Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete
a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein
történő elhelyezésének tilalmáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területére terjed ki.
2. § A tulajdonos, a bérlő, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén a
jegyző hozzájárulásával épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni akkor
lehet, ha a plakát a közízlést nem sérti és nem uszító jellegű.
3. § Tilos választási plakát elhelyezése:
a)

az 1. mellékletben meghatározott, közintézményeket magában foglaló
épületeken,

b)

a 2. mellékletben felsorolt zöldterületeken,

c)

valamennyi közterületen lévő szobron, emlékművön,

d.)

élő növényzeten,

e)

a helyi védettség alá helyezett épületeken,

f)

az üveg felületű buszmegállók teljes felületén.

4. § A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésében
meghatározott plakát eltávolítási kötelezettség elmulasztása esetén, a jegyző az
eredeti állapot helyreállítását, a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti,
ha az eredeti állapot helyreállítására irányuló felhívásnak a kötelezett a
kézhezvételtől számított nyolc napon belül nem tesz eleget.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ugron Zoltán Gábor
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

1.melléklet a 4/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez
Azon közintézményeket magában foglaló épületek meghatározása, amelyen
választási plakátok elhelyezése tilos

az Önkormányzati Hivatal teljes épülete, Mány, Rákóczi u. 67.
a Mányi Mesevár Óvoda teljes épülete, Mány, Mester sor 17.
a Művelődési Ház külső felülete, Mány, Mester sor 2.
a Mányi Önkormányzati Konyha teljes épülete, Mány, Szent István u. 4.
a Hársfadombi Német Nemzetiségi és Német Nyelvoktató Általános Iskola
teljes épülete, Mány, Szent István u. 4/a.
6. a Református templom teljes épülete és a Katolikus templom teljes épülete.
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2.melléklet a 4/2014. (II.6.) önkormányzati rendelethez
Azon zöldterületek meghatározása, ahol választási plakátok elhelyezése tilos

1. A Hősi Emlékmű környezete, beleértve a kerítést is
2. Az Antall Emlékmű környezete, beleértve a kerítést is
3. Az ’56-os Emlékmű környezete, beleértve a székelykaput is.

