JELENTKEZÉSI LAP
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRE
Jelen jelentkezési lap benyújtásával kívánok megválasztott tagnak jelentkezni az
országgyűlési képviselők 2018. évi választásának kitűzését követően megválasztásra kerülő
békéscsabai szavazatszámláló bizottságok egyikébe. Adataim:
Név
Anyja
neve
BékésLakcímkártyán szereplő
5600
csaba
lakóhely (állandó lakcím)
Személyi azonosító (nem azonos a
személyi igazolvány számával!)

-

Mobiltelefon

0 6 -

-

Vezetékes telefon (otthoni)

0 6 - 6 6 -

E-mail
cím
A háztartásomban rendelkezem gépjárművel, amelynek igénybevételével településen belül
bármely szavazókörben tudok szavazatszámláló bizottsági feladatot végezni. (Kérjük, X-szel
jelölje!)
igen
nem
Jelen jelentkezési lap aláírásával kijelentem az alábbiakat:
 Békéscsabai lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező magyar állampolgár vagyok.
 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. §-ában* foglalt kizáró
okok velem szemben nem állnak fenn.
 Megválasztásom esetén amennyiben a Ve. 18. §-ában foglalt feltételek valamelyike
velem szemben fennáll, annak tényét haladéktalanul bejelentem a Helyi Választási
Iroda vezetője részére.
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a Békéscsabai Helyi Választási Iroda – a szavazatszámláló
bizottságok működésével összefüggésben – személyes adataimat kezelje.
Jelen jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumokat csatolom:
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata;
 legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata (megválasztás esetén
a díjazás számfejtéséhez szükséges).
Békéscsaba, 2018. …………
……………………………………
sajátkezű aláírás
Jelen jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton kell a Békéscsabai Helyi Választási
Iroda (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) részére benyújtani. (Személyes leadás a fszt. 57.
számú választási ügyfélszolgálaton). Beérkezési határidő: 2018. február 8. napja 16 óra.

*A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. §-a kimondja:
(1) A választási bizottságnak nem lehet tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselő,
d) alpolgármester,
e) jegyző,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) párt tagja,
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
d) 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, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével,
állami vezető.

