Tisztelt ráckevei választópolgárok!
Az előző tájékoztatóban a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásának szabályairól
olvashattak, most a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról, és a választási kampányra
vonatkozó törvényi előírásokról tájékozódhatnak.
I.

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
2014. október 12-én települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására is sor kerül. A Nemzeti Választási Bizottság Ráckevén a német, a roma és a szerb
helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását tűzte ki, mivel városunkban a 2011-es
népszámlálási adatok alapján e három nemzetiségnél érte el a 25 főt a nemzetiséghez tartozó
személyek száma.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását csak akkor lehet megtartani, ha
legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. A testületek létszáma
mindhárom nemzetiségnél három fő lesz.
A választáson az a választópolgár vehet részt, aki 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig kéri, hogy
valamely nemzetiség névjegyzékébe felvegyék. E kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány
letölthető a www.rackeve.hu, és a www.valasztas.hu internetes oldalakról, illetve igényelhető a
választási irodán (Ráckevei Polgármesteri Hivatalban).
A nemzetiségi önkormányzati választáson független jelölt nem indulhat, kizárólag nemzetiségi
szervezet jelöltjeként gyűjthető ajánlás. (Nemzetiségi szervezet: a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az adott
nemzetiség képviselete.)
Ajánlóív – hasonlóan a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához – a
választási irodától igényelhető, illetve letölthető a város honlapjáról. Ahhoz, hogy valaki jelöltté
váljon, mindhárom nemzetiség esetében 5 érvényes ajánlásra van szükség. Az ajánlóívek
leadására, jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Ráckeve város alkot egy
választókerületet, mindhárom nemzetiség névjegyzékén szereplőknek ugyanabban a
szavazókörben kell szavazni (Ács Károly Művelődési Központ, Kossuth L. u. 51.), és itt adhatják
le a területi, illetve az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is
szavazataikat.

II.

Választási kampány
A kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
Fontos, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek a választók szavazatai megszerzése érdekében
folytatott kampánytevékenység során kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy tevékenységük
megfeleljen a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. Bár a választási
kampány része és velejárója, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek egymás tevékenységét,
programját minősítik, nem mindegy, hogy azt véleményként fogalmazzák meg, vagy tényt
állítanak. A valótlan tartalmú tényállítások ugyanis alkalmasak a választópolgárok
megtévesztésére, így a választási jogszabályok megsértésére is.
Az új szabályok eltörölték a „kampánycsend” intézményét, de van néhány – a szavazás napjára
vonatkozó - tilalom, így pl. az, hogy a szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres
körzetben közterületen választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
További, a kampányt érintő törvényi korlátozás, hogy a választás napján választási gyűlés nem
tartható, politikai reklám nem tehető közzé, közvélemény kutatást végző személy a
szavazóhelyiség épületébe nem léphet be

A törvény lehetővé teszi, hogy a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély
és bejelentés nélkül készítsenek plakátot. Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot
kell elhelyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kiadásért felelős
személy és a szerkesztésért felelős személy nevét.
Plakát a kampányidőszakban - meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A
korlátozó szabályok az alábbiak:
 Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg –
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén –a vagyonkezelői jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
 Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát
elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat
műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.
 Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül
plakátot elhelyezni tilos.
 A választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület használatról szóló jogszabályokat kell
alkalmazni.
 A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját,
és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
 A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30
napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét
viselni.
Tisztelt választópolgárok!
Választással kapcsolatos információt a polgármesteri hivatalban kérhetnek személyesen, e-mailben a
rackeve@rackeve.hu címen, a 06-24-523-333-as telefonszámon, illetve a 06-70-453-0631-es mobilszámon.
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