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Képviselő-testületi ülésről

2006. január 26-án tartotta ez évi első soros
ülését a Képviselő-testület. Az év elején megje
lent pályázati kiírások közül több is illeszkedik a
város hosszú távú terveihez, ezért a Testület több
pályázat beadásáról határozott.

A Dél-altőldi Regionális Fejlesztési Tanács
kiírása alapján szelektív hulladék-gyűjtő edények
beszerzéséhez nyerhető 80 %-os támogatás. Ked
vező elbírálás esetén 2000 darab 110 literes
műanyag zöldhulladékgyűjtő edény beszerzése
törtérme meg. Szintén a Fejlesztési Tanács kiírá
sa alapján arról is döntött a testület, hogy pályá
zatot nyújt be városi információs táblák hálóza
tának bővítésére, elsősorban a Dánfokon meg-
épülő többcélú sportkompiexumhoz kapcsolód
va. Lehetőség van arra is, hogy a városi rendez
vényekhez nagyméretű sátrakat szerezzen be az
Önkormányzat. Ehhez a fejlesztéshez 90 %-os
pályázati támogatást Lehet elnyerni.

Az elmúlt évben nyújtott be pályázatot a
Közép-Békési Települések Vizvédelmi Egyesü
lete az Élővíz-csatorna teljes hosszát érintő prog
rammal kapcsolatban. Az Interreg pályázaton
sikeresen szerepelt az elképzelés, így 2007-ig
csaknem 364 millió forintot tudnak az Előviz
csatorna rendbetételére, fejlesztésére fordítani. A
pályázatban partnerként részt vesz az érintett
három város önkormányzata is. Városunk a
munkálatokhoz szükséges 7 millió forintos ön
erőt biztosította.

A program során elsődleges cél az Előviz
csatorna folyamatos vízpótlásának, szivattyúk
segítségével történő „mozgatásának” biztosítása.
A megvalósítás során az érintett romániai szaka
szon lévő hetápláló csatorna tisztítására kerül
sor, amely a vízutánpótlás szempontjából

fontos. Mindhárom érintert településen, Gyulán,
Békéscsabán és Békésen fejlesztések megvaló
sításával fogják a viz minőségét javítani.

Békésen a Malomasszony ken felső kör
gátnál, valamint az Elővíz-csatorna és a Kettős-
Körös találkozásánál un. gereb épül, amely Fel
fogja, illetve eltávolítja az uszadékot a vízről.

A 2005. augusztusában, a nagy esőzések
és viharok miatt megrongálódott Galéria épüle
tének felújításához is lehetőség van további
pályázati támogatas igénybevételére. Tavaly
decemberben már elnyert az Önkormányzat a
vis maior keretből több mint 27 millió forintot.
Most a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
által kiírt tamogatásra, 10 millió forint clnyeré
sére készül pályázat. Mivel a Galéria épülete
műemléki védelem alatt áll, a helyreállításhoz a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához
is nyújtható be támogatási kérelem, ebből a
forrásból 16 millió forint elnyerésére pályázik
az Önkormányzat.

A Képviselő-testület tárgyalt a 2006-ban
esedékes útaszfattozásokról is. Szintén palyáza
ti forrásból kívánják megvalósítani a korábban
aszfaltozott, de már rossz állapotban lévő utcák
burkolat-felújítását. Tavasszal Új felmérés ké
szül majd azokról az utcákról, amelyek útalap-
pal rendelkeznek. Ekkor meghatározzák az
aszfaltozás sorrendjét és az idén leaszfaltozásra
kerülő utcákat is.

(Az ülés elá’te”jeszíései megtalálhatóak a
Városi honlap, Önkormányzat nienü Testületi
ülések almenüponi alatt, a ~i’ww. bekesvaro,v.hu
intern etes oldalon.)
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Mint ahogy arról már tájékozódhattak az
érdeklődők, 2005. decemberében megjelent a
dánfoki többeélú sportkomplexum
közbeszerzési kiirása az Európai Unió
Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (HLS), a
TED (Tenders Electronic Daily)
adatbázisáhan. Ettől kezdve a (HU-Békés:
~pület-bérbeadási vagy -eladási
~o[gá1tatasoj~) jelre klikkelve megtekinthető a
közzétett hirdetmény, magyar nyelven is A
TED az Európai Unió közbeszerzési
adatbázisa. Az adatbázis elérhető a
http://ted.publieations.eu.inti címen.

