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A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, 
valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó 
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. 
törvény alapján minden, október 1-jéig nagykorúvá 
váló magyar állampolgár május 31-ig tájékoztatást 
kap a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel 
kapcsolatos tudnivalókról, valamint egy nyomtatványt 
a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelemről. 
A kisebbségi választáson való részvétel egyik feltétele, 
hogy e kérelem alapján a választópolgárt a jegyző 
felvegye a kisebbségi választói jegyzékbe.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők 
választására a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek általános választásának napján kerül sor.

Kérjük, tanulmányozza át figyelmesen a tájékoztató 
levelet, mely összefoglalja a legfontosabb tudniva-
lókat!
 Helyi Választási Iroda

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek települési önkormányzati képviselőinek 
választásán
A települési kisebbségi önkormányzati választáson 
csak az a polgár szavazhat, aki a fent felsorolt 13 
kisebbség egyikéhez tartozik, és a kisebbséghez 
tartozását nyilatkozatával vállalja, 2006. október 
1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgár, a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán választójoggal rendelkezik, és szerepel a 
kisebbségi választói jegyzékben.

A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét 2006. 
június 1. napjától kezdődően 2006. július 15. napján 
16 óráig kérheti a jegyzőtől a mellékelt kérelem-
nyomtatványon. Kérelmét az okmányirodában (Budai 
u. 8.) található gyűjtőládába dobhatja be vagy levél 
útján juttathatja el a jegyzőhöz. (A levélnek július 
15-ig meg kell érkeznie a jegyzőhöz.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbségi 
választói jegyzékre kérheti, ellenkező esetben vala-
mennyi kérelme érvénytelen.

A jegyző július 15-ig dönt a kérelmező kisebbségi 
választói jegyzékbe vételéről.

Ha Ön a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitöl-
ti, továbbá magyar állampolgársággal és a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásán választójoggal rendelkezik, a jegyző felveszi 
Önt az adott kisebbség választói jegyzékébe.

A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos 
jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a 
jegyző megtagadja, erről Önt haladéktalanul értesíti. 
A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megtaga-
dó döntés ellen a határozat kézhezvételét követő 3 
napon belül nyújthat be kifogást a határozatot hozó 
jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogás-
nak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha 
a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követő 
napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak, 
Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak.

A választás kitűzése
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a 
helyi választási bizottság, ha a településen az adott 
kisebbségi választói jegyzékében szereplő kisebbségi 
választópolgárok száma a választás kitűzésének nap-
ján eléri a 30 főt.

Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló tör-
vény szerint, közhasznú vagy nem közhasznú – társa-
dalmi szervezet állíthat, amelynek alapszabályában 
rögzített célja az adott kisebbség képviselete, feltéve, 
hogy bírósági bejegyzése a törvény hatályba lépé-
se előtt, vagyis 2005. november 25-ig megtörtént. 
Független jelöltek indulására a törvény nem biztosít 
lehetőséget.

Jelölt csak a kisebbségi választói jegyzékben 
szereplő választópolgár lehet. A választópolgár 
– lakóhelyétől függetlenül – bármely településen 
jelölhető.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállal-
ja az adott kisebbség képviseletét, ismeri az adott 
kisebbségi közösség nyelvét, ismeri az adott kisebb-
ségi közösség kultúráját és hagyományait, korábban 
volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának 
tagja vagy tisztségviselője.

A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megis-
merheti.

Szavazás
A szavazásra településenként e célra létrehozott, 
önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül sor, 
melynek címéről és a szavazás időpontjáról a jegyző 
értesítőt küld.

A szavazólapon az érintett kisebbség minden 
jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. 
A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-tes-
tülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre 
lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek 
lesznek.

Személyes és különleges adatok kezelése a 
kisebbségi választáson
A választás során a személyes és különleges adatok 
kezelése mindvégig az adatvédelmi törvényeknek 
megfelelő módon történik. A törvény meghatároz-
za az adatkezelés célját és az adatkezelők körét is. 
Ennek megfelelően a kisebbségi választói jegyzék – a 
számadatok kivételével – nem nyilvános, abba csak 
a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság 
tekinthet bele feladatainak végrehajtása érdekében.

A kisebbségi választói jegyzék a szavazás ered-
ményének jogerőssé válását követően haladéktalanul 
megsemmisítésre kerül.

Területi és országos kisebbségi önkormány-
zatok
Amennyiben az adott kisebbség megfelelő számú 
települési kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, 
2007 márciusában a kisebbség területi és országos 
önkormányzatot hozhat létre. A területi és országos 
önkormányzatot a települési kisebbségi önkormány-
zati képviselők (elektorok) választják.
 Választási Iroda

Tisztelt Választópolgárok! A Szociális Gondozó Központ Érd 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

20/A § alapján pályázatot hirdet Családok Átmeneti Otthona – Érd 

családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: a Családok Átmeneti Otthonában élő csalá-
dok gondozása, autonómiájuk, önmaguk iránti felelősségük kiala-
kítása a szakma irányelveinek megfelelően. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, egyetem (csak szakirányú): felső-
fokú szociális alapvégzettség, pszhichológus, pszichopedagógus. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
iskolai végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motiváci-
ós levél, tiszta erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer 
Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt a 06-23/374-944, 
06-23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 4/2010, valamint a munkakör megnevezését: 
családgondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.
szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül. 

