
 
FŐVÁROSI VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁG 

1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Telefon: 327-1644 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a  

 

59/2019. (VIII. 13.) FVB számú határozatával 

 

a KEVE Közösen Együtt a Városért Egyesület (székhelye: 2300 Ráckeve, Balabán utca 55/B), 

mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele ügyében, három igen szavazattal, egyhangúlag,  

a következő döntést hozta:  

 

A Fővárosi Választási Bizottság a KEVE Közösen Együtt a Városért Egyesület 

elnevezésű egyesületet, mint jelölő szervezetet a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választásán nyilvántartásba veszi. 

 

A határozat ellen a meghozataltól számított három napon belül az ügyben érintett természetes 

és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett 

fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál (1052 Budapest V. kerület, 

Városház u. 9-11., e-mail: FVB@budapest.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 16-án 

(péntek) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, 

lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus 

levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

 

I n d o k o l á s 

 

A KEVE Közösen Együtt a Városért Egyesület 2019. augusztus 9-én, mint jelölő szervezet 

kérte nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

általános választásán, a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 7. 

melléklete szerinti nyomtatvány benyújtásával. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította, hogy a KEVE Közösen Együtt a Városért 

Egyesület nyilvántartásba vétel iránti kérelme a jogszabályi követelményeknek megfelel, ezért 

a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént. 
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A határozat a Ve. 3. § 3. c) pontján, 119. §-án, 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 301. §-án, 

307/D. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 7. mellékletén, a jogorvoslat lehetőségéről szóló 

tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, 223. §-án, 224 § (1)-(4) bekezdésén,  

225. §-án alapul. 

 

Budapest, 2019. augusztus 13.  

 

 

Dr. Temesi István s.k. 

Fővárosi Választási Bizottság 

elnök 

 
 


