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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  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-ig megérkezzen a választási irodához.

A  választópolgár  az  igazolást  MINDkéT FoRDULó-
Ra ugyanazon a nyomtatványon kapja meg. Az igazolás iránti 
kérelemnyomtatvány 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

Miskolczi Katalin  azt  kérdezte 
a  közgyûlésen  interpellációjá‑
ban,  kinek  az  érdekeit  szolgál‑
ja  az  érdi  adófizetők  pénzéből 
készülő  Érdi  Újság.  Látja,  hogy 
az  újság  a  jobboldal  szócsövévé 
vált  és  a  Fidesz  kampányújság‑
ja  lett,  mert  szerinte  mindenhol 
Aradszki András, a Fidesz‑KDNP 
közös  országgyûlési  képviselő‑
jelöltje  mosolyog  az  olvasóra. 
A képviselő  azt  is  megkérdez‑
te,  ki  finanszírozza  a  baloldal 
lejáratására  készült  írásokat.  T. 
Mészáros András  válaszában 
elmondta, az Érdi Újság az Érden 
élők  érdekeit  szolgálja,  a  lapot 
nem  a  polgármester  szerkeszti, 
és  egyetlen  hirdetést  sem  finan‑
szírozott. Miskolczi Katalin  elfo‑
gadta  az  interpellációra  adott 
választ.

Jakab Béla  az  iránt  érdeklő‑
dött,  hogyan  készülhettek  2006. 
óta szabálytalan, az önkormány‑
zati  vagyonrendeletnek  nem 
megfelelő  értékbecslések  mint‑
egy  száz  esetben,  tudott‑e  erről 
a  polgármester,  és  kívánja‑e 
kivizsgáltatni  az  ügyet,  mert 
bizonyíthatóan kár érte az önkor‑
mányzatot.  T.  Mészáros  András 
válaszában  elmondta,  a  felkért 
ingatlanszakértő becslése alapján 
határozták  meg  az  értéket,  és 
nem  vonták  kétségbe  az  ingat‑
lanszakértők  szakmai  képzettsé‑
gét.  A polgármester  megígérte, 
kivizsgálják  a  Jakab  Béla  által 
említett mintegy  száz  értékbecs‑
lést.  Jakab  Béla  nem  fogadta  el, 
a  képviselő‑testület  viszont  elfo‑
gadta a polgármester válaszát.

Döcsakovszky Béla a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola öltözőszek‑
rényeinek az ügyében interpellált. 
Elmondta,  az  építési  tervekhez 
csatolt  mûleírásban  is  rögzített 
808 darab öltözőszekrény helyett 
a  pályázatot  összeállító Rekontír 
Kft.  két  tételben  összesen  273 
nyolcrészes,  tehát  2184  öltöző‑
szekrény  beszerzését  irányozta 
elő. A szekrényeket kiszállították, 
és most mozdulni sem lehet tőlük 
a  folyosókon.  Mennyi  a  feles‑
legesen  beszerzett  szekrények 
értéke, mi történik, ha az önkor‑
mányzat  elesik  a  támogatástól, 
a  polgármester  fordult‑e  kárté‑
rítési  igénnyel  a  Rekontír  Kft.‑
vel  szemben  és  kíván‑e  feljelen‑
tést  tenni  ismeretlen  tettes  ellen 
hanyag  kezelés  vétsége  miatt? 
T.  Mészáros  András  válaszában 
közölte,  a  hiba  időben  kiderült, 
remélhetőleg  nem  vonják  vissza 
a  támogatást,  és  ha  a  jogászok 
úgy  ítélik  meg,  akkor  feljelen‑
tést  tesz,  ha  egyáltalán  történt 
bûncselekmény.  Döcsakovszky 
Béla  elfogadta  az  interpellációra 
adott választ.
Döcsakovszky Béla a Batthyány 

Tervben  szereplő  Babaprogram 

ügyében  interpellálva  megkér‑
dezte,  hogyan  történt  a  vállal‑
kozó  kiválasztása  és  kellett‑e 
közbeszerzési  eljárást  lefolytat‑
ni.  A képviselő  megkérdezte, 
hogy  a  kiosztott  babacsomagok 
értéke  és  a  vásárlásra  fordított 
összeg közötti  27 623 000  forint‑
nyi  különbséggel  mi  történt.  T. 
Mészáros András közölte, a szál‑
lítási  szerződés  közbeszerzéssel 
történt, a kifogásolt összeg pedig 
szerepel  a  zárszámadásban. 
A közgyûlés  elfogadta  az  inter‑
pellációra  adott  polgármesteri 
választ.

Baráth Ferenc  arról  beszélt, 
hogy  egy  korábbi  interpellációra 
adott  válaszában  a  polgármester 
elismerte  a  Vörösmarty  Mihály 
Gimnázium  akadálymentesítési 
terve  ügyében  a  törvénysértés 
tényét, és kérte, állapítsák meg a 
felelősöket.
T.  Mészáros  András  közölte, 

írásban  válaszol  az  elhangzott 
interpellációra, amúgy pedig egy 
korábbi döntés szerint a mûszaki 
bizottság  vizsgálja  az  ügyet. 
A képviselői  panaszok  sorában 
Fülöp Sándorné kifogásolta, hogy 
a  volt  lovardánál  óriásira  nőtt  a 
szemétkupac,  kérte  az  illetéke‑
sek segítségét és gyors beavatko‑
zását.  A polgármester  megígérte 
a gyors segítséget.
Miskolczi  Katalin  egy,  a 

Kalotaszeg  utca  egyik  oszlopára 
kitett, kézzel írt plakát szövegére 
hívta  fel  a  figyelmet,  amelyen 
az  ismeretlen fogalmazó tudatja, 
hogy nem hajlandó gépjármûadót 
fizetni a használhatatlan út miatt. 
Kluták József László  válaszában 
ismertette, hogy három hete meg‑
kezdődött a földutak javítása, két 
gépsor  dolgozik  folyamatosan, 
és  másfél  hét  múlva  sor  kerül 
a  Kalotaszeg  utca  javítására  is. 
A szakemberek  folyamatosan 
dolgoznak, elkezdték a kátyúzást 
is, de időbe telik, amíg kijavítják 
mind az 1900 darab kátyút.

Antunovits Antal  kifogásolta, 
hogy  a  közgyûlés  környezetvé‑
delmi  bizottságának  az  elnöke 
minősíthetetlen  sértő  megjegy‑
zést tett egy korábbi ülésen képvi‑
selőtársaira, de a sértést nem rög‑
zítették  jegyzőkönyvben,  pedig 
a  képviselő  azt  kezdeményezte. 
A képviselő  köszönetét  fejezte 
ki  a  Rávna‑projekt  elindításáért, 
és  jelezte,  a  lakók  elégedetten 
vették  tudomásul  a  munkálatok 
elkezdését.

Horváth András a város szégye‑
nének  nevezte  a  városközpont 
Budai utat az óriási gödrök miatt. 
Kluták  József  László  válaszában 
közölte,  elküldték  már  a  Budai 
út  javítására  szolgáló  javaslatot, 
de  eddig  nem  kaptak  választ  az 
illetékesektől.
  –szeredai–

Interpellációk  
és képviselõi panaszok

8. számú országgyűlési 
Egyéni Választókerületi 

Választási Bizottság
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elnökhelyettes

Dr. Fodor Nikolett 
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a Választási Bizottság 
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Polgármesteri Hivatal, Érd, 
Alsó u. 1.


