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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 6-i ülésére 

Tárgy:  Képviselő-testület feloszlása -Jegyzői tájékoztató jogszabályokról és
költségekről

Készítette:  Pap-Szabó Katalin jegyző
Előterjesztő:  Pap-Szabó Katalin jegyző
Véleményező bizottság:  Képviselő-testület

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A képviselő-testület 3 tagja indítványozta rendkívüli testületi ülés összehívását, hivatkozva a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdésében foglaltakra kezdeményezték a
képviselő-testület feloszlását kimondó testületi döntés meghozatalát.
 
Képviselő-testület feloszlásának jogi háttere:
1.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 55. § (1) *  A képviselő-testület a
megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntésselkimondhatja a feloszlását….
(2) A képviselő-testület feloszlása nem mondható ki a választást követő hat hónapon belül, valamint az általános
választást megelőző év november 30. napját követően. A határidő megállapításkor a feloszlásra irányuló
kezdeményezés időpontját kell figyelembe venni. (3) A képviselő-testület az új képviselő-testület alakuló üléséig,
a polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét.
 
2.)
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (6) Ha az
önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott, időközi választást kell tartani.
 
3.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint
6. § (1) A választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és
kilencvenedik nap közé essen. * 
(2) A szavazást vasárnap kell megtartani.
(3) A szavazás napja nem eshet a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napra, továbbá húsvét- vagy
pünkösdvasárnapra.
 
8. § (1) Az időközi választást
a) a mandátum megüresedésétől,
b) ha a választás eredménytelen vagy elegendő jelölt hiányában nem lehetett megtartani, a szavazás kitűzött
napjától
számított százhúsz napon belülre kell kitűzni.
(2) Nem lehet kitűzni
a) az országgyűlési képviselők időközi választását az országgyűlési képviselők általános választása évének január
1. napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja,
b) *  a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választását a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választása évének április 1. napja és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának napja közötti napra…
11. § (1) Az e törvényben foglalt határidők naptár szerinti dátumait általános választásra a miniszter rendeletben,
időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg.
302. § *  A települési önkormányzati képviselők és a polgármester időközi választását a helyi választási bizottság, a
megyei, illetve a fővárosi közgyűlés és a főpolgármester időközi választását a területi választási bizottság tűzi ki.
303. § A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás
előkészítésének és lebonyolításának költségeit a helyi önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani.
 

4.)
 
A költségek viselésének részlet szabályait a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása
és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és
belső ellenőrzési rendjéről 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet szabályozza.
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv#lbj56idd708
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv#lbj5ida9ce
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv#lbj6ida9ce
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300036.tv#lbj222ida9ce
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3. § (5) A képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás
esetén az érintett önkormányzatnak saját forrásból kell az 1-4. melléklet szerinti normatívát - beleértve a felettes
választási szerv számára meghatározott normatívát is - és a választás egyéb költségeit biztosítani. Jogszabályban
meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének,
szállításának 5. melléklet szerinti nettó összegének az általános forgalmi adó mértékkel növelt költségét az NVI
részére, számla alapján, előzetesen kell megtéríteni.
 
 

5.)
Szervezeti és Működési Szabályzat
Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
18. § (4) Név szerinti szavazásnál a polgármester a jelenléti ív alapján felolvassa a képviselők nevét, akik nevük
elhangzása után igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavaznak.
 
Minősített többség: A megválasztott képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) egybehangzó szavazata a
minősített többség.
 
Tisztelt Képviselő-testület! A fenti szabályokat figyelembe véve – név szerinti szavazással, a minősített többség
szabályai szerint át nem ruházható hatáskörében eljárva – döntést hozhat az ügyben. A kezdeményezés
elfogadásnak vagy elutasításának jogszabályi akadálya nincs.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármester lehetséges választásának előzetesen megbecsült költségtervét
jelen előterjesztés mellékleteként készítettem el.
 
 
Gyomaendrőd, 2020. július 30.
 
                                                                                                          Pap-Szabó Katalin
                                                                                                                      jegyző
 
 

Döntéshozói vélemények

Képviselő-testület  
 



A  ….-i CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
 ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE 

 
1.sz. táblázat 

1.  Megnevezés Érték Mennyiség Összeg 

2.      

