Három helyen elmaradhat a képviselőtestületi választás
2019. szeptember 19. csütörtök, 06:00

Az októberi önkormányzati választáson hét és félezer polgármesterjelölt indul,
négyötödük függetlenként. Az induló polgármesterjelöltek átlagos száma a főváros
kerületeiben a legnagyobb. A főpolgármester-választásra négy jelöltet vettek
nyilvántartásba.

A polgármester- és képviselőjelölteket szeptember 9-én 16 óráig lehetett bejelenteni, a
választási bizottságoknak szeptember 13-áig kellett dönteniük a jelöltek nyilvántartásba
vételéről. Az Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint jelenleg 7499 nyilvántartásba vett
polgármesterjelöltből 6269 független – de még nem minden jogorvoslat zárult le.

Budapesten a jelenlegi adatok szerint 23 kerületben 79 polgármesterjelölt indul, vagyis
kerületenként átlagosan több mint három. Itt a legnagyobb az induló polgármesterjelöltek
átlagos száma. Békés megyében 75 településen 211 polgármesterjelölt van (2,81), Heves
megyében 121 településen 331 jelölt (2,73), Jász-Nagykun-Szolnok megyében 78 településen
210 jelölt (2,69) van. Az egy településre számított legkevesebb polgármesterjelölt Vas
megyében van, itt 216 településre 423 jelölt jut (1,95). Az NVI tájékoztató oldala szerint a Zala
megyei Lakhegy és a Veszprém megyei Balatonszepezd az a két település, ahol egyetlen
polgármesterjelöltet sem regisztráltak a választási rendszerben.

Azon a 3008 településen, ahol a lakosság száma nem éri el a tízezret, egyéni listán választják
meg a képviselő-testületek tagjait, eredetileg 14.522-t. Jelöltek hiányában azonban a jelenlegi
adatok szerint elmarad a képviselő-testületi választás Lakhegyen, Rábaszentandráson és
Apátvarasdon.

Az NVI nyilvántartása alapján jelenleg 34.923 egyéni listás jelöltet vettek nyilvántartásba a
választási bizottságok, azaz településenként átlagosan 11,6-ot. A legtöbb egyéni listát jelölt
Kunágotán van (49), Egyeken 48, Hodászon és Alsószentmártonban 46, Halmajugrán 42,
Tiszalúcon 40 egyéni listás jelölt van.
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A 169, tízezernél több lakosú településen vegyes választási rendszerben, egyéni
választókerületben és kompenzációs listán juthatnak a jelöltek mandátumhoz. Az 1628 egyéni
választókerületi mandátumért 5777-en versengenek, vagyis átlagosan 3,55 jelölt indult egy
képviselői helyért. A jelöltek közül 524-en függetlenként indulnak, a többiek egy vagy több
jelölőszervezet jelöltjeként.
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