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/2019. (.) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő 

elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2018. (II. 23) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Hatályát veszti a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott 

részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2018. (II. 23) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

polgármester címzetes főjegyző 
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Ügyiratszám: 4336/1/2019.      4. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott  

részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2018. (II. 23)  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  

../2019. (.) önkormányzati rendeletének 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgykörben a korábbi rendelet 

hatályon kívül helyezése mellett 2018-ban alkotott új rendeletet.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-a 

rendelkezik a választási plakátokról. 

A választási plakátokat illetően nem feltétlenül volt szükséges a helyi szabályozás, mert 

alapvetően a Ve.-ben foglalt rendelkezéseket kellett alkalmazni. Önkormányzati rendeletet 

csak a kifejezett felhatalmazási körben lehetett alkotni, ha azt az önkormányzat a helyi 

viszonyok ismeretében szükségesnek tartotta. 

Erre a Ve. 144. § (5) bekezdése adott felhatalmazást, mely szerint egyes középületeken vagy a 

közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat 

műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból megtilthatta. 

A Képviselő-testületnek szándékában állt a jövő nemzedékének számára megóvni minden 

nem kívánatos behatástól a város középületeit, a közparkokat, a védett fasorok, facsoportok 

faállományát, egyéb élő növényzetét, egyben biztosítani az élhető, rendezett és szép 

városképet, ezért erről rendeletet alkotott. 

Az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. 

törvény 57. §-a újra szabályozta a Ve. plakátokra vonatkozó 144. §-át, amely már nem 

tartalmazza a helyi önkormányzat rendeleti szabályozásra való felhatalmazását, ezért az e 

tárgyban alkotott rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

A plakátok elhelyezésére vonatkozó szabályozást maga a Ve., valamint a közterület-

használatáról szóló jogszabályok tartalmazzák. 

Fentiekre tekintettel javaslom a választási plakátok egyes középületeken és a közterület 

meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2018. (II. 23) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezést. 

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.  

 

Marcali, 2018. február 11. 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: 

 

a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 

4/2018. (II. 23) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Korábban a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (5) 

bekezdése adott felhatalmazást arra, hogy egyes 

középületeken vagy a közterület meghatározott 

részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi 

önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi 

okból megtilthassa.  

Az egyes választásokkal kapcsolatos törvények 

módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény  

57. §-a újra szabályozta a Ve. plakátokra vonatkozó  

144. §-át, amely már nem tartalmazza a helyi 

önkormányzat rendeleti szabályozásra való 

felhatalmazását, ezért az e tárgyban alkotott rendelet 

hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tárgykört más jogszabályok szabályozzák, és a helyi önkormányzatnak már nincs felhatalmazása rendelet 

alkotására.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatná maga után, mert már nincs a helyi önkormányzatnak  

felhatalmazása a plakátok kihelyezésére vonatkozó rendelet megalkotására. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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