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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. Az SzMSz 14. § (3) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének 
megválasztását követően a közgyűlés az elnök javaslatára, titkos szavazással 
választja meg alelnökeit. 
 
Az SzMSz 14. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés hatáskörébe 
tartozó, fenti titkos szavazások lebonyolítására, a közgyűlés alakuló ülésén tagjai 
sorából 3 fős Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek megbízatása a Jogi 
és Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart.  
Az SzMSz 14. § (6) bekezdésének második mondatában, valamint 41. § (4) 
bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Szavazatszámláló Bizottság:  

a. ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat,  
b. összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen 

szavazatok számát, (a szavazatok, szavazólapok érvényességére, illetve 
érvénytelenségére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 
megfelelően irányadó), 

c. a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
- a bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét,  
- a szavazás során felmerült körülményeket, 
- a szavazás során tett megállapításait és hozott határozatait, 
- a szavazás eredményét, 

d. a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják,  
e. a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a közgyűlésnek. 

 
Az alakuló ülésen a (fentieknek megfelelően) ismertetésre kerülő személyi 
javaslatok figyelembe vételével kérem, hogy a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság 
megválasztásáról dönteni szíveskedjenek. 
 
A Szavazatszámláló Bizottság megválasztását követően a bizottsági tagok az 
SzMSz 41. § (3) bekezdése alapján saját maguk közül megválasztják a bizottság 
elnökét. 
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2019. (X.23.) közgyűlési határozata a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztásáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 

Szavazatszámláló Bizottságot 
……………………………,…………………… és 
……………… közgyűlési tagok személyében 
megválasztotta. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a Szavazatszámláló 

Bizottságot, hogy tagjai közül a bizottság elnökét 
válasszák meg. 

 
Felelős: a 2. pont vonatkozásában a 
Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
Határidő: azonnal 

 
 
Szekszárd, 2019. október 17. 
 
 
 
        Mezősi Árpád 
        a Közgyűlés korelnöke 
 
 


