Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2020. (II.28.) számú önkormányzati rendelete
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásáról
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) 15. pontjában megállapított feladatkörében a
következőket rendeli el:
Rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya kiterjed Dabas Város közigazgatási területén élő 14 –től 20 éves korú
állampolgárokra, a dabasi iskolákba járó, más településen élő diákokra (14-20 éves korig), a
választás lebonyolításában közreműködő pedagógusokra, köztisztviselőkre, egyéb segítőkre.
Rendelet célja
2.§
A rendelet célja, hogy a létrehozni kívánt Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban:
GYIÖK) egységes, áttekinthető eljárási szabályok alapján, a törvényes keretek között,
demokratikusan jöjjön létre.
Általános rendelkezések
3.§
A választás alapelvei:
-

önkéntes részvétel
egyenlőség a választási eljárásban
közvetlen és
titkos szavazás

4.§
Választó és választható Dabas város területén élő fiatal, aki a választás napját megelőző nap
betölti 14. életévét és ugyanezen időpontig nem tölti be 20. életévét. Ezen felül választási
jogosultsággal rendelkezik az a 14 és 20 év közötti fiatal, aki Dabas oktatási intézményeiben
folytatja tanulmányait, de dabasi lakcímmel nem rendelkezik.
5.§
Dabas város közigazgatási területe egy választókörzetet alkot.
Jelöltajánlás

6.§
(1) A jelöltek a Dabason lévő iskolákból, valamint a városból kerülnek ki.
(2) Minden fiatal 1 jelöltet állíthat, és a jelölt is csak 1 ajánlást gyűjthet.
(3) A szavazólapra csak az a 8 jelölt kerül fel, aki a legtöbb ajánlást gyűjtötte.
A jelölőszelvény leadási határideje a választás megelőző 5. nap.
(4) Iskolai képviselő jelölt lehet:
 aki elmúlt már 14, de még nem töltötte be a 20. életévét és
 akinek állandó bejelentett lakcíme Dabason van és
 aki tanulmányait valamelyik dabasi középiskolában folytatja
(5) Városi képviselő jelölt lehet:










aki elmúlt már 14, de még nem töltötte be a 20. életévét és
akinek állandó bejelentett lakcíme Dabason van és
aki tanulmányait nem Dabason folytatja vagy
aki már befejezte tanulmányait, és dolgozik
(6) Iskolai képviselőre jelölést adhat le:
 minden olyan fiatal, aki elmúlt már 14, de még nem töltötte be a 20. életévét és
az adott intézmény tanulója
független attól, hogy hol van a bejelentett lakcíme
(7) Városi képviselőre jelölést adhat le:
 minden olyan fiatal, aki elmúlt már 14, de még nem töltötte be a 20. életévét és
akinek állandó bejelentett lakcíme Dabason van és
aki tanulmányait nem Dabason folytatja, vagy
aki már befejezte tanulmányait, és dolgozik
(8) A jelölőszelvény mintáját és kötelező adatait a 1. melléklet tartalmazza.
(9) Jelölt ajánlás a választás kiírását követő 10. napon kezdődik
7.§
(1) A jelöltek listáját a választást megelőzően 5 nappal közzé kell tenni
(2) A kampány a választást megelőző 10. napon kezdődik.
(3) A kampány ideje alatt csakis tisztességes eszközökkel lehet kampányolni
(4) A kampány eszközei: plakát, gyűlés, rádió, tv közvetítés stb.
(5) Az iskolai jelöltek a plakátokat az iskolák hirdetőtábláin, a városi jelöltek
a város hirdetőtábláin helyezhetik el.
(6) A plakátok eltávolításáról a jelöltek a választást követően 10 napon belül
kötelesek gondoskodni.
8.§
(1) A választás napját a Képviselő-testület tűzi ki. A választást 2020-ban, ezt
követően minden második év áprilisában, vagy májusában kell megtartani.
(2) A választás névjegyzékét a Polgármesteri hivatal és az iskolák közösen készítik el
(3) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a szükséges tájékoztatásról és az adatok
nyilvánosságra hozataláról
(4) A választást a jegyző felügyeli. Lebonyolítását a jegyző által választott legalább 3
fő végzi a Hivatal apparátusából
(5) A választás tisztaságát és a szavazatszámlálást intézményenként a 4 tagú
Szavazatszámláló Bizottság (továbbiakban SZSZB) végzi.

