2019-ben is választottunk!
Október 13-án néhány alapvető változással lezajlottak a nemzetiségi önkormányzati választások: településeken képviselőkre szavaztunk, megyékben
és a fővárosban, a területi és az országos önkormányzati listákról döntöttünk. Megmutatjuk, hogy milyen alaphelyzetből indultunk, és terveink
szerint következő számunkban körképet adunk a választási eredményekről.
Az Országos Roma Önkormányzat adatai szerint 211 139 regisztrált
választópolgár választhatott 1208 helyi önkormányzatba képviselőket, valamint dönthettek 20 területi és a 47 fős országos listáról.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy mintegy 55 000 fő regisztrált a választói
névjegyzékbe. 406 településen választhattak 3-5 tagú német nemzetiségi önkormányzatokat és 15 helyen 7 tagú megyei, fővárosi
önkormányzatokat, illetve dönthettek a 47 tagú Országos Önkormányzatról. Terveik szerint október végén megalakul az országos
önkormányzat közgyűlése és megválasztják a tisztségviselőket.
Az Országos Szlovák Önkormányzat adatai a következők: a szlovák
választói névjegyzékben 12 426 választó szerepel. 112 településen
alakul helyi és 6 területi – Budapesten és 5 megyében – pedig területi nemzetiségi önkormányzati választás. Az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése az eddigi 23 fő helyett 31 tagúra növekedett.
Az Országos Horvát Önkormányzat választói névjegyzékébe 11 604
választó regisztrált, 116 települési és 7 megyei / fővárosi önkormányzatot választottak, az Országos Horvát Önkormányzat 31 tagú.
Az Országos Szlovén Önkormányzat a következő adatokat küldte
el szerkesztőségünknek: a szlovén nemzetiségi választói névjegyzékben szereplők száma 859 fő. Összesen 10 településen kerül megtartásra szlovén nemzetiségi önkormányzati képviselő választás, az
Országos Szlovén Önkormányzat képviselőinek száma 15 fő.
A szerb nemzetiségi választások adatai országos összesítésben:
2444 választópolgár szavazhatott, 46 településen, 2 területi és a 15
fős országos listára.
A Magyarországi Bolgárok Országos Önkormányzatának adatai szerint a bolgár nemzetiségi névjegyzékbe 1366 fő regisztrált. Nemzetiségi önkormányzati választásokra 34 településen és a fővárosban
került sor, az országos önkormányzat 15 tagú lesz.
A lengyel nemzetiségi közösség 3556 választója járulhatott az urnákhoz, hogy 44 települési és 1 területi listáról, valamint a 15 tagú
országos önkormányzat képviselőinek összetételéről döntsön.
A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata tájékoztatása
szerint 7267 fő regisztrált a névjegyzékbe, 5 területi és 69 helyi önkormányzatra szavazhattak. Az országos önkormányzat 15 fős.
A ruszin nemzetiség mintegy 4300 tagja regisztrált a választói
névjegyzékbe, hogy 42 településen adja le szavazatát a helyi képviselőkre, 2 települési és a 15 tagú országos önkormányzat listáira.
A görög nemzetiség tagjai 2792-en regisztráltak a választó névjegyzékbe, 35 települési önkormányzati képviselőt választhattak
meg, illetve szavaztak 1 területi és az országos önkormányzat 15
tagú közgyűlése tagjainak listájára.
A magyarországi örmény közösség 2370 tagja regisztrált a választói névjegyzékbe, ők választhatták meg a 32 helyi és 1 területi
és a 15 fős országos önkormányzatukat.
Az ukrán nemzetiségi választói névjegyzékben 1920 választó
regisztrált. Ők 34 települési, 1 területi és 15 fős országos önkormányzatra szavazhattak.
A Nemzeti Választási Iroda összesített adatait következő számunkban
elemezzük nemzetiségi szakértőkkel és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége elnökével.
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