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Mozgóurna igénybevétele
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. 
A mozgóurnát a szavazás elõtt a Helyi Választási Irodától, a 
szavazás napján pedig az illetékes Szavazatszámláló Bizottságtól 
lehet kérni. Mozgóurna-kérelemhez nyomtatvány letölthetõ a 
www.erd.hu/VALASZTASOK internetes oldalról, illetve átvehetõ a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

FIGYELEM!!! Mozgóurna csak írásban kérhetõ! 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.  

 Helyi Választási Iroda

Tájékoztató az igazolásról
IGAZOLÁS KÉRÉSE
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 
csak abban az esetben van lehetőség igazolással történő szava
zásra, ha a választópolgár a lakóhelyén túl – legkésőbb 2010. 
június 16-án – bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik. 
Az igazolás a lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetőjétől 
kérhető személyesen – 2010. október 1jén 16.00 óráig –, vagy 
ajánlott levélben úgy, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28áig 
megérkezzen az illetékes HVI-hez. 

Igazolás telefaxon és emailben NEM KÉRHETŐ!

Az igazolás kiadásához meg kell adni az igazolást kérő nevét, 
személyi azonosítóját és lakcímét.
Az igazolás kiadásához kérelemnyomtatvány tölthető le a www.
erd.hu/VALASZTASOK oldalról, illetve a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán, valamint az Okmányirodában is kérhető.
Az igazolás kiadása Érden az Okmányirodában (Budai u. 8.), a né
pesség-nyilvántartó csoportnál történik, mindennap 8.00 és 16.00 
óra között. (Levélcím: 2031 Érd, postafiók 31.)

SZAVAZÁS IGAZOLÁSSAL
Az igazolással csak a bejelentett tartózkodási helyen lehet 
szavazni, a tartózkodási hely szerinti szavazókörben. 
A választópolgár a választást megelőzően a helyi választási iroda 
vezetőjénél kérheti felvételét a megfelelő szavazókör névjegyzékébe 
az igazolás leadásával. A szavazás napján a szavazatszámláló 
bizottság veszi fel a névjegyzékbe a választópolgárt.

Helyi Választási Iroda

Tisztelt 
ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a 2010. október 3-i 
választásokat megelõzõ 2010. 
október 2-i napon és a szava-
zás napján az Okmányiroda 
rendkívüli ügyeleti nyitva 
tartással várja azon ügyfeleit, 
akik okmányirodai átvétellel 
kért személyazonosító iga-
zolvány, útlevél vagy vezetõi 
engedély okmányukat a sza-
vazás elõtt szeretnék átvenni. 
Azon polgárok számára is 
lesz ügyfélfogadás, akiknek 
választójoguk gyakorlásához 
ideiglenes személyi igazol-
ványra van szükségük.
A rendkívüli nyitva tartás 
rendje:
2010. október 2-án,  
szombaton: 8–16 óráig
2010. október 3-án,  
vasárnap: 8–16 óráig

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok 
figyelmét, hogy a választókerületi 
struktúra átalakítása miatt a választó
kerületek területe és számozása is 
megváltozott! 
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, 
hogy az országgyűlési választáshoz 
képest néhány szavazókört új helyen 
alakítottunk ki!
A választókerület és a szavazókör 
sorszáma, valamint a szavazóhelyiség 
címe a választási értesítőn megta
lálható. 

I. VK
01. szavazókör: Pedagógiai 
Szakszolgálat épülete Érd, Fő u. 40–42.   
02. szavazókör: Pedagógiai 
Szakszolgálat épülete Érd, Fő u. 40–42.   
03. szavazókör: Bolyai János Általános 
Iskola Érd, Erzsébet u. 30. 
04. szavazókör: Bolyai János Általános 
Iskola Érd, Erzsébet u. 30. 
II. VK
05. szavazókör: Szakorvosi 
Rendelőintézet – Alsó utcai bejárat 
felől 
06. szavazókör: Kós Károly Szakképző 
Iskola Érd, Ercsi út 8.  
07. szavazókör: Batthyány Általános 
Iskola Érd, Fácán köz 1. 
08. szavazókör: Batthyány Általános 
Iskola Érd, Fácán köz 1. 
III. VK
09. szavazókör: Móra Ferenc Általános 
Iskola Érd, Holló tér 1.   
10. szavazókör: Móra Ferenc Általános 
Iskola Érd, Holló tér 1.  
11. szavazókör: Móra Ferenc Általános 
Iskola Érd, Holló tér 1.  
12. szavazókör: Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Érd, Gárdonyi u. 1/b. 
IV. VK
13. szavazókör: Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 
14. szavazókör: Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Érd, Gárdonyi u. 1/b. 
15. szavazókör: Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. 
16. szavazókör: Vörösmarty Mihály 
Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. 
V.  VK
17. szavazókör: Szepes Gyula 
Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. 
18. szavazókör: Széchenyi István 
Általános Iskola Érd, Diósdi u. 95–101. 
19. szavazókör: Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Érd, Túr u. 5–7.  
20. szavazókör: Hubert Parketta Érd, 
Budafoki u. 14.
VI. VK
21. szavazókör: Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Érd, Túr u. 5–7.  
22. szavazókör: Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola Érd, Túr u. 5–7. 
23. szavazókör: Kutyavári Tagóvoda 
Érd, Kutyavári u. 10. 

