Vasárnap: időközi választás
2022. július 01. péntek, 06:00

Sok helyütt sehogy sem sikerült együtt működniük a képviselőknek és a
polgármesternek, feloszlatta magát az önkormányzat, máshol haláleset miatt kell a
szavazóurnákhoz járulniuk a választópolgároknak. Sok településen lesz ez a hétvégi
program.

Nógrád megyében például három településen tartanak időközi választást vasárnap,
Vanyarcon polgármestert, Nagylócon és Hugyagon pedig új képviselő-testületet és
polgármestert is választanak.

Vanyarcon a tavaly decemberben elhunyt Hrncsjár Mihályné (Fidesz-KDNP) polgármester
utódját választják meg. Várnai Ildikó jegyző az MTI-nek elmondta: két független jelölt indul a
posztért: Szabó Sándor és Kulik András Krisztián. Vasárnap 980-an adhatják le szavazatukat a
művelődési házban.

Nagylócon tavaly július 27-én oszlatta fel magát a 2019-ben megválasztott héttagú
önkormányzat Hegedűs Sándor alpolgármester kezdeményezésére azzal az indokkal, hogy
nem tudnak együtt dolgozni Szalai Gábor polgármesterrel. Erről négy igen és két nem
szavazattal hoztak döntést, a polgármester nem szavazott. Rózsavölgyi Tibor jegyző arról
tájékoztatta az MTI-t, hogy most ketten indulnak a polgármesteri posztért: Hegedűs Sándor
(független) és Szalai Gábor (független, de a Fidesz-KDNP támogatásával). A nagylóci hat
képviselői helyre 32 jelölt lesz, mind függetlenek, és a jelenlegi testületből csak ketten nem
indulnak újra. Három szavazókörben 1157-en voksolhatnak.

Hugyagon szintén azzal az indokkal oszlatta fel magát – négy igen szavazattal – a
képviselő-testület tavaly júniusban, hogy nem tudott együtt dolgozni Borda Attila (független)
polgármesterrel. Borda Attila nem vett részt azon az ülésen, és nem indul az időközi
választáson – mondta az MTI-nek Szabó Klaudia jegyző. Négy polgármesterjelölt van: Bangóné
Szilfai Viktória, Baranyi Béla és Lovas Ilona függetlenek, valamint Bodor Gábor, aki 2019-ben
függetlenként nyert képviselői mandátumot, de most a Fidesz-KDNP jelöljeként indul a
polgármesteri székért. A 652 választásra jogosult hugyagi lakos a négy képviselőt 14 jelöltből
választhatja ki, akik közül 12-en függetlenként indulnak, egy-egy jelölt pedig a Fidesz-KDNP és
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a Megoldás Mozgalom színeiben.

Baranya megye öt településén rendeznek időközi polgármester-választást vasárnap.

Az ormánsági, Sellyével szomszédos Bogdásán a település egyetlen szavazókörében a
névjegyzékben szereplő 210 választópolgár három független jelöltre – Boros Szabolcs, Fuksz
László, Vilyevácz Zoltán Pálné – adhatja le voksát.

A szintén Sellye közelében, a horvát határszélen fekvő Drávasztárán 325 választásra jogosult
nyilváníthat véleményt a falu egyetlen szavazókörében. Ők öt független jelölt: Dudás Nándor,
Matoricz Balázs, Mátrai László, Temesi Erika és Varga Miklós közül választhatnak.

Endrőcön 291 választó egy szavazókörben dönthet arról, hogy az időközi voksoláson induló
négy független jelölt közül Éder Balázs, Horváthné Lőrincz Éva, Orsós Béla vagy Vukovics
Klaudia legyen a település következő polgármestere.

A Pécsváradtól néhány kilométerre délkeletre fekvő Fazekasbodán két független aspiráns,
Óvári Gergely és Winkler Tamás méretteti meg magát. Az új polgármester személyéről a
település egyetlen szavazókörében dönthet a névjegyzékben szereplő 167 választópolgár.

Kisdér 95 választópolgára a település egyetlen szavazókörében választhat a három független
polgármester-jelölt: Elek Attila Zsolt, Keszthelyi József, Samu Gábor közül.

Polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Jászárokszálláson és Tiszavárkonyban vasárnap. A választásra mindkét településen azért van
szükség, mert a képviselő-testületek feloszlottak.

