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Választás 2014
Önkormányzati és polgármester-választásokat Magyarországon ötévente, ?sszel tartanak. A választás
egyfordulós, sem érvényességi, sem eredményességi küszöb nincs. Szavazhat minden legalább 18 éves magyar
állampolgár, illetve nem magyar állampolgár akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van
Magyarországon.
Az önkormányzati választás célja az, hogy az ország településein és megyéiben, valamint a f?városban
létrejöjjenek az új önkormányzatok és megválasztásra kerüljenek a helyi kisebbségi önkormányzatok.
Az önkormányzati választás egyfordulós, amely az ország település szerkezetéhez igazodva település típusonként
más-más elemekb?l áll össze.

A helyi önkormányzati képvisel?k választása
a, Települések tízezer lakóig
Az ilyen települések mindegyike egy választókerületet alkotott. Jelölt az lehetett, akit a választók legalább 1%-a
ajánlott. Szavazáskor az összes jelölt neve egy közös szavazólapon szerepelt, a választópolgár pedig legfeljebb
annyi jelöltre szavazhatott, mint ahány f?s a képvisel?-testület. Érvényesek voltak azok a szavazólapok is,
amelyeken ennél kevesebb jelölt neve mellé tettek a szavazók X-et (vagy keresztet). A képvisel?k a legtöbb
szavazatot kapó jelöltek lettek.
b, Települések tízezer lakó fölött
Az ilyen településeket egyéni választókerületekre osztották fel (számukat törvény határozza meg), a körzetben –
ahol a jelöltséghez a lakosság 1%-ának ajánlása kellett – a legtöbb szavazatot kapó jelölt lett a képvisel?. A
képvisel?vé nem vált jelöltek szavazatait pártonként összeadták (feltéve, hogy a párt a körzetek legalább felében
állított jelöltet), és a "Sainte-Lague-módszerrel" kiosztották róla a törvényben meghatározott mandátumszámot.
Csak az a lista kaphatott mandátumot, amelyik a kompenzációs szavazatok számának [csak a listát állító pártokét
összeadva] az 5%-át elérte. Az 5%-os küszöb két jelöl? szervezet közös listájánál 10%-ra, három vagy több esetén
pedig 15%-ra n?tt.

A polgármester választása
A polgármesteri választás egyfordulós volt, jelöltté váláshoz jogszabályokban megszabott számú ajánlás kellett: a
10 000 vagy annál kevesebb lakosú településeken a választópolgárok legalább 3%-ától, a 10 000 lakost
meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgártól, míg a 100
000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgártól kellett ehhez ajánlást szerezni. A
polgármester a legtöbb szavazatot kapó jelölt lett.
Polgármester
Morvai János
Képvisel?-testületi tagok
Név

Szavazatok száma

Csiffáry Róbert

649

Károlyiné Kiss Ida

549

Szabó Béla

469

Zele Sándor

429
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