
Előterjesztés 
 

Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

 

1. előterjesztés száma: 167/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. számú melléklet: határozati javaslatok 

4. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

5. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

6. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 74. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 

szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 

saját tagjai közül alpolgármestert választ. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete a 

következőképpen rendelkezik a titkos szavazásról: 

46. § (1) A titkos szavazás a polgármester 45. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott kérdése 

után borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. 

(2) Egy szavazólapon érvényesen csak "igen", "nem", vagy „tartózkodom” nyilatkozatot 

kifejező jelölést tehet a képviselő a választási eljárás tárgykörében megalkotott törvény szerint 

meghatározott módon. 

(3) A szavazatokat a képviselő-testület által – a polgármester javaslatára, vita nélkül, 

egyszerű többséggel hozott döntéssel - kijelölt 3 képviselő számolja meg, akik 

beszámolnak a szavazatszámlálás eredményéről a képviselő-testületnek, a polgármester 

ezután hirdeti ki a szavazás eredményét. 

A fentiek figyelembevételével kérem, hogy hozza meg döntését a Tisztelt Képviselő-testület 

a titkos szavazást lebonyolító képviselők személyéről. 

 

Bicske, 2020. szeptember 14. 

 

 

 Bálint Istvánné 

 polgármester 



 

 

1. melléklet a 167/2020. előterjesztéshez 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

 

Tárgy: Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású alpolgármester megválasztásához 

szükséges titkos szavazás lebonyolítására a következő képviselőt jelöli ki: 

 

…………………………………………… képviselő 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

 

 

Tárgy: Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású alpolgármester megválasztásához 

szükséges titkos szavazás lebonyolítására a következő képviselőt jelöli ki: 

 

…………………………………………… képviselő 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

 

 

Tárgy: Titkos szavazást lebonyolító képviselők kijelöléséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főállású alpolgármester megválasztásához 

szükséges titkos szavazás lebonyolítására a következő képviselőt jelöli ki: 

 

…………………………………………… képviselő 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

 

 


