
XX. évfolyam, 2010. március 25.Érdi Újság4

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  igazolást.  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 FoRDUló-
Ra ugyanazon a nyomtatványon kapja meg. Az igazolás iránti 
kérelem‑nyomtatvány 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 
visszavételét, 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, ez Érden a 3. számú szavazókör. 
a szavazókör címe: Szakorvosi Rendelőintézet Érd, Alsó utcai 
bejárat felől

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 igazolás 
leadásával.  A szavazás  napján  az  erre  kijelölt  szavazatszámláló 
bizottság veszi fel a névjegyzékbe a választópolgárt.

a szaVazásHoz szÜkségEs okMáNYok

Az országgyűlési képviselők választásán Ön csak éRVéNYEs 
okmányokkal 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 tartózkodási hellyel (ideiglenes lakcím)  rendelkezik, 
ellenőrizze  lakcímigazolványa  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!

lakcímmel nem rendelkezők figyelmébe!

Az  a  választópolgár,  akinek  nincs  lakcíme,  csak  akkor 
gyakorolhatja  választójogát,  ha  településszintű lakóhelyet 
létesített.  A  településszintű  lakóhellyel  rendelkező 
választópolgárok a helyi választási  iroda vezetője által kijelölt, 
3. számú szavazókörben, a szakorvosi Rendelőintézetben 
– az alsó utca felől - szavazhatnak.

Választási Iroda

Pest megye 8. sz. oEVk jelöltjei
(Diósd – Érd – Százhalombatta)

Dr. aradszki andrás
Fidesz–KDNP

 klimsa arthur
Torgyán Kisgazda Koalíció

 süle-szigeti gábor
Jobbik

 Tóbiás józsef
MSZP

Választási Iroda

MozgóURNa IgéNYBEVéTElE

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. 
A mozgóurnát a szavazás előtt a Helyi Választási Irodától, a 
szavazás napján pedig az illetékes Szavazatszámláló Bizottságtól 
lehet  kérni. Mozgóurna  kérelemhez  nyomtatvány  letölthető  a 
www.erd.hu internetes oldalról.

FIgYElEM!!! Mozgóurna csak írásban kérhető! A mozgóurnára 
vonatkozó  kérelmet  a mozgásában gátolt választópolgárnak 
kell aláírnia,  de  azt  természetesen  nem  kell  személyesen 
eljuttatnia  a  választási  irodához.  Ezt  megteheti  postán  vagy 
megbízottja által.  

Felhívjuk  a  választópolgárok  figyelmét,  hogy amennyiben 
a választás napján nem a lakcímigazolványukon szereplő 
címen tartózkodnak, és mozgóurnát kérnek, a lakóhelytől 
eltérő településen történő szavazáshoz igazolást is kell 
kérniük!

Helyi Választási Iroda

8. száMú oRszággYűlésI EgYéNI VálaszTókERÜlETI 
VálaszTásI BIzoTTság

a VálaszTásI BIzoTTság TagjaI

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

Póttagok
Tóthné Zsohár Ildikó

dr. Pintér Pál

Delegált tagok
Antal Gábor (MSZP)

Zrinszki Mónika (Jobbik)
Eöry Örs (FIDESZ‑KDNP)

a Választási Bizottság székhelye

Polgármesteri Hivatal, Érd, Alsó u. 1.

információk

Örömmel jelentem, hogy 2010. feb-
ruár 10-én közösen kezdett munkánk 
az ajánlócédulák gyűjtése sikeres 
volt. Közel tizenháromezren gondol-
ták úgy, hogy a Fidesz–KDNP párt-
szövetség jelölését támogatják. Ez a 
szám egyedülálló a választókerület 
történetében egy igen erős bizalmat 
és elkötelezettséget sejtet a nemzeti 
ügyek mellett, amire hazánk jelenle-
gi nehéz helyzetében nagy szükség 
van. 

Õszintén köszönöm mindazok 
szíves segítségét, akik ajánlószelvé-
nyükkel támogatták képviselőjelölt-
ségemet! 

Köszönöm az Fidesz, a KDNP és 
a civil önkéntesek áldozatos, igen 
nehéz körülmények között, hóban, 
fagyban és viharban végzett munká-
ját, amely nélkül Érd, Százhalombatta 
és Diósd polgárai nem tudták volna 
támogatásukat ilyen nagy számban 
kifejezni. 

Ígérem, hogy választási győzel-
mem esetén a következő négy évben 

Köszönet

Tisztelt Polgárok!

minden erőmmel és képességemmel 
azon leszek, hogy a nemzet, az ország 
és a választókerületem javát előmoz-
dítsam és közös érdekeinket képvi-
seljem a magyar Országgyűlésben. 

Ezúton is kérem, hogy voksaikkal 
támogassanak, listán pedig a Fidesz-
KDNP-re szavazzanak az április 11-i 
választásokon!

dr. Aradszki András
a Fidesz–KDNP

országgyűlési képviselőjelöltje


