JELENTKEZÉSI LAP és NYILATKOZAT
Szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok részére
a 2022. évi általános választások és országos népszavazás (a továbbiakban választás)
lebonyolításához
Alulírott
név: ………………………………………………………

születési név: ........................................................

állandó lakóhely: …………………………………………………………....................................................………
anyja neve: …………………………………………….

születési hely, idő: ………………….………….......

személyazonosító: …………………………………

TAJ-szám: ............................................................

adóazonosító jel: ................................................

Nyugdíjas törzsszám: ……………………………..

rendelkezési joga alatt álló bankszámla száma: …………………………………………………………………
telefonszám: ...................................................., ha van munkahelyi telefonszám: …………………………...
e-mail: ................................................................
szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezem a választás lebonyolításához. A szavazatszámláló
bizottságban való közreműködést vállalom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
szavazatszámláló bizottsági taggá vagy póttaggá választ, úgy köteles vagyok a Helyi Választási Iroda
által szervezett felkészítő oktatáson részt venni, valamint a választás napján egyeztetett időpontban
megjelenni és a Szavazatszámláló Bizottság munkájában részt venni. Tudomásul veszem, hogy taggá
vagy póttaggá történő megválasztásom esetén megbízatásom a következő általános választásra
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Helyi Választási Iroda megbízott tagjának
tájékoztatását az összeférhetetlenségi okokkal kapcsolatban megértettem, azt tudomásul vettem, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve) 17. § (1) a) pontjában és (2) bekezdésében,
ehhez kapcsolódóan az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt) 2. § (3)
bekezdésében, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok velem kapcsolatban
nem állnak fenn, illetve vállalom, hogy amennyiben a későbbiekben az alább meghatározott kizáró
okok hatálya alá kerülök, úgy erről haladéktalanul és írásban értesítem a Helyi Választási Iroda vezetőjét.
Ve. 17. § (1) a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen
lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
(2) A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként
indulhat.
Vjt. 2. § (3) Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel
szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a
tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja, a
választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény
szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott
kivételével.

Budapest, 202.. ………………. hónap …. nap
……………………………………………………
jelentkező aláírása

