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TájékozTaTó
az IGazoLáSSaL TÖRTéNŐ SzaVazáSRóL

A 2010. április 11-ei országgyűlési képviselő-választáson lehetőség 
van igazolással történő szavazásra.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakhelyétől távol kíván 
szavazni, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda (HVI) 
vezetőjétől kizárólag az első fordulót megelőzően kérhet igazo-
lást. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 
2010. április 9-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Népesség-
nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, 2030 Érd, Budai u. 8.), 
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. április 6-áig 
megérkezzen a választási irodához.

A választópolgár az igazolást MINDkéT FoRDULóRa ugyanazon 
a nyomtatványon kapja meg. Az igazolás iránti kérelem-nyomtat-
vány letölthető a honlapról (www.erd.hu). 

Igazolás telefaxon és e-mailben NEM kéRHETŐ!
Az a választópolgár, aki igazolást kapott, 2010. április 8-án 16.00 
óráig kérheti a lakcíme szerinti névjegyzékre történő visszavé-
telét, az igazolás egyidejű leadásával. A választópolgár ezt egy 
alkalommal teheti meg.

Az igazolással csak azon a településen lehet szavazni, amelyet az 
igazoláson feltüntettek, és csak az igazolással szavazásra kijelölt 
szavazókörben. 

A választópolgár a választást megelőzően azon a településen, ahol 
a választás napján tartózkodik, a helyi választási iroda vezetőjénél 
kérheti felvételét az erre kijelölt szavazókör névjegyzékébe az iga-
zolás leadásával. A szavazás napján az erre kijelölt szavazatszámlá-
ló bizottság veszi fel a névjegyzékbe a választópolgárt.

PLakáT kIHELYEzéSéNEk SzaBáLYaI

A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek enge-
dély nélkül készíthetnek plakátot.

Plakát: választási falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, 
zászló, embléma a hordozóanyagtól függetlenül.

Plakát – az alábbiak kivételével – korlátozás nélkül elhelyezhető:
–  Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, 

a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulá-
sával lehet.

–  Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén 
plakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rende-
letben megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelye-
zésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

–  A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhe-
lyezésére a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkal-
mazni.

A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő 
szervezet plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a 
szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani. 

A plakátok eltávolításának végső időpontja 2010. május 25.!

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 
8. §-a rendelkezik a hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértésről, 
mely szerint: aki

a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja,
b) hirdető-berendezést, hirdetőtáblát e célra ki nem jelölt helyen 

létesít vagy helyez el,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Azt a dolgot, amelyre nézve az (1) bekezdés b) pontjában meg-
határozott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügy-
intézője, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Választási Iroda

a SzaVazáSHoz SzÜkSéGES okMáNYok

Az országgyűlési képviselők választásán Ön csak éRVéNYES okmá-
nyokkal szavazhat! Ezek lehetnek: 

–  a lakcímet tartalmazó (régi) személyi igazolvány, vagy
–  lakcímigazolvány éS személyazonosító igazolvány, vagy
–  lakcímigazolvány éS útlevél, vagy
–  lakcímigazolvány éS a kártya formátumú vezetői engedély 

(jogosítvány).

Ha a régi típusú személyi igazolvány tulajdonosa 2000. január 1. óta új 
lakcímet létesített, a régi típusú igazolvány mellett be kell mutatnia a 
lakcímigazolványt is.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben lakóhelye nincs és csak tartóz-
kodási hellyel (ideiglenes lakcím) rendelkezik, ellenőrizze lakcímiga-
zolványa érvényességi dátumát. Amennyiben a kártya 2010. április 11. 
előtt lejár, és azt az Okmányiroda Népesség-nyilvántartó Csoportjánál 
(Érd, Budai u. 8.) nem újítja meg, nem vehet részt a választáson.  

kérjük, időben ellenőrizze igazolványainak érvényességét!

