
Érdi Újság16 XX. évfolyam, 2010. augusztus 26.

VÁLASZTÁSI ÜGYELET
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

A NÉVJEGYZÉK KÖZZÉTÉTELÉNEK IDÕTARTAMA ALATT
ÉS A JOGORVOSLATI LEHETÕSÉG

BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

2010. AUGUSZTUS 19. ÉS 22. KÖZÖTT
8.00 ÓRÁTÓL 16.00 ÓRÁIG 

ÜGYELETET TART.

A NÉVJEGYZÉK MEGTEKINTHETÕ AZ OKMÁNYIRODÁBAN.
BEJÁRAT AZ ALSÓ UTCAI FÕPORTA FELÕL.

 HVI

A helyi  önkormányzati  képvi
selők  és  polgármesterek  2010. 
évi  választásán  Érd  Megyei 
Jogú Városban a megszerezhető 
mandátumok számát az alábbi
ak szerint állapítom meg: 

12 egyéni  
választókerületi  

és  
5 kompenzációs  

listás  
mandátum.

Jelen  határozat  ellen  a  közzé
tételtől számított 2 napon belül 
a  Területi  Választási  Iroda 
Vezetőjéhez  (1052  Budapest, 
Városház  u.  5–7.)  benyújtott 
kifogással lehet élni.

Indoklás
A helyi  önkormányzati  kép

viselők  és  polgármesterek 
választásáról  szóló  2010.  évi  L. 
törvény (a továbbiakban: Övjt.) 
5.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja 
alapján  Érd Megyei  Jogú Város 
Közgyûlése megválasztható tag
jainak száma: 17 fő.
Érd Megyei Jogú Város lakos

ságszáma  a  Közigazgatási  és 
Elektronikus  Közszolgáltatások 
Központi  Hivatala  közlése  sze
rint a 2010. január 1jei állapot
nak megfelelően: 63 792 fő.
Az  Övjt.  értelmében  75 000 

lakosig  12  egyéni  választóke
rületi  és  5  kompenzációs  listás 
mandátum,  összesen  17  képvi
selő választható. 

A határozat  közzétételének 
módja:  Érd Megyei  Jogú  Város 
hirdetőtábláján  történő  közzé
tétel,  a  Város  honlapján  való 
nyilvánosságra hozatal.
A határozat  alapja  az  Övjt. 

5.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja. 
Hatáskörömet az Övjt. 24. § (2) 
bekezdése biztosítja.
A jogorvoslati  jogot  a  válasz

tási  eljárásról  szóló  1997.  évi 
C.  törvény  (továbbiakban:  Ve.) 
102. §  (3) bekezdése biztosítja. 
A kifogás benyújtására vonatko
zó rendelkezéseket a Ve. 77. §a 
tartalmazza.
Érd, 2010. július 12.

  dr. Szabolcs Mária  
 HVI-vezető

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
(HVI) 

A választási  iroda  a  választások  előkészítésével,  szervezésével,  lebonyolításával,  a  választópol
gárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel 
és adatszolgáltatással, a technikai feltételek biztosításával, a törvényes feltételek meglétének és a 
szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami feladatot ellátó szerv. 
 

A HVI vezetője 
dr. Szabolcs Mária jegyző 
Tel.: 0623/522358
Fax: 0623/522363
 
helyettese  
Mecsériné Szilágyi Erzsébet 
Tel.: 0623/522327
Fax: 0623/365340
 
A HVI és a 
Választási Információs Szolgálat elérhetősége 
Polgármesteri Hivatal 
Érd, Alsó u. 1. II. emelet 209. szoba
 
Levélcím: 2031 Érd,  Pf.: 31.
Telefon: 0623/522374, és 522300/200, 201, 211 mellék
email: valinfo@erd.hu 
Félfogadás: hétfőtőlpéntekig 8.00tól 16.00 óráig
 
Igazolással kapcsolatos ügyek intézése: 
Okmányiroda, Népességnyilvántartó Csoport 
2030 Érd, Budai u. 8.
Levélcím: 2031 Érd,  Pf.:31.
Tel.: 0623/522300/215 mellék
Félfogadás: Hétfőtőlpéntekig 8.00tól 16.00 óráig

Kisebbségi választás: 

2010.  július  15én  lejárt  a  határideje  a  kisebbségi  választói  jegyzékre  történő  jelentkezésnek. 
A törvény szerint azon kisebbségek esetében tûzhető ki a választás – az önkormányzati képvise
lők és polgármesterek választásával azonos napra – amelyeknek választói jegyzékén fenti határ
időig  legalább  30  választópolgár  szerepel. A kitûzés határideje  2010.  augusztus  9.  Érden nyolc 
kisebbség van, amelyek esetében ki kell tûzni a választást: bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, 
német, ruszin és szerb kisebbségek.

A választási információk a város honlapján megtalálhatóak!

