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M E G H Í V Ó 

 

 

Berente Község Helyi Választási Bizottsága  2015. március 16.-án hétfőn 13 

órakor  ülést tart, melyre tisztelettel meghívom 

 

Az ülés helye: a Közös Önkormányzati  Hivatal tanácskozóterme 

 

NYILVÁNOS 

 

1. A 2015. március 29.-i időközi polgármester választás jelölti reklámanyagaira, 

bemutatkozó-kampány videóira vonatkozó ajánlás elfogadása 

Előadó: HVI vezető 

2. Indítványok, javaslatok 

 

 

 

 

Berente, 2015. március 13. 

 

Tisztelettel 

 

ph 

 

Vitéz András sk 

HVB elnök 

Melléklet: HVB határozati javaslat 

 

 

Amennyiben nem tud az ülésen megjelenni, kérem azt az ülés előtt jelezze. 

 

A HVB tagok meghívása telefonon, illetve e-mailben történt! 
Vitéz András 06-20/973-1996 

Bodnárné Tóth Adrienn fador2@freemail.hu  

Bánáti Vera  banativera@freemail.hu 06-70/772-1353 

Parókai Istvánné 06-70/308-3790 

Kántorné Tóth Hajnalka  hajnalka.kantorne@borsodchem.eu  
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Jegyzőkönyvi kivonat a HVB 2015. március 16.-i üléséről: TERVEZET 

 

 

 

 

 

 

A Helyi Választási Bizottság ... igen, … nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza: 

…/2015.(III.16.) HVB határozat a www.berente.hu honlapon, a Berente TV-ben illetve 

képújságban megjelenő választási anyagokra vonatkozó ajánlásról 

A Berentei Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) az önkormányzati képviselők és a 

BMK vezető javaslatára – a választási eljárási alapelvek választási kampányban történő 

maradéktalan érvényesülése érdekében - az alábbi ajánlást fogadja el:  

1. A HVB a www.berente.hu honlapon, a Berente TV-ben illetve a képújságban megjelenő jelölti 

reklámok tartalmát max. 3, jpg formátumú diában ajánlja megszabni az üzemeltetőnek, míg a 

honlapon megjelenő pdf formátumú anyagok terjedelmi korlátok nélkül kerülhetnek a honlapra. 

2. A HVB ajánlása, hogy Berente TV-ben a jelöltekről- saját készítésű vagy önkormányzati 

rögzítésű - videó felvételek azonos feltételekkel, lejátszási gyakorisággal jelenhetnek meg, pl. a 

választások előtti héten minden nap hétfőtől szombatig 18 órai kezdettel. 

A BMK által szervezett jelölt bemutatkozó rendezvényen a jelöltek azonos időtartamban (pl. 15 

perc) kapjanak lehetőségek, a helyszínen vagy korábban nyilvánosan kisorsolt sorrend szerint. A 

saját készítésű videók időtartalma sem haladhatja meg az önkormányzati rendezvényen 

biztosított időtartamot.  

3. A megjelenő választási reklámok, programok, videók tartalmáért a jelöltek feleljenek. 

Felelős: HVI vezető Határidő: azonnal 

 

 

Kmf. 

 

 

Vitéz András sk Bodnárné Tóth Adrienn sk Vári Éva sk 

elnök  elnökhelyettes jegyzőkönyvvezető 

 

 

Berente, 2015. március 1…. 

 

 

Fortuna János 

 HVI vezető 

 

http://www.berente.hu/
http://www.berente.hu/

