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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 hirdetőberendezés elhelye-
zésére 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) hirdetőberendezést, 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

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. Jelöl-
tet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Ahhoz, hogy valaki jelöltként 
indulhasson 750 választópolgár ajánlását kell megszereznie. 
Az ajánlószelvények az értesítőkkel együtt február 8. és 12. között 
kerülnek kipostázásra a választópolgárokhoz. 
Jelöltet ajánlhat az a választópolgár, akinek lakóhelye a választókerü-
letben van (Pest megyei 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
– OEVK – területe: Érd, Százhalombatta, Diósd).

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

Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utóne-
vét, lakcímét, személyi azonosítóját (melyet a lakcímkártya tartalmaz), 
az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet(ek) nevét, 
illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló válasz-
tópolgárnak 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 gyűj-
teni.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:

–  munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg 
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési 
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 több-
ször 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

8. számú országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság

Az OEVB a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek 
alárendelt szerve, amelynek elsődleges feladata a választási ered-
mény megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének 
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a válasz-
tás törvényes rendjének helyreállítása. 

A választási bizottság választott tagokból és a választókerüle-
tekben jelöltet vagy listát állító pártok, illetve a független jelöltek 
által megbízott, delegált tagokból áll. A választott tagokat (3 fő + 
póttagok) a megyei közgyűlés választja meg. 

A bizottság ellenőrzi a jelöltajánlásokat, nyilvántartásba veszik 
a jelölteket és a listákat, jóváhagyja a választókerület szavazólapjá-
nak adattartamát. A szavazatszámláló bizottság által megállapított 
szavazóköri eredmények összesítésével megállapítja és közzéte-
szi a választás választókerületi eredményét. Elbírálja a választás 
eredménye elleni kifogásokat. Kiadja a megválasztott képviselő 
megbízólevelét.

A választási bizottság működésének tartalma alatt hatóságnak, 
tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek. A választási szerv 
testületként működik, határozatainak érvényességéhez a tagok 
többségének jelenléte és a jelenlévő tagok többségének azonos 
tartalmú szavazata szükséges. A választási szervet az elnök kép-
viseli.

a Választási Bizottság tagjai

 dr. Csigi Zsolt  elnök
 Mádainé dr. Kovács Judit  elnökhelyettes
 dr. Fodor Nikolett  tag

Póttagok
Tóthné Zsohár Ildikó

dr. Pintér Pál

a Választási Bizottság Székhelye

Polgármesteri Hivatal
Érd, Alsó u. 1.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tanulmányi ösztöndíjban részesülő diákok, hallgatók figyelmét, hogy  az Érd 
Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíja további folyósításához 

• az iskolalátogatási igazolás/ hallgatói jogviszony-igazolás,
• a tanulmányi eredmény igazolása 

benyújtási határideje: 2010. február 28.

Az igazolásokat ügyfélfogadási időben a Humánpolitikai Irodán (Polgárok Háza 110. 
szoba), illetve az Ügyfélszolgálati Irodán (hétfőtől péntekig munkaidőben) lehet benyúj-
tani.

VÉRADÁS A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezetének Budaörs-Érd-Száz-
halombatta helyi szervezete véradást szervez Érden.

Időpont: 2010. március 3. szerda 10 és 18 óra között  
Cím: Érd Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet,  Érd, Felső utca 39. 

A véradásra feltétlenül hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, 
valamint társadalombiztosítási kártyájukat. 
A véradás helyszínét az Érd Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete ingyen 
biztosítja számunkra, a postai értesítőket az önkormányzat segítségével juttatjuk el a 
donoroknak, segítségüket ezúton is köszönjük.
A szervezési munkákban Janzsó Mónika önkéntesünk segíti a vöröskereszt munkáját. 
Áldásos tevékenységük teszi lehetővé sok-sok ember gyógyulását, gyógyszerhez jutását. 
Kérjük, jöjjön el Ön is, adjon vért, és segítsen, hogy segíthessünk mi is!
 Margittai Adrien, Vöröskereszt +36 70 933 86 34

információk

Amplifon Hallásszalon
Budaörs, Szabadság út 14.
www.amplifon.hu

Ingyenes hallásszűrés 
Budaörsön

Egészsége megőrzése érdekében ingyenes hallás szűrést 
szervezünk 2010. február 1-től április 30-ig
az Amplifon Hallásszalonban.

Hívja a 
(06–23) 428–255-ös 
telefonszámot!


