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E L Ő  T E R J E S Z T É S 
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. március 14-én tartandó ülésére 
 
Tárgy:  Választási gyűlések tartásával kapcsolatos döntés 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 139. §-a 
kampányidőszaknak minősíti a választás napján megelőző 50 napot. Kampányidőszakban választási 
gyűlés megtartására szabadon van lehetőség. 
 
A Ve. 145. § (2) bekezdése szerint 

A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő 
szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb 
szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben 
választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál 
kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre. 

 
A fenti rendelkezés alapján az Önkormányzat lehetőséget biztosíthat választási gyűlés tartására azonos 
feltételekkel a jelölő szervezetek számára. A helyben kialakult szokásoknak megfelelően a jelöltek 
számára ingyenesen a Rákóczi utca 55. szám alatti Művelődési Házban javaslom, hogy biztosítsunk 
lehetőséget jelöltenként egy alkalommal, a Művelődési Ház egyéb programjai által nem érintett 
időpontokban. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni, valamint az alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2018. (III. 14.) számú határozata 

választási gyűlések tartásával kapcsolatos döntés  
(tervezet) 

 
Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta: 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tulajdonában álló Okány, Rákóczi utca 55. szám alatti 
Művelődési Házban a kampányidőszak alatt egy alkalommal ingyenesen lehetőséget biztosít választási 
gyűlés tartására a 2018. évi országgyűlési választáson induló minden jelölt számára, a Művelődési Ház 
egyéb programjai által nem érintett időben. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján 
szükségessé váló intézkedéseket megtegye. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szivós László polgármester 
 
Okány, 2018. március 09.                                                                                                                                                                                   

Szivós László 
polgármester 


