Rimaszombat Város 2015. évi 134. sz. általános érvényű rendelete a választási
plakátok elhelyezéséről a választási kampány során

Az általános érvényű rendelet (ÁÉR, rendelet) tervezete, amely nyilvánosan elérhető
véleményezés céljából a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. tv. 6.§ 3-4 bek. és
későbbi módosításai értelmében:

A Város hivatali tábláján kifüggesztve:

2015.11.27.

A Város internetes honlapján közzétéve:

2015.11.27.

A véleményezési eljárás kezdő időpontja:

2015.11.30.

A véleményezési eljárás utolsó napja:

2015.12.10.

Az észrevételeiket a következő fórumokon nyújthatják be:
- írásban a következő címre: Mestský úrad, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota
- email: zuzana.zsirosova@rimavskasobota.sk,
stefan.petrik@rimavskasobota.sk
- szóban a Városi Hivatalban az ÁÉR javaslat kidolgozójánál: Mgr. Zuzana
Zsírosová
- tel.: 047/56 046 118
Az ÁÉR javaslatára érkező észrevételek kiértékelése:

2015.12.11.

Az általános érvényű rendelet:
Elfogadva a képviselő-testület ülésén :
A Város hivatali tábláján kihirdetve:
Hatálybalépés:

2015.12.15.,
2015. évi 146. sz. határozat
2015.12.16.
2016.01.01.

Rimaszombat Város 2015. évi 134. sz. általános érvényű rendelete a választási
plakátok elhelyezéséről a választási kampány során

A Rimaszombati Városi Képviselő-testület az 1990. évi 369. sz. közigazgatási törvény és
annak módosításai, a 2014. évi 181. sz. törvény a választási kampányról és módosításai és az
2005. évi 85. számú törvény a politikai pártokról és későbbi módosításai értelmében
a következő általános érvényű rendeletet alkotja:

Rimaszombat Város 2015. évi 134. sz. általános érvényű rendelete a választási
plakátok elhelyezéséről a választási kampány során

1. cikk
Tárgyi hatály
Ez az általános érvényű rendelet - összhangban a 2014. évi 181. sz. törvénnyel a választási
kampányról, a 2005. évi 85. sz. törvénnyel a politikai pártokról és ezek későbbi
módosításaival – meghatározza a választási plakátok elhelyezésének helyét és feltételeit
a Szlovák Nemzeti Tanácsba és az Európai Parlamentbe való választásokkor, ill. a megyei
választások és az önkormányzati választások ideje alatt.

2. cikk
A választási plakátok elhelyezésének kijelölése
1. A választási plakátok elhelyezése a közterületeken kizárólag a Fő téren az arra a célra
kijelölt hirdetőtáblákra lehetséges.
2. A választási plakátok egyéb elhelyezése a beépített információs, reklám vagy promóciós
eszközökön, mint az 1. pontban említettek, nem képezik tárgyát e rendeletnek.

3. cikk
A választási plakátok elhelyezésének irányelvei
1. Minden jelöltnek (politikai párt, politikai mozgalom, koalíció, független jelölt) az
egyenlőség elve alapján egyenlő nagyságú területetet kell biztosítani, amelyeket
számmal jelölnek.
Amint pontosan megállapítható a jelöltek száma, a város az egyenlőség elvét
figyelembe véve megjelöli számokkal azokat a területeket, ahová a választási
plakátokat elhelyezhetik.
2. a Szlovák Nemzeti Tanácsba és az Európai Parlamentbe való választásokkor ez a szám
megegyezik az Állami Bizottság által közzétett jelöltlistán található számmal.
A megyei választásokon és az önkormányzati választásokon a számokkal megjelölt
területeket abc sorrendben jelölik, a jelöltek neve alapján.
3. Minden jelölt csak arra a helyre helyezheti el a választási plakátját, amit erre a célra
neki kijelöltek.
4. A választási kampány végéig rendelkezésre állnak a választási plakátok elhelyezésére
szolgáló területek.
5. Amennyiben a jelölt nem él azzal a jogával, miszerint választási plakátokat helyezhet el az
arra kijelölt helyeken, abban az esetben az a hirdetőtábla szabadon marad - nem
foglalható el másik jelölt által.
6. A választási plakátok elhelyezésére kijelölt területeket ingyenesen vehetik igénybe
a jelöltek.
7. A jelöltek a plakátokat saját költségükre helyezik el az arra kijelölt hirdetőtáblákra.
A választási plakátok tartalmáért a jelöltek felelnek.
8. A Városnak jogában áll eltávolítani a nem megfelelő helyekre elhelyezett plakátokat ( 3.
cikk, 3. pont).

4. cikk
A rendelet betartásának ellenőrzése és a szankciók
1.

A rendelet betartását a következő szervek ellenőrzik:
a) Rimaszombati Városi Rendőrség tagjai,
b) Rimaszombat Város által meghatalmazott alkalmazottak.

2. E rendeletben meghatározottak megsértése esetén természetes személynek max. 33 euró
bírság szabható ki.

3. E rendeletben meghatározottak megsértése esetén jogi személynek vagy vállalkozásra
jogosult természetes személynek max. 6 638 euró bírság szabható ki.

5. cikk
Záró rendelkezések

1. Rimaszombat Város 2015. évi 134. sz. általános érvényű rendeletét a
választási plakátok elhelyezéséről a választási kampány során
a Rimaszombati Városi Képviselő-testület 2015. 12. 15-én fogadta el, 2015.
évi 146. sz. határozatában. A hivatali táblára történő kifüggesztést követően
a 15. napon lép hatályba.
2. A rendelet hatályon kívül helyezi Rimaszombat Város 2004. évi 69. sz.
általános érvényű rendeletét.

JUDr. Jozef Šimko
a város polgármestere