3.  Személyi juttatások    

4.  Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkező 
településen a HVB) 3 választott tagjának díja szavazókörökben.  
( 3 tag, 35.000,- Ft/fő ) 

35000 1 105000 

5.  A szavazatszámláló bizottság mellett működő 
jegyzőkönyvvezető díja.  (35.000,- Ft/fő ) 

35000 1 35000 

6.  Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik 
és ötödik tagjának díja.  ( 2 tag, 35.000,- Ft/fő ) 

35000 2 70000 

7.  A HVI tagjának személyi normatívája, kivéve HVI vezető. A 
normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető 
figyelembe (település választópolgárszáma, több településre 
kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén a települések 
összesített 
választópolgárszáma alapján). 5 fő 

60000 5 300000 

8.  HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös 
településen 20101 és 20102 jogcímeken felül. 5 fő 

35000 5 105000 

9.  HVI vezetőjének díja választási naponként, választópolgárszám 
függvényében 
(több településre kiterjedő illetékességgel rendelkező HVI esetén 
a települések összesített választópolgárszáma alapján). A 
választási iroda működtetése, választás szakmai 
felügyelete, a választás lebonyolítása. 8000 főig 

102000 1 102000 

10.  Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB ) 
választott és megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a 
bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi 
étkezési ellátása. 

6600 1 6600 

11.  Választási ellátás költsége HVB-nként 23600 1 23600 

12.  HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége normatív létszám 
alapján. 

2200 5 11000 

13.  TVI pénzügyi felelősének díja polgármester, illetve települési 
önkormányzati képviselő-választáson. 

50000 1 50000 

14.  TVB 3 választott tagjának díja. 50000 3 150000 

15.  TVB választott és megbízott tagjainak választási ellátási 
költsége. 

31500 1 31500 



16.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség iroda és bizottsági tagok díja után. 

917000 0,155 142135 

17.  Étkezési ellátás után fizetendő munkáltatói teher. 49.100 0,3835 18928 

18.  Személyi összesen:   1150763 

19.      

20.  Dologi kiadások    

21.  Dologi kiadások szavazókörönként 
· Hirdetménnyel és tájékoztató nyomtatvánnyal, 
· választással összefüggő egyéb dologi kiadásokkal, 
· szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével, 
· nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek 
bérletével, 
· szavazásnapi anyagok szállításával, 
· a HVI szavazásnapi működésével, 
a szavazás napját megelőző hatvanhetedik nap után kézbesített 
értesítőkkel, 
kézbesített határozatokkal, egyéb döntésekkel 
kapcsolatos kiadások.  
 

40000 1 40000 

22.  Névjegyzék nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése 
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

2 350 700 

23.  Ajánlóív nyomtatással kapcsolatos HVI feladatok elvégzése 
laponként számolva, de legalább 500 Ft. 
 

19 25 475 

24.  Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi 
választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] választott és 
megbízott tagjainak, póttagjainak, valamint a bizottságok mellett 
működő jegyzőkönyvvezető szavazásnapi étkezési ellátása 
alapján 
fizetendő ÁFA. 

1  1800 

25.  A HVB tagjainak ellátási költsége alapján fizetendő ÁFA 
települési önkormányzati választás esetén. 

1  6400 

26.  HVI vezető és HVI tagok ellátási költsége alapján fizetendő 
ÁFA. 

600 6 3600 

27.  Dologi összesen:   52975 

28.      

29.  Norma szerint elszámolható:   1150763 

30.      

31.  NVI felé központi kiadás költségei bruttó  64590  64950 

32.      

33.  Mindösszesen:   1215713 



NVI felé központi kiadás polgármester és önkormányzati képviselők 3. § (5) bekezdése szerinti időközi 
választásán 
2.sz táblázat 

1. Jogcím Normatí
va 

Kalkuláció (Ft) 

2. Kód Név Egység Ft/egy- 
ség nettó 

 

3
. KÖZPONTI KIADÁSOK  

4
. 1. DOLOGI KIADÁSOK  

5
. 151 A választások előkészítésével kapcsolatos 

nyomtatványok.   
 

6
. 15101 Plakátok előállítása.   

 

7
. 

