NYILATKOZAT
Alulírott (név) …………………………………………………………………………………………………..
(anyja neve: …………….....……….………………. születési hely, idő: ..…………………..……………..
lakcím: …………………………………………………………………………………… ) kijelentem, hogy:
a)

az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a szavazatszámláló bizottsági
tagságot Pécs M.J.V. Önkormányzata Közgyűlése által történő megválasztásom esetén
vállalom

b)

nem vállalom

választójogosultsággal rendelkezem, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a
továbbiakban: Ve.) 18. §-a értelmében a szavazatszámláló bizottsági tagsággal szemben
összeférhetetlenségi ok a személyemmel kapcsolatban
fennáll

nem áll fenn

A szavazatszámláló bizottság választott tagja csak Pécsett lakcímmel rendelkező,
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet.
Nem lehet tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik
választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati
jogviszonyban álló személy, valamint a jelölt.
Nem lehet a bizottság választott tagja – az előbbieken túl – párt tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója. Továbbá,
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, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.1
c)

Összeférhetetlenségi ok felmerülése esetén köteles vagyok azt haladéktalanul jelezni Pécs
Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda vezetőjének.

d)

A szavazatszámláló bizottságok tagjai választásáról szóló előterjesztésnek Pécs M.J.V.
Önkormányzata Közgyűlése nyilvános ülésén történő tárgyalásához
hozzájárulok

nem járulok hozzá

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megbízatásom időtartama alatt Pécs Megyei Jogú Város Helyi
Választási Iroda a jelentkezési lapon szereplő személyes adataimat a szavazatszámláló
bizottságban való közreműködés céljából nyilvántartsa.2 Jogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Pécs, …… év ………..……. hó……nap.
aláírás
Az „egyéb közigazgatási szervvel … más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy” alatt
értendők a különböző közfoglalkoztatásban alkalmazottak is, ha a választókerület területére kiterjedő
illetékességgel rendelkező szervvel állnak jogviszonyban. Így összeférhetetlenséget alapoz meg
közfoglalkoztatásban álló személyek esetében az is, ha az önkormányzattal állnak ilyen típusú jogviszonyban.
2 Szavazatszámláló bizottsági tagnak történő meg nem választás esetén a választási iroda a közölt adatokat
nyilvántartásaiból törli.
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JELENTKEZÉSI LAP

3

Személyi adatok:
Név: ______________________________________________________________________
Születési név: _______________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Születési hely, idő: ___________________________________________________________
Lakcímkártya hátoldalán szereplő Személyi azonosító: __ -__ __ __ __ __ __-__ __ __ __
Adóazonosító jel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Társadalombiztosítási azonosító jel: __ __ __ __ __ __ __ __ __
Lakcím:
irányítószám: ______ település: ________________________________
utca: _____________________________________ hsz./em./ajtó: _____________________
Egyéb kapcsolattartásra vonatkozó adatok:
Otthoni telefonszám: ____________________ Mobiltelefon: __________________________
Email cím: _________________________________________________________________
Munkahelyi adatok:
Közfoglalkoztatási programban veszek részt:4
Nyugdíjas vagyok:4

igen

igen

nem

nem

Nyugdíjas törzsszám: __ __ __ -__ __ __ __ __ -__
Munkahely neve: ____________________________________________________________
Munkahely címe: ____________________________________________________________
Munkahelyi telefonszám: _______________________
Szavazatszámláló bizottsági tagnak történő meg nem választás esetén a választási iroda a közölt adatokat
nyilvántartásaiból törli.
4 Kérjük válasszon!
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A szavazatszámláló bizottságban való közreműködést vállalom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
szavazatszámláló bizottsági taggá választ, úgy megbízatásom ideje alatt köteles vagyok minden
választási eseményt megelőzően felkészítő oktatáson, valamint a választási esemény napján a
szavazatszámláló bizottság munkájában részt venni.
Tudomásul veszem továbbá, hogy taggá vagy póttaggá történő megválasztásom esetén
megbízatásom a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig
tart.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a megbízatásom időtartama alatt a Pécs M.J.V. Helyi Választási Iroda a
jelentkezési lapon szereplő személyes adataimat a szavazatszámláló bizottságban való
közreműködés céljából nyilvántartsa. Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Pécs, …… év ………..……. hó……nap.

aláírás
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