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                 KOMLÓ VÁROS  
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 
2013. évi időközi önkormányzati képviselőválasztás lebonyolításáról 

és eredményéről 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Mint Önök előtt ismert, Simon János képviselő 2013. március 1. napjával 
lemondott mandátumáról. Komló Város Helyi Választási Bizottsága a 
vonatkozó törvényi szabályozás figyelembevételével, a törvényes határidőn 
belül – 30 nap – Komló város VI. számú egyéni választókerületébe az időközi 
választást kitűzte, időpontját 2013. május 12. napjában határozta meg. A 
bizottság határozatában megállapította a választási eljárás határidőit és 
határnapjait. 
A választás kitűzésének időpontjában a választókerületben élő 
választópolgárok száma 2016 fő volt. 
 
A választás kitűzését követően – a tényleges előkészítő munka megkezdése 
előtt – a helyi pártok és társadalmi szervezetek vezetői részére tájékoztatást 
nyújtottunk a lebonyolításhoz szükséges tudnivalókról és határidőkről. 
 
Március 25. és 28. között került sor a választási értesítők és ajánlószelvények 
kézbesítésére. Ezt követően április 12-ig volt lehetőség a jelölő szervezetek, 
jelöltjeik és a független jelöltek bejelentésére. A jelölő szervezeteket és 
jelölteket a választási bizottság jogszerűen nyilvántartásba vette. Az időközi 
választáson három jelölő szervezet indított jelöltet, továbbá egy független 
jelölt kérte nyilvántartásba vételét. Mindhárom jelölő szervezet – törvény adta 
lehetőségével élve – bízott meg tagot mind a helyi választási bizottságba, 
mind pedig az érintett két szavazatszámláló bizottságba (a független jelölt nem 
kívánt élni e lehetőséggel). 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2010. (VIII. 19.) számú 
határozatával megválasztott szavazatszámláló tagok megbízatása a Választási 
eljárásról szóló törvény értelmében a következő általános választásra 
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart, így kizárólag póttagok 
választására kellett, hogy sor kerüljön, melynek a képviselő-testület 48/2013. 
(III.28.) számú határozatával eleget tett. 



A választási időszakban a választói névjegyzéken megtörténtek a szükséges 
átvezetések, a zárás időpontjában a névjegyzéken szereplők száma 2015 fő. A 
választás napján az érintett 12-es és 13-as szavazókörben 749 választópolgár 
jelent meg, ez 37,17 %-os részvételi arányt jelent. A szavazatszámlálás során a 
leadott 749-ből 8 érvénytelen szavazólapot találtak a szavazatszámláló 
bizottságok. A szavazatok összesítése után a helyi választási bizottság 
megállapította, hogy a választás eredményes volt és meghozta 10/2013. 
(V.12.) számú határozatát az eredmény megállapításáról. 
 
A kampányidőszakban, a szavazás lebonyolítása és az eredmény megállapítása 
során szabálytalanság nem történt, jogorvoslati kérelem a bizottsághoz nem 
érkezett. 
 
A választási bizottság munkáját a helyi választási iroda segítette. Szakértő 
munkájukat ezúton is megköszönöm. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság beszámolóját elfogadni 
szíveskedjen! 
 
 
Határozat i  javas la t  
 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Komló Város Helyi 
Választási Bizottsága elnökének előterjesztésében – megtárgyalta a 2013. évi 
időközi helyi önkormányzati képviselőválasztás lebonyolításáról és 
eredményéről szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
 
Komló, 2013. május 23. 
 
 

Lóránt Ákos 
bizottsági elnök 
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