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Választási eredmények – két régi és négy új képviselő 
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választáson 1956 választópolgár vehetett részt 

településünkön a szavazásban, ebből 59, 56 % jelent meg, ez 1165 főt jelent.  

A választáson az alábbi eredmények születtek (a megválasztott tisztségviselőket feketével vastagított 

betűvel jelöljük). 

Polgármester jelöltek: 1. GULYÁS DÉNES független jelölt – visszalépett; 2. DR. ÜVEGES ISTVÁN 

független jelölt: 666 szavazat; 3. OROSZ FERENC független jelölt: 488 szavazat. 

Képviselő jelöltek:1. DURBÁK ISTVÁN független jelölt: 204 szavazat;  2.   TÓSZEGI LÁSZLÓ 

FIDESZ-KDNP jelöltje: 334 szavazat; 3.  LESTÁL MÁTÉ független jelölt: 327 szavazat;  

4. HORVÁTH JUDIT független jelölt: 148 szavazat; 5. KOLLÁRNÉ SZŰCS ERZSÉBET független 

jelölt:  504 szavazat; MOLNÁR ZOLTÁN FIDESZ-KDNP jelöltje:  304  szavazat ; 7.   BAKOS 

BARNABÁS FIDESZ-KDNP jelöltje:  190 szavazat; 8. HAMERNYIK TÍMEA független jelölt: 293 

szavazat;  9.   DARNYINÉ KÖVESDI ERZSÉBET független jelölt: 280 szavazat; 10.IVÁNYI 

GYÖRGYI független jelölt: 106 szavazat; 11. GULYÁS DÉNES független jelölt:  425 szavazat (ő a 

szavazatszáma alapján bekerült az új testületbe, de utólag írásban lemondott a képviselőségről;  

12.   TŐZSÉR LÁSZLÓ független jelölt: 463 szavazat; 13.   BÉNÓ GÁBOR FIDESZ-KDNP 

jelöltje: 371 szavazat; 14.   HORVÁTH ATTILA független jelölt: 398 szavazat; 15.   NAGY 

REGINA független jelölt: 300 szavazat; 16.   KISS ATTILA független jelölt  174 szavazat; 17. GYENES 

GÁBORNÉ független jelölt: 317 szavazat; 18.   BARCSÁK PÁLNÉ független jelölt: 412 szavazat; 19.   

HIRKÓ TIBOR  független jelölt:    198 szavazat. 

A B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Közgyűlése pártlistáira az alábbi arányban oszlottak meg az Arnóton 

leadott szavazatok: 1.DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 155 szavazat ; 2. FIDESZ-KDNP: 657 szavazat; 

3. JOBBIK – MSZP – MOMENTUM – MINDENI MAGYARORSZÁGA: 322 szavazat.  

A 29 fős megyei közgyűlésbe az alábbi létszámmal kerültek be a pártok jelöltjei: DEMOKRATIKUS 

KOALÍCIÓ: 3 fő;  2. FIDESZ-KDNP: 18 fő; 3. JOBBIK–MSZP–MOMENTUM–MINDENKI 

MAGYARORSZÁGA: 8 fő. 

Önkormányzatunk és községünk lakossága nevében megköszönjük a Helyi Választási Bizottság és a két 

szavazatszámláló bizottság, valamint a Helyi Választási Iroda tagjainak a szakmai munkájukat, a 

választás pártatlan és törvényes lebonyolításában való közreműködésüket.  
 

Meghívó az új képviselő-testület ünnepélyes alakuló ülésére 
Tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát az új képviselő-testület alakuló ülésére. Időpont: 2019. 

október 30., szerda, 17 óra; helyszín: katolikus templom. A rendezvény keretében az egyházi szolgálat 

mellett Erődi Jánosné, mint a Helyi Választási Bizottság elnöke által a választási eredmények 

ismertetésére, az új településvezetők eskütételére, a megbízólevelek átadására, továbbá Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselő köszöntőjére, valamint az újraválasztott polgármester ciklusindító beszédére 

kerül sor. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 
   

Helyettesítő jegyzőnk: dr. Nevelős Szabolcs – Megválasztották Felsőzsolca Város polgármesterének 

településünk korábbi jegyzőjét, Szarka Tamást, akinek ezúttal is gratulálunk, és megköszönjük a településünkért, 

lakosainkért végzett munkáját. Arnót új, helyettesítő jegyzője dr. Nevelős Szabolcs, Onga Város jegyzője.  

A helyettesítő jegyző ügyfélfogadási ideje: hétfői napokon 8 és 12 óra, valamint szerdai napokon 12 és 16 óra 

között. Kérjük lakosaink megértését, és a helyettesítő jegyzői ügyfélfogadási idő betartását. 

Módosul az anyakönyvvezetői ügyintézés ideje - A polgármesteri hivatalban anyakönyvi ügyeket 2019. 

október 24-től az alábbi időpontokban lehet intézni: hétfőn 9.30-11:30 óra, és szerdán 11:30-13:30 óra között. 

Meghívó önkormányzati rendezvényekre - November 9., szombat, az iskolai tornateremben: 13 és 16.30 

óra között: Megyei Lakodalmas Nap és Vőfélytalálkozó; 17.30 órától: Holdviola Együttes élő koncertje;  

19 órától: Megyei Lakodalmas Bál (erre belépők kizárólag előzetesen igényelhetők a hivatalban, arnóti 

lakosoknak 4.000 forint/fő, nem arnóti lakosoknak 6.000 forint/fő áron.)  
November 18.: Nyugdíjasnap (fellép: Karda Bea) - November 23.: Retro Party (megújuló zenei kínálattal) 
  

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester 

Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