A kiírás tartalma szerint 2006. január 16-
a volt a részvételi jelentkezési határidő. A
jelzett időpontban megtörtént a jelentkezési
dokumentációk felbontása. A megadott
határidőig 3 pályázat érkezett. A
sportkomplexum megépítésére, valamint 15
éves működtetésére jelentkezett
konzorciumok:
-Strabag Zrt. és DUF Rent Ingatlanhasznosító
és Szolgáltató Kik.
- Baucont -~ Future FM — Bank Austria
liungaria Beta Leasing Konzorcium
- Arcadom Epítőipari Zn. és Trigránit
Managmant Kit

A jelentkező pályázók anyagainak
áttekintése januárban megtörtént. A
dokumentációkat először formaitag tekintették
Lit, lTogy tartalmazott e minden olyan előírt
információt, amelyeket a közbeszerzési kiírás
előírt. Ezt követte a tartalmi ellenőrzés, amikor
is a pályázó műszaki, anyagi hátterét
vizsgálták meg, hogy képes-e, illetve hogyan
képzeli a beruházást megvalósítani.

Azon jelentkezők, akik részvételi
jelentkezése megfelel a kiírásoknak,
februárban 240 ezer forintért megvásárolhatják
a részletes ajántattételi felhívást. Ez az a
dokumentum, amely részletesen tartalmazza a
beruházás tervezetét. Miután ebből a
jelentkezők megismerik, hogy milyenek a
beruházással kapcsolatos szakmai, műszaki
elvárások, elindulhat az eljárás tárgyalási

szakasza. Ennek során a jelentkezőkkel külön-
külön tárgyal az önkormányzat közbeszerzési
bizottsága. A közbeszerzési eljárás ezen
részére 2006. március 20-23-a között kerül
sor. Az elképzelések szerint egy 50x21 m-es
úszómedencével megépülő sportkomplexumra
kér ajánlatot az önkormányzat. A beérkezett
ajánlatok értékének ismeretében, ha a nagy
medence költségei jelentősek, megvizsgálják a
33 x 21 m-es medence kiadásait is, a város
pénzügyi helyzete alapján.

A tárgyalások során tudja majd
kiválasztani az önkormányzat közbeszerzési
bizottsága és a Nemzeti Sporthivatal, hogy
mely beruházó valósíthatja meg illetve
üzemeltetheti a sportkomplexumot. A

tárgyalások alapján mcgállapított
eredményhirdetésre 2006. március 30-án,
10,00 órakor kerül sor.

eredményeként
kiválasztott hefektetővel történö
szerződéskötéshez a Nemzeti Sporthivatal és a
Képviselő Testület jóváhagyása szükséges.

A nyertessel történő szerződéskötés
időpontja 2006. április 11.

Mint ismeretes a dánfoki
sportkomplexum un. PPP konstrukcióban fog
megvalósulni. A közbeszerzési eljárásban
kihirdetett nyertes cég építi meg és 15 évig
üzemelteti a létesítményt, mely időszakot
követően a város 10 euróért vásárolhatja meg
azt. A közbeszerzési eljárás során fog
kiderülni, hogy valójában és pontosan
mennyibe is kerül a teljes beruházás, és ebből
az önkormányzatnak mennyit kell kifizetnie
15 éven keresztül. Az előzetes számítások
alapján 15 év alatt megközelítőleg I milliárd
600 millió forint a városi önkormányzatot,
közel 800 millió forint az államot terheli.
Tehát a városra d~ő összeget csökkenti az
önkormányzat által értékesített szotgáltatások
ellenértéke, és ezen túlmenően, az előzetes
számítások alapján közel 800 millió forintos
vissza nem térítendő állami támogatáshoz jut a
Város a komplexum megépítése kapcsán.
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Dánfoki sportkomplexum közbeszerzési fázisban

A tárgyalások
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Tisztelt Adózók!

