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1. számú előterjesztés
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (……)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló
23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításárásól és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:
„Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításárásól és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
(Építéssel nem járó közterület használatra tulajdonosi hozzájárulás különösen a következő
célokra adható:)
„z) aláírásgyűjtésre szolgáló pult kihelyezése céljára.”
3. §
A Rendelet 15. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések
15. §
(1) Az önkormányzat a választási kampány időszakában a 2. mellékletben meghatározott
helyszíneken választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést helyez el, melyeken
plakát az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül helyezhető el a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény plakátelhelyezésre vonatkozó szabályai szerint.
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(2) Közterületen az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül választási kampányt szolgáló
önálló hirdetőberendezés nem helyezhető el.”
4. §
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

5. §
Hatályát veszti a Rendelet 16. §-a.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Sütő László
Polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
Címzetes Főjegyző
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1. melléklet a .../2019. (….) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által választási kampányidőszakban kihelyezésre kerülő választási
kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínei
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Tábla helye
Szigetvári utca – Gólya utca csomópont (csempe bolt előtt)
Szigetvári utca – Széchenyi utca csomópont (Pepco előtt)
Széchenyi utca – Somogyi utca csomópont
Vereckei utca – Arany J. utca csomópont
Noszlopy Gáspár szobor előtt
Széchenyi utca 20-22. közötti járda
Rákóczi utca – Petőfi utca csomópont (Madaras kút)
Széchenyi utca – Rákóczi utca csomópont (Kopári sarok)
a volt Baglas előtt a Hősök tere felöli oldalán
Hősök tere
Széchenyi utca – Petőfi utca csomópont (volt CBA előtt)
autóbusz-pályaudvar
Künzelsau-tér
Posta előtt
Piac
Csomós Gergely utca Főnix előtt
Csomós Gergely utca – Hársfa utca csomópont
Berzsenyi utca 88. előtt
Mikszáth utca – Hársfa utca csomópont
Boldog Gizella templom
Marcali Fürdő és Szabadidőközpont parkoló
Liszt F. utca – Táncsics utca csomópont
Noszlopy G. utca – Karikás F. utca csomópont
Noszlopy G. utca 114. előtt
Noszlopy G. utca – Tesco bejárat csomópont
Bizei utca 53. előtt
Kölcsey F. utca 67- előtt
Boronkai utca – Madách utca csomópont
Gárdonyi utca 23. előtt
Horvátkúti utca – Deák F. utca csomópont (temető)
Horvátkúti utca 81. szám előtt
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Iktatószám: 4946-1/2019.
Ügyintéző: Horváth Rita

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének
a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról szóló
23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…/2019. (……) önkormányzati rendelete
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő- testület!
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület rendeltetéstől eltérő
használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) módosítása az alábbiak miatt indokolt.
A Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
14/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: településképi rendelet) hatálya már
kiterjed a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó településképi
követelményekre is, valamint meghatározza a közterületen elhelyezhető hirdető berendezések
műszaki paramétereit.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (6) bekezdése a közterületen
elhelyezett választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések elhelyezésének
szabályozására a közterület-használatról szóló jogszabályokat rendeli alkalmazni. Ennek
megfelelően a rendelet rögzíti, a közterületen az önkormányzat által elhelyezett választási
kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezések helyszínét és számát, azzal, hogy ezt
meghaladóan közterületen választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés nem
helyezhető el.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával
összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II. törvény 3. §-a módosította a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdését, mely szerint a jövőben az önkormámnyzati
rendeletre nem vonatkozik azon tilalom, hogy a rendelet bevezető részét nem lehet
módosítani. A 2019. évi II. törvény 2019. március 15-én lépett hatályba.
A rendelkezésnek azért van jelentősége, mert adott esetben a bevezető rész nem
megfelelősége miatt a Kúria az önkormányzati rendelet törvénysértését állapítja meg, és a
teljes jogszabályt megsemmisíti. A tárgykört szabályozó új rendelet megalkotásáig indokolt a
rendelet beveztő részének a hatályos jogszabályoknak megfelelő módosítása.
A Rendelet módosítását a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2019. március 25.
Dr. Sütő László
Polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Rendelet-tervezet címe: a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 23/2003. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás:

A rendelet célja, hogy választások esetén rendezett
körülményeket biztosítson a jelöltek és jelölő
szervezetek hirdetéseihez.

Csekély mértékű, a
hirdetőberendezések
készítésének költsége
biztosított.

Környezeti és
egészségi
következmények:
A választási plakátok
kihelyezésének megfelelő
szabályozottsága óvja a
környezetet.

Adminisztratív
Egyéb
terheket befolyásoló hatás:
hatás:
Nincs.
Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: E rendelet alapján biztosítható a közterületek rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozott
lehetősége.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a választási kampányt
szolgáló önálló hirdetőberendezések elhelyezhetőségének szabályai nem lesznek összhangban a választási eljárásról szóló törvény plakátokra vonatkozó
szabályaival.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

