
F E L H Í V Á S 

 

Tisztelt Letenyei Választópolgárok!  

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke az 

országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását – 2/2018. (I. 11.) KE határozatában – 2018. 

április 8. napjára tűzte ki.  

Fentiekre tekintettel a letenyei Helyi Választási Iroda a Letenye város szavazóköreiben működő 

szavazatszámláló bizottságokba tagok jelentkezését várja.  

Jelentkezési határidő: 2018. február 16. (péntek). 

A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt 

szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások 

tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás 

törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörében eljárva 

ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról, 

dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben, megszámlálja a szavazatokat és megállapítja a 

szavazókörben a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet állít ki. 

Szavazatszámláló bizottság választott tagja az a választópolgár lehet, aki  

 letenyei lakcímmel rendelkezik,  

 a központi névjegyzékben szerepel, és 

 az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.  

Nem lehet a szavazatszámláló bizottságnak 

1. tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási 

bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló 

személy, valamint jelölt; 

2. választott tagja: az 1. pontban 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.  

Kérem, hogy aki szavazatszámláló bizottság tagjaként részt szeretne venni a választások 

lebonyolításában és vele szemben összeférhetetlenségi, illetőleg kizáró ok nem áll fenn, a Letenyei 

Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál jelentkezni szíveskedjen. A 

jelentkezési lap a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási időben 

személyesen átvehető vagy a www.letenye.hu honlapról letölthető. 

  

 dr. Tokorcsi Katalin s.k. 

 a Helyi Választási Iroda Vezetője 

 

http://www.letenye.hu/


Jelentkezési lap 

szavazatszámláló bizottsági tagok részére 

 

Név 

 

………………………………………………………………… 

 

Lakcím 

 

………………………………………………………………… 

 

Levelezési cím 

(kérjük a megfelelő választ 

„x”-szel jelölni) 

□ megegyezik a lakcímmel 

□ a lakcímtől eltérő: ……………………………………........... 

 

Személyi szám 

 

………………………………………………………………… 

 

Telefonszám 

 

………………………………………………………………… 

 

E-mail-cím 

 

………………………………………………………………… 

 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben meghatározott 

összeférhetetlenségi, kizáró okokat megismertem, és kijelentem, hogy személyemmel, 

illetőleg esetleges szavazatszámláló bizottsági tagságommal kapcsolatos összeférhetetlenségi, 

kizáró ok nem áll fenn. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak megfelelnek. A fenti 

adataimban bekövetkezett változást a letenyei Helyi Választási Iroda felé haladéktalanul 

köteles vagyok bejelenteni. 

Tudomásul veszem, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak személyére a 

Helyi Választási Iroda vezetője tesz indítványt. Az indítványról Letenye Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete egy szavazással dönt, a Helyi Választási Iroda 

vezetőjének indítványához a képviselő-testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem 

nyújtható be. A képviselő-testület a döntését minősített többséggel hozza meg. 

 

Letenye, 2018. …………………………….. 

 

 ………………………………………………… 

 aláírás 



Tájékoztató 

a szavazatszámláló bizottság választott tagjával szemben fennálló összeférhetetlenségi, 

kizáró okokról 

Alaptörvény  

 XXIII. cikk (1) bekezdése: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, 

hogy az országgyűlési képviselők választásán választható legyen.  

 XXIII. cikk (6) bekezdés első mondata: Nem rendelkezik választójoggal az, akit 

bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság 

a választójogból kizárt.  

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. § (3) bekezdése: 

az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján 

szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését 

tölti.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  

 17. § (1) bekezdés a) pontja: a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.  

 17. § (2) bekezdése: a választási bizottság választott tagja az lehet, aki az 

országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.  

 18. § (1) bekezdése: 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 személy, valamint 

jelölt.  

 18. § (2) bekezdése: 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. 

 