A 2006. év első félévi adófizetési
kötelezettség teljesítéséhez szükséges befizetési
csekkek a Polgármesteri Hivatal kézbesítői által
hamarosan eljutnak Önökhöz.

Az első félévi fizetési határidő;

2006. március 16.

Az értesítő tartalmazza az esetleges előző évi
hátralékot, valamint a folyó évi fizetési
kötelezettséget.

A kommunális adó mértékének változásáról,
amely 2006-ban 5 000,- Ft/év, szintén külön
határozatban tájékoztatjuk az adózókkal.

Azok a gépjármű tulajdonosok, akik 2005-
ben vásárolt gépjárművük után 2006. január 1-Ló!
válnak adókötelessé, azok külön határozatban is
értesülnek fizetési kötelezettségükről.

A termőföld bérbeadásóbél .cú,’m azé
jövedelemadó

bevallási határideje magánszemélyek
esetében: 2006. március 20.

(A kifizetőknek az adót február 15-ig kellett
megfizetni.) A tcrmőf~lddel kapcsolatos adó alól
mentességet élveznek azon adózók, akik 5 éven
túli haszonbérleti szerzödést kötöttek

Tájékoztató a hulladékelszáHítási rendről

A Lakosságnál keletkező kommunális
(‘háztartási,) hulladék elszállítását a megszokott
rendben végzi a Békési Hulladékgyűjtő KR. a
város területén. Az ingatlanoknál keletkező
kommunális hulladékokat a kukákba, illetve
szükség esetén azok mellé, zsákokba téve
ingyenesen elszállítják. Ezért kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a háztartásokha keletkező
hulladékokat ne vigyék cl a város több pontjára,
és ne hagyják illegális helyeken. Felesleges
elszállítani a hulladékot a házaktól, hiszen
minden ingatlan elől ingyenesen elszállítják azt.
Amennyiben az elszállítással kapcsolatban
probléma merül fel, jelezzék azt a Békési
l-lulladékgyűjtő Kft. irodájában (Békés, Verseny
u. 4.), illetve a 66/411-366-os telefonszámon.

Építési törmeléket, a hulladék jellegéből
adódóan el lehet helyezni a hulladéklerakó

telepen (Békés, Szarvasi Út), előre egyeztetett
időpontban. A törmelék, sitt kiszállításának
időpontját a Békési Hulladékgyűjtő Kit
munkatársaival szükséges egyeztetni.

A város számos pontján találhatóak szelektív
hulladékgyújtő szigetek. Mindegyik helyen
három Fajta hulladékot lehet elhelyezni. amivel
csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége.
Papírt, üveget és műanyag palackokat lehet
szelektíven elhelyezni a kővetkező helyeken:
Fülöp u.-Rákúczi ii. sarok, Veres Péter tér,
Maróthy a —~Summás ii. sarok, Ilunyadi tér,
Szarvasi u.-Bajza u. sarok, piac, Kert ii. -

Móricz Zsigmond u. sarok, Kecskeméti ii. -

Lengyel L. u. sarok, Verseny u. —Szan’asi u.
sarok, Dózsa Gy. utca, Karacs Teréz utca,
Széchenyi tér 7-9 parkoló, Kossuth u. 23.
parkoló.

Ingatlantulajdonosok figyelmébe

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
kéri a Lakáskassza szerződéssel rendelkező
Tisztelt Ugyfeleket, hogy ellenőrizzék a
szennyvíz - hálózatfej lesztéssel kapcsolatos

fizetési kötelezettségük teljesítését.
Esetleges hátralék megléte esetén a lehetb

legrövidebb időn belül gondoskodjanak a
befizetésről.
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Hirdetmények

Békés Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező szántó és kert művelési ágú
ingatlanokat az alábbiak szerint értékesíti:

Déló: 0513/4.hrsz.-ből 870 m2 szántó
0515/l0.hrsz. 3039 m2 szántó

Magsár: 0714/63.hrsz. 1858 m2 szántó
Krisztina zug: 0318/4.hrsz. 14559rn2 szántó és erdő

Vételár: 8.000,- Ft/AK.