F I G Y E L E M!
A jelöltállításhoz szükséges ajánlószelvények száma – a választó
polgárok számának a központi szervvel (KEK KH) történt egyezte
tése alapján – a végleges adatok alapján a következő:

  Választókerület 1%

  1.  43
  2.  46
  3.  42
  4.  43
  5.  46
  6.  43
  7.  46
  8.  44
  9.  43
  10.  43
  11.  43
  12.  41

  Választópolgárok 
 száma  2%

Polgármester     51544 fő    1031

  Helyi Választási Iroda

Figyelemfelhívás!
Ezúton hívjuk fel a Tisztelt 
választópolgárok, -jelöltek, 
jelölő szervezetek figyelmét 
arra, hogy az 5., 6., 8., 10. 
és 11. számú választókerü-
letekben az utcajegyzéket 
pontosítottuk, és így a fenti 
választókerületek területei 
– kis mértékben – megvál-
toztak!
Kérjük, hogy az ajánlószel-
vények leadásánál, gyűj-
tésénél minden esetben  
az  Érd Megyei Jogú Város 
Honlapján 2010. augusztus 
23-án megjelent utcajegy-
zéket vegyék figyelembe!
 Helyi Választási Iroda

2/2010. (VII. 12.) HVI vezetõi határozat

információk

Amint arról korábban beszámoltunk: meg-
jelentek a közbeszerzési felhívások a 
szennyvíztisztítási program során megvalósí-
tási munkálatokra a Közbeszerzési Értesítõben 
és az EU hivatalos lapjában. Alábbiakban 
röviden összefoglaljuk a megjelent tenderek 
legfõbb jellemzõit érdi vonatkozásban.

Szennyvíztisztító bõvítésére kiírt tender
A verseny tárgya a meglévõ érdi szennyvíztisztí
tó telep teljes körû, korszerûsítéssel egybekötött 
bõvítésének  tervezése  és  kivitelezése,  a  doku
mentációban  meghatározott  követelmények 
szerint. A munka becsült értéke megközelítõleg 
3,4 milliárd Ft.
A  megfelelõ  szakértelemmel  rendelkezõ 

szakembergárda  mellett  az  építésre  vállalko
zóknak  igazolniuk  kell,  hogy  az  elmúlt  három 
évben  elért  árbevételük  legalább  2 milliárd  Ft, 
amelybõl a  szennyvíztisztító  telep építése vagy 
korszerûsítése területén elért forgalom legalább 
450 millió Ft.
A munkálatokra  adott  ajánlatok  közül  a  leg

alacsonyabb ár mellett jelentõs súlyozással esik 
latba  az,  aki  olyan  tisztítót  épít,  amelynek  a 
legkedvezõbb az üzemeltetési költsége és ezál
tal  alacsonyabb  díjakat  eredményez  a  fogyasz
tók számára. 

Csatornahálózat építésére kiírt tender
Érden a közbeszerzési kiírás és a munkák vég
zése szempontjából két nagy részre osztották a 
csatornázásssal érintett területet, mint az ábrán
kon látható.
A korábban 2. ütemként ismert rész a „LOT I  

ÉrdNyuga’’ részajánlattételi  lehetõségként  jele
nik meg a kiírásban. Ezen a területen elvégzendõ 
munkák becsült értéke kb. 10,279 milliárd Ft. A 
korábban  3.  ütemként  ismert  rész  a  „LOT  II
ÉrdKelet”  részajánlattételi  lehetõségként  jelent 
meg, amelynek becsült értéke 8,835 milliárd Ft. 
A  korábban  nulladik,  vagy  1.  ütemként  ismert 
rész területe beépült a fent említett két területbe. 
Mind  a  Keleti,  mind  a  Nyugati  rész  több,  ún. 
vízgyûjtõ területet foglal magába, így a munká
latok mindkét  részben  több  szakaszon  folynak 
majd.
A pályázati  felhívás megfogalmazza azokat a 

követelményeket is, amelyeket a beruházó a nyer
tes kivitelezõvel szemben támaszt. Ezek szerint 
a LOT I és LOT II esetén részenként minimum 
5 milliárd forintos éves üzleti forgalom az elvá

r á s , 

amelybõl  2  milliárd  Ft  szennyvízcsatorna
építésbõl kell származzon.
Igazolni kell legalább egy darab, egy szerzõdés 

keretén belül teljesített, legalább 80 000 folyómé
ter mennyiségû  új  gravitációs  szennyvízgerinc
csatorna építésére vonatkozó pozitív referenciát. 
A megfelelõ végzettséggel rendelkezõ szakember
gárda bemutatásán kívül elvárás az építési kivite
lezési  tevékenységre vonatkozó,  ISO 14001:2004 
vagy azzal egyenértékû környezetirányítási rend
szer megléte is a pályázó vállalkozásnál. 
Rendelkezni  kell  a  munkálatok  finanszíro

zásának  stabilitása  érdekében  a  LOT  I  és  LOT 
II  esetén  részenként  500  millió  Ft  szabadon 
felhasználható  számlapénzzel  vagy  pénzügyi 
intézeti hitellel.
A  pályázóknak  be  kell  nyújtania  az  ajánlata 

mellékleteként  egy  utcánkénti,  havi  bontású 
teljesítési  ütemtervet  is,  amely  szerint  az  adott 
területen építkezni szeretnének. Ennek összeállí
tásához segédletet nyújt a tenderdokumentáció, 
amely  tartalmazza az ún.  „tiltómátrixot  is”. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy meg van határozva, mely 
utcák  azok,  amelyeket  nem  lehet  egy  idõben, 
egyszerre bontani és építeni ahhoz, hogy a kör
nyéken még közlekedni is lehessen.
A  nyertes  ajánlattevõ  köteles  –  részenként 

  harmadik  fél  részére  okozott  személyi  sérü
lés  és  vagyoni  kár  esetére  fedezetet  nyújtó 
biztosítást  is  megkötni,  amelynek  minimális 
összege: 200 000 000 HUF káreseményeként, és 
500 000 000 HUF évente. 

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 
Önkormányzati Társulás hírei 

A csatornázással érintett terület


