonatkozóan javaslatom a következő:
Elsőként a jelöltek személyére vonatkozó javaslatok megtételére kerül sor. Ha a
javaslatot tevő közgyűlési tag által megjelölt képviselő úgy nyilatkozik, hogy
legalább 6 közgyűlési tag „igen” szavazata esetén a jelölést elfogadja, úgy az I.
határozati javaslat szerint a közgyűlés szavazhat arról, hogy az adott személyt
elnökjelöltnek elfogadja-e. Az elnökjelöltté válásról a közgyűlés nyílt szavazással,
egyszerű többséggel dönt. Amennyiben a megjelölt közgyűlési tag az elnökjelöltté
váláshoz szükséges számú támogató szavazatot megkapja, felkerülhet a titkos
szavazás szavazólapjára.
Ha több javaslat is érkezik az elnökjelölt személyére vonatkozóan, valamennyi
érintett esetében a fentiek szerint kell eljárni.
Ezt követően a közgyűlés titkos szavazással dönt az elnök személyéről.
A közgyűlés elnökének megválasztásához minősített többség, azaz legalább 8
közgyűlési tag „igen” szavazata szükséges. A titkos szavazást az 1. napirendi
pont keretében megválasztott Szavazatszámláló Bizottság bonyolítja le. A titkos
szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti és ennek
megfelelően az alakuló közgyűlés korelnöke ismerteti az elfogadott (a II.
határozati javaslat szerinti) közgyűlési döntést.
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Határozati javaslat:
I. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (X.21.)
közgyűlési határozata ………………..közgyűlési
tagnak a közgyűlés elnökjelöltjévé történő
jelöléséről
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
………………….. közgyűlési tagot a 2014.
október
21-én
megtartásra
kerülő
elnökválasztásra a közgyűlés elnökjelöltjévé
elfogadja.
2. A Közgyűlés felkéri a Szavazatszámláló
Bizottságot, hogy a jelöltet a közgyűlési elnök
titkos szavazással történő megválasztására
szolgáló szavazólapon tüntesse fel.
Felelős:
a 2. pont vonatkozásában
Szavazatszámláló Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

a

II. A Tolna Megyei Közgyűlés …/2014. (X.21.)
közgyűlési határozata ………………..közgyűlési
tagnak
a
közgyűlés
elnökévé
történt
megválasztásáról
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
……….. közgyűlési tagot a közgyűlés
elnökévé a mai napon megválasztotta.
2. A Közgyűlés megkéri a megyei főjegyzőt, hogy
az elnök megválasztásához kapcsolódó
adminisztrációs
feladatok
ellátásáról
gondoskodjék.
Felelős: a 2. pont vonatkozásában dr. Bartos
Georgina megyei főjegyző
Határidő: azonnal

Szekszárd, 2014. október 17.

Tóthi Jánosné
korelnök