Rosszerdő: 8079/1.hrsz. 928 m2 kert
807912.hrsz. 928 ~ kert
8079/3.hrsz. 928 in2 kert
8079/4.hrsz. 928 m2 kert
8079J6.hrsz, 928 m2 kert
8199.hrsz. 1215m2 kert
8200.hrsz. 1215 m2 kert

Borosgyán: l05lLhrsz. 1072 m2 kert

Vételár: 40,- Ft/m2

Az eladó főidterületekről részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2.), ügyfélfogadási időben.

Békés Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező

3 005 m2 alapterületű városközponti,(Spar Áruház melletti) beépítetlen területét.

Békés Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező

- Békés, Fáy it 11. I. 3. szám alatti 3 szobás,

- Békés, Fáy it 11. IL 12. szám alatti 3 szobás komfortos lakásokat.

Békés Város Önkormányzata 5 éves bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező

Békés, Kossuth u. 2. szám alatti 17 m2 alapterületű üzlethelységet.

Részletes tájékoztató kérhető az ingatlanokról a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2.),.ügyfélfogadási időben.

Jelentkezési határidő:
2006. február 24., péntek, 12.00 óra
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Kitüntetési javaslatok
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Április 15-én Békés várossá
nyilvánitásának 33. évfordulóját ünnepli. Békés
Város Onkormányzata ez alkalomból ismét át
kívánja adui az arra érdemes személynek,
kollektívának a Békés Varosért elismerést.

A kikntetésre javaslatot tehernek a
képviselő-testület tagjai, ti sztségvisel ói,
bizottságai mellett a gazdálkodó szervezetek,
intezmenyek ás társadalmi szervezetek.

A cím azon személyeknek vagy
kollektiváknak adható, akik a város gazdasági,
társadalmi fejlődése, a kulturális ás a művészeti

élet területén, valamint a lakosság érdekében
hosszabb időn át végzett tevékenységükkel
kimagasló érdemeket szereztek.

A javaslatnak tartalmaznia kell a
kitüntetésre javasolt:
- személyi adatait’ illetve a kollektíva pontos
megjelölését,
- az adományozás alapjául szolgáló
tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését
ás méltatását.

A javaslatot 2006. március 17-ig kell
benyújtani Békés város polgármesteréhez.

Piaci árusok figyelmébe

A Piacfelügyelet tájékoztatja a piaci
asztalbérlőket, hogy 2006. február 28-ig az
elővételi joggal rendelkezők fáradjanak be. a
2006. évi szerződés megkötése végett.

Az drusokat munkanapokon 8,00-12,00
óra között várják a Piacfelügyelet irodájában, a
Petőfi u. 4. szám alatt. Kérik az árusokat, hog)’
a 2005. évi szerződést is vigyék magukkal.

Rendezvények a Nyugdíjasok Házában

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2006. február 1-től lehetőség nyílik
rendezvények megtartására a Hőzső utca 4.
szám alatti Nyugdíjasok Házában. A 120 fő
befogadására alkalmas helyet bérbe lehet venni

továbbképzések, vállalkozók által tartandó
vásárok, családi. baráti találkozók’ ebédek
megtartására, stb. Erdeklődni a helyszínen a
Ház gondnokánál, valamint Szűcs Gáboménál
a 06/70-284-5837-es telefonszámon lehet.

Közalapítványi közlemény

A Békési Fürdőért Közalapítvány ezúton köszöni meg az elmúlt évi I %-os személyi

jövedelemadó felajánlásokat. Az így befolyt 61 269,- Ft támogatást a közalapítvány működési

célokra Ii asználja feL

Ajánijuk adónkat!