15101
02 Szavazóköri tájékoztató plakát. 2 99,1

0 
198,20 

8
. 15102 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos 

feladatok.   
 

9
. 

15102
01 

Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, 
hajtogatása és borítékolása, választópolgáronként. (350 
fő)  

1 13,5
0 

4725 

1
0. 

15102
02 Értesítők kézbesítése, választópolgáronként. (350 fő) 1 70,0

0 
24500 

1
1. 152 Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.   

 

1
2. 15201 Szavazóurnák biztosítása.   

 

1
3. 

15201
01 

Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; 
szavazókörönként. 1 4 

210,60 
4210,60 

1
4. 15202 Szavazólapok és borítékok.   

 

1
5. 

15202
01 

Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap 
fajtánként (350x2=700) 1 15,1

0 
10570 

1
6. 

15202
02 Borítékok, választópolgáronként. (350 fő) 1 3,20 1120 

1
7. 15203 Szavazóköri szállítódoboz biztosítása.   

 

1
8. 

15203
01 

Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása, 
1000 választópolgáronként. 1 1 

969,70 
1969,70 

1
9. 

15203
02 

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása 
szavazókörönként. 1 3 

565,40 
3565,40 

2
0. 15204 Fogyatékkal élők számára készülő szavazási 

kellékek, választópolgáronként.   
 

2
1. 

15204
01 Braille-írással készült értesítő borítékkal. 1 2 

245,30 
2245,30 

2
2. 

15204
02 

Braille-írással ellátott szavazósablon és tájékoztató 
szavazáshoz. 1 2 

371,90 
2371,90 



  Összesen:   50.858,9
0 

  Összesen bruttó   64.950 
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 6-i ülésére 

Tárgy:  Képviselő-testület feloszlása
Készítette:  Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Előterjesztő:  Nagy Zsolt Sándorné polgármester
Véleményező bizottság:  Képviselő-testület

Tisztelt képviselő-testület!
 
2020. július 23. napján Fülöp Mihály, Dobó Bettina és Gulyásné Kádár Anna képviselők indítványozták rendkívüli
testületi ülés összehívását, hivatkozva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55.
§ (1) bekezdésében foglaltakra, kezdeményezték a képviselő-testület feloszlását.
Beadványukat a település jegyzője is megkapta, aki jelezte, hogy a kérelemben foglaltaknak törvényes akadálya
nincs. A beadvány az ülés összehívásának okát tartalmazza, az indoklás azonban szóban történt, mely szerint azért
döntöttek az önfeloszlás mellett, mert nem tudnak a polgármesterrel együtt dolgozni.
A 2019. októberi választás óta tényleges munkavégzésre 5 hónap állt a rendelkezésre, a 2020. tavaszán
bekövetkezetett veszélyhelyzet miatt. Ezen idő alatt 8 testületi ülést tartottunk, melyet minden esetben Fülöp Mihály
képviselő által vezetett bizottsági ülés előzött meg. Mind a 79 döntést és mind a 7 önkormányzati rendeletet
egyhangú szavazati aránnyal bizottsági támogatással hoztunk meg együtt, egyetértésben.
 
A képviselői kezdeményezés következménye egy időközi választás, melynek költségét a 2013. évi választási
eljárásról szóló XXXVI. törvény 303. § -a értelmében - a választás előkészítésének és lebonyolításának költségeit -
100%-ban Csárdaszállás Község Önkormányzatának a 2020. évi költségvetéséből kell biztosítani.

Döntéshozói vélemények

Képviselő-testület  
 
1. döntési javaslat 

"Döntés képviselő-testület feloszlásáról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: általános ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, névszerinti szavazással dönt.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – minősített többséggel, név szerinti
szavazással:
Dobó Bettina (szavazat):
Fülöp Mihály (szavazat):
Gulyásné Kádár Anna (szavazat):
Makai Zsigmond (szavazat):
Nagy Zsolt Sándorné (szavazat):
– kimondta feloszlását. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

1. döntési javaslat 

"Döntés a 2020. évi költségvetés módosításáról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, névszerinti szavazással dönt.

Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a soron következő
képviselő-testületi ülésre nyújtsa be az időközi választás költségeinek biztosítása érdekében a jegyző által
elkészített 2020. évi költségvetési rendelet módosítását. 

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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