
Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.  

 

 

A  Révfülöpi Helyi Választási Bizottság  (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) Szabó Sándor 

Pál  független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 

következő határozatot: 

2/2013. (I.23.) HVB  határozat 

 

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Szabó 

Sándor Pál Révfülöp, Ifjúsági lakótelep 7. szám alatti lakós  (…………  személyi azonosító 

jelű) önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  30 db. érvényes 

ajánlószelvény alapján  

nyilvántartásba veszi. 

 

A Választási Bizottság határozatával szemben a Választási Bizottságnál előterjesztendő 

fellebbezésnek van helye a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. § (1) – (2) 

bekezdése alapján. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2013. január 25.  16.00 óráig a 

Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen.  

 

Indokolás  

 

Szabó Sándor Pál  2013. január 21-én  kérte független egyéni listás  jelöltkénti 

nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy  Szabó Sándor Pál  önkormányzati  

független egyéni listás képviselőjelöltre leadott  31 db. ajánlószelvényből, 30 db érvényes, 

elfogadható.  

 

A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján  „egyéni listás képviselőjelölt az, aki az adott 

választókerület  választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott”. 

Révfülöp település névjegyzéken szereplő választójogosultak száma 1057, így a szükséges 

ajánlások száma 11.  

 

Szabó Sándor Pál nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott 

követelményeknek megfelelt, ezért a Választási Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette.  

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52. §-án, 55. 

§-ának (2) bekezdésén, a 105/A. §-ának (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1) és (2) bekezdésén, 80. §-án, valamint a 105/A. §-ának (3) 

bekezdés f.) pontján alapul. 

 

Révfülöp,  2013. január 23.                            

 

         Páhi Magdolna   

      Helyi Választási Bizottság 

           elnöke 



 

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 

8253. Révfülöp Villa Filip tér 8. 

 

 

A  Révfülöpi Helyi Választási Bizottság  (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) Gángó István 

független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

 

3/2013. (I.23.) HVB  határozat 

 

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Gángó 

István Révfülöp, Jókai Mór utca 1. szám alatti lakós  (………..  személyi azonosító jelű) 

önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  37 db. érvényes ajánlószelvény 

alapján  

 

nyilvántartásba veszi. 

 

A Választási Bizottság határozatával szemben a Választási Bizottságnál előterjesztendő 

fellebbezésnek van helye a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. § (1) – (2) 

bekezdése alapján. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2013. január 25.  16.00 óráig a 

Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen.  

 

Indokolás  

 

Gángó István  2013. január 21-én  kérte független egyéni listás  jelöltkénti nyilvántartásba 

vételét. 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Gángó István  önkormányzati  független 

egyéni listás képviselőjelöltre leadott  37 db ajánlószelvény érvényes, elfogadható.  

 

A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „egyéni listás képviselőjelölt az, aki az adott 

választókerület  választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott”. 

Révfülöp település névjegyzéken szereplő választójogosultak száma 1057, így a szükséges 

ajánlások száma 11.  

 

Gángó István nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek 

megfelelt, ezért a Választási Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette.  

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52. §-án, 55. 

§-ának (2) bekezdésén, a 105/A. §-ának (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1) és (2) bekezdésén, 80. §-án, valamint a 105/A. §-ának (3) 

bekezdés f.) pontján alapul. 

 

Révfülöp, 2013. január 23. 
 
          Páhi Magdolna 

         Helyi Választási Bizottság 

                       Elnöke 
 



 
 
Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.  

 

 

A  Révfülöpi Helyi Választási Bizottság  (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) Eitner József  

független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

4/2013. (I.23.) HVB  határozat 

 

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Eitner 

József  Révfülöp, Szőlő utca 72.  szám alatti lakós  (……….  személyi azonosító jelű) 

önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  18 db. érvényes ajánlószelvény 

alapján  

nyilvántartásba veszi. 

 

A Választási Bizottság határozatával szemben a Választási Bizottságnál előterjesztendő 

fellebbezésnek van helye a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. § (1) – (2) 

bekezdése alapján. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2013. január 25.  16.00 óráig a 

Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen.  

 

Indokolás  

 

Eitner József   2013. január 22-én  kérte független egyéni listás  jelöltkénti nyilvántartásba 

vételét. 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy  Eitner József  önkormányzati  független 

egyéni listás képviselőjelöltre leadott  18 db ajánlószelvény érvényes, elfogadható.  

 

A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „egyéni listás képviselőjelölt az, aki az adott 

választókerület  választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott”. 

Révfülöp település névjegyzéken szereplő választójogosultak száma 1057, így a szükséges 

ajánlások száma 11.  

 

Eitner József nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek 

megfelelt, ezért a Választási Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette.  

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52. §-án, 55. 

§-ának (2) bekezdésén, a 105/A. §-ának (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1) és (2) bekezdésén, 80. §-án, valamint a 105/A. §-ának (3) 

bekezdés f.) pontján alapul. 

 

Révfülöp,  2013. január 23.                            

 

         Páhi Magdolna   

      Helyi Választási Bizottság 

           elnöke 



Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.  

