KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2004.(III.15.) RENDELETE
a választási plakátok elhelyezéséről, valamint választási gyűlések részére
önkormányzati tulajdonú helyiség biztosításáról

Küngös Község Önkormányzata az EU jogharmonizáció végrehajtása érdekében az 1997.évi
C.tv.42.§-ában kapott felhatalmazás alapján a választási kampányok zökkenőmentes
lebonyolítása, az esélyegyenlőség és a település közterületi rendjének biztosítása érdekében az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

(1)

Küngös község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő középületre és középületben - a (2) bekezdésben felsoroltakon
kívül - kampány célú választási plakátok és hirdetmények nem helyezhetők el.

(2)

A jelölőszervezetek, illetve jelöltek választási plakátjaikat, hirdetményeiket a
küngösi Faluház (Küngös,Kossuth u.30.) épületén kívüli, illetve épületében lévő
hirdetőtábláin helyezhetik el a választás időpontjának kitűzésétől a választási kampány
befejezésének időpontjáig.
A közintézmény vezetője felelős azért, hogy a kijelölt közintézményben
valamennyi kampánycélú választási plakát és hirdetmény legkésőbb a
kampánycsend megkezdésével egyidejűleg levételre kerüljön.
2.§.

(1)

Közterületeken a választási plakátok az erre a célra szolgáló hirdetőberendezéseken helyezhetők el számbeli korlátozás nélkül úgy, hogy az ne fedje más
jelölőszervezet vagy jelölt plakátját.

(2)

Új hirdetőberendezés elhelyezése a Polgármesteri Hivatal Jegyzője engedélyével, a
helyi szabályozásnak megfelelően helyezhető el.
3.§.
A választási plakátokat az 1.§.(2) bekezdésében foglaltak kivételével legkésőbb a
szavazást követő 30. napig a kihelyező köteles eltávolítani.

4.§.
(1)

Választási gyűléseket az önkormányzati tulajdonban álló középületek közül
csak az 1.§.(2) bekezdésben felsorolt intézményben lehet tartani.

(2)

Minden jelölőszervezet, illetve független jelölt az (1) bekezdés alapján kijelölt középületben a választási fordulók számától függetlenül térítésmentesen két alkalommal tarthat választási gyűlést. A jelölőszervezetnek, illetve a
jelöltnek e rendelet 1.sz. melléklete szerinti nyomtatványon a Helyi Választási Irodánál kell bejelentenie a választási gyűlés tartásának igényét. Az igény
benyújtásának sorrendjében kell a gyűlés időpontját meghatározni.

(3)

A térítésmentes választási gyűlések időpontját a közintézmények programjaiba
úgy kell beilleszteni, hogy azok a már kialakult és elfogadott rendezvényeket
és foglalkozásokat ne érintsék.

(4)

A térítésmentes választási gyűléseken túl tartott kampányrendezvényekért az
intézményekben meghatározott terembérleti díjtételeket kell alkalmazni.
5.§.

(1)

Ez a rendelet 2004. április 1. napján lép hatályba.

Szabó Géza
polgármester

Beke Tamás
jegyző

1.sz. melléklet
BEJELENTÉS
VÁLASZTÁSI GYŰLÉS TARTÁSÁRÓL

Jelölőszervezet vagy jelölt neve:.............................................................................
...............................................................................
Választási gyűlés helye:

a./ Faluház Balatonkenese, Táncsics u.24.
b./ Közművelődési intézmény B.akarattya, Iskola u.7.
(A megfelelő aláhúzandó)

A választási gyűlés tervezett időpontja:...................................................................
..................................................................
(Megjelölendő legalább 2 időpont)
A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma:.........................................................

....................................................................
..............................................
Záradék:
A Helyi Választási Iroda képviseletében a fenti bejelentést ..........év ...................hó
...... napján ......óra ....... perckor átvettem, egyeztetést követően 3 (három) napon
belül a kapcsolattartót a választási gyűlés lehetséges időpontjáról tájékoztatom.

................................................
HVI vezetője vagy megbízottja