•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest 
megye, 2030 Érd, Budai út 14. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás utáni 
döntés. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30. 

Településrendezés

Tisztelt Érdi Lakosok!
Érd Megyei Jogú Város teljes területére készülő Településszerkezeti 
Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti 
véleményezési eljárása lezajlott.
  A településrendezési eszközök elfogadásuk előtt a beérkezett 
véleményekkel és az egyeztető eljárás jegyzőkönyvével együtt 
megtekinthetők papíralapú változatban a Polgárok Háza (Alsó 
u. 3.) Ügyfélszolgálatán, digitálisan a www.erd.hu honlapon a 
közügyeink/önkormányzat/településrendezési eszközök előzetes 
közzététele menüpont alatt. 
  A közzététel időtartama: 2010. május 14. – 2010. június 16.
  Az érintettek a közzététel ideje alatt a településrendezési eszkö-
zökkel kapcsolatban észrevételt tehetnek.
  A tervek és az alátámasztó munkarészek a Főépítészi irodán 
(Polgármesteri Hivatal, I. emelet 127. szoba) megtalálhatók.
  Az elfogadás előtt álló településrendezési eszközökkel kapcso-
latban lakossági fórumot tartunk 2010. június 7-én 18.00 órától a 
Polgárok Háza (Alsó u. 3.) földszinti közgyűlési termében. 
Tisztelettel:
 Mártonffy Gábor főépítész

Álláshirdetés
A Gárdonyi Géza Általános Iskola

a 2010 szeptemberében induló gimnáziumi oktatáshoz a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján állást hirdet

– történelem, angol, német, olasz, spanyol, matematika, informatika, fizika, 
kémia, földrajz, ének, rajz, testnevelés tanári munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a megpályázott tantárgy tanítása gim-
náziumi osztályokban.
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Munkakör betöltésének feltételei:
– felsőfokú szakirányú végzettség, 
– büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okle-
velek másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2010. augusz-
tus 23-án tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 1.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné dr. Gáti Gabriella igazgató 
nyújt a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
–  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola címére történő megküldésével 

(2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/b),
–  elektronikus úton Marosánné dr. Gáti Gabriella igazgató részére marosan@hawk.hu 

e-mail címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő 
értesítés a döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 4.

Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés KMOP 3.3.1/B-2008-0028
Érdi Erzsébetváros vízrendezése

Közlemény

Vízrendezés Erzsébetvárosban
A kivitelező orvosolta a nem tervezett közműkiváltások okozta gondokat

Májusban is a folytatódtak Érd Erzsébetváros vízrendezésének kivitelezési munkái. 
A vízelvezető árkokba beépítendő mederelemek folyamatosan érkeznek az építkezés 
helyszínére. A korábban nem előírásszerűen megépített házi bekötések miatti előre nem 
tervezett kényszerű közműkiváltások egy kissé hátráltatták ugyan a kivitelezők munkáját, 
de sikerült e problémát is orvosolni. Volt olyan utcaszakasz, ahol több mint húsz kivál-
tást kellett végrehajtani, természetesen az adott közműszolgáltató közreműködésével. 
A kivitelező cég megkezdte az eddig építésbe vont utcák kapubejáróinak kiépítését, hely-
reállítását. Megtörténtek az előkészületek a térszín alatti csapadékvíz-csatorna hamaro-
san meginduló építkezéséhez, mely számtalan, már elkészült nyílt árok hálózatba kötését 
és a csapadékvíz azonnali levezetését teszi lehetővé.
  A Piroska utca egy szakaszán jelenleg a kapubejárók építése történik. Az Eszter utca 
mindkét oldalán folyik a mederelemek lehelyezése, a tervek szerinti gyűjtődrainek fekte-
tése lezajlott, a kapubejárók kialakítása megkezdődött. Az Erzsébet utcában a mederele-
mek elhelyezése megtörtént, itt szintén a kapubejárók kialakítása, helyreállítása folyik. 
A Kornélia utca, Alsó utcai végén a nyílt árok építése elkezdődött. A Teréz utcai nyílt árok 
és Bara patak felé való rákötés elkészült, a burkolt árok és a kapcsolódó Alsó utcai szakasz 
építése elindult. Az Éva utca alsó végén, a Bara pataknál az átemelő akna kivitelezése a 
végéhez közeledik, jelenleg a vízgépészet szerelése zajlik.
  A projekthez tartozó Bethlen utcában a „páros oldalon” a nyílt árok építése a végéhez 
közeledik, egyben elindult a munka a „páratlan oldalon”. A munkavégzés továbbra is ide-
iglenes forgalomirányítás mellett zajlik, a járművek vezetőitől itt fokozottabb figyelmet 
kérünk.

Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 
kiírt KMOP 3.3.1/B-2008-0028 számú, Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című 
pályázat keretében biztosított 597 144 000 forintos támogatásból valósul meg. A kivitelezési 
munkálatokat a EG 2009. Konzorcium végzi, közreműködő szervezetként a Pro Régió 
Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

információk


