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Tájékoztató
a 2008. SZEPTEMBER 14-i HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL
Tisztelt Választópolgárok!
2008. szeptember 14-én helyi
népszavazás lesz településünkön,
melynek során a következõ kérdésben nyilváníthat véleményt a község
lakossága:
„Akarja-e Ön, hogy Törtel község
közigazgatási területén bármely
természetes, vagy jogi személy
olyan telephelyet létesítsen, mûködtessen, ahol veszélyes, vegyi
anyagok gyártása, raktározása,
kezelése, illetve vegyi és egyéb
hulladékok tárolása történhet?”

Az alábbiakban a népszavazás lebonyolításával kapcsolatban adunk
felvilágosítást.
A népszavazás akkor érvényes, ha
a választásra jogosultak több mint
fele leadja szavazatát, és akkor eredményes, ha a leadott érvényes szavazatok több mint fele azonos tartalmú.
A választópolgárok augusztus 27ig kapják meg névre szóló szavazási
értesítõjüket postán, mely tartalmazza a szavazás idejét és helyét. Amenynyiben ezen idõpontig nem érkezik
meg az értesítõ, kérjük a Polgármes-

Tisztelt Törteli Választópolgárok!
Minden törteli választópolgárt arra kérünk, hogy
jelenjen meg a 2008. szeptember 14-én, vasárnap tartandó helyi népszavazáson, és az ott feltett kérdésre:
„Akarja-e Ön, hogy Törtel község közigazgatási
területén bármely természetes, vagy jogi személy
olyan telephelyet létesítsen, mûködtessen, ahol
veszélyes, vegyi anyagok gyártása, raktározása,
kezelése, illetve vegyi és egyéb hulladékok tárolása
történhet?”

SZAVAZZON NEMMEL!
Fogjunk össze, fejezzük ki közös akaratunkat,
hogy ne valósulhasson meg egy budapesti gyógyszergyártó kft. azon szándéka, hogy kb. 300 tonnányi
veszélyes anyagot (gyógyszergyári alapanyagok) szeretne a volt bontó területén raktározni.
Ezen anyagok közt sok a tûz- és robbanásveszélyes, önmagában is erõsen mérgezõ, rákkeltõ
hatású, bizonyos anyagok bomlásából foszgén (harcigáz) keletkezhet. A fenti anyagok kockáztatják a saját,
a családunk, és a falu lakosságának életét, egészségét.
Egy esetleges katasztrófa esetén beláthatatlan következményei lennének a nagy mennyiségû, az egész-

teri Hivatalban ezt jelezni.
A szavazásra jogosult polgárok
jegyzékét a Polgármesteri Hivatalban
lehet megtekinteni 2008. augusztus
27-tõl 2008. szeptember 3-ig.
Amennyiben valamely választópolgár a névjegyzékbõl kimaradt, és ezt
észleli, kérjük, hogy a Polgármesteri
Hivatalnál 2008. szeptember 3-ig
nyújtson be kifogást, hogy a problémát orvosolni tudjuk. Ugyanez az
eljárás vonatkozik arra az esetre is,
ha a választópolgár szerepel a névjegyzékben, de valójában arra nem
lenne jogosult.
Folytatása a 2. oldalon.

séget, és a környezetet súlyosan károsító mérgezõ
anyagok felszabadulásának, levegõbe, talajba, vizeinkbe jutásának.
Baleset esetén szükségessé válhat a falu lakosságának kitelepítése is!
A mûködtetni kívánt veszélyesanyag-raktár nem
teremt munkahelyet Törtelen, nem hoz a falunak egy
fillér hasznot sem, óriási egészségügyi, környezeti
kockázat ellenében.
A helyi népszavazás akkor eredményes, ha a választópolgárok legalább fele elmegy szavazni, és
azonos választ ad a feltett kérdésre.
Kérjük Törtel község lakosságát, legyenek érdekeltek a szavazáson, jelenjenek meg, buzdítsák erre
hozzátartozóikat, ismerõseiket is!
Mindenki tegyen azért, hogy falunk további környezetszennyezését megállítsuk, tartsa kötelességének, hogy ezen a vasárnapon megjelenjen a szavazáson, hisz felelõsek vagyunk nem csak magunk, hanem
gyermekeink, unokáink, a következõ nemzedékek
egészségéért is.
Ne adjuk oda a gyógyszergyári lobbinak a község
egészséges környezetét!
Rajtunk múlik a népszavazás eredményessége!
Hajrá Törtel!