Tagjai:




az adott intézmény diákönkormányzatának vezető tanára
az adott intézmény diákönkormányzatának 2 diák tagja
a Dabasi Polgármesteri Hivatal képviselője
9.§

(1) Szavazni csak személyesen, az iskolai jelöltekre az iskolák épületeiben, a városi
jelöltekre a polgármesteri hivatalban lehet, ahol urna kerül felállításra.
(2) A szavazás eredményét és egyéb rendkívüli eseményt jegyzőkönyvezni kell. A
jegyzőkönyv mintáját a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az urnát a szavazás kezdetekor az SZSZB összes tagjának jelenlétében kell lezárni.
(4) Az iskolai szavazás 10 órától 14 óráig tart, a városi 10-16 óráig
(5) Csak az szavazhat, akinek neve szerepel a névjegyzékben
(6) Az SZSZB a választó diákigazolványa vagy személyi igazolványa alapján állapítja meg a
személyazonosságot.
10.§
(1) A szavazólapon érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyik jelöltre
lehet
(2) Érvénytelen a szavazat ha, több szavazatot, vagy egyetlen szavazatot sem tett
(3) A szavazólapot az urnába kell helyezni
(4) A szavazólap mintáját és kötelező adatait a 2. melléklet tartalmazza
11.§
(1) Az SZSZB az urna zárását követően összeszámolja az érvényes és érvénytelen
szavazatokat
(2) Az eredményről jegyzőkönyv készül (3.melléklet), melyet az SZSZB tagjai aláírásukkal
hitelesítenek
(3) A jegyzőkönyvet és a szavazólapot lezárt borítékban a Polgármesteri Hivatalba szállítják
12.§
(1) A választás eredményét a jegyző állapítja meg
(2) Minden intézményből a 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt, városrészekből a legtöbb
szavazatot kapott jelölt kerül be képviselőként a GYIÖK tagjai közé
(3) Az általános iskolák mindenkori DÖK elnöke választás nélkül, megválasztását követő 3.
napon a GYIÖK teljes jogú tagjának minősül. Megválasztására az iskolák szabályzatai az
irányadóak.
(4) A képviselők mandátuma 2 évre szól
(5) A választást követő 1 héten belül a képviselők névjegyzékét közzé kell tenni
(6) Az alakuló ülést a választást követő 30 napon belül kell megtartani
(7) A GYIÖK képviselőinek létszáma 13 fő.
Jogorvoslat
13.§
A választással kapcsolatos panasz esetén a jegyzőhöz lehet fordulni

Záró rendelkezések
14.§
(1)
(2)

E rendelet 2020. március 10-én lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választásról szóló 9/2015
(IV.10) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

Dabas, 2020. február 27.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Kőszegi Zoltán
polgármester

Záradék:
A rendelet 2020 február 28-án kihirdetésre került.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Általános indoklás.
Dabas Város Önkormányzata 9/2005. (III.29.) számú önkormányzati rendeletével megalkotta
a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló eljárási szabályokat. Azóta is
működik a GYIÖK. A több éves tapasztalat alapján szükségessé vált a rendelet újra
szabályozása.
Javasolom a fiatal korosztály megszólítása érdekében az életkor csökkentését 14-20 évre. Az
általános iskolák képviseletét továbbra is a mindenkori DÖK elnökök automatikusan látják el,
így ott szavazásra nem kerül sor, így is csökkentve az adminisztrációs terheket.
A testület a középiskolák 3-3 képviselőjéből, a 3 területi képviselőből és a 4 DÖK elnökből
áll össze, 13 fővel. A választásra április végén kerül sor.
Részletes indoklás
1.§. A rendelet hatályát szabályozza.
2.§. A rendelet célját határozza meg.
3.§-13.§ választási eljárást szabályozza
14.§. A rendelet hatályba lépését és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket szabályozza.
A rendelethez 3 darab melléklet tartozik.

1.

sz. melléklet

2. sz. melléklet
Szavazólap mintája és kötelező adatai

SZAVAZÓLAP
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választás
……………….
O

X. Y.

O

X. Y.

O

X. Y.

O X. Y.
O X. Y.
(Csak egy név elé tehetsz X jelet)
A szavazólapnak az alábbi adatokat kall tartalmaznia:




A választás tárgyát
A szavazás helyét
A jelöltek nevét

3.számú melléklet
Jegyzőkönyv mintája
JEGYZŐKÖNYV
Dabas Város
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
képviselő választása
Összes szavazat száma
Érvényes szavazok száma
Érvénytelen szavazatok száma
Jelölt neve

Kapott érvényes szavazat

1.
2.
3.
4.
5.

Rendkívüli esemény:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dabas, 20………………..
___________________
SZSZB tag
___________________
SZSZB tag

_____________________
SZSZB tag
_____________________
SZSZB tag

