HIRDETMÉNY
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA,
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
2019. OKTÓBER 13.
Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek!
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II.
1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 19.§-a értelmében, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvényben meghatározott választások során, a választási kampány időszaka alatt a jelöltek, jelölő szervezetek a Kőszeg
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által kihelyezett, az Ör. 11. mellékletében szavazókörönként kijelölt
közterületeken lévő 3-3 db mobil hirdetőberendezésen díj fizetése nélkül helyezhetnek el plakátokat, összesen
legfeljebb 2 db A3, vagy 4 db A4 méretű plakátot.
A mobil hirdetőberendezések kihelyezésére 2019. szeptember 20. napján kerül sor.
Az Ör. 11. melléklete alapján a választási kampány időszaka alatt az Önkormányzat által kihelyezett mobil
hirdetőberendezések szavazókörönkénti helye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Csónakázó-tó buszmegálló
Károly Róbert tér
Rajnis utca 7. előtt – vasaló ház
Liszt Ferenc utca – buszpályaudvar
Velemi-Írottkő utcák sarka
Temető és Szent Imre herceg utcák sarka
Rohonci utca 40.
Kórház utca 7. előtt
Kőszegfalvi út 52. előtt - Óvoda és klub

A fent írtakon felül önálló hirdetőberendezés kihelyezésére Kőszeg közigazgatási területén nincs lehetőség.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144.§-ában foglaltak alapján, plakát a választási falragasz, felirat,
szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel
kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.
Plakát a kampányidőszakban – az alábbiakban meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.
Plakátot elhelyezni
• magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
• állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli
hozzájárulásával lehet.
Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és
értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot
elhelyezni tilos!
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható
legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani,
vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.
Kérem a tisztelt Jelölteket, Jelölő szervezeteket, hogy kampánytevékenységük során ügyeljenek a jogszabályi előírások
maradéktalan betartására!
Kőszeg, 2019. szeptember 17.
Dr. Zalán Gábor s.k.
HVI vezető

