
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. 

Telefon: 94/565-034 

Fax: 94/565-034    
 

Ügyiratszám: 1244 - 41 /2019  
 

Választási Közlemény 

 

Csepreg Város Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a településkép védelméről szóló 3/2018. (II. 28.) rendeletének alábbiakban idézett (Rendelet) 27. §-a alapján 

az alábbi közleményt adom ki: 

„27. § (1) Választási plakátok elhelyezésére a választási kampány ideje alatt az önkormányzat által 

biztosított mobil plakáttartó eszközök vehetők igénybe. 

(2) A mobil választási plakáttartó eszköz igénybe vételét a Helyi Választási Iroda vezetője (a továbbiakban: 

HVI vezető) engedélyezi az arra kijelölt helyeken. 

(3) A választási plakátok kihelyezésének sorrendjét az igénylők részvételével megtartott sorsolással állapítja 

meg a HVI vezető. A mobil plakáttartó eszközök 1-18-ig beszámozásra kerülnek, a sorszámok a mobil 

plakáttartó eszköz hátlapján kerülnek elhelyezésre. 

(4) Választási plakátok az alábbi helyszínekre helyezhetők ki: 

a) Széchenyi tér országos közúthoz közelebbi részén, a címeres kapu és a szökőkút közötti területen a fehér 

kőburkolatra kihelyezett 5 db mobil plakáttartó eszköz (1-10. sorszámon), 

b) Széchenyi tér Promenád – ivókútnál kihelyezett 4 db mobil plakáttartó eszköz (11-18. sorszámon).” 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések alapján tájékoztatom tisztelt választópolgárokat, hogy a választási 

plakátok kihelyezési sorrendjének megállapítására irányuló sorsolást első alkalommal – a 2019. augusztus 

23-án 1200 óráig, a helyi választási irodához (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) írásban beérkezett igények 

figyelembevételével –  

 

2019. augusztus 23. napján 1215 órakor  

tartom. 

 

A fenti időpontot követően beérkezett kérelmek sorsolására – a még ki nem sorsolt sorszámok 

felhasználásával - folyamatosan, a kérelem beérkezésével egyidejűleg kerül sor 2019. október 11. napjáig. A 

választási plakátok legkésőbb 2019. október 12. napjáig helyezhetők el - a választási eljárásról szóló 2013. 

XXXVI. törvény (Ve.) 143. § (2) bekezdésében foglalt elvek figyelembevételével - a mobil plakáttartó 

eszközökön, figyelemmel a Ve. 143. § (1) bekezdés b) pontjára is. 

 

A választási kampánytevékenységre egyebekben a Ve., különösen annak 139. § - 155. §-ai az irányadóak.  
 

Csepreg, 2019. augusztus 21. 

 

 

           dr. Balogh László s.k. 
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