24. szavazókör: Kutyavári Tagóvoda 
Érd, Kutyavári u. 10.  
VII. VK
25. szavazókör: Gárdonyi Géza 
Általános Iskola Érd, Gárdonyi u. 1/b.  
26. szavazókör: Napfény Otthon Érd, 
Kende u. 4–8.   
27. szavazókör: Kőrösi Csoma Általános 
Iskola Érd, BajcsyZs. u. 19–21.  
28. szavazókör: Bölcsőde Érd,  
Aradi u. 7.
VIII. VK
29. szavazókör: Széchenyi István 
Általános Iskola Érd, Diósdi u. 95–101. 
30. szavazókör: Széchenyi István 
Általános Iskola Érd, Diósdi u. 95–101.
31. szavazókör: Napsugár Óvoda Érd, 
Tárnoki u. 58–62.  
32. szavazókör: Napsugár Óvoda Érd, 
Tárnoki út 58–62.  
IX. VK
33. szavazókör: Bölcsőde Érd,  
Aradi u. 7.
34. szavazókör: Szivárvány Óvoda Érd, 
Bem tér 1.
35. szavazókör: Kőrösi Csoma Általános 
Iskola Érd, BajcsyZs. u. 19–21.  
36. szavazókör: Szivárvány Óvoda Érd, 
Bem tér 1.  
X. VK
37. szavazókör: Kutyavári Tagóvoda 
Érd, Kutyavári u. 10.  
38. szavazókör: Teleki Sámuel 
Általános Iskola Érd, Törökbálinti u. 
1–3.  
39. szavazókör: Kőrösi Csoma Általános 
Iskola Érd, BajcsyZs. u. 19–21.  
40. szavazókör: Tar Építőanyag 
Kereskedés Érd, Almafa u. 5.  
XI. VK
41. szavazókör: Szivárvány Óvoda Érd, 
Bem tér 1. 
42. szavazókör: Teleki Sámuel 
Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 
1–3. 
43. szavazókör: Teleki Sámuel 
Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 
1–3.
44. szavazókör: Teleki Sámuel 
Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 
1–3. 
XII. VK
45. szavazókör: Teleki Sámuel 
Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 
1–3.
46. szavazókör: Vital Wellness Érd, 
Favágó u. 107.  
47. szavazókör: Szivárvány Óvoda Érd, 
Bem tér 1.  
48. szavazókör: Szivárvány Óvoda Érd, 
Bem tér 1.  

Kisebbségi szavazókör: Vörösmarty 
Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi 
tér 1.

 Helyi Választási Iroda

Tisztelt Választópolgár!
Az alábbiakban néhány fontos tudnivalót olvashat a szavazásról.

Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától 19 óráig lehet, 
abban a szavazókörben, amely az értesítõn (a kopogtató- 
cédulán) szerepel. A szavazókör címe az értesítõn megta-
lálható, illetve megjelent a városi honlapon és az újságban. 
Amennyiben nem tudja, hogy melyik szavazókörbe tartozik, 
kérjük, érdeklõdjön a Választási Irodán, vagy tájékozódjon 
honlapunkról.

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság 
köteles ellenõrizni az Ön személyazonosságát. 

Ezért vigye magával a szavazáskor az alábbi igazolványok 
valamelyikét:

a)  lakcímet tartalmazó, érvényes, régi típusú személyi iga-
zolvány;

b)  érvényes (kártya formátumú) személyazonosító igazol-
vány vagy útlevél, vagy (kártya formátumú) vezetõi enge-
dély és érvényes lakcímigazolvány.

Amennyiben Ön a közelmúltban házasságot kötött, és ezzel 
együtt nevet is változtatott – de az okmányait még nem cserélte 
ki –, a szavazáshoz vigye magával a házassági anyakönyvi kivo-
natát, mert a névjegyzékben már a házas neve fog szerepelni. 

Ha Ön a lakóhelyén túl – legkésõbb 2010. június 16-án – beje-
lentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, a lakóhelye szerint 
illetékes jegyzõtõl igazolást kérhet – október 1-jén 16.00 óráig, 
illetve ajánlott levélben úgy, hogy az szeptember 28-áig megér-
kezzen. Az igazolással csak a bejelentett tartózkodási helyen 
lehet szavazni, a tartózkodási hely szerinti szavazókörben. 

A választópolgár a választást megelõzõen a helyi választási 
iroda vezetõjénél kérheti felvételét a megfelelõ szavazókör 
névjegyzékébe az igazolás leadásával. A szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottság veszi fel a névjegyzékbe a választó-
polgárt.

