
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. december 5-én 
tartandó alakuló ülésére  

 
Az előterjesztés tárgya:  Helyi választási bizottság beszámolója az 
önkormányzati választás lebonyolításáról és eredményéről  

  
 

Iktatószám: 5120/2019.                    Melléklet: - 
 

A napirend előterjesztője: Lóránt Ákos Pál   HVB elnök 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Pap-Györkös Adrienn  jogi ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság 
 

Hatáskör 

  
  
  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
  .......................................................................................................................  
 
  .......................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 KOMLÓ VÁROS  
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választása lebonyolításáról 
és eredményéről 

 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Alakuló Ülés! 
 
 
Mint az Önök előtt is ismert, a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását, és - a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján -  a 
Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával ugyanerre a napra tűzte ki a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Komlón – a 2011. évi 
népszámlálási adatok figyelembevételével – roma, német és horvát települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választására került sor. A választások kitűzésének napján 
nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma alapján a roma nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete településünkön 5 főből, a német szintén 5 főből, és a 
horvát 3 főből állhat. 
 
A képviselő-testület a 115/2019. (VIII.29.) számú határozatával megválasztotta a helyi 
választási bizottság tagjait.  
 
A vonatkozó jogszabályok értelmében 2019. augusztus 24-től 2019. szeptember 9-ig 
állíthattak jelöltet a jelölő szervezetek, valamint adhatták le bejelentésüket a független 
jelöltek.  
Településünkön összesen 45 jelölt nyilvántartásba vételéről kellett döntenie a választási 
bizottságnak: 2 fő polgármesterjelölt, a 8 egyéni választókerületben összesen 45 fő 
képviselőjelölt, 4 fő horvát, 6 fő német, valamint 12 fő roma nemzetiségi képviselőjelölt 
gyűjtötte össze a bejelentéshez szükséges számú ajánlást. A 3 kompenzációs listás 
mandátum megszerzéséért 2 jelölő szervezet állított kompenzációs listát. A jelölteket és 
kompenzációs listákat a választási bizottság jogszerűen nyilvántartásba vette. 
 
A helyi választási bizottság a szavazás napját megelőzően egyetlen kifogást bírált el, amely 
magánszemélyek kampánytevékenységével volt kapcsolatos. A szavazókörökben a 
szavazás napján rendkívüli esemény nem történt. 
 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása az eddig megszokott választásoktól 
eltérően került lebonyolításra. Korábban a nemzetiségi névjegyzéken szereplő 
választópolgárok településenként meghatározott szavazókörben adhatták le szavazataikat a 
nemzetiségi jelöltekre, a 2019. évtől viszont minden nemzetiségi névjegyzéken szereplő 
választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat saját nemzetiségének jelöltjére. 
A párhuzamosan zajló helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 
azonos, lakcím szerinti szavazókörben történő bonyolítása jelentős többletfeladatokat rótt a 



szavazás ideje alatt a szavazatszámláló bizottságok tagjai, majd azt követően a nemzetiségi 
szavazólapok számlálására jogosult helyi választási bizottságra.  
 
A helyi választási bizottság 2019. október 13-án éjjel megállapította a polgármester-
választás, az egyéni választókerületi választások, valamint a nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásának eredményét.  
 