Választási Iroda

kÜLkéPVISELETI SzaVazáS

A 2010. évi országgyűlési képviselő-választások során lehetőség nyílik 
arra, hogy a szavazás idején külföldön tartózkodók a Magyar Köztár-
saság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazzanak. A külkép-
viseleti névjegyzékbe való felvétel a választópolgár lakcíme szerinti 
jegyzőnél kérhető. A külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel 
személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megha-
talmazással rendelkező meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben 
kérhető, amelynek legkésőbb 2010. március 19-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a választópolgár lakcíme szerinti jegyzőhöz. 
Kérelemnyomtatvány igényelhető a jegyzőtől, vagy letölthető az Inter-
netről (www.valasztas.hu; www.erd.hu).
A választás első fordulójára külföldön 2010. április 4-én (az amerikai 
kontinensen 2010. április 3-án), a második fordulóra a hazai választás 
napján, azaz április 25-én (az amerikai kontinensen 2010. április 24-
én) kerül sor.       
  Választási Iroda

kéPVISELŐjELÖLT ajáNLáSa

A 2010. április 11-ei országgyűlési képviselő-választáson az egyéni 
választókerületben független jelöltek és pártjelöltek indulhatnak. 
Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ahhoz, hogy valaki 
jelöltként indulhasson 750 választópolgár ajánlását kell meg-
szereznie. 
Az ajánlószelvények az értesítőkkel együtt február 8. és 12. 
között kerülnek kipostázásra a választópolgárokhoz. 
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választóke-
rületben van (Pest megyei 8. számú Országgyűlési Egyéni Választó-
kerület – OEVK – területe: Érd, Százhalombatta, Diósd).

jelöltet ajánlani 2010. március 19-én 16.00 óráig lehet.

Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és 
utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját (melyet a lakcímkár-
tya tartalmaz), az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő 
szervezet(ek) nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánló-
szelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírni. 
Jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a 
jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. Az 
ajánlás nem vonható vissza.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet 
gyűjteni.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:

–  munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munka-
végzési kötelezettség teljesítése közben,

–  a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati 
viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati 
feladat teljesítése közben,

–  tömegközlekedési eszközön,
–  állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

érvénytelen az ajánlás, ha a választópolgár ugyanazt a jelöltet 
többször ajánlotta, vagy több jelöltet is ajánlott; továbbá ha azt 
nem a hivatalos ajánlószelvényen adták le, vagy nem szabályosan 
töltötték ki az ajánlószelvényt. 
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
(OEVB) az ajánlószelvényeket ellenőrzi.

az ajánlásért az ajánlónak, vagy rá tekintettel másnak előnyt 
adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg 
előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos!

Választási tudnivalók
dási rendünkben van a hiba, 
amely már azt eredményezte, 
hogy adósságunk a 10 milli-
árd forint közelébe került, ami 
minden egyes lakosra, beleért-
ve a csecsemõket is, 100 000 
Ft-ot meghaladó adósságot 
jelent, amelyet – ne legyenek 
kétségeink – nekünk, érdi pol-
gároknak kell visszafizetni. 
A felduzzasztott tanácsadói 
testület, a különálló gazdasági 
társaságokba kiszervezett fel-
adatok átláthatatlanná tették a 
folyamatokat mindenki számára. 
A közérthetõbb elõterjesztések 
iránti igényünk sosem teljesült, 
pedig a „fehér könyv” kapcsán 
pontosan követték ezt a tech-
nológiát. Nem valósul meg a 
költségvetéssel szembeni két 
számviteli irányelv, az átlát-
hatóság és az összevethetõség 
irányelve sem. Ezek hiánya is 
gátolja a képviselõket, hogy 
egyszerû eszközökkel észre-
vegyék, ha például városunk 
büszkesége, a Gárdonyi iskola 
több mint félmilliárd forinttal 
többe kerül, és mivel beruhá-
zásain projektszintû érthetõ és 
nyilvános ellenõrzése (folyama-
tos terv/tény összevetés) nem 
létezik, ez a helyzet bármelyik 
futó nagyberuházásunknál 
elõfordulhat.