TÖRTELI

2. oldal
Tájékoztató a 2008. szeptember 14-i
helyi népszavazásról...
Folytatás az 1. oldalról.

A mozgásukban korlátozott választópolgárok mozgóurnával szavazhatnak. Felhívjuk figyelmüket,
hogy mozgóurnát csak maga a mozgásában gátolt személy, csak írásban
kérhet, a szavazás napját megelõzõen
a Polgármesteri Hivatalban, a szavazás napján pedig a szavazatszámláló
bizottságnál. A technikai lebonyolítást segítendõ kérjük, hogy csak
valóban indokolt esetben válasszák
ezt a szavazási módot, és amenynyiben elõre látható, hogy élni kívánnak ezzel a lehetõséggel, kérelmüket mielõbb nyújtsák be.
A település szintû lakóhellyel
rendelkezõ választópolgárok az 1.
számú szavazókörben (Dózsa György
út 2.) adhatják le szavazatukat.
Szavazni reggel 6 órától este 19

óráig lehet. A szavazatszámláló bizottságok csak azon választópolgároknak engedélyezik a szavazást,
akik az alábbi érvényes igazolványok
valamelyikével hitelt érdemlõen igazolni tudják személyazonosságukat:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú);
– személyazonosító igazolvány
(kártya formátumú), vagy útlevél,
vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya
formátumú) és mindegyik felsorolt
igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Tisztelettel kérjük, hogy a választójogukkal élni kívánó állampolgárok – a kellemetlenségek elkerülése érdekében – okmányaik érvényességét ellenõrizni, és azokat a
szavazásra magukkal hozni szíveskedjenek, mert a szavazatszámláló

Szálas és Társa

Tervezõ, Kivitelezõ, Beruházó Bt. ajánlata:
C s a l á d i h á z a k , c s a l á d i h á z a k b õ v í t é s e,
Gazdasági-üzemi épületek
Kommunális létesítmények

bizottságok (mérlegelés nélkül) kötelesek a lejárt igazolvánnyal, vagy
igazolvány nélkül szavazni kívánókat visszautasítani.
Érvényesen szavazni csak az
egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel. Egyéb megjelölés, vagy mindkét
válasz jelölése érvénytelen szavazatot eredményez.
A népszavazás elõzetes eredményérõl a lakosság várhatóan 2008.
szeptember 15-én értesülhet, a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblájára
kifüggesztett tájékoztatóból.
*
Amennyiben kérdésük van, kérjük bizalommal forduljanak a Helyi
Választási Irodához.

Test- és talpmasszõri végzettséggel, szeretettel várom hívását.
Elõzetes egyeztetés után, igény szerint házhoz is kimegyek.

KIVITELEZÉSE-FELÚJÍTÁSA
TERVEZÉSE, MÛSZAKI VEZETÉSE teljes körû ügyintézéssel!
Állunk rendelkezésükre a hét minden napján 8-18 h-ig
az alábbi címen és tel./fax számon:

Nagykõrös, Bíbor u. 5. 06-53-350-165
Szálas Zoltánné
üzletvezetõ

Szálas Zoltán
építész tervezõ

Törteli Híradó
A Törteli Önkormányzat tájékoztatója
Megjelenik havonta 1600 példányban
A kiadvány ingyenes
Szerkesztõség címe:
Törtel, Szent István tér 1.
Fõszerkesztõ: Káldiné Megyeri Éva
Szerkeszti a Szerkesztõbizottság
E-mail: th.ujsagba@gmail.com
Felelõs kiadó:
Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44.
Nyomdai elõkészítés: Pásztor Zoltán
Nyomdai munka:

Hirdessen
Ön is
a
Törteli
Híradóban!

