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F E L H Í V Á S 
 

 

Tisztelt zalaegerszegi Választópolgárok! 

 

A Köztársaság Elnök az országgyűlési képviselők választását 2018. április 8. napjára tűzte ki. 

A zalaegerszegi Helyi Választási Iroda vezetője az országgyűlési képviselők 2018. évi 

általános választásának lefolytatásához  

 

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. 

 

A választáson Zalaegerszeg szavazóköreiben szavazatszámláló bizottságok működnek.  

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. 

 

Szavazatszámláló bizottság választott tagja az lehet, aki 

 zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkezik, 

 a központi névjegyzékben szerepel, 

 az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat. 

 

Szavazatszámláló bizottság választott tagja nem lehet 

 a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási 

bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati 

jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. 

 Nem lehet a választási bizottság választott tagja:  

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 a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, jelentkezni szíveskedjen a 

zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) működő Helyi 

Választási Irodánál. 

Jelentkezési határidő: 2018. február 15. 

A Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatal II. emeleti 218. sz. és 

219. sz. irodáiban, hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-14.00 óra 

között várják a jelentkezőket. 
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A személyes megjelenés alkalmával összeférhetetlenségi nyilatkozat kerül kitöltésre, 

melyhez személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya is szükséges. 

 

 

 

          dr. Kovács Gábor sk. 

                        címzetes főjegyző,  

  a Helyi Választási Iroda vezetője 