 

 

A  Révfülöpi Helyi Választási Bizottság  (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) Dianovics Béla 

egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

5/2013. (I.23.) HVB  határozat 

 

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  

Dianovics Béla Révfülöp Turista u. 2.  szám alatti lakós  (…………  személyi azonosító 

jelű) önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  35 db. érvényes 

ajánlószelvény alapján  

nyilvántartásba veszi. 

 

A Választási Bizottság határozatával szemben a Választási Bizottságnál előterjesztendő 

fellebbezésnek van helye a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. § (1) – (2) 

bekezdése alapján. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2013. január 25.  16.00 óráig a 

Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen.  

 

Indokolás  

 

Dianovics Béla   2013. január 23-án  kérte független egyéni listás  jelöltkénti nyilvántartásba 

vételét. 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy  Dianovics Béla  önkormányzati  független 

egyéni listás képviselőjelöltre leadott  35 db ajánlószelvény érvényes, elfogadható.  

 

A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „egyéni listás képviselőjelölt az, aki az adott 

választókerület  választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott”. 

Révfülöp település névjegyzéken szereplő választójogosultak száma 1057, így a szükséges 

ajánlások száma 11.  

 

Dianovics Béla nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott 

követelményeknek megfelelt, ezért a Választási Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette.  

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52. §-án, 55. 

§-ának (2) bekezdésén, a 105/A. §-ának (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1) és (2) bekezdésén, 80. §-án, valamint a 105/A. §-ának (3) 

bekezdés f.) pontján alapul. 

 

Révfülöp,  2013. január 23.                            

 

         Páhi Magdolna   

      Helyi Választási Bizottság 

           elnöke 
 



 

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.  

 

 

A  Révfülöpi Helyi Választási Bizottság  (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) Szegi János  

független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

6/2013. (I.23.) HVB  határozat 

 

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Szegi 

János Révfülöp Rügy utca 35.   szám alatti lakós  (………..  személyi azonosító jelű) 

önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  22 db. érvényes ajánlószelvény 

alapján  

nyilvántartásba veszi. 

 

A Választási Bizottság határozatával szemben a Választási Bizottságnál előterjesztendő 

fellebbezésnek van helye a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. § (1) – (2) 

bekezdése alapján. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2013. január 25.  16.00 óráig a 

Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen.  

 

Indokolás  

 

Szegi János   2013. január 23-án  kérte független egyéni listás  jelöltkénti nyilvántartásba 

vételét. 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy  Szegi János  önkormányzati  független 

egyéni listás képviselőjelöltre leadott  22 db ajánlószelvény érvényes, elfogadható.  

 

A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „egyéni listás képviselőjelölt az, aki az adott 

választókerület  választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott”. 

Révfülöp település névjegyzéken szereplő választójogosultak száma 1057, így a szükséges 

ajánlások száma 11.  

 

Szegi János  nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek 

megfelelt, ezért a Választási Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette.  

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52. §-án, 55. 

§-ának (2) bekezdésén, a 105/A. §-ának (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1) és (2) bekezdésén, 80. §-án, valamint a 105/A. §-ának (3) 

bekezdés f.) pontján alapul. 

 

Révfülöp,  2013. január 23.                            

 

         Páhi Magdolna   

      Helyi Választási Bizottság 

           elnöke 



 

Révfülöp Nagyközségi Helyi Választási Bizottság 

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.  

 

 

A  Révfülöpi Helyi Választási Bizottság  (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) Vida András 

polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot: 

7/2013. (I.23.) HVB  határozat 

 

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Vida 

András Révfülöp Ibolya utca 9. szám alatti lakós  (…….  személyi azonosító jelű) 

polgármester jelöltet  69 db. érvényes ajánlószelvény alapján  

 

nyilvántartásba veszi. 

 

A Választási Bizottság határozatával szemben a Választási Bizottságnál előterjesztendő 

fellebbezésnek van helye a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. § (1) – (2) 

bekezdése alapján. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott 

határozat meghozatalától számított 2 napon belül, legkésőbb 2013. január 25.  16.00 óráig a 

Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen.  

 

Indokolás  

 

Vida András   2013. január 23-án  kérte polgármester jelöltkénti nyilvántartásba vételét. 

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Vida András polgármester jelöltre  

leadott  71 db ajánlószelvényből 69 db ajánlószelvény érvényes, elfogadható.  

 

A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

9. § (3) bekezdésében foglaltak alapján „polgármesterjelölt az, aki az adott választókerület  

választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott”. 

Révfülöp település névjegyzéken szereplő választójogosultak száma 1057, így a szükséges 

ajánlások száma 32.  

 

Vida András  nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek 

megfelelt, ezért a Választási Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette.  

 

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52. §-án, 55. 

§-ának (2) bekezdésén, a 105/A. §-ának (2) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról való 

tájékoztatás a Ve. 79. §-ának (1) és (2) bekezdésén, 80. §-án, valamint a 105/A. §-ának (3) 

bekezdés f.) pontján alapul. 
 
Révfülöp,  2013. január 23.                            

 

         Páhi Magdolna   

      Helyi Választási Bizottság 

           elnöke 

 
 


