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A Fővárosi Választási Bizottság a 

 

251/2014. (X. 13.) FVB számú határozatával 

 

 

Kuti Vilmos, a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület fővárosi roma listája 

jelöltjének a jelölésről való lemondása tárgyában kilenc igen szavazattal, egyhangúlag 

meghozta a következő  

 

határozatot: 
 

A Fővárosi Választási Bizottság megállapítja, hogy Kuti Vilmos, a fővárosi roma 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására nyilvántartásba vett 100 

Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület fővárosi listájának jelöltje a jelölésről 

lemondott és ezzel a jelöltek közül kiesett. A kiesett jelölt nevét a Fővárosi Választási 

Bizottság törli a jelöltek nyilvántartásából. 

 

A határozat ellen, jogszabálysértésre hivatkozással, a meghozataltól számított három napon 

belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az 

ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Nemzeti 

Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottságnál 

(1052 Budapest V. kerület, Városház u. 9-11., fax: 327-1855, e-mail: FVB@budapest.hu) 

úgy, hogy az legkésőbb 2014. október 16-án (csütörtök) 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 Fővárosi Választási Bizottság az 53/2014. (IX. 9.) FVB számú jogerős határozatával a 

fővárosi roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására nyilvántartásba 

vette a 100 Roma Virtuóz Országos Kulturális Egyesület fővárosi listáját, melyen jelöltként 

szerepelt Kuti Vilmos. 

 

Kuti Vilmos 2014. október 11-én kelt nyilatkozatával a jelölésről lemondott. Lemondását a 

jelölő szervezet ugyanezen a napon a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 21. melléklete szerinti 

nyomtatvány (L9 — Listán szereplő jelölt hibásan megadott adatainak javítása, kiesésének 

bejelentése) kitöltésével, aláírásával és átadásával bejelentette a fővárosi választási 

szerveknek.  
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 137. §-a szerint 

a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond. A kiesett jelölt 

nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából törölni kell. 

 

A Fővárosi Választási Bizottság a hivatkozott törvényi rendelkezés alkalmazásával 

megállapította, hogy Kuti Vilmos jelölt joghatályos nyilatkozatával a jelöltségéről lemondott, 

és ezzel a jelöltek közül kiesett. A kiesett jelölt nevét a Fővárosi Választási Bizottság a 

jelöltek nyilvántartásából törölte.    

 

Mindezek alapján a Fővárosi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 

 

A határozat a Ve. 137. §-án, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. 

§ (1) bekezdésén, 223. §-án, 224. § (1)-(4) bekezdésén, valamint 225. §-án alapul. 

 

 

Budapest, 2014. október 13. 

 

 Dr. Temesi István s.k. 

 Fővárosi Választási Bizottság 

 elnök 


