
Révfülöp  Nagyközségi Helyi Választási Bizottság
8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.

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

Sándorné független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 

következő határozatot:

  8/2013. (I.26.) HVB  határozat

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján Varga 
Béla Sándorné Révfülöp Káli u. 88.  szám alatti  lakós  (……… személyi  azonosító jelű) 
önkormányzati  független  (egyéni  listás)  képviselőjelöltet  19  db.  érvényes ajánlószelvény 
alapján 

Varga Béláné néven 
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. év január hó 28. nap 
16.00  óráig a Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen. 

Indokolás

Varga  Béla  Sándorné  2013.  január  24-én  kérte  független  egyéni  listás  jelöltkénti 
nyilvántartásba  vételét.  A  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  Varga  Béla 
Sándorné, Varga Béláné néven nyilvántartásba vett önkormányzati független egyéni listás 
képviselőjelöltre leadott  19 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. 

Varga  Béla  Sándorné  nyilvántartásba  vétel  iránti  kérelme  a  törvényben  támasztott 
követelményeknek megfelelt, ezért a Választási Bizottság a jelöltet  nyilvántartásba vette. 

Varga Béla Sándorné független önkormányzati képviselőjelölt 2013. január 24-én kérelmet 
nyújtott  be  arra  vonatkozóan,  hogy  hivatalos  névhasználatától  eltérően  az  egyéni  listás 
szavazólapon Varga Béláné néven szerepeljen.



„A Ve. 52. §-ának (2) bekezdése és 96. §-ának (2) – (3) bekezdése alkalmazásában a jelölt 
családi  és  utónevén  azt  a  nevet  kell  érteni,  amely  a  jelöltet  születési,  illetőleg  házassági 
anyakönyv szerint (születési vagy házassági név) megilleti”, ugyanakkor

„a jelölt bejelentésének érvényességét nem érinti,  ha az ajánlószelvényen, illetőleg a jelölt 
bejelentése során a jelölt neve tartalmazza a Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 77. §-ának (2) bekezdése alapján viselt felvett neve is”.

A választási jogszabályok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77. § (2) 
bekezdésének,  valamint  a  3/1998.(III.18.)  és  1/2010.  számú  OVB  állásfoglalások 
rendelkezéseinek összevetése alapján megállapítható, hogy a jelöltnek nem az anyakönyvben 
szereplő teljes nevét is tartalmazhatja a szavazólap.

A jelölt névhasználata tárgyában a Helyi Választási Bizottság jogosult dönteni.

Fentiek  mérlegelése  alapján  a  Bizottság  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  döntött, 
figyelemmel arra, hogy kérelmező nevét a kért formában használja a hétköznapi életben.

A Bizottság döntése során azt is figyelembe vette, hogy a jelölt kérelmezett névhasználata 
más jelöltével össze nem téveszthető.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 52. §-án, 55. 
§-ának  (2)  bekezdésén,  96.§-án,  105/A.  §-ának  (2)  bekezdés  a.)  pontján,  a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 77.§ (2) bekezdésén alapul. 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 26.                           

         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.) Simon László   
független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 
határozatot:

9/2013. (I.26.) HVB  határozat

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Simon 
László   Révfülöp, Óvoda köz 5/A.  szám alatti lakós  (……  személyi azonosító jelű) 
önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  13 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 28. 16.00 óráig a 
Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen. 

Indokolás

Simon László   2013. január 24-én  kérte független egyéni listás  jelöltkénti nyilvántartásba 
vételét.  A Helyi  Választási  Bizottság megállapította,  hogy  Simon László  önkormányzati 
független  egyéni  listás  képviselőjelöltre  leadott   13  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. 

Simon László 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 26.                                    

 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.)  Török Péter 

független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

10/2013. (I.26.) HVB  határozat
A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Török 
Péter  Révfülöp,  Füredi  út  7.   szám  alatti  lakós   (……   személyi  azonosító  jelű) 
önkormányzati  független  (egyéni  listás)  képviselőjelöltet   15 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 28.  16.00 óráig a 
Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen. 

Indokolás

Török Péter  2013. január 24-én  kérte  független egyéni  listás  jelöltkénti  nyilvántartásba 
vételét.  A Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  Török Péter  önkormányzati 
független  egyéni  listás  képviselőjelöltre  leadott  16  db  ajánlószelvényből  15  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. 

Török Péter 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 26.                                        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.)  Vass  János 

független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő 

határozatot:

11/2013. (I.26.) HVB  határozat
A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Vass 
János    Révfülöp,  Málna  u.  28.  szám  alatti  lakós   (…..   személyi  azonosító  jelű) 
önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  15 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 28. 16.00 óráig a 
Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen. 

Indokolás

Vass  János 2013.  január  25-én  kérte  független  egyéni  listás   jelöltkénti  nyilvántartásba 
vételét.  A  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  Vass  János önkormányzati 
független egyéni listás képviselőjelöltre leadott  15 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. 
Vass 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 26.                            

         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.) Miklós Tamás 

polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

12/2013. (I.26.) HVB  határozat

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Miklós 
Tamás Révfülöp, Iskola u. 6. szám alatti lakós  (….  személyi azonosító jelű) polgármester 
jelöltet  56 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 28.  16.00 óráig a 
Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen. 

Indokolás

Miklós Tamás   2013. január 25-én  kérte polgármester jelöltkénti nyilvántartásba vételét.
A  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  Miklós  Tamás polgármester  jelöltre 
leadott  57 db ajánlószelvényből 56 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. 
Miklós  Tamás  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 26.                          

         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.)  Kálomista 

Gábor független egyéni  listás képviselőjelölt  nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a 

következő határozatot:

13/2013. (I.26.) HVB  határozat

A   Helyi  Választási  Bizottság   az  1997.  évi  C.  törvény  55.  §    (2)  bekezdése  alapján 
Kálomista Gábor Révfülöp, Madách u. 3.  szám alatti lakós  (….  személyi azonosító jelű) 
önkormányzati független (egyéni listás) képviselőjelöltet  31. 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 28.  16.00 óráig a 
Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen. 

Indokolás

Kálomista Gábor 2013. január 25-én kérte független egyéni listás  jelöltkénti nyilvántartásba 
vételét. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Kálomista Gábor önkormányzati 
független egyéni listás képviselőjelöltre leadott 31 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. 
Kálomista  Gábor 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 26.                          

         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.) Kondor Géza 

polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő határozatot:

14/2013. (I.26.) HVB  határozat

A   Helyi Választási Bizottság  az 1997. évi C. törvény 55. §   (2) bekezdése alapján  Kondor 
Géza Révfülöp Káli út 102. szám alatti lakós  (…..  személyi azonosító jelű) polgármester 
jelöltet  211 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 28.  16.00 óráig a 
Választási Bizottsághoz (Révfülöp, Villa Filip tér 8.) megérkezzen. 

Indokolás

Kondor Géza 2013. január 25-én  kérte polgármester jelöltkénti nyilvántartásba vételét.
A  Helyi  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  Kondor  Géza  polgármester  jelöltre 
leadott  217 db ajánlószelvényből 211 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. 
Kondor Géza 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 26.                           

              Páhi Magdolna  
     Helyi Választási Bizottság

         elnöke


