
 
JELENTKEZÉSI LAP 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRE 
 
Jelen jelentkezési lap benyújtásával kívánok megválasztott tagnak jelentkezni az 
országgyűlési képviselők 2022. évi választásának kitűzését követően megválasztásra kerülő 
kistarcsai szavazatszámláló bizottságok egyikébe. 
 
név: 
………………………………………………………………………………………………… 

születési hely és idő: 
…………………………………………………………………………………………………. 

anyja neve: 
………………………………………………………………………………………………… 

személyi azonosító szám (nem a személyi igazolvány száma): 
…………………………………………………………………………………………………. 

telefonszám: 
…………………………………………………………………………………………………. 

lakcím (a lakcímkártyán szereplő állandó lakóhely):  
………………………………………………………………………………………………… 
 
A háztartásomban rendelkezem gépjárművel, amelynek igénybevételével településen belül 
bármely szavazókörben tudok szavazatszámláló bizottsági feladatot végezni. (Kérjük, X-szel 
jelölje!)  igen    nem  
 
A jelentkezési lap aláírásával: 

 Kijelentem, hogy kistarcsai állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 
vagyok.  

 Kizáró okok velem szemben nem állnak fenn. 
 Megválasztásom esetén amennyiben a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 18. §-ban foglalt feltételek valamelyike velem szemben fennáll, annak tényét 
haladéktalanul bejelentem a Helyi Választási Iroda vezetője részére. 

 Kijelentem, hogy önkéntesen, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, 
hogy személyes adataimat, az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból az 
Adatkezelő kezelhesse. 

 A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok 
megkereséséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját megismertem és az abban 
foglaltakat megértettem. 

 
 
Kistarcsa, 2022 ...................... (hó) ......... (nap) 
 

…………………………………… 
sajátkezű aláírás 

 



Jelen jelentkezési lapot személyesen vagy postai úton kell a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
HVI (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) részére benyújtani. Beérkezési határidő: 2022. 
január 31. napja 16 óra. (A később beérkező jelentkezéseket és az e-mailben beküldött 
lapokat nem áll módunkba figyelembe venni.) 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. februári ülésén választja meg a 
bizottsági tagokat, amelyről a Helyi Választási Iroda minden jelentkező számára értesítést 
küld. 
 
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok 
kötelesek megválasztásukat követően esküt tenni, és minden választás és népszavazás előtt 
egy félkészítő képzésen részt venni. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokból 
minden választás és népszavazás előtt a választási iroda vezetője állítja össze az egyes 
bizottságokat (vagyis a megválasztás nem jelenti automatikusan a bizottsági munkában 
való részvételt). 
 
Felhívjuk továbbá a jelentkezők figyelmét, hogy a szavazatszámláló bizottsági munka a 
szavazás napján a szavazókörben hajnal 5 óra 30 perc körüli időben kezdődik, és a 
szavazóköri eredmény megállapításáig (adott esetben késő éjszakai időpontig) tart. Kérjük, 
csak akkor adja le jelentkezését, ha életkorára, egészségi állapotára és foglalkozására 
figyelemmel vállalni tudja az egész napos aktív jelenlétet. 
 
Kizárási okok, mely alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. § szerint: 

a) a köztársasági elnök, 
b) a háznagy, 
c) képviselő, nemzetiségi szószóló, polgármester, 
d) alpolgármester, 
e) jegyző, 
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, 
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses 

katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó 
önkéntes tartalékos katona, valamint 

h) jelölt, 
i) párt tagja, 
j) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, 
k) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, 
l) 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. 

 
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok 
megkereséséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató elérhető a kistarcsa.hu weboldalon. 