Kérjük, hogy az értesítõt a szavazatszámláló bizottság mun-
kájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

Miután személyazonosságát és választási jogosultságát iga-
zolta, megkapja az Ön jelenlétében lepecsételt polgármesteri, 
valamint az egyéni választókerületi szavazólapot, melyek átvé-
telét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossá-
ga érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, 
egymást metszõ vonallal lehet (+) vagy (×).

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szava-
zólap urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a 
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A szavazóhelyiségben Ön csak szavazata leadásának idõtar-
tama alatt tartózkodhat.

Elõfordulhat, hogy a szavazóhelyiségbõl kifelé menet közvé-
lemény-kutatók állítják meg, kérdéseikre a válaszadás önkén-
tességen alapul.

 Választási Iroda

Szavazóköri helyiségek  
címlistája

információk

Korábban már beszámoltunk arról, hogy 
milyen feltételeknek kell megfelelni a mun-
kára jelentkezőknek. A várakozásokról Ko-
vács Péter Barnát, a társulás munkaszerve-
zetének vezetőjét kérdeztük. 

– Mire számítanak az eddigi tapasztalatok 
alapján?
– Amint azt sejtettük, óriási az előzetes 
érdeklődés, hisz ez az ország legnagyobb 
kivitelezési fázisba ért szennyvizes mély-
építési projektje. Reméljük, korrekt és nagy 
verseny lesz a munkáért.

– Mit jelent ez, meddig jelentkezhetnek a 
vállalkozók?
– Október elsején borítékbontás, azaz ekkor 
zárjuk le a jelentkezési folyamatot. Néhányan 
azok közül a cégek közül, amelyek megvásá-
rolták a tenderdokumentációt, több tisztázó 
kérdést tettek fel, így szakembereink az 
elmúlt hetekben közel száz ilyen kérdést 
válaszoltak meg. Reméljük, ezáltal tiszta és 
világos minden feltétel.

– Mi következik ezután?
– A korábbi közbeszerzések során világossá 
tettük, hogy nem engedhetünk a minőségből, 
tőlünk az érdi ingatlantulajdonosok – akik 
érdekében ez a projekt zajlik – azt várják el, 
hogy megköveteljük a minőségi és határidőre 
elvégzett munkát. Vonatkozik ez úgy a csatorna-
építésre, mint az azt követő úthelyreállításra. Mi 
komolyan vesszük magunkat és a feladatunkat, 
tehát csak a minden kritériumnak megfelelő 
ajánlatokat tudjuk figyelembe venni.

– Nem lehet esetleg kissé „elnézőbbnek” 
lenni az ajánlattevőkkel?

– Több okból sem hunyhatunk szemet az 
ajánlattevők esetleges hibái fölött. Az első 
mindjárt az, hogy a jogszabály nem teszi 
lehetővé a kreatív értelmezéseket, és ha 
bárkit is előnyben részesítenénk azzal, hogy 
elnézzük a hibáit, jogosan támadnák meg a 
Közbeszerzési Döntőbizottságnál. Itt  bizo-
nyára „észreveszik” azt, amit esetleg mi nem 
vettünk észre. De van ennél rosszabb is: 
ha az EU ellenőrei veszik észre az általunk 
„nem észlelt” hibát az ajánlattevőknél – 
akik tüzetesen megvizsgálják minden uniós 
pénzből megvalósult projekt közbeszerzését 
–, akkor ez azzal is járhat, hogy az adott 
munkára eső EU-s támogatást visszavonják. 
Tehát szóba sem jöhet az, hogy „kreatívan” 
értékeljünk: mindenki számíthat rá, hogy 
kemények leszünk.

Csatornahálózat építésére kiírt tender
Érden a közbeszerzési kiírás és a munkák 
végzése szempontjából két nagy részre osz-
tották a csatornázással érintett területet. A 
korábban 2. ütemként ismert rész a „LOT 
I – Érd-Nyugat” rész-ajánlattételi lehetőség-
ként jelenik meg a kiírásban. Ezen a terü-
leten elvégzendő munkák becsült értéke 
kb. 10,279 miliárd Ft. A korábban 3. ütem-
ként ismert rész a „LOT II – Érd-Kelet” 
részajánlattételi lehetőségként 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. vízgyűjtő területet foglal magába, 
így a munkálatok mindkét részben több 
szakaszon folynak majd. Ezenkívül egy-egy 
rész-ajánlattételi lehetőség van Diósdra és 
Tárnokra is.

Az Érd és Térsége Szennyvíz-elvezetési 
Önkormányzati Társulás hírei 
Október elsején jár le a határidõ, ameddig a potenciális jelentkezõk beadhat-
ják jelentkezésüket a csatornahálózat építésére. Ezután következik az ajánla-
tok értékelése és a legjobb ajánlattevõvel való szerzõdéskötés. 


