Lendva Község a választási és népszavazási kampányról szóló törvény (az SzK Hivatalos Lapja,
41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – AB-határozat és 98/13. sz.) 8.§.-a, valamint Lendva
Község plakátozásról és idegenforgalmi jelzőtáblákról szóló rendelete (az SzK Hivatalos Lapja,
11/01 és 23/05-mód. sz.) 17.§-a alapján közzéteszi

a 2018. évi önkormányzati választások során
a plakáthelyek használati jogának megszerzésére vonatkozó
FELTÉTELEKET
1.
Az önkormányzati választási kampány ideje alatt Lendva Község a választási kampány
szervezői számára (a továbbiakban: szervezők) a községben meglévő plakáthelyeken
biztosítja a választási propagandaüzeneteket közvetítő plakátok (a továbbiakban: plakátok)
egyenrangú ragasztását és kihelyezését.
2.
A szervezők a plakátokat a Lendva városában található következő plakátoszlopokon
helyezhetik el díjmentesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a Vasút utcában (a Kolodvor vendéglátóüzem mellett);
a Fő utcában (a Kisiparos Kamaránál, a városi park bejáratánál);
a Malom utcában (a Triglav Biztosítótársaságnál);
a Fő utcában (az egykori egészségházzal szemben);
a Fő utcában (a lendvai óvoda egykori épületével szemben);
a Fő utcában (az egykori áruház mellett).

E helyeken minden szervező részére egy legfeljebb 0,50 m2 méretű díjmentes plakáthelyet
biztosítunk.
3.
A szervezőknek a plakáthelyek díjmentes használatát a Lendva Község iktatójában
benyújtott, vagy a Lendva Község, Fő utca 20, 9220 Lendva címre postázott írásos
beadványban kell igényelniük.
A község az adott szervezőnek járó díjmentes plakáthelyet a beadványok beérkezési
sorrendje alapján összeállított lista alapján utalja ki.
4.
Lendva város a jelen feltételek 2. pontjában nem feltüntetett plakáthelyeinek és Lendva
község egyéb települései plakáthelyeinek meghatalmazott üzemeltetője a Lendva, Fő utca
109. szám alatti székhelyű Öko-Park Kft. Lendva közvállalkozás, és ezeken a plakátozás az
üzemeltető által meghatározott árjegyzék és feltételek alapján történik.
5.

A Lendva városán kívüli valamennyi Lendva községi településen a szervezők a választási
propagandaüzeneteket közvetítő plakátokat a helyi közösségek tulajdonában levő
plakáthelyeken, illetve egyéb megfelelő felületeken helyezhetik ki, amihez a reklámtábla, az
épület vagy egyéb objektum, illetve telek tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének
beleegyezése szükséges.
6.
Tilos a választási kampány többi szervezője választási propagandaüzeneteket közvetítő
plakátjainak felülragasztása vagy megrongálása.
Úgyszintén tilos a kampánycsend idején új plakátokat felragasztani, illetve kihelyezni.
7.
A szervezőknek a szavazás napjától számított legfeljebb 15 napon belül el kell távolítaniuk a
saját plakátjaikat és egyéb választási propagandaüzeneteiket, ellenkező esetben ezek
eltávolítása hatóságilag, a szervezők költségére történik.
8.
A jelen feltételek betartását a községközi felügyeleti és rendészeti szolgálat, azaz Lendva,
Dobronak és Kebele Községek Közös Községközi Hivatali Szerve felügyeli, székhelye: Lendva,
Fő utca 20.
9.
A jelen feltételek Lendva Község Fő utca 20. sz., 9220 Lendva hirdetőtábláján, és a község
www.lendava.si című honlapján kerülnek közzétételre.
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