
Az Országgyűlés
Igazságügyi bizottsága

О.вгйgяуи ~ев Нгч ь± нu ;а

Irománysxarn . 1'1 /й ~з

$rkеzett: 2014 .JUN

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javasla t

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Az Igazságügyi bizottság — az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24. )
ООУ határozat (a továbbiakban: HHSZ) 45 . § (5) bekezdése alapján — а Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX . törvény, а helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010 . évi L. törvény, valamint а
választási eljárásról szóló 2013 . évi XXXVI. törvény módosításáról szóló 1' /146. számú
törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő :

1. А bizottság a törvényjavaslat 3. §-át új (1) bekezdéssel kiegészíteni javasolja:

„3 . § (1) Az Övjt . 8 . -ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lё

„8. § (1)А választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, d e
csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat e1 jelölést .”"

2. А bizottság a törvényjavaslat 8. §-ának а következő módosítását javasolja :

„8 . § Az Övjt . 17. §-a és 18 . §-a helyébe а következő rendelkezések lépnek :

„17. § (1) А fővárosi kompenzációs lista а fővárosi kerületekben а
polgármesterjelöltekre leado tt , fővárosi szinten а (4) bekezdés szerint összesített,	 а kerületek
népességszáma szerint súlyozo tt töredékszavazatok arányában kap mandátumot .

(2) Töredékszavazatnak minősül а fővárosi kerületekben а jelölő szerveze t
polgármesterjelöltjére leadott, 	 а kerületek népességszáma szerint súlyozott minden olyan
szavazat, amellyel nem szereztek polgármesteri mandátumot . А töredékszavazatok а ffi
bekezdés szerintа jelölő szervezet fővárosi kompenzációs listájára kerülnek.
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(3) Töredékszavazatnak minősül а fővárosi kerületekben а közös polgármesterjelöltre
leadott ,	 а kerületek népességszáma szerint súlyozo tt minden olyan szavazat, amellyel ne m
szereztek polgármesteri mandátumot . А töredékszavazatok а (4) bekezdés szerintа közös
polgármesterjelöltei állító jelölő szervezetek közös fővárosi kompenzációs listájára kerülnek .

f4)А fővárosi kerületekbenа polgármesterjelöltre leadott szavazatokat az alább i
eljárás szerint súlyozni kell :

a) А helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása évének január 1 je i
fővárosi kerületi lakosságszáma alapján meg kell határozni az egyes fővárosi kerületek
lakosságszámát .

b) Az egyes fővárosi kerületek lakosságszámát e1 kell osztani а legkisebb
lakosságszámmal rendelkez ő fővárosi kerület lakosságszámával.Az ígykapott számo t
századra kerekítve kell meghatározni (arányszám) .

c) А fővárosi kerületben keletkeze tt töredékszavazatokа b) pontban meghatározott

arányszámmal megszorozva kerülnek а fővárosi kompenzációs listára.

[(4)] А fővárosi kompenzációs mandátum számításának módja :

a) Össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden lista neve alatt képezni kell eg y
számoszlopot. А számoszlop első száma az adott lista szavazatainak száma, а számoszlop
következő számai az adott lista szavazatainak száma elosztva kettővel, hárommal, néggyel ,
öttel, rendre az egymást követ ő egész számokkal .

b) А táblázat segítségével lehet kiosztania mandátumokat . Meg kell keresni а
táblázatban el őforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt ,
az а lista kap egy mandátumot . Ezt követően meg kell keresni а következő legnagyobb
számot. Amelyik lista oszlopában találjuk, az а lista kap egy mandátumot . Ezt az eljárást kel l
folytatni mindaddig, míg kiosztásra kerül az összes mandátum .

c) Ha а táblázatban előforduló legnagyobb szám keresésekor egyenl ő legnagyob b
számok vannak, akkor az а Iista kap mandátumot, amelyik még addig nem szerze tt

mandátumot, vagy amelyik kevesebb mandátumot kapo tt, végezetül, amelyik а
listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott .

[(5)] ( Ha egy fővárosi kompenzációs lista több mandátumot kap, minta listá n
szereplő személyek száma, аmandátum betöltetlen marad .

18 . § А fővárosi kompenzációs listáról а jelöltek а bejelentés sorrendjében kapnak
mandátumot . Ha а fővárosi kompenzációs lista jelöltjét főpolgármesternek vagy fővárosi
kerület polgármesterének választották, а fővárosi kompenzációs listáról törölni kell, helyébe а
sorrendben utána következő jelölt lép.""
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INDOKOLÁS

1. Lásd а T/146/4/1 . számú módosító javaslat indokolását .

2. Lásd а T/146/9. számú módosító javaslat indokolását .

Budapest, 2014 . június 3 .
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