– Tudomásul kell venni, a 
költségvetés közügy, ame-
lyet közérthetõen kell tálalni. 
A jelenlegi adósságállomány 
rövid távon nem kezelhetõ, de 

azonnal hozzá kell kezdeni, 
mert minden perc drága. Ehhez 
minden megtakarítható fillért 
fel kell kutatni, ezzel csökken-
teni lehet a költségvetési hiány 
mértékét, önkorlátozást kell 
elrendelnünk, a pénzügyi stabi-
litás eléréséig pedig a halasztha-
tatlan beruházásokon túl csak 
megtérülõ beruházásokat lehet 
engedélyezni. Haladéktalanul 
ki kell dolgozni a városi ipar-
támogatási politikát, melyben 
kijelöljük egy hatékony, támo-
gatható, jelentõs bevételt hozó 
helyi ipari szolgáltató park meg-
valósításának feladatait. 

Csõzik László, az SzDSz 
frakcióvezetõje:

A költségvetési hiány pesszi-
mizmusra ad okot, és sokko-
ló élmény volt szembesülni a 
számadatokkal. Nem haszon-
talanok az önként vállalt fel-
adatok, de csínján kell bánni 
velük, és nagy körültekintést 
igényel a 2,6 milliárd lefaragása. 
Szûkösek a lehetõségek, ennek 
ellenére nem lehet az oktatá-
si rendszerhez hozzányúlni. 
Érden luxus fesztivált szervez-
ni, és külsõ segítség nélkül a 
város nem képes kihúzni magát 
a bajból. A jövõben törleszteni 
kell a hiteleket, beszûkül a moz-
gástér, és az sem jelenthet meg-
nyugvást, hogy a többi nagyvá-
ros is ebben a helyzetben van. 
Önkormányzati reformra és 
önkormányzati konszolidációra 
van szükség – mondta Csõzik 
László. Papp jános

(Folytatás a 3. oldalról)

Érvek a fejlesztések mellett és ellen

Kérdések és válaszok
A közgyűlésen számos interpelláció hangzott el. Miskolczi Katalin kifogásolta, 
hogy az újonnan elkészült tanuszodához nem építettek megfelelő számú 
parkolót, ami szerinte veszélyezteti a gyerekek testi épségét, mert autóbuszok 
parkolnak az említett területen. A képviselő megkérdezte, hogyan kártalanítják 
a bevétel kiesése miatt azokat az üzlettulajdonosokat, akiknek üzlete előtt 
nem tudnak majd megállni az általuk kialakított parkolóhelyeken a vásárlók. T. 
Mészáros András polgármester közölte, a téren közterületen vannak kialakítva a 
parkolóhelyek, ezekhez nincs közük a vállalkozóknak. 

Varga László túlzottnak tartotta az Érdi Városi Televízió által szervezett magyar 
kultúra napi rendezvényt, mert – véleménye szerint – háromszoros áron valósult 
meg a rendezvény, ugyanakkor kifogásolta, miért nincs aláírva a közművelődési 
szerződés.

T. Mészáros András közölte, csak a költségvetés elfogadása után köthetik meg 
a rendezvények szervezéséről és lebonyolításáról szóló közművelődési szerződést 
a városi televízióval. A gazdasági társaság bármikor elszámol a rendezvények 
költségeivel – mondta a polgármester. A képviselő és a közgyűlés nem fogadta 
el az interpellációra adott választ.

Döcsakovszky Béla az iránt érdeklődött, hogy a jegyző ellenjegyezte‑e a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolánál végzett munkálatokról szóló szerződéseket, 
és felsorolt több szerződést, amelyeken – véleménye szerint – nem szerepelt a 
jegyző aláírása. Kérdésére 15 napon belül írásban kap választ.

Tímár Istvánné megkérdezte, a polgármester mikor tesz feljelentést hűtlen 
kezelés miatt a Gárdonyi Géza Általános Iskola beruházásánál tapasztalt költ‑
ségnövekedés miatt. T. Mészáros András kijelentette, csak az újabb szakértői 
vizsgálat eredményének az ismeretében tehet feljelentést ismert vagy ismeret‑
len tettes ellen.

Jakab Béla a Vörösmarty Mihály Gimnázium akadálymentesítési tervezési 
összegek nagyságrendjét kifogásolta, és feltette a kérdést, nem történt‑e fiktív 
szerződéskötés. T. Mészáros András közölte, tizenöt napon belül írásban ad 
választ az interpellációra.
 –papp– 


