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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló, Lengyeltóti Város Önkormányzat 6/1999. 
(III. 25.) számú rendelete nem tartalmaz szabályozást a bizottsági tagok és elnökök 
megválasztásának rendjéről. Rendeleti szabályozás hiányában a szavazás rendjéről a 
Képviselő-testület határozatot hoz. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja szerint a 
testület zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetve 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 
 
Ez alapján lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület nyilvános ülésen döntsön az 
alpolgármester, a bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról, amennyiben az 
érintettek a nyilvános üléshez hozzájárultak.  
Az Ötv. 15. § (1) bekezdése szerint minősített többség szükséges a Képviselő-testület 
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás esetén, így figyelembe véve a Képviselő-
testület létszámát (6 fő képviselő, egy polgármester), négy fő a megválasztott képviselők több, 
mint fele, vagyis a minősített többség. 
 
Az Ötv. 14. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit 
vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles 
bejelenteni a személyes érintettséget. 
A jelölés kérdésében, valamint a döntéshozatalnál a személyes érintettség miatt a kizárásról a 
testületnek vita nélkül az eredeti létszámhoz viszonyított minősített többségi szavazással kell 
döntenie.  
 
Javaslom, hogy a szavazás esetén a személyes érintettség miatt senkit ne zárjon ki a 
tisztelt Képviselő-testület, hiszen a bizottsági elnöki és tagsági jelölések, és döntések 
esetén valamennyi önkormányzati képviselő érintett. 
Javaslom, hogy figyelembe véve az előre megtörtént bizottsági tagsági jelöléseket, a 
Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyaljon valamennyi személyi ügyet. 
 
Az SzMSz-ünk nem rendelkezik arról, hogy kötelező erővel titkos szavazást tartsunk a 
bizottsági elnökök és tagok vonatkozásában, ezért javaslom a nyilvános szavazást a 
bizottsági tagok megválasztása során. 
 
 
 
 



Határozati javaslat 
1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok tagjainak és elnökének 

választása során nyilvános ülésen dönt. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok tagjainak és elnökének 

választása során nyílt szavazással dönt. 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete a bizottságok tagjainak és elnökének 

választása során a személyes érintettség esetén az érintett személyt a szavazásból nem zárja 
ki. 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határidő: azonnal. 
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