A döntéshozatal eljárási szabályai
Zalalövı Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata alapján :
Határozathozatal, szavazás

25.§.

/1/ A képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselıknek több
mint a fele jelen van /min. 7 fı/.
A javaslat elfogadásához, határozathozatalhoz a jelenlévı települési képviselık több mint
a felének „igen” szavazata szükséges. /Együttes ülés esetén testületenként értendı./
/2/ A képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az
ügy személyesen érinti. A települési képviselı köteles bejelenteni a személyes
érintettségét. A kizárásról a képviselı-testület dönt. A kizárt települési képviselıt a
határozatképesség szempontjából jelenlévınek kell tekinteni. /Ötv. 14. §. /2/ bek./
/3/ A képviselı-testület a döntéseit általában egyszerő szótöbbséggel hozza.

26.§.

/1/ Minısített többség szükséges:
a./ a rendeletalkotáshoz / Ötv. 10.§ a.) /
b./ az önkormányzat szervezetének és mőködésének meghatározásához /SZMSZ
elfogadása, módosítás/, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz,
kinevezéshez, megbízáshoz /Ötv. 10.§. b./ pont/
c./ önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás /Ötv. 10.§. e./ pont/
d./ külföldi önkormányzattal való együttmőködést rögzítı megállapodáshoz, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz /Ötv. 10.§. f./ pont/
e./ intézmény alapításához /Ötv.10.§. g./ pont/
f./ a képviselı kizárásához /Ötv. 14.§. /2/ bek./
g./ zárt ülés elrendeléséhez /Ötv. 12.§. /4/ bek. b./ pont/
h./ a képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtti feloszlatásához /Ötv. 18.§. /3/ bek.
i./ a polgármester elleni kereset benyújtásához /Ötv. 33/C.§. /1/ bek./
j./ népszavazás elrendeléséhez
/2/ Minısített többséghez a megválasztott települési képviselık több mint a felének – min. 7
fı – igen szavazata szükséges. /Ötv.15.§. /2/ bek./

27.§.

/1/ A képviselı-testület döntéseit /határozat, rendelet/ nyílt szavazással hozza. Szavazni
személyesen kell. A szavazás kézfeltartással történik, eredményét az ülés elnöke állapítja
meg.
/2/ Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha:
a./ a képviselı-testület a megbízatásának lejárta elıtt minısített többségő döntéssel
kimondja a feloszlását. Ebben az esetben 75 napon belüli idıpontra idıközi választást
kell kiírni. A képviselı-testület az új képviselı-testület alakuló üléséig, a polgármester
az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatait, gyakorolja hatáskörét. A
képviselı-testület feloszlása nem mondható ki a választást követı 6 hónapon belül,
illetıleg az általános önkormányzati választásokat megelızı év október 1. napját
követıen. Az idıközi választás költségét az önkormányzat viseli.
/Ötv. 18.§. /3/ bek.
b./ azt a képviselı-testület egynegyede indítványozza /3 fı/
c./ azt a polgármester és a bizottsági elnökök többsége kéri.
/3/ A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyzı ÁBC sorrendben felolvassa a tagok
nevét, s a jelenlévı tagok pedig a nevük felolvasásakor „igen” vagy „nem” válasszal
szavaznak.
A jegyzı a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás
eredményét – a névsorral együtt – átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök
hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzıkönyvhöz kell csatolni.
/4/ A képviselı-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt
ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. /SZMSZ 18.§./
/5/ Titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet:
a./ a polgármester
b./ bármely képviselı
/6/ Titkos szavazás esetén az ülés elnökének javaslatára a képviselı-testület 3 tagú
szavazatszedı bizottságot választ tagjai sorából. A bizottság elnökbıl és 2 tagból áll.
/7/ A szavazás borítékba helyezett szavazólapon szavazófülke és urna igénybevételével
történik.
/8/ A szavazatszedı bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja a szavazás
eredményét és a szavazásról jegyzıkönyvet készít, mely a testületi ülés jegyzıkönyvének
mellékletét képezi. A titkos szavazásról készült jegyzıkönyvet a szavazatszedı bizottság
elnöke és tagjai hitelesítik.
A szavazás eredményérıl a bizottság elnöke a képviselı-testületnek jelentést tesz.

