TÁJÉKOZTATÓ
Kampányidőszakban plakátoknak Vaskút Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló
hirdetőtáblákon történő elhelyezéséről:

Tisztelt jelöltek, jelölő szervezetek!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) VIII. fejezete rendelkezik a
választási kampányról.
„ Ve. 144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép,
embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
(2) 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.
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás
nélkül elhelyezhető.
(4) Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes,
írásbeli hozzájárulásával lehet.
(5) 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.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok
vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) 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.”

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2017.
(XII.20.) önkormányzati rendeletének 18. §-a alapján Vaskút Nagyközség közigazgatási területén
reklám, plakát elhelyezése, kizárólag a következő közterületi hirdetőtáblákon lehetséges.
a) Kossuth Lajos u. 24/a. szám előtt
b) Kossuth Lajos. u. 86. szám előtt
c) Kossuth Lajos. u. 90. szám előtt
d) Kossuth Lajos. u. 99. szám előtt
e) Kossuth Lajos. u. 142. szám előtt
f) Damjanich u. 141. szám előtt
g) Bartók Béla u. 1. szám előtt.

A Ve. 144. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti előzetes írásbeli hozzájárulás megléte esetén lehet
plakátot elhelyezni a fent említett hirdetőtáblákon.

A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem beszerezhető a Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatalban
(6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90.) illetve elérhető a http://www.vaskut-nagykozseg.hu/ honlapon.

Vaskút, 2019. augusztus 28.

Dr. Élő Ferenc jegyző
Helyi Választási Iroda vezető
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