Kevesebb a jelölt az önkormányzati választáson, mint öt éve
2019. szeptember 27. péntek, 06:00

Négyezerrel kevesebb jelölt indul az október 13-ai önkormányzati választáson, mint az öt
évvel ezelőttin, a nemzetiségi jelöltek száma pedig mintegy kétezerrel több – derül ki a
Nemzeti Választási Iroda közzétett adataiból.

Az ország 3177 települése közül 3175-ben lesz polgármester-választás, két településen
(Balatonszepezden és Lakhegyen) ugyanis jelölt hiányában elmarad a voksolás. Három
településen pedig nem lehet megtartani az egyéni listás választást, jelöltek hiányában.

Október 13-án 8 millió 32 ezer választópolgár, köztük mintegy 40 ezer elsőválasztó, 10.278
szavazókörben adhatja le voksát. Az elsőválasztók mobiltelefonhoz rögzíthető tartót vehetnek
át a szavazókörökben.

A voksoláson a keddi adatok szerint négy főpolgármester-jelölt indul, 7483 polgármesterjelölt,
34.898 egyéni listás, 5763 egyéni választókerületi és 5112 kompenzációs listás jelölt, emellett a
megyei és fővárosi listákon 1854 jelölt szerepel, azaz összesen 55.114-en indulnak az
önkormányzati választáson. A nemzetiségi jelöltek száma 15.704.

2010-ben 66.050 jelölt indult az önkormányzati választáson és 15.568 a nemzetiségi
voksoláson, 2014-ben az előbbin már csak 59.179 jelölt volt, míg az utóbbin 13.842.

A legtöbb egyéni listás jelöltet Kunágotán (49) regisztrálták, a legtöbb, 9 polgármesterjelölt
Hermánszegen indul a posztért. A legtöbb nemzetiségi jelölt Budapest VIII. kerületében van: 81.

Az NVI adatai szerint a kitűzött 2715 települési nemzetiségi választásból 2192-t tudnak
megtartani, a többi vagy a jelöltek, vagy a névjegyzékben szereplők hiánya miatt elmarad. A
legtöbb, 173 választás a romák esetében marad el, a német nemzetiségnél 141, a románok
körében 99 települési választást nem tartanak meg. A szlovén nemzetiség azonban minden
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települési szintű választását meg tudja tartani, ahol a Nemzeti Választási Bizottság a
névjegyzékben szereplők száma alapján kitűzte a voksolást.

A kitűzött 64 területi (megyei) választásból kettő marad el: a Bács-Kiskun megyei román és a
Győr-Moson-Sopron megyei szlovák. A 13 országos nemzetiségi választás közül mindet meg
lehet tartani.
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