Imely község
5/2015. sz.
általános érvényű rendelete (ÁÉR)
a választási plakátok elhelyezéséről a választási kampány idejében

ÁÉR – kifüggesztve Imely község hivatali hirdetőtábláján:

2015.11.19.

ÁÉR – közzétéve Imely község honlapján:

2015.11.19.

A javasolt ÁÉR-hez fűződő észrevételek beadásának határideje:

2015.11.13.

Kézbesített észrevételek (száma):

0

A javasolt ÁÉR-hez fűződő észrevételek kiértékelésének időpontja:

2015.11.16.

A javasolt ÁÉR-hez fűződő észrevételek eljuttatása a képviselőkhöz:

2015.11.16.

Az ÁÉR jóváhagyása Imely község képvislő-testülete által:

2015.11.18.

Az ÁÉR kifüggesztése Imely község hivatali hirdetőtáblájára:

2015.11.19.

Az ÁÉR levétele Imely község hivatali hirdetőtáblájáról:

2015……….

Ez az általános érvényű rendelet 15 nappal Imely község hivatali hirdetőtábláján való
kifüggesztését követően 2015. december 3-án lép hatályba.

Imely község
5/2015. sz.
általános érvényű rendelete
a választási plakátok elhelyezéséről a választási kampány idejében
Imely község képviselő-testülete a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. számú,
többször módosított törvény 6. és 11. § (4) bek. g) pontjával, a választási kampányról szóló
2014. évi 181. számú törvény 16. §-val, továbbá a politikai pártokról és politikai
mozgalmakról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2005. évi 85.
számú, többször módosított törvénnyel összhangban a következő általános érvényű rendeletet
adja ki:
1. §
Bevezető rendelkezések
Ezen általános érvényű rendelet meghatározza a politikai pártok, politikai mozgalmak,
politikai pártok és mozgalmak által alkotott koalíciók, független képviselőjelöltek (a
továbbiakban csak „jogosult szubjektumok“) választási plakátjainak elhelyezését, illetve a
plakátragasztásra szolgáló felületeket Imely községben (a továbbiakban csak „község“) a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, az Európai Parlamentbe, a megyei és helyi
önkormányzatokba történő választások, a választási kampány és a referendum megvalósulása
idejében.
2. §
A választási plakátok elhelyezésére szolgáló felület
(1) A közterületeken és a község tulajdonában lévő létesítményeken a választási kampány
idején a választási plakátok kiragasztására csak a község tájékoztatótábláin, állványain kerülhet sor, melyeknek elhelyezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A tájékoztatótáblák, -állványok hozzárendelése, kiválasztása megegyezés vagy
a jogosult szubjektumok sorsolása alapján legkésőbb egy nappal a választási kampány
megkezdése előtt történik.
(3) Tilos a választási plakátoknak az erre kijelölt felületeken kívüli elhelyezése
a választási kampány idejében.
3. §
A jogosult szubjektumok kötelességei
(1) A jogosult szubjektum köteles a választási kampány időszaka után eltávolítani
a kijelölt felületről a választási plakátját.
(2) Abban az esetben, ha a jogosult szubjektum nem az 1. bekezdésben feltüntetett módon
jár el, a választási plakát eltávolítását a község biztosítja az érintett jogosult
szubjektum költségeire.
4. §
A határozatok betartásának ellenőrzése

Ezen önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzését végzik el:
a) az imelyi helyi rendőrség,
b) a község megbízott alkalmazottjai.
5. §
Záró rendelkezés
(1) Jelen általános érvényű rendeletet Imely község képviselő-testülete 2015.11.18-án
hagyta jóvá.
(2) Érvényét veszti Imely község korábbi, 1/2009. számú általános érvényű rendelete
a választási plakátok elhelyezéséről a választási kampány idejében.
(3) Ez az általános érvényű rendelet 15 nappal Imely község hivatali hirdetőtábláján való
kifüggesztését követően 2015. december 3-án lép hatályba.

Imely, 2015.11.19.
Ing. František Tyukos
a község polgármestere
Közzétéve: 2015.11.19.
Levéve:

Az 5/2015. sz. általános érvényű rendelet 1. számú melléklete:
Imely község a választási plakátok kiragasztásának elhelyezésére a következő helyeket
határozza meg:
-

a COOP Jednota Érsekújvár üzletközpont előtti betonoszlopon – 8 darab plakátfelület
(1-től 8-ig jelölt számmal)
a COOP Jednota Érsekújvár üzletközpont előtti fatáblán – 3 darab plakátfelület (9-től
11-ig jelölt számmal)
a COOP Jednota Érsekújvár üzletközpont előtt – 7 darab plakátfelület (12-től 18-ig
jelölt számmal)
az Agrocoop Imely részvénytársaság mellett, a Fő utca melletti betonoszlopon – 8
darab plakátfelület (19-től 26-ig jelölt számmal)
a Fő utcán lévő központi buszmegálló melletti betonoszlopon – 8 darab plakátfelület
(27-től 34-ig jelölt számmal).

A plakátfelületek 1-től 34-ig terjedő számokkal lesznek megjelölve, és a kisorsolt sorszám
alapján lesznek hozzárendelve a politikai párthoz, az arra jogosult szubjektumhoz.

