HIRDETMÉNY
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2014. MÁJUS 25. NAPJÁRA KITŰZÖTT VÁLASZTÁSA
KAPCSÁN VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOKBA TÖRTÉNŐ DELEGÁLÁSRÓL

Tisztelt Jelölőszervezetek!
Az Európai Parlament tagjai 2014. évi választásának a napja: 2014. május 25.
A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2014. május 9-én 16.00 óráig lehet
bejelenteni. E választáson a Bajai Polgármesteri Hivatalnál a Bács-Kiskun Megyei 06. sz. OEVK Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB), továbbá bajai harminckét szavazókör
szavazatszámláló bizottságaiba (a továbbiakban: SZSZB) delegálhatóak tagok (a továbbiakban az OEVB és az
SZSZB együtt: választási bizottság).

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. § (4) bekezdése értelmében,

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat. A Ve. 18. § (1)
bekezdése kimondja, hogy 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 személy, valamint
h) jelölt.
A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi.
Javasolt – de nem kötelező, bármely a Ve. szerinti adattartalommal (megbízó neve, valamint a megbízott
neve, magyarországi lakcíme és személyi azonosítója) rendelkező írásban történő delegálás megfelelő – a
jelen hirdetmény mellékletét képező letölthető nyomtatványok használata és az azon történő delegálás.
Kérem, hogy a megbízás megbízottanként kettő-kettő, az összeférhetetlenségi nyilatkozat
megbízottanként egy-egy eredeti példányban kerüljön benyújtásra. A megbízott eskü/fogadalomtételét követően az egyik megbízólevelet az eskü-/fogadalomtételre utaló záradékkal visszakapja.
Megbízás az OEVB-be
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete által választott tagokon felül az OEVB további egy-egy tagját a
választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a választókerületben induló független
jelöltek bízzák meg (Ve. 28. § (1) bekezdés). Az OEVB tag megbízását az OEVB elnökénél kell bejelenteni a
Ve. 30. § (1) bekezdése értelmében.
A megbízott tagnak nyilatkoznia kell arról is, hogy a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okok vele
szemben nem állnak fenn.
Az OEVB-be megbízott tag a megbízását követő öt napon belül a polgármester előtt az egyes közjogi
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat; jogait
az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja (Ve. 37. § (1)-(2) és (4) bekezdés).
Megbízás az SZSZB-be
A szavazatszámláló bizottságokba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a
független jelöltek minden SZSZB-be két-két tagot bízhatnak meg.
A Ve. 30. § (1) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda
vezetőjénél kell bejelenteni.
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Az SZSZB tagja és póttagja legkésőbb a szavazást megelőző második napon (azaz legkésőbb 2014. május 23.
16:00-ig) esküt vagy fogadalmat tesz a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és
fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel; jogait az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja
(Ve. 37. § (1)-(2) és (4) bekezdés).
Baja, 2014. április 30.
dr. Papp Zoltán s. k.
HVI/OEVI vezető

2