Ebben az évben is az adót fizető állampolgárok dönthetnek személyi jövedelemadójuk 2 x I %-

áról. 1 %-ot alapítványok, társadalmi szervezetek vagy külön nevesített intézmények javára, a másik 1
%-ot egyházaknak ajánlhatják fel. Az egyéni vállalkozók február 15-ig, míg a magányszemélyek
május 20-ig kötelesek benyújtani bevallásukat. Az SZJA I %-ára jogosult szervezetek neve és
adószáma Békés városában, (akik kérték a megjelentetést):
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Békési Fürclőért Közalapítvány
adószáma:

18386169-1-04
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

adószárna: 18386585-1-04.
Alapítvány a Megújuló Tarhosért
adószáina: 19060844-1-04.
.‚Alkoholmentes” Szabadidős Klub

adószárna: 18374223-1-04.
.‚ÁRANYKOSAR” a Gyermekekért
alapítvány
adószáma: 18375729-1-04.
„Békés Mezögazdaságáért” Alapítvány
adószáma: 19060947-2-04.
Békés Városi
Erdekvédeimi Egyesület
adószáma: 1837921 1-1-04.
Békés ás Vidéke AFESZ SE
adószáma: 19976897-1-04.

- Békési Cukorbetegek Eletmód
Egyesülete adószáma: 18373789-1-04.
„Békési Gyermekmosoly” Alapítvány
adószáma: 18377381-1-04.
Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány
adószáma: 18383582-1-04.
Békési idősekért Alapítvány
adószáma: 18379228-1-04.
~‚A Békési Könyvtárért” Alapítvány
adószáma: 19059480-1-04.
Békési Múzeumbarátok Köre
adószáma: 11384772-1-04.
Békési Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány
adószáma: 18373590-1-04.
Békési Nebulók Alapítványa
adószáma: 18382622-1-04.
Békési Polgárőrség Közhasznú
Szervezet

adószáma: 18380077-1-04.
Békési Szabadidős Lovaskiub
adószáma: 18379527-1-04.
Békés-tarhosi Baráti Kör
adószáma: 19058221-1-04,
Cigány Szabadidős Sportklub
adószáma: 19062482-1-04.
‚~Diákjainkért” Alapítvány
adószáma: 18377130-1-04.
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány
adószáma: 18373978-1-04.

„Epreskerti Óvoda Gyermekeiért”
Alapítvány
adószáma: 18380266-1-04.
„Farkas Gyula Oktatási Alapítványfl
adószáma: 18379204-1-04.
Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos
Egyesület
adószáma: 18372025-1-04.
Jantyik úti Ovoda Gyermekciért
Alapítvány
adószáma: 18385694-1-04.
Játékos Tevékenység Gazdag Ovodai
Eletért” Alapítvány
adószáma: 18378069-1-04.
„KáIlai Jenő” Alapítvány
adószáma: 18371794-1-04.
„Korona úti Ovoda Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma: 18378519-1-04.
Magyar Vöröskereszt adószáma:
19002093-2-41.
Mentálhigiénés Egyesület
adószáma: 18383953-1-04.
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesület
adószárna: 19052500-1-04.
Mozgáskorlátozottak Békés Városi
Egyesülete adószárna: 18376586-1-04.
„Otemető úti Ovoda Gyermekciért”
Alapítvány
adószáma. 18377817-1-04.
„Szakképzésért Alapítvány” adószárna:
18372537-1-04.
„Szent Lázár” Alapítvány (Lázárus)
adószáma: 18375839-2-04.
Teleky úti Ovoda Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma: 18383654-1-04.
Ujvárosi Tagóvoda Mosolygó
Gyermekeiért Alapítvány
adószáma: 18387249-1-04.
„tiltrahanggal az Egészségért”
Alapítvány
adószáma: 18370346-1-04.
Városvédő és Szépítő Egyesület
adószáma: 19052861-1-04.

Az egyházak teljes listáját megtalálják az
APEH Utrn utaló a 2005. évi
adóhevaUáshoz című kiadványban.

