GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat ideiglenes választási hirdetőtáblák kihelyezésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2019. május 30-án megtartott ülésén egyebek napirendi pont alatt
Kovács Barnabás képviselő hozzászólásában választási célú ingyenes hirdetőberendezések
kihelyezését kérte a közelgő önkormányzati választás idejére a jelöltek számára történő
nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 144.§-a
tartalmazza a plakát kihelyezésére vonatkozó szabályokat.
A Képviselő-testület 2019. március 28-án megtartott ülésén tárgyalta meg a „Javaslat egyes
önkormányzati rendeletek módosítására és a választási plakátok elhelyezéséről szóló
3/2014.(11.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére” című napirendet. A
képviselő-testület a 6/2019.(111.29.) önkormányzati rendeletében döntött a választási a
választási plakátok elhelyezéséről szóló 3/2014.(11.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről, továbbá kiterjesztette a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a
közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet hatályát a
választási plakátok elhelyezésére is. Végül pedig a hatályon kívül helyezett rendelet azon
rendelkezése, mely a választási gyűlés tartására vonatkozott, az pedig az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
25/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 36.§-ában került szabályozásra.
A Ve. nem írja elő, hogy biztosítani kell ingyenes hirdető felületet a jelöltek számára. A
törvény arról rendelkezik, hogy választási plakátot elhelyezni a magántulajdonban álló dolgon
a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon pedig a
vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet. A Ve. rendelkezik
továbbá arról is, hogy a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére
valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell
alkalmazni. Ennek helyi feltételeit tartalmazza a Gödöllő város közterületeinek használatáról,
a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendeletünk. Ezen
felül természetesen nincs akadálya annak, hogy a Képviselő-testület a közterületen mint
tulajdonos térítésmentesen igénybe vehető hirdetőtáblák kihelyezéséről döntsön.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testület számára, hogy Gödöllő város belterületén 15 db
ideiglenes választási célú hirdetőtábla kihelyezéséről az alábbi határozati javaslatban foglaltak
szerint döntsön.
Gödöllő, 2019. június

HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gödöllő város belterületén 15 db választási
célú, ideiglenes, térítésmentesen igénybe vehető hirdetőtáblát helyez ki a 2019. évi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának választási kampánya
időtartamára.
Határidő: a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napjáig
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

