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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. január 28. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretén belül a mellékelt 

megkereséssel fordult a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48. § 

(4) bekezdése szerint „A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott módon titkos szavazást tarthat a 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben.” 

 

Tekintettel arra, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és 

szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, indokolt 

ennek azonnali pótlása. 

 

Emellett azért is szükséges az SZMSZ módosítása, mivel a mai naptól újonnan hivatalba lépő 

önkormányzati képviselő kezdi meg tevékenységét. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-tervezet 

megtárgyalására és elfogadására. 

 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2020. (…...) önkormányzati rendelete a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) az alábbi, 15. § (1a) bekezdéssel egészül ki:  

 



„15. § 

 

(1a) A titkos szavazást úgy kell lebonyolítani, hogy a képviselők részére biztosított legyen a 

titkos – más személy által nem megismerhető – szavazat leadásának lehetősége. Ennek során 

a jegyzőnek biztosítani kell a szavazófülkét és a szavazóurnát. A titkos szavazás lebonyolítása 

során a résztvevők kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely megfelel a titkos 

szavazáshoz fűződő alapvető jogállami elveknek. A titkos szavazás lebonyolítása úgy 

történik, hogy a polgármester szóban javaslatot tesz a képviselők közül a három tagú 

szavazatszámláló bizottság tagjainak személyére, megkérdezi a jelen lévő képviselőket, hogy 

van-e más javaslat. A bizottság tagjai nyilatkoznak, hogy elvállalják-e a tisztséget. A 

képviselő-testület ezt követően megválasztja a szavazatszámláló bizottságot, akik maguk 

közül elnököt választanak. A szavazatszámláló bizottság tagjai a jegyzőtől tájékoztatást 

kapnak elvégzendő feladataikról. A szavazólapokat a jegyző átadja a szavazatszámláló 

bizottság elnökének, a kiosztást megelőzően a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik azokat, 

ellenőrzik azok alakiságát és törvényes feltételeknek való megfelelését. A szavazólapok 

kiosztásra kerülnek az elnök által, a szavazást és a leadást követően a szavazatszámláló 

bizottság tagjai összesítik a leadott szavazatokat, majd az elnök ismerteti a Képviselő-

testülettel a szavazás eredményét.” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 2. mellékletének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. melléklet az 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

A települési képviselők névsora 

 

Kraller József polgármester 

Sütő Mária Márta alpolgármester 

Dusik János 

Futaki János 

Kotri Gergő 

Nagy Attila 

dr. Nagy Béla György” 

 

3. § 

 

Az SZMSZ 1. függelékének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„1. függelék az 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelethez  

 

Az önkormányzati bizottságok jegyzéke, elnöke, tagjai 

 

1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

Elnök:   Futaki János önkormányzati képviselő 

Tagok:   Dusik János önkormányzati képviselő  

  Kotri Gergő önkormányzati képviselő  

              dr. Nagy Béla György önkormányzati képviselő  

               



  

2. Szociális és Oktatási Bizottság 

 

Elnök:    Nagy Attila önkormányzati képviselő 

Tagok:    Dusik János önkormányzati képviselő  

   Kotri Gergő önkormányzati képviselő 

dr. Nagy Béla György önkormányzati képviselő” 

 

4. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 
Medgyesegyháza, 2020. január 28. 

               

 

               Kraller József                                                       dr. Kormányos László 

                polgármester                                                                    jegyző   

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése 2020. ……. napján megtörtént. 

 

 

dr. Kormányos László 

 jegyző” 

 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2020. január 24.  

 

   

    Kraller József s.k. 

        polgármester 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

  dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 


