
  *2 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

51/2005.(XII.01.) önkormányzati rendelete 
A hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról 

*2 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:” 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezés 

A rendelet célja 
 

1. §. 
*2 
A rendeletalkotás célja a város környezetvédelmi, településképi érdekeinek szolgálata. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. §. 
*2 
A rendelet hatálya Fegyvernek város közigazgatási területére terjed ki. 
 

II. fejezet 
Hirdetmények elhelyezése 

 
3. §. 

*2 
(1) Hirdetményeket az erre a célra szolgáló, az alