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ELŐTERJESZTÉS
Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 14-i ülésére
A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJÁRÓL A 2010. OKTÓBER 3-I
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSÁNAK
TÁRGYÁBAN
Tisztelt Képviselő-testület!
A Helyi Választási Bizottság részéről a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármester 2010.október 3-án megtartott választásának lebonyolításáról az alábbi
tájékoztatást nyújtom.
A megyei közgyűlés tagjainak választása listás szavazással történt. Három párt listájára
lehetett szavazni: FIDESZ-KDNP, JOBBIK, MSZP. A listák a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényben (Övjt.)
meghatározott számítási mód alapján a kapott szavazatok arányában kapnak
mandátumot.
A megyei közgyűlés tagjainak választásánál:
Érvényes szavazatok száma:
Érvénytelen szavazólapok száma:
Az urnából hiányzó szavazólapok száma:

4.324
257
0

A három pártra leadott érvényes szavazatok száma az alábbiak szerint oszlik meg:
FIDESZ-KDNP
2.408
JOBBIK
656
MSZP
1.260
Albertirsa Város területén 8 választókerület, egy-egy választókerületben két szavazókör
került kialakításra.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény értelmében, mint 10.000-nél több lakosú településen, az ún. vegyes választási
rendszerben történhetett a képviselő-testületi tagok megválasztása.
Ennek eredményeként minden választókerületben egy egyéni képviselő, valamint a meg
nem választott jelöltek által kapott töredékszavazatokból ún. kompenzációs listán
három fő képviselő-testületi tag kaphatott mandátumot.
Úgy a polgármester, mint a képviselő-testületi jelöltek ún. jelöltajánló szelvényen
gyűjthették az ajánlásokat. A törvény előírásainak megfelelően négy polgármester-jelölt:
Fazekas László
Dr. Janik Zoltán
Lebanov József
Malya Carmen Paula
gyűjtötte össze a polgármester jelöléshez szükséges ajánlószelvényeket.

Egyéni választókerületi jelöltként 66 fő gyűjtötte össze a szükséges ajánlószelvényt.
Kompenzációs listát 8 társadalmi szervezet, ill. párt indított:
Albertirsa Polgáraiért Egyesület (APO)
Függetlenek Albertirsáért Egyesület (FAE)
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség (FIDESZ)
Jobbik Magyarországért Mozgalom (JOBBIK)
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
Lehet Más a Politika (LMP)
Magyar Szocialista Párt (MSZP)
Polgári Kör Albertirsáért (POLKA)
Fentieken kívül, a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005.
évi CXIV. törvény lehetőséget adott a nemzetiségi kisebbségek részére helyi
önkormányzat alakítására.
Városunkban a cigány kisebbség 8 jelöltet, a szlovák kisebbség 5 jelöltet indított
kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltként.
A választás egy fordulós, érvényességi és eredményességi küszöböket nem ír elő a
törvény.
Egyéni képviselői mandátumot az nyer el, aki egy-egy választókerületben a
megválasztható képviselők közül a legtöbb szavazatot kapta.
Egy-egy kompenzációs lista pedig a település egyéni választókerületeiből összesített
töredékszavazatok arányában kaphatott mandátumot.
A polgármesteri tisztséget ugyancsak az a jelölt nyerhette el, aki a megválasztható
polgármester-jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A választás főbb adatai összességében:
A választók nyilvántartásában szereplő
választópolgárok száma a szavazás napján:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

10.045
4.581

A polgármester választásnál fentiekből:
Érvényes szavazatok szám:
4.514
Érvénytelen szavazólapok száma:
53
Az urnából hiányzó szavazólapok száma:
14
A négy polgármester-jelöltre adott érvényes szavazatok száma az alábbiak szerint oszlik
meg:
Fazekas László független
3120
Dr. Janik Zoltán független
276

Lebanov József FIDESZ
Malya Carmen Paula LMP

996
122

Polgármesteri tisztséget nyert: Fazekas László
Egyéni választókerületben megválasztott képviselők:
EVK
száma
1.

Jelöltek
száma
7 fő

Érvényes
szavazatok
726

2.

10 fő

576

3.

7 fő

570

4.

9 fő

523

5.

9 fő

530

6.

8 fő

537

7.

8 fő

517

8.