Nyugdíjasok
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Közlekedés gyermekszemmel

Az Országos Baleset-megelőzési
Bizottság az idén is meghirdeti
közlekedésbiztonsági gyermekrajzpályázatát.
A Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság

az elmúlt tíz év hagyományait követve .—

tizenegyedik alkalommal is csatlakozik az
Országos pályázathoz, meghirdetve azt
valamennyi óvodás és általános iskolás
tanulója részére.

A pályázat célja: az óvodákban,
iskolákban folyó baleset-megelőzési
programokon részt vevő tanárok és óvónők
körét bővítve, a gyermekek egyre szélesebb
körét vonjuk be pályázatainkba, így hívjuk fel
a flgyelmüket a közlekedés veszélyeire, és a
helyes közlekedési magatartási formákra.

A pályázat témája: a közlekedés és a
közlekedők, a kerékpározás, a balesetek és a
baleset — megelőzés, a rendőrök és a
gyermekek.

A rajzpályázat három fordulós (városi,
megyei, országos). Valamennyi óvodás és
általános iskolás egy pályaművel vehet részt,
melynek mérete A14-es vagy A/3-as lehet. A

pályaművek anyaga és technikája szabadon
választható.

A pályaműveket 2006. február 18-ig a
Békés Városi Baleset-megelőzési
Bizottságnak kérjük megküldeni (Vagy

személyesen eljuttatni), Rostás Zita r. őnu
részére, az alábbi postacímre: Békés Városi
Baleset-megelőzési Bizottság, 5630 Békés.
Rákóczi u. 13., tel: 66/411-644.

A pályaművek hátoldalára írják rá a
rajz, vagy festmény címét, az alkotó nevét,
életkorát, az intézmény pontos megnevezését.
a csoport, vagy osztály megjelölését, a
felkészítő nevelő (szülő) nevét. Amennyiben
a fent kért adatok hiányosan szerepelnek, a
pályamű a további fordulókban nem vehet
részt!

A beküldött pályaműveket
korosztályonként (óvodás, általános iskola
alsó- és felső tagozatos) a Békési
Rendőrkapitányságon a zsűri döntése alapján
díjazásban részesítjük, valamint egy városi
szintű kiállításon vesz részt a pályamunkák
mindegyike, ezt követően pedig a kiválasztott
művek a megyei zsűri elé kerülnek.

Kortársképzés Békésen

Közös érdekeinkért közösen címmel
bűnmegelőzési program zajlik városunkban
július 2-ig. A Belügyminisztérium Országos
Bünmegelőzési Központ által támogatott
programban az önkormányzat mellett részt
vesz a Városi Rendőrkapitányság, a Városi
Polgárőrség, a Dr. Hepp Ferenc Altalános
Iskola, a Kábitószerügyi Egyeztető Fórum,
valamint a Farkas Gyula Mezőgazdasági,
Ipari Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium.

Már elkezdődött egy kortárssegítő
képzés középiskolások számára. Olyan
fiatalok bűnmegelőzési képzése zajlik, akik
korosztályuk körében elfogadottak, hitelesek
és követésre érdemesek. A képzés témakörei
között szerepel a bűnmegelőzés, az áldozattá
válás megelőzése, áldozatvédelemi témakör,
önismeret, önértékelés, konfliktuskezelés,

kommunikáció, döntéshozás technikáinak,
valamint kémiai szerek, viselkedési jellemzők
megismertetése. A 20 fős középiskolai
csoportot követően általános iskolásoknak is
megrendezésre kerül egy hasonló képzést.

Ezzel párhuzamosan több preventív
jellegű kiadvány is megjelenik,
bűnelkövetővé, illetve áldozattá válás
megelőzése céljából, valamint az idei évben
nagy hangsúlyt kíván fektetni az
önkormányzat és a Városi Rendőrkapitányság
a baleset-megelőzésre, így ezzel kapcsolatban
újabb kiadvány is megjelenik.

