2017 ÁPRILIS

Április 23.:
Időközi polgármester-választás
Most vasárnap ismét választ a város!
Bele lehet-e unni a demokratikus alapjogok gyakorlásába? –
ez lehet a nagy kérdés pár nappal az újabb időközi választás
előtt. 2014 óta immáron a harmadik polgármester választásra
kerül sor Gyömrőn, miközben túl
vagyunk egy népszavazáson is.
Természetes dolog, ha idővel lankad a választói kedv. Pedig épp
a helyi polgármester választás az
egyik olyan lehetőség, amikor közvetlenül dönthetünk a mindennapjainak, városunk jövőjét befolyásoló fontos kérdésben. Érdemes
tehát rászánni azt a tíz percet, hogy
elmenjünk a megfelelő szavazókörbe, és ott a nekünk tetsző, számunkra támogatható jelöltre voksoljunk. Ha ezt megtesszük, utána
elmondhatjuk: rajtunk nem múlott.
Sokszor hallhatjuk, hogy nem az én
egyetlen voksom számít. Dehogynem! Mert ha sokan így gondolkodnak, akkor bizony számos szavazat vész a semmibe. A mostani
választási kampány – szerencsére
– jóval nyugodtabb és visszafogottabb volt, mint amit az elmúlt években tapasztaltunk. Ennek ellenére
a választás tétje szemernyit sem
kisebb, mint korábban!

A mindennapokban a város vezetésének felelőssége azoké, akiket
a lakosság megválaszt, megválasztott. Most azonban a felelősség csakis a miénk: nekünk kell
döntenünk arról, hogy ki vezesse
a várost a jövőben. A felelősség

nagy, így nem közhely azt mondani: minden egyes szavazat számít! Mindegy kire voksolunk, de
menjünk el, legyünk ott, szánjuk
rá Gyömrő jövőjére ezt a néhány
percet.
Hauser Antal
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Legutóbb tavaly nyáron volt
városunkban időközi polgármester választás. A voksolás
alig néhány percet vesz csak
igénybe, ám a végeredmény
annál fajsúlyosabb. A legfontosabb tudnivalókról Varga Ernő
jegyzőt, a Helyi Választási Iroda
vezetőjét kérdeztük.

ezen felül rendelkezésre áll a szavazási értesítő, de ennek megléte nem
kötelező. A választópolgár megkapja a szavazólapot, amit előtte
pecsételnek le, valamint egy borítékot. A fülkékben van toll, de használható saját is. Az egész procedúra
nem tart tovább néhány percnél.


Mettől meddig járulhatnak

ami arra vonatkozna, hogy a
választó milyen ruházatban
léphet a szavazókörbe?
V.E.: Ha a kérdés arra vonatkozik,
hogy lehet-e a választón pártokhoz
vagy jelöltekhez kapcsolódó jelzés, akkor a válaszom, hogy igen.
Bármilyen ruhában megjelenhet a
lakos, ezt semmi nem szabályozza.
Természetesen a szavazatszámláló
bizottság tagjainak esetében más a
helyzet, Ők nem viselhetik egyetlen
párt vagy jelölt ismertetőjegyét sem
a ruházatukon.

az urnákhoz a szavazópolgárok?
Varga Ernő: Április 23-án vasárnap
reggel 6 órakor nyitnak a szavazókörök, és egészen 19 óráig nyitva
is tartanak. Ezt azt jelenti, hogy aki
19 óráig megérkezik a számára
kijelölt szavazókörbe, az leadhatja
a voksát.


Honnan

tudhatja meg a
lakos, hogy melyik szavazókörbe kell mennie?
V.E.: Ez pontosan szerepel a minden választásra jogosultnak kiküldött választási értesítőben. Sokszor előfordul, hogy ezt elvesztik,
ezért természetesen városunk honlapján is elérhető a körzetek pontos beosztása, vagyis hogy melyik
utca melyik szavazókörhöz tartozik. Ezen felül az egyes szavazókörök bejáratára is ki szoktuk függeszteni, hogy mely utcák tartoznak oda.


Mit

kell magával vinnie
annak, aki szavazni megy?
V.E.: Gyakorlatilag elegendő egyetlen azonosításra alkalmas okmány
- ez lehet személyi igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély -, valamint a lakcímkártya. Könnyebbség
a szavazóköri kollégák számára, ha


Létezik bármiféle jogszabály,

nyes! Mint ahogy a ceruzával történő voksolás sem.


Mi a teendő akkor, ha valaki

az egészségi állapota miatt
nem tud elmenni a szavazókörbe, de mégis szeretne
voksolni?
V.E.: Ilyen esetekben van mód a
mozgóurna igénylésére. Egy kérelmet kell ezzel kapcsolatban benyújtani vagy a Helyi Választási Irodának, vagy a választás napján az
illetékes szavazatszámláló bizottságnak. A HVI-nek legkésőbb április 21-én 16 óráig lehet ezt leadni,
a szavazatszámláló bizottságnak
pedig 23-án, vagyis a voksolás
napján 15 óráig.


Mikorra

várhatóak majd
eredmények?
V.E.: Tapasztalatom szerint körülbelül 21-22 óra körül már tudni fogjuk a nem hivatalos eredményeket.

Mire kell figyelni, hogy érvé- Ez persze függ a megjelentek szányes legyen a voksunk?
mától, illetve hogy esetleg az egyes
V.E.: Értelemszerűen a szavazó- szavazókörökben van-e bármilapon szereplő három jelölt közül féle fennakadás. Késő este a Helyi
csak egyetlen jelöltre lehet érvé- Választási Bizottság megállapítja a
nyesen szavazni. Az adott jelölt végeredményt, amit határozatba is
mellett található körben kell egy- foglal. Ez ellen három napon belül
mást metsző vonalakat húzni. A lehet fellebbezni. Ezt követően –
pipa, az egy vonal vagy egyéb ha nincs jogi kifogás – válik hivataolyan megoldás, ahol nem metszi lossá az eredmény.
HA
egymást a két vonal, nem érvé-
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Időközi polgármester
választás
a számok tükrében
Jelöltek száma: 3
Szavazásra jogosultak: 13 903 fő
Szavazókörök száma: 16

Szavazókörök:
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
(Bajcsy-Zsilinszky út 79-81.): 1-es, 2-es, 9-es szavazókörök
Weöres Sándor Általános Iskola
(Fő tér 2/b.): 3-as, 11-es szavazókörök
Fekete István Általános Iskola
(Deák Ferenc utca 26.): 4-es, 12-es szavazókörök
Weöres Sándor Általános Iskola
(Csokonai utca 58-60.): 5-ös, 6-os, 10-es, 13-as szavazókörök
Weöres Sándor Általános Iskola
(Erzsébet utca 20-24.): 7-es, 8-as, 14-es, 15-ös, 16-os szavazókörök
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Szelektív szemétszállítási
időpontok:
• Április 28.
szerdai és csütörtöki
szemétszállítási körzet
• Május 19.
hétfői és keddi szemétszállítási
körzet

Zöldhulladék szállítási
időpontok:
• április 22.
hétfői és keddi szemétszállítási
körzet
• április 29.
szerdai és csütörtöki
szemétszállítási körzet

Házhoz menő lomtalanítás
megrendelése:
0653/500-152
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