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választása alkalmával a regisztrált, nemzetiségi 
névjegyzéken szereplő 980 roma választópolgárból 457 fő, 128 német választópolgárból 94 
fő és 88 horvát választópolgárból 56 fő adta le szavazatát. A nemzetiségi önkormányzati 
képviselők eredményével kapcsolatos jogorvoslat iránti kérelem benyújtására nem került 
sor, így annak eredménye 2019. október 16. napján jogerőssé vált, és 2019. október 28. 
napján a helyi nemzetiségi önkormányzatok megalakultak.  
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban a 
jogorvoslatok benyújtására rendelkezésre álló határidőben összesen 4 jogorvoslat iránti 
kérelem érkezett be a Komlói Helyi Választási Bizottsághoz, melyek elbírálására a Baranya 
Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) volt jogosult. A jogorvoslat 
iránti kérelmek a polgármester-választás, valamint az 1. és 5. számú egyéni választókerületi 
választás eredményét érintették. A TVB a kérelmek mindegyikét elutasította. TVB 
döntéseivel kapcsolatban benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmek közül a Pécsi 
Ítélőtábla a FIDESZ-KDNP 1. számú egyéni választókerületi eredményt érintő kérelmét 
elutasította, és a TVB határozatát helybenhagyta, azonban a Komló Összeköt Egyesület 
polgármester-választás és az 5. számú egyéni választókerületi választás eredményét érintő 
kérelme alapján a 13. számú szavazókörben a polgármester-választás és az egyéni 
választókerületi képviselő választás tekintetében a szavazás megismétléséről döntött, 
egyben annak időpontját 2019. november 10. napjára tűzte ki. A megismételt szavazás 
elrendelését megalapozó jogorvoslat iránti kérelmek a választópolgárok által választott 
segítők tevékenységével volt kapcsolatos. 
 
A megismételt szavazás napján a szavazókörökben egyetlen rendkívüli esemény történt, 
egy néhány perces, a szavazás lebonyolítását nem akadályozó áramszünet, és helyi 
választási bizottság egyetlen – kampánytevékenységgel kapcsolatos – kifogás elbírálásáról 
döntött. 
 
A helyi választási bizottság 2019. november 10-én megállapította a polgármester-választás, 
valamint az 5. számú egyéni választókerületi választás eredményét.  
 
A jogorvoslatok benyújtására rendelkezésre álló határidőben összesen 1 jogorvoslat iránti 
kérelem érkezett be a helyi választási bizottsághoz az élelmiszer bankos csomagok 
osztásával és a választási kampánytevékenységgel kapcsolatban, melynek elbírálására a 
TVB volt jogosult. A megismételt szavazás polgármester-választás eredményét érintő 
jogorvoslat iránti kérelmet a TVB elutasította, majd a Pécsi Ítélőtábla a TVB döntését 
helybenhagyta. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának teljes 
eredménye jogerőssé vált.   
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a névjegyzéken szereplő 
20647 választópolgárból a polgármester-választás alkalmával összesen 8343-an adták le 
érvényes szavazataikat, ami 39,43 %-os részvételi arány jelent. Ez 2,27 %-kal magasabb a 
négy évvel ezelőttinél. 



 
A választópolgárok a település polgármesterévé 4187 szavazattal Polics Józsefet, a 
FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek jelöltjét választották meg. Második helyen a Komló 
Összeköt Egyesület jelöltje, Ferenczy Tamás végzett 4156 szavazattal. 
 
A 8 egyéni választókerületből 7 esetében szerezték meg a mandátumot a Komló Összeköt 
Egyesület jelöltjei, és 1 esetben FIDESZ-KDNP jelöltje kapta a legtöbb szavazatot. 
 
Az egyéni választókerületi és a polgármester-választás eredmények jogerőre emelkedését 
követően, 2019. november 21-én került sor a kompenzációs listás mandátumok kiosztására, 
amelyek közül mindhármat a FIDESZ-KDNP kompenzációs listája nyerte el. Mink Ernő és 
Dezső Károly kompenzációs listáról megválasztott képviselők a mandátumukról írásbeli 
nyilatkozattal lemondtak, és a megüresedett mandátumok betöltésére a FIDESZ KDNP 
jelölő szervezet a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek alapján Orsós Ferencet és 
Vízhányó Andrást jelölte. A helyi választási bizottság a mandátumokat hitelesítette. 
 
A választás mind a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, mind a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők vonatkozásában eredményes volt, a helyi választási bizottságnak 
a választási eredményt megállapító döntési jogerőre emelkedtek.  
 
A helyi választási bizottság nevében köszönöm a választópolgárok aktív részvételét, a 
megválasztott képviselőknek eredményes, jó munkát kívánok. 
 
 
Komló, 2019. november 28. 
 
 

Lóránt Ákos 
bizottsági elnök 