Két bűnmegelőzési napra is sor kerül.
Aprilis 13-án a Farkas Gyula Szakiskola
diákjainak, míg június 2-án a Dr. Hepp Ferenc
Általános Iskola tanulóinak lesz játékos
ügyességi versenyekkel, vetélkedőkkel,
bemutatókkal színesített program.
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KÖZLEMÉNY

A Magyár Köztársaság Elnöke kitűzte
az országgyűlési képviselők 2006. évi
általános választását. Az első forduló napja
2006. április 9. (vasárnap). A második
fordulóra április 23. napján (vasárnap)
kerül sor.

A választópolgárok a névjegyzélcbe
örtént felvételükről február 6. és 10. napja

között kapnak értesítést. A névjegyzék február
8-tól - február 15-ig tekinthető meg a
polgármesteri hivatalban. A névjegyzékből
való kihagyás, felvétel, vagy törlés miatt a
közszemlére tétel időtartama alatt, tehát
február 8. és 15-e között lehet kifogást
benyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez,
aki a település jegyzője.

A választópolgár az értesítéssel együtt
kapja meg az ajánlószelvényt is. Aki szerepel
a névjegyzékben, de nem kapott értesítést,
ajánlószelvényt, azokat igényelheti a település
jegyzőjétől. Az értesítést célszerű megőrizni és
majd szavazásnál felmutatni a szavazás
lebonyolítását elősegítendő.

Aki a szavazás valamelyik — vagy
in indkét — fordulója napján lakcímétől távoL
de Magyarországon tartózkodik, lakóhelyén
igazolást kérhet a választási iroda vezetőjétől.
Az igazolással azon a településen szavazhat,
ahol tartózkodik. Igazolást a választás második
fördulójára is előre kell kérni, az első
választási fordulót megelőzően. A két
választási forduló között igazolás nem adható
ki.

Aki bármelyik választási forduló
időpontjában kü(földön tartózkodik, a helyi
választási irodától kérheti a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételét. Ez esetben
külföldön a magyar nagykövetségen,
főkonzulátuson szavazhat. Külképviseleti
névjegyzékbe való felvétel 2006. március 17-
án 16.00 óráig kérhető a települési jegyzőtől.
Fontos tudnivaló: a választás első fordulójában
a külképviseleten egy héttel korábban, április

2-án, az amerikai kontinensen április i-jén
lehet szavazni! Külföldi szavazási szándékról
célszerű előzetesen gyeztetni a település
jegyzőjével!

Az ajánlószelvény az egyéni
választókerületi jelölést szolgálja. Jelöltté
váláshoz legalább 750 érvényes ajánlást kell
összegyűjteni. Jelöltet ajánlani nem kötelező.
Ajánlani az ajánlószelvény kitöltésével lehet.
amelynek során az ajánló választópolgár az
ajánlószelvényre rávezeti a családi és
utónevét, lakcímét, személyi számát, az
ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő
szervezet nevét, illetőleg a független jelölés
tényét.

I-Ia több szervezet közösen állít jelöltet.
az ajánlószelvényen valamennyi szervezet
nevét (rövidített nevét) fel kell tüntetni. Az
ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját
kezűleg aláírja. Ajánlani, egyéni jelöltet
bejelenti 2006. március 17-én 16.00 óráig
lehet. Ervénytelen az ajánlás — többek között —

ha nem a hivatalos ajánlószelvényen adták le,
vagy ugyanazon választópolgár több jelöltet.
illetve egy jelöltet többször ajánlott.

A jogszabályok szerint a választás
kitűzésével megkezdődött a választási
kampány. Ennek része a plakátok elhelyezése
is. Fontos szabály: épület falára, kerítésre
kizárólag a tulajdonos (bérlő, vagyonkezelői
jog gyakorlója) hozzájárulásával lehet plakátot
elhelyezni!

A plakát nem fcdheti más jelölt vagy
jelölő szervezet plakátját. A plakátot a
szavazást követő 30 napon belül az köteles
eltávolítani, aki elhelyezte, vagy akinek
érdekében elhelyezték. Minden választási
tudnivalóról részletes felvilágosítást adnak a
helyi polgármesteri hivatalban működő
választási iroda, amelynek vezetője a jegyző.
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