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z MSZP-színekben induló Varga Gyula nyerte a soproni időközi
önkormányzatiképviselő-választást – tájékoztatta Dobos József városi jegyző, a
választási iroda vezetője az MTI-t.

Varga Gyula (MSZP) győzött a soproni időközi önkormányzatiképviselő-választáson. A helyi
jegyző közlése szerint Varga Gyula 631 szavazatot kapott, ami a voksok 45,99 százaléka. A
második helyen Táp Lászlóné (Fidesz–KDNP) végzett 460 szavazattal (33,53 százalék), a
harmadik Gőbl György (Jobbik) lett 178 szavazattal (12,97 százalék). Uzoni Pál (Városvédők
Összefogtunk Sopronért Egyesület) 70, Szakács Gyula (LMP) 33 szavazatot kapott. Az előbbi
az érvényes voksok 5,1, az utóbbi pedig 2,41 százaléka.

Sopron 12. számú választókerületében egy időközben fellépett összeférhetetlenség miatti
lemondás tette szükségessé a választás kiírását. Rádonyi László (Fidesz–KDNP)
önkormányzati képviselőt május 11-én a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatójává választották, és
a két posztot egyszerre nem töltheti be.

Molnár Zsolt, az MSZP időközi választásokért felelős kampányfőnöke szerint a vasárnapi
eredmény „túlmutat Sopronon”. A szocialista politikus az MTI-nek nyilatkozva úgy fogalmazott,
hogy a soproni szavazók üzentek a kormánynak: nem jó úton jár, illetve azt is kinyilvánították,
hogy támogatják az MSZP munkáját. A politikus nagyszerű, fölényes győzelemnek nevezte
Varga Gyula sikerét.
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Három hazai településen tartottak polgármester-választást vasárnap. Az új
településvezetők: Molnárné Boros Katalin, Csontos Szabolcs és Szabó Miklósné,
mindhárman függetlenek.

Az előző ciklusban a képviselő-testület tagjaként tevékenykedő, most is függetlenként induló
Molnárné Boros Katalint választották polgármesternek a Csornához közeli Tárnokrétiben a
vasárnapi időközi választáson – tájékoztatta Molnár Erika jegyző, a választási iroda vezetője az
MTI-t. Közlése szerint a 175 választásra jogosult polgár 44 százaléka adta le voksát, a 78
szavazatból egy volt érvénytelen, a többit megkapta a vetélytárs nélkül induló jelölt. A 210
lakosú településen azért tartottak választást, mert júliusban családi okokra hivatkozva
lemondott tisztségéről Jankovits Ferencné független polgármester.
A Somogy megyei Kisasszondon Csontos Szabolcsot választották polgármesternek. Gazdof
Angéla körjegyző az MTI-nek elmondta: a három függetlenként indult jelölt közül Csontos 54
szavazattal nyerte el tisztséget, a két másik jelölt közül Bodóné Völgyi Erzsébet Klotild 19,
Váczi József 6 szavazatot kapott. A megválasztott polgármester társadalmi megbízatásban látja
el majd feladatát. A 183 lakosú településen 145 választásra jogosult állampolgár adhatta le
szavazatát, közülük 81-en éltek a lehetőséggel, ez 55,8 százalékos részvételt jelent.
Érvénytelen szavazat kettő volt. A helyhatósági választást azért kellett kiírni, mert Horváth
Zoltán, a település korábbi független vezetője elhunyt.
A független Szabó Miklósnét Katádfán választották polgármesterré, a tisztségre ő volt az
egyetlen jelölt a baranyai településen tartott vasárnapi időközi választáson.
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