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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyáni Hírmondó önkormányzati választási különszáma
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyánban az elmúlt három önkormányzati választásra (2006., 2010. és 2014.) az Őrbottyáni Hírmondó választási különszámmal jelent meg, melyben a polgármester- és képviselőjelöltek bemutatkozhattak a választópolgároknak.
Jelen előterjesztésben arra teszek javaslatot a képviselő-testületnek, hogy a választópolgárok tájékoztatása érdekében a képviselő-testület biztosítson lehetőséget a 2019. október 13-i önkormányzati választáson induló polgármester- és képviselőjelölteknek az Őrbottyáni Hírmondó választási különszámában történő megjelenéshez.
Az eddigi különszámokat figyelembe véve a következő megjelenési lehetőséget javaslom biztosítani a
jelölteknek:
1. Polgármesterjelölt:
Fénykép: 3,5x5 cm nagyságú, három hónapnál nem régebbi, színes igazolványfénykép, jpg formátumban
Bemutatkozás: 3000 leütés szóközzel együtt, word formátum
Rendelkezésre álló felület: ½ oldal
2. Képviselőjelölt:
Fénykép: 3,5x5 cm nagyságú, három hónapnál nem régebbi, színes igazolványfénykép, jpg formátumban
Bemutatkozás: 1300 leütés szóközzel együtt, word formátum
Rendelkezésre álló felület: ¼ oldal
A betűtípus a Hírmondó megszokott betűtípusához igazodna.
A Helyi Választási Bizottság a jelöltbejelentés határnapján - 2019. szeptember 9-én - sorsolással dönt
a jelöltek szavazólapi sorrendjéről. Az esélyegyenlőség biztosítása és az esetleges viták elkerülése
érdekében azt javaslom, hogy a választási kiadványban a jelöltek a Helyi Választási Bizottság sorsolásának eredményeképpen kialakult szavazólapi sorrendben jelenjenek meg.
Amennyiben egy jelölt polgármesterjelölt és képviselőjelöltként is meg szeretné mérettetni magát, külön
helyet kapna polgármesterjelöltként és képviselőjelöltként is.
A jelölő szervezetek logóinak a jelölt rendelkezésére álló tartományba kell beférni.
A polgármester- és képviselőjelölteket az ajánlóív átvételekor a határozat melléklete szerinti tájékoztatóban informálnánk a lehetőségről, amely tartalmazza a megjelenési feltételeket és határidőket, amelynek átvételét és a feltételek tudomásul vételét aláírásukkal igazolnák az ajánlóív átvételekor. Tudomásul
veszi továbbá azt, hogy amennyiben a jelölt eltér a megadott feltételektől, bemutatkozása a választási
kiadványban nem jelenik meg.
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Azon jelölteket, akik a képviselő-testület döntését megelőzően vették át az ajánlóíveket, az ajánlóív
igénylésekor megadott elérhetőségen kell – visszaigazolható módon – tájékoztatni a lehetőségről.
A választási kiadványban kizárólag azok a jelöltek jelenhetnek meg, akiket a Helyi Választási Bizottság
jelöltként jogerősen nyilvántartásba vett.
A választási különszám ára az Arteries Studio Kft. által adott árajánlat alapján az alábbiak szerint alakul:
32.000 Ft + áfa/oldal. Az ár tartalmazza: szerkesztési munka, nyomtatási költség és szállítás (nem kihordás), 3000 példányban, a havi hírmondóval azonos technikai paraméterek mellett (színes). Minimum
oldalszám: 8 oldal.
A végleges ár a jelöltek számának függvényében alakul.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozati javaslatot.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése dologi kiadások előirányzat terhére
5. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019. (VIII. …) számú határozata az
Őrbottyáni Hírmondó választási különszámáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019. október 13-án tartandó
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására az Őrbottyáni Hírmondó választási különszámát jelenteti meg és a polgármester- és képviselőjelölteknek megjelenést biztosít a határozat
mellékletét képző tájékoztatóban meghatározott feltételekkel. A választási különszám díját az önkormányzat 2019. évi költségvetése dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.
Határidő:

2019. szeptember 23.

