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Tisztelt alakuló önkormányzati Képviselő-testület! 

 

 

Tájékoztatni szeretném Önöket a 2019. október 13-án lezajlott helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának végleges 

eredményéről. 

 

 A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor 

1025 fő volt, szavazóként 662 fő jelent meg, ami 64,6 %-os részvételt 

jelent. 

 

A polgármester választáson összesen 660 érvényes szavazatot adtak le 

a választópolgárok. 

 

Ebből: 

  Kovács Mária   független jelölt  161, 

  Csányi András   független jelölt    20, 

  Galambos István  független jelölt  427,  

  Hegyi Ferencné   független jelölt    52 

szavazatot kapott. 

 

Ecsegfalva község polgármesterének a választók Galambos István 

független jelöltet választották.  

 

 

A helyi önkormányzati képviselők választásán 644 db érvényes 

szavazólapon összesen 3140 db érvényes szavazatot adtak le a 

megjelent választópolgárok az alábbiak szerint: 

 

Oszlánczi Ignác   független   194 

Gaál Marianna   független   220 

Mohácsi Kálmánné  független   306 

Galambos István  független   381 

Kis Lajos    független   108 

Szarka Edina   független   338 

Juhász Károly Sándor  független   250 

Kovácsné Vékony Anita független   216 

Szabó Béla   független   173 
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Papp Márta   független   117 

Váradi István   független   107 

Papp Gyula   független     76 

Pocsai Krisztián Ferenc független   287 

Bere Istvánné   független   206 

Csányi András   független     71 

Sárkány Sándor József független     90 

 

 

 

A polgármesteri tisztség elnyerése miatt az egyéni listáról törölt neve: 

Galambos István        független. 

 

A leadott szavazatok alapján az egyéni listás települési önkormányzati 

képviselő választáson a 6 legtöbb szavazatot elért, így képviselői 

mandátumot szerzett személyek a következők: 

 

Szarka Edina    független 

Mohácsi Kálmánné   független 

Pocsai  Krisztián Ferenc  független 

Juhász Károly Sándor   független 

Gaál Marianna              független 

Kovácsné Vékony Anita  független 

 

 

A megválasztott helyi önkormányzati képviselők és polgármester 

munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok.  

 

A Helyi Választási Bizottság az eredményt megállapító jegyzőkönyve 

alapján határozatban mondta ki, hogy a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármester választás Ecsegfalván érvényes és 

eredményes lett. A fellebbezésre nyitva álló három napos határidőn 

belül kifogást, illetve fellebbezést az eredményt megállapító határozat 

ellen nem nyújtottak be, ezért a választás eredménye jogerőssé vált. 

 

 

Tisztelt Alakuló ülés! 
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A Helyi Választási Bizottság nevében megköszönöm mindazoknak a 

munkáját, akik közreműködtek az önkormányzati választás szakszerű, 

törvényes és zökkenőmentes lebonyolításában. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat 

szíveskedjenek elfogadni. 

 

 

Ecsegfalva, 2019. október 16. 

 

 

 

                                                                 Sótiné Pócsi Gizella Szilvia 

                                                                        HVB elnök 

 

 