Jászárokszálláson a polgármesteri tisztségért három független jelölt, Antal Péterné Szerző
Ildikó, Gergely Zoltán és Kis-Simonné Goda Éva indul – közölte Gábris Emese, a település
jegyzője. A nyolc képviselői helyet huszonhárom jelölt szeretné betölteni, tizennyolcan
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függetlenként indulnak, hárman pártszínekben: a Fidesz-KDNP, a Demokratikus Koalíció (DK),
a Párbeszéd jelöltjeként. A mandátumokról 6158 választó dönthet öt szavazókörben a
valasztas.hu adatai szerint.

Tiszavárkonyban három jelölt indul a polgármesteri tisztségért: Bognárné Szabó Melinda a
Fidesz-KDNP színeiben, Hegedüs István és Kuklics Erika függetlenként – közölte Gyapjasné
Sepsi Erzsébet, a település jegyzője. A hat képviselői mandátumért tizenhét jelölt indul,
tizenhárom függetlenként, négy a Fidesz-KDNP jelöltjeként. A mandátumokról 1276 választó
dönthet két szavazókörben a valasztas.hu adatai szerint.

Somogy megye: Polgármestert és képviselőket választanak Őrtilosban vasárnap. Az időközi
választásra azért van szükség, mert a képviselő-testület feloszlatta magát. A Nemzeti
Választási Iroda honlapján olvasható információk szerint a polgármesteri székért a
Fidesz-KDNP jelöltje, a legutóbbi választáson győztes Kelei Zita és a független Darázsi Szilárd
verseng. A négy képviselői helyre kilencen pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson
a magyar-horvát határnál fekvő község 384 választópolgára két szavazókörben voksolhat.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye öt településén választanak polgármestert a vasárnapi időközi
szavazáson, a korábbi vezető lemondása, illetve halálesetek miatt.

Bódvalenkén lemondott a község korábbi vezetője, ezért írták ki a szavazást. Most két
független jelölt, Beri István és Rusznyák Elemér indul a posztért, közölük választhat a
névjegyzékben szereplő 176 bódvalenkei – mondta Varga Vincéné jegyző.

Igriciben három független jelölt, Gombos Katalin, Tenczel Gábor és Tóth Sándor méretteti meg
magát, a 872 választópolgár szavazata közöttük oszlik meg – közölte Burainé Hajdú Éva
jegyző, aki azt is elmondta: a korábbi községvezető meghalt, ezért írták ki az időközi voksolást.

Meghalt Szőlősardó polgármestere is, ott szintén voksolnak vasárnap. Most Ritó László és
Tóthné Adorján Andrea Mária közül választhat a névjegyzékben szereplő 99 lakos – tudatta
Vécsei Vilmos jegyző, aki azt is elmondta: mindkét jelölt függetlenként indul.
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Galvácson egy független jelölt, Filó Gergő száll ringbe – közölte Istenes Ibolya jegyző.

Zádorfalván Farkas Attila, Szabon Tibor, Ruszó Zoltán, Lázi Csaba és Gulyás Dénes
függetlenként méretteti meg magát, a 324 választópolgár közülük választhat – tudatta Nagy
János jegyző, hozzátéve: a korábbi polgármester halála miatt írták ki az időközi szavazást.

Polgármester- és képviselő-választást tartanak vasárnap a Csongrád-Csanád megyei Újszent
ivánon
is. A Szeged melletti, mintegy 1900 lakosú község képviselő-testülete február 9-én döntött
feloszlatásáról, miután a települést 2006 óta vezető Putnik Lázár (független) polgármestert és
két társát nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés gyanúja
miatt őrizetbe vették.

A valasztas.hu-n olvasható adatok szerint az 1611 választó két szavazókörben adhatja le
voksát. A polgármesteri posztért öten indulnak: Ulbert Mónika, a Fidesz-KDNP jelöltjeként,
négyen pedig függetlenként: Binszki Olivér, Bodó Imre korábbi fideszes országgyűlési
képviselő, Maczelkáné Minyó Judit és Waltrich Csaba. A hat képviselői posztra tizenhatan
pályáznak, hatan-hatan a Fidesz-KDNP, illetve a Vállalkozók Szentiváni Egyesületének
jelöltjeként, négyen függetlenként.

Tolna megyében polgármestert választanak Alsónánán. A helyi választási bizottságnak a
település honlapján közzétett határozata szerint a választáson három jelölt Berta Levente
László (független), Kollár Máté (Fidesz-KDNP) és Szetteli Gergőné (független) indul. A 710
lakosú községben 571 választásra jogosult voksolhat. A választást azért rendezik, mert február
8-án elhunyt Kollár László András, a falu Fidesz-KDNP-s polgármestere.
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