
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2018. (.) 

 

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 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló  

2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 

 

A rendelet célja azoknak a szabályoknak a megállapítása, amelyek műemlékvédelmi, 

környezetvédelmi okok figyelembe vételével megtiltják a választási plakátok egyes 

középületeken és a közterületek meghatározott részein való elhelyezését. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Marcali város közigazgatási területére, valamint a jelölő 

szervezetekre, a jelöltekre, és a választási plakátot elhelyező természetes és jogi személyekre. 

 

3. § 

E rendelet alkalmazásában plakát: amit a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 144. § (1) bekezdése plakátnak minősít. 

 

2. Tilalmak 

 

4. § 

Tilos plakát elhelyezése műemlékvédelmi okból az alább felsorolt középületeken: 

a) Széchenyi u. 17., 1603 hrsz., volt kastély (kórház), 

b) Nagygomba Táncsics M. u. 4., 2287 hrsz., Római katolikus templom, 

c) Boldog II. János Pál pápa tér 3., 557/2 hrsz., Római katolikus templom, 

d) Boldog II. János Pál pápa tér 1., 557/1 hrsz., Római katolikus plébánia, 

e) Középhegy, 4111 hrsz., Római katolikus kápolna. 
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5. § 

Tilos plakát elhelyezése a város alább felsorolt közparkjai teljes területén lévő élő 

növényzeten, valamint a védett fasorok, facsoportok egyes fáin: 

 

a) Bajcsy-Zsilinszky u. végén lévő kislevelű hárs és fehér fűz útsorfák, 1913/3 hrsz., 

b) Béke park, 37/20, 37/21 hrsz., 

c) Berzsenyi park, 1913/78, 1913/84 hrsz., 

d) Gárdonyi úti volt iskola platánjai, 3203, 3205 hrsz., 

e) Gombai park, 2286 hrsz., 

f) Hársfa utcai fasor, 1964/1, 1689 hrsz., 

g) Kórház kertje, 1603 hrsz., 

h) Kossuth u. 25. (képtár) kertje, 47 hrsz., 

i) Lengyel József emlékpark (Platán), 2310 hrsz., 

j) Platánfák az Európa parkban, 1609/1 hrsz., 

k) Széchenyi park (Szabadság park), 1608 hrsz., 

l) Szegedi u. piramistölgyek, 66 hrsz., 

m) Vadgesztenyesor az Európa park területén, 1609/24 hrsz.. 

6. § 

Plakát közterületen csak vízoldékony ragasztóval, vagy egyéb olyan módon helyezhető el, 

hogy annak eltávolítása során se következzen be környezetszennyezés, rongálás, károkozás. 

 

 

3. Záró rendelkezések 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

8. § 

 

Hatályát veszti a képviselőválasztással és népszavazással összefüggő plakátok elhelyezéséről 

szóló 22/2006. (VI. 2.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 
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Ügyiratszám: 1595/1/2018.      ….. 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 

…/2018. (.) 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 2006-ban alkotott 

rendeletet, jelenleg a 2012. május 31-i állapot szerint hatályos az önkormányzati rendelet. 

 

Időközben az Országgyűlés új törvényt fogadott el a választási eljárásról. E törvény, a  

2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. §-a rendelkezik a választási 

plakátokról. 

A rendelkezéseknek megfelelően a választási plakátokat illetően nem feltétlenül szükséges a 

helyi szabályozás. A törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, önkormányzati 

rendeletet csak a kifejezett felhatalmazási körben lehet alkotni, ha azt az önkormányzat a 

helyi viszonyok ismeretében szükségesnek tartja. 

 

A Ve. 144. § (5) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy egyes középületeken vagy a 

közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat 

műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból megtilthassa. 

Az említett két terület egy település életének fontos meghatározója. A jövő nemzedékének 

érdekében kiemelt cél az épületek és természeti értékek állagának a megóvása, ezért 

indokoltnak tartjuk a helyi szabályozást a feltétlenül szükséges mértékben való korlátozó 

szabályok magalkotásával. 

Ennek megfelelően szándékunk megóvni minden nem kívánatos behatástól egyes 

középületeinket, közparkjaink és a védett fasorok, facsoportok faállományát, egyéb élő 

növényzetét. 

A rendeletben meghatározottak szerint javasoljuk megállapítani védendő értékeinket a nem 

kívánatos plakátolástól, ezzel egyben biztosítani az élhető, rendezett és szép városképet.  

 

A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.  

 

Marcali, 2018. február 15. 

 

 

  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 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 144. § (5) bekezdése ad felhatalmazást arra, 

hogy egyes középületeken vagy a közterület 

meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát 

elhelyezését a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, 

környezetvédelmi okból megtilthassa. A választási 

kampány e területet érintő szabályozott lefolytatása 

minden résztvevő érdekét szolgálja. 

 

Nincs. Kedvező hatású. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a rendelet megalkotásával lehet egyes védendő értékeken megtiltani plakátok elhelyezését 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A szabályozás elmaradása a választási kampányban nem kívánatos egyes jelenségek előfordulását okozhatja, megvalósulásuk esetén nem egyértelmű a 

megítélésük. A szabályozás hiánya nem kívánatos vitákat generálhatna.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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