CSATORNA U. 8. Tel.: (06-30) 9633-487, (53) 313-565

Terjeszti a Magyar Posta

Helyi Választási Iroda

Telefon:
06-20/483-7090
16 óra után

HÍRADÓ

3. oldal

HIRDETMÉNY
A 2008. SZEPTEMBER 14-RE KIÍRT HELYI NÉPSZAVAZÁSON MÛKÖDÕ
VÁLASZTÁSI SZERVEKRÕL
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG:
Tagok:
Gyõr Miklós
Túri János
Kiss Jánosné
Póttag:
Fazekas Sándor
Surinné Kovács Julianna
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK:
1. számú szavazókör
(Dózsa György út 2., Luzsányi Iskola):
Jegyzõkönyvvezetõ: Csajbók Rozália
Tagok:
Kecskés Imréné
Kocsis Ferencné
Czeróczki Józsefné
Farkas Veronika
Búcsúsné Vágó Anna Éva
Urbánné Nagy Dóra
Sebõk Mihályné
Póttag:
Somodi Mónika
2. számú szavazókör
(Dózsa György út 19., Déryné Mûv. Központ):
Jegyzõkönyvvezetõ: Mihály Lászlóné Rátóti Mária
Tagok:
Dudás Sándor
Dajka Tiborné
Halász Györgyné
Tóth Dénesné
Õrsy Ferencné
Póttag:
Pap Ilona

3. számú szavazókör
(Kossuth Lajos út 3., Tulipán Óvoda):
Jegyzõkönyvvezetõ: Mihály Lászlóné Farkas Zsuzsanna
Tagok:
Csajbók Imréné
Bakos Jánosné
Bakos Imréné
Motollai Lászlóné
Király Istvánné
Póttag:
Mihály Mária
4. számú szavazókör
(Szent István tér 2., Általános Iskola – emeletes épület):
Jegyzõkönyvvezetõ: Farkasné Marticsek Mária
Tagok:
Szõke Istvánné
Halász György
Cseh Tünde
Dudás Tamás
Détáriné Túri Irén
Póttag:
Káldi Zsanett
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA:
Vezetõ:
Urbán Antalné jegyzõ
Elérhetõség:
06-53-576-013; 06-30-633-8465
Vezetõ helyettes:
Búcsús Tamás
Elérhetõség:
06-53-576-010; 06-30-633-8466
Cím:
2747 Törtel, Szent István tér 1.
E-mail:
hivatal@tortel.hu
Törtel, 2008. augusztus 25.

Helyi Választási Iroda

HIRDETMÉNY
A 2008. SZEPTEMBER 14-RE KIÍRT HELYI NÉPSZAVAZÁS
LAKOSSÁGOT ÉRINTÕ HATÁRIDÕINEK ÉS HATÁRNAPJAINAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
1. A népszavazásról szóló lakossági értesítõk postai kézbesítése:
2008. augusztus 27.

4. A módosított névjegyzék megtekintésének biztosítása
a Polgármesteri Hivatalban:
2008. augusztus 27. – szeptember 12. 16 óra

2. A népszavazás névjegyzékének közszemlére tétele:
2008. augusztus 27. – szeptember 3. 16 óra

5. Írásban bejelentett igény alapján, díj ellenében a közszemlére tett névjegyzék másolatának átadása a kezdeményezõk részére:
2008. augusztus 25. – szeptember 12. 16 óra

3. A névjegyzékbõl való kihagyás, illetve a névjegyzékbe
való felvétel miatti kifogások fogadása a Polgármesteri
Hivatalban és ezekkel kapcsolatos döntés:
2008. augusztus 27. – szeptember 3. 16 óra

Törtel, 2008. augusztus 25.
Helyi Választási Iroda

TÖRTELI

4. oldal

Szálka 2004 Bt.
Törtel, Karinthy F. u. 2.
Nyitva a hét minden napján
Érdeklõdés és megrendelés:

53/376-791, 06-30/405-9006

Aktuális ajánlatunk a tûzifára:
Vastag akác ...................................... 2200
Vékony akác ..................................... 2000
Akáchulladék .................................... 2000
Vegyes tûzifa .................................... 2000
Vágott tölgy ...................................... 2000

Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q
Ft/q

Vásároljon tûzifát gázáremelés után is változatlan áron és
megbízható forrásból!

ACÉLIPARI TERMÉKEK
Zártszelvények – Szögvasak – Gömbacélok – Csövek – Lemezek
Hegesztett hálók – Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es)
Kengyel anyag szálban és karikában – Térhálók három méretben

BÁDOGOS TERMÉKEK
– Horganyzott sima lemez
– Horganyzott trapéz lemez

PB
GÁZPALACK
cserelehetõség!

KENGYEL GYÁRTÁST VÁLLALUNK!

Betonoszlopok 2,4 m hosszban

AKÁCFAOSZLOPOK
2 m; 2,5 m; 3 m és 4 m hosszban.
Kérésre kérgezve, felezve, bitumenezve

