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úgy nyilatkozom, hogy a Csókakői / Csákberényi / Sörédi Helyi Választási Bizottság 
tagjakívánok lenni. 

A  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenségi ok velem szembe nem áll fenn.1 

Vállalom, hogy amennyiben velem kapcsolatban összeférhetetlenség ténye merülne fel, 
azt a Helyi Választási Iroda vezetőjével haladéktalanul közlöm. 

 

………………………………………., 2019. …………………………….. 
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18. § (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 hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos 
katona, 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. 
(3) *  Az (1) bekezdés f) pontja szerinti összeférhetetlenségi ok nem vonatkozik 
a) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjára, ha az egy szavazókörrel rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével az országgyűlési 
egyéni választókerület területén fekvő településen működő helyi választási bizottság tagjává választják, valamint 
b) az egy szavazókörrel rendelkező településen működő helyi választási bizottság kivételével az országgyűlési egyéni választókerület területén fekvő településen működő helyi választási 
bizottság tagjára, ha az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjává választják. 
(4) *  A választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a megválasztása előtt, a megbízott tag a megbízásakor írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem 
áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő 
választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén. 
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