Felelős:

polgármester

Végrehajtást végzi:

aljegyző

Őrbottyán, 2019. augusztus 23.
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Melléklet a …/2019. (VIII. 26.) számú határozathoz
Tájékoztató
polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek részére
Tisztelt Polgármester- és Képviselőjelölt!
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete …/2019. (VIII. 26.) számú határozatával úgy döntött, hogy Őrbottyán Város választópolgárainak tájékoztatása érdekében megjelenési lehetőséget biztosít a 2019. október 13-i önkormányzati választáson induló polgármester- és képviselőjelölteknek az
Őrbottyáni Hírmondó önkormányzat által finanszírozott és kézbesített választási különszámában.
A következő megjelenési lehetőség áll a jelöltek rendelkezésére:
1. Polgármesterjelölt:
Fénykép: 3,5x5 cm nagyságú, három hónapnál nem régebbi, színes igazolványfénykép, jpg formátumban
Bemutatkozás: 3000 leütés szóközzel együtt, word formátum
Rendelkezésre álló felület: ½ oldal
2. Képviselőjelölt:
Fénykép: 3,5x5 cm nagyságú, három hónapnál nem régebbi, színes igazolványfénykép, jpg formátumban
Bemutatkozás: 1300 leütés szóközzel együtt, word formátum
Rendelkezésre álló felület: ¼ oldal
A betűtípus a Hírmondó megszokott betűtípusához igazodik.
A Helyi Választási Bizottság a jelöltbejelentés határnapján - 2019. szeptember 9-én - sorsolással dönt
a jelöltek szavazólapi sorrendjéről. Az esélyegyenlőség biztosítása és az esetleges viták elkerülése
érdekében a választási kiadványban a jelöltek a Helyi Választási Bizottság sorsolásának eredményeképpen kialakult szavazólapi sorrendben jelennek meg.
Amennyiben egy jelölt polgármesterjelölt és képviselőjelöltként is meg szeretné mérettetni magát, külön
helyet kap polgármesterjelöltként és képviselőjelöltként is a meghatározott terjedelemben.
A jelölő szervezetek logóinak a jelölt rendelkezésére álló tartományba kell beférni.
A választási kiadványban kizárólag azok a jelöltek jelennek meg, akiket a Helyi Választási Bizottság
jelöltként jogerősen nyilvántartásba vett.
A fényképet és a bemutatkozást a szerkesztésért felelős Arteries Studio Kft. info@arteries.hu e-mail
címére kell megküldeni 2019. szeptember 9. (hétfő) 16.00 óráig.
Kérem, hogy nyilatkozzon arról, hogy élni kíván-e a lehetőséggel, továbbá arról, hogy a megjelenési
feltételeket és határidőket tudomásul veszi.
2019. augusztus 26.
Őrbottyán Város Önkormányzata
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NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................................................................. nyilatkozom, hogy
polgármesterjelöltként

képviselőjelöltként

az Őrbottyáni Hírmondó választási különszámában biztosított megjelenési lehetőséggel élni kívánok. A
tájékoztatóban meghatározott feltételeket megismertem és azokat elfogadom. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a meghatározott feltételektől eltérek, akkor bemutatkozásom a választási kiadványban nem jelenik meg.
Őrbottyán, 2019. .......................................

.............................................................
(jelölt aláírása)

NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................................................................. nyilatkozom, hogy
polgármesterjelöltként

képviselőjelöltként

az Őrbottyáni Hírmondó választási különszámában biztosított megjelenési lehetőséggel nem kívánok
élni. A tájékoztatóban meghatározott feltételeket megismertem, de azokat nem fogadom el.
Őrbottyán, 2019. .......................................

.............................................................
(jelölt aláírása)

4

