
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! 

 

2019. május 26. napján kerül sor az európai parlamenti képviselők 2019. évi 

választására, majd 2019 októberében sor kerül a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választására is. 

A választás lebonyolításában fontos szerepe van a szavazatszámláló 

bizottságoknak, amelyek gondoskodnak a szavazás zavartalan és törvényes 

lebonyolításáról, a választás eredményének megállapításáról.  

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018 februárjában már 

döntött a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 

megválasztásáról.  

A soron következő választások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 

azonban a szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok meghatározott 

létszám alá csökkenése miatt lehetséges, hogy a Képviselő-testületnek 

további póttagokat kell választania.  

Amennyiben Ön a törvény által előírt feltételeknek megfelel (választójoggal 

rendelkező magyar állampolgár, állandó kerepesi lakcímmel rendelkezik, 

Önnel szemben kizáró ok nem áll fenn) és szükség esetén szerepet tud vállalni 

a szavazatszámláló bizottság munkájában, kérem, hogy a mellékelt 

nyilatkozatot kitöltve 2019. április 15. napjáig a hvi@kerepes.hu e-mail 

címre szíveskedjen megküldeni, vagy személyesen leadni a hivatal 

ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.). 

Amennyiben a Képviselő-testület dönteni fog a szavazatszámláló bizottságok 

tagjaival kapcsolatban, haladéktalanul értesítjük. 

 

Kerepes, 2019. április 8. 

Köszönettel: 

 

dr. Kiss Béláné  

HVI vezető 
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NYILATKOZAT 

Alulírott  

név:.................................................................................................................................. 

állandó lakóhely:.............................................................................................................. 

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

személyazonosító jel:........................................................................................................ 

elérhetőség:...................................................................................................................... 

 

szavazatszámláló bizottsági tagnak - póttagnak jelentkezem. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (Ve.) 17. § (1) a) pontjában és a (2) bekezdésében, ehhez kapcsolódóan az 

országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Ogyv.) 2. § (3) 

bekezdésében, valamint a Ve. 18. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok velem 

kapcsolatban nem állnak fenn, illetve vállalom, hogy megválasztásom esetén amennyiben a 

későbbiekben az alább meghatározott kizáró okok hatálya alá kerülök, úgy erről a változásról 

haladéktalanul és írásban értesítem a Helyi Választási Iroda vezetőjét. 

 

Ve. 17. § (1) a) a szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a 

településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a 

közös hivatalhoz tartozó bármely településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben 

szereplő választópolgár lehet tagja. 

(2) A választási bizottság választott tagja és a Nemzeti Választási Bizottság megbízott tagja az 

lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

Ogyv. 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, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. 

 

Kerepes, 2019. .............................. 

................................................. 

aláírás 