8 fő

512

Megválaszott képviselő
Dr. Pécsi Angéla Ildikó
Független
Sági Józsefné
FAE
Major Judit Mária
FAE
Elter János
APO
Kovács Lászlóné
Független
Szőke Szabolcs Károly
FIDESZ
Szemőkné Szedlacsek Judit
FAE
Durázi Jánosné
Független

Kompenzációs listáról mandátumot szereztek:
Kádár János APO
Lebanov József FIDESZ
Kaáriné Kabay Lilla POLKA
A cigány kisebbségi önkormányzati választás eredménye:
Kunu Sándor
Kunu Gusztávné
Schneider Emese
Gáspár Szilvia

”Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi
Szövetség
”Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi
Szövetség
”Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi
Szövetség
”Lungo Drom” Országos
Cigány Érdekvédelmi
Szövetség

59
szavazat
52
szavazat
51
szavazat
54
szavazat

Szavazatai
száma
256
249
209
138
109
176
161
153

A szlovák kisebbségi önkormányzati választás eredménye:
Csonka Mihályné
Simó Károlyné
Nagy-Gyevi Péter Pálné
Szemőkné Szedlacsek Judit

Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója
Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója
Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója
Magyarországi Szlovák
Szervezetek Uniója

26
szavazat
27
szavazat
30
szavazat
28
szavazat

A fent ismertetett választási eredmények érvényesek. A választás napján rendkívüli
esemény nem történt.
Az ismertetett adatokon kívül, a részletes szavazóköri, választókerületi és települési
eredmények a Hivatalban, illetve a www.valasztas.hu internetes címen megtekinthetők.
Albertirsa, 2010. október 8.

Dr. Kenéz Márta sk.
HVB elnök

Albertirsa Város Önkormányzata
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. október 14-én
tartandó alakuló ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Pttv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a
képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen dönt.
A képviselő-testület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXIII. tv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az
alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen állapítja meg:
-

10 000-nél több lakosú település, valamint
körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat
esetén

12,5-13,5

Az illetményalap 2008. január 1-től 38.650 Ft.
A Pttv. 4/A. § (2) bekezdése alapján a polgármester illetményének a választást követően
megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye összegénél nem
lehet kvesebb.
A polgármester illetménye 521.800 Ft volt.
A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa megelőlegezett,
számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
A polgármestert választása szerint költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke – a
képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30 %ának megfelelő összeg.
Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a
következő ülésen köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot
a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a
költségátalány 20 %-a illeti meg. A polgármester jelenlegi költségátalánya: az illetmény 20 %-a.
Határozati javaslat
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fazekas László polgármester
illetményét ………………….Ft-ban, költségtérítését az illetmény …..%-ában állapítja meg.
Felelős: MÁK értesítésére: jegyző
Határidő: 2010. október 20.
Albertirsa, 2010. október 6.
Kovács Lászlóné s.k.
korelnök

Albertirsa Város Polgármesterétől
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
Előterjesztés
a képviselő-testület 2010. október 14-én
tartandó alakuló ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 34. § (1)
bekezdése értelmében „A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai
közül választ meg. „
Javaslom, hogy az alpolgármester(ek) választásához ad-hoc szavazatszámláló bizottságot
válasszon a képviselő-testület, melynek összetételét:
Kaáriné Kabay Lilla
Lebanov József
Sági Józsefné
személyében határozza meg.
Egyben felkérem a T. Szavazatszámláló Bizottságot, hogy az alpolgármester(ek) személyére
történő titkos szavazást bonyolítsa le.
Albertirsa, 2010. október 6.
Fazekas László
polgármester

Albertirsa Város Önkormányzata
2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2010. október 14-én
tartandó alakuló ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. (továbbiakban: Pttv.) 4. § (2) bekezdése
értelmében a képviselő-testület a társadalmi megbizatású alpolgármesternek a 2000,
illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
A Pttv. 4. § (1) b, pontja értelmében, mint 2000 fő feletti településen a társadalmi
megbizatású alpolgármester tiszteletdíja 4,5-6,5 szorzóval, 173.925 és 251.225 Ft között
határozható meg.
A Pttv. 4. § (3) bekezdése szerint 173.925 Ft-nál kisebb összeget, csak az alpolgármester
írásban benyújtott kérésére állapíthat meg a képviselő-testület.
Fentiek alapján javaslom az alpolgármesterek tiszteletdíját …….. Ft-ban megállapítani.
Határozati javaslat
1.
Albertirsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
…………………………….alpolgármester tiszteletdíját ……………Ft-ban állapítja meg.
2.
Albertirsa
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
…………………………….alpolgármester tiszteletdíját ……………Ft-ban állapítja meg.

Albertirsa, 2010. október 6.
Fazekas László
polgármester

