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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese            

Javaslat választási hirdetőtáblák készítésére és bevezetésére 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. augusztus 30-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelen javaslatomat a Településképi Arculati Kézikönyv, illetve rendelet előírásai közé javasoltam 
elhelyezni. Lakossági véleményemet a tervező részére átadtam. A dokumentum készültségé-
nek állásakor az előterjesztés készítésekor még nincs információnk.  

 

A választások időszakában különböző helyeken, különböző módon elhelyezett plakátok jelen-
nek meg. Balassagyarmaton láttam nagyon jó példákat. Az önkormányzat helyez ki hirdetőfelü-
leteket, ahová – feltételezem szabályozott módon – a jelöltek elhelyezhetik plakátjaikat.  

 

Konkrét javaslatom: három oldalú táblák a Városüzemeltetési Csoport munkatársai által elké-
szíthetők. A bekerülési költsége a hirdetők számától függ, egy hirdető esetében az alábbi téte-
lekre lehet számítani: 

 

- 3 db láb 220 x 5 cm x 5 cm, 3.300 Ft, 3 db 60 x 60 cm OSB lap, 2.100 Ft, 45 db csavar 
300 Ft, ½ liter festék 2.000 Ft. 

 Egyeztetve asztalosunkkal 60 cm x 60 cm-es hirdetők kialakítása gazdaságos. 

 

A hirdetők darabszámának meghatározása, az elhelyezhető plakátok mérete, egy képviselője-
lölt által kihelyezhető darabszáma testületi döntést igényel. Javaslom, hogy a nyilvántartásba 
vett jelöltek térítésmentesen kaphassanak felületet.  

 

A három oldalú egységesen kialakított, ízléses formaötlete: 

 
A hirdetőfelületek a választások elmúltával tárolhatók, a következő alkalommal ismét felhasz-
nálhatók. 
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2019. augusztus 05. 
                                                                                                          

Fodor Rita Mária 
                                                                                                           jegyző általános helyettese 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  

 

3. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VIII.30.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a választási hirdetőtáblák készí-
tésére és bevezetésére érkezett javaslatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a választási időszakokban egységes hirdetőfelületek kihelyezésé-
vel. 
 
A ……….. db hirdető elkészítésének költségeire a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére 
…………………… Ft pótelőirányzatot biztosít a Képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület egy jelölt, vagy jelölőszervezet részére ………… db …………. méretű he-
lyet biztosít térítésmentesen. 
 
 
 
Határidő:  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


