Önkormányzati választás kampányszabályzat 2019. augusztus 24. – október 13.
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. október 13
13-ra
ra kitűzte az Önkormányzati Választást, ami egy
fordulós lesz. A Tavi Kft. – mely a Tavi Televízió üzemeltetője az alábbiakban szabályozza a
választásokon indulók (pártok, szervezetek, polgármesterjelöltek, képviselő
képviselő-jelöltek)
jelöltek) szereplését a
kampány időszakában, a Tavi Televízióban.
Tavi Televízió
Az önkormányzati választási kampány hivatalosan augusztus 24
24-én indul, a jelölteknek szeptember 99
ig kell leadniuk a jelöltségükhöz szükséges aláírásokat a választási bizottságoknak. Ezt követően
válnak hivatalosan is jelöltté.
- A Tavi Televízió a kampány időszakban politikai hirdetéseket, sem műsoraiban, sem a képújságban
nem sugároz.
- A Tavi Televízió kerekasztal beszélgetést nem tart.
- A választási kampányban az vehet részt, aki a kampányszabályzatot elfogadja, aláírja, bélyegzővel
ellátja. Amennyiben ez nem történik meg, a televíziós műsorokban nem vehetnek részt az aadott
szervezetek, azok képviselő-jelöltjei.
jelöltjei.
Pártok, civil szervezetek:
A Tavi Televízió a választási kampány időszakában lehetőséget biztosít a polgármester
polgármester-jelölteket,
valamint képviselő-jelölteket
jelölteket állító pártok, illetve civil szervezetek számára, hogy a kampány
időszakában a Híradóban, összesen két alkalommal, alkalmanként 2 percben szerepeljenek. A pártok,
illetve civil szervezetek maguk választhatják ki, hogy a fentiekben biztosított lehetőségekkel mikor
élnek. A kért anyag – melynek témája kizárólago
kizárólagosan
san az önkormányzati választásról szólhat - lehet
fórum, illetve sajtótájékoztató. Ezen anyagok készítése, leadása díjmentes. Feltétel, hogy az igényelt
rendezvényről két nappal korábban – a téma pontos megjelölésével, a nyilatkozók nevével - érkezzen
hivatalos meghívó a infokukactavitv.hu e-mail címre.
re. Szóbeli és telefonos értesítést nem fogadunk el
hivatalos értesítésként. Amennyiben az érintettek nem élnek a lehetőséggel, az elveszik. A televízió a
kért rendezvényekről szóló tudósításokat a Marcali Hír7-ben leadja.
A Televízió a műsor leadását megtagadhatja, amennyiben az: - megsérti a rádiózásról és
televíziózásról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról,
illetve a választásokról, valamint a választási eljárás
eljárásokról
okról szóló törvény ide vonatkozó előírásait

- személyiségi jogot sért
- személyeskedést tartalmaz
- közerkölcsbe ütközik.
A műsor levetítését a Tavi Kft. ügyvezető-főszerkesztője tagadhatja meg, a fenti okok miatt.
Polgármester-jelöltek bemutatkozása:
A Tavi Televízió a választási kampány időszakában lehetőséget biztosít a polgármester-jelöltek
számára, hogy bemutatkozzanak, ismertessék a programjukat, bemutassák képviselő-jelöltjeiket. Az
adás konferálással együtt 5 perc hosszú. Az anyag október 4-én kerül adásba, a Marcali Hír7 című
műsort követően.
Független jelöltek bemutatkozása:
A Tavi Televízió lehetőséget biztosít a nem szervezet tagjaként, hanem függetlenként induló
képviselő-jelöltek bemutatkozására, a kampány ideje alatt egyszeri, 2 perc időtartamban "Választás
2019" című műsorában.
Somogy Megyei Önkormányzat
A megyei listát állító pártok, szervezetek - választási műsor keretében, a kampány időszakában egyszeri lehetőséget, 2-2 percet kapnak, hogy a listavezetőik vagy megbízottjaik bemutassák a
kizárólag Somogy megyére vonatkozó programjukat. Amennyiben a pártok és szervezetek választási
koalícióban állítanak listát, abban az esetben a koalíció kapja a fenti lehetőséget.
A Tavi Kft. az önkormányzati választási kampányra vonatkozó fenti szabályzata csak abban az esetben
érvényes, amennyiben azt az érintett pártok, civil szervezetek vezetői, független jelöltek aláírásukkal
ellátják, azt a Televízióhoz eljuttatják.

………………………………………..
Tavi Televízió

A választási kampányszabályzatban foglaltakkal egyetértek, azokat elfogadom:

……………………………………………

Marcali, 2019. ……………………….................

