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                 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 2014. október 12-i választása lebonyolításáról 

és eredményéről 

 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Alakuló Ülés! 

 

 
Mint az Önök előtt is ismert, a köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását. A Nemzeti Választási 

Bizottság – a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltak 

értelmében – 1124/2014. számú határozatával ugyanerre a napra tűzte ki a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők általános választását. Településünkön – a 2011. évi 

népszámlálási adatok figyelembevételével – horvát, német és roma települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választására került sor. 

 
A képviselő-testület a 103/2014. (VIII. 14.) számú határozatával megválasztotta a helyi 

választási bizottság tagjait.  

 

A vonatkozó jogszabályok értelmében 2014. augusztus 25-től 2014. szeptember 8-ig 

állíthattak jelöltet a jelölő szervezetek, valamint adhatták le bejelentésüket a független 

jelöltek.  

Településünkön összesen 107 jelölt nyilvántartásba vételéről kellett döntenie a választási 

bizottságnak: 6 fő polgármesterjelölt, a 10 egyéni választókerületben összesen 78 

képviselőjelölt, 5 horvát, 4 német, valamint 14 roma nemzetiségi képviselőjelölt gyűjtötte 

össze a bejelentéshez szükséges számú ajánlást. A 4 kompenzációs listás mandátum 

megszerzéséért 6 jelölő szervezet állított kompenzációs listát. A jelölteket és kompenzációs 

listákat a választási bizottság jogszerűen nyilvántartásba vette. 

 

Sem a választás napját megelőzően, sem a szavazás napján rendkívüli esemény nem történt, 

a helyi választási bizottság mindösszesen két kifogást bírált el, amelyek a választás napját 

megelőző plakát-felülragasztással voltak kapcsolatosak. 

 

A névjegyzéken szereplő 21503 választópolgárból 7890-en adták le szavazataikat, ami 

36,69 %-os részvételi arány jelent. Ez 0,85 %-kal magasabb a négy évvel ezelőttinél. 

 

A választópolgárok a település polgármesterévé Polics József urat választották meg 3260 

szavazattal. Második helyen az MSZP-DK jelöltje, dr. Barbarics Ildikó 2436 szavazattal, a 

harmadik helyen pedig Jégl Zoltán, a Tisztelet Komlónak Egyesület jelöltje végzett 1174 

szavazattal. 

 

A 10 egyéni választókerületből 7 esetében szerezte meg a mandátumot a FIDESZ-KDNP 

jelölő szervezet jelöltje, a Belváros I. számú választókerületben a Komlói Honismereti és 



Városszépítő Egyesület, míg a szilvási és a körtvélyesi egyéni választókerületben az 

MSZP-DK jelöltjei kapták a legtöbb szavazatot. 

 

Az egyéni választókerületi eredményeket október 12-én, vasárnap éjjel állapította meg a 

választási bizottság, majd ezen eredmények jogerőre emelkedését követően, október 15-én 

került sor a kompenzációs listás mandátumok kiosztására, amelyek közül egyet az MSZP-

DK, egyet a FIDESZ-KDNP, egyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom, egyet pedig a 

Tisztelet Komlónak Egyesület kompenzációs listája nyert el. Kupás Tamás Levente, a 

FIDESZ-KDNP listáján megválasztott képviselő mandátumáról lemondott, a megüresedett 

mandátum betöltésére a jelölő szervezet a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében, 

az abban foglalt határidőn belül Benke Nikolettet jelölte. A választási bizottság a 

mandátumot hitelesítette. 

 

Komló településen a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a horvát nemzetiség 3, a 

német ugyancsak 3, míg a roma nemzetiség 4 fős települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselő-testületet hozhat létre. A 2014. január 1. napjától a központi névjegyzék 

részeként vezetett nemzetiségi névjegyzékbe az e választás vonatkozásában megállapított 

határidőig 64 fő horvát, 87 fő német, valamint 666 fő roma nemzetiségű választópolgár 

kérte felvételét. A regisztrált választópolgárok közül 43 fő horvát, 63 fő német és 403 fő 

roma választópolgár járult az urnákhoz, ez rendre 67,19%-os, 72,41 %-os és 60,51 %-os 

részvételi arányt jelentett. 

 

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 döntése ellen a törvényes határidőn belül nem érkezett 

fellebbezés, így az jogerőre emelkedett. 

 

A helyi választási bizottság nevében köszönöm a választópolgárok aktív részvételét, a 

megválasztott képviselőknek eredményes, jó munkát kívánok. 

 

 

 

Komló, 2014. október 17. 

 

 

Lóránt Ákos 

bizottsági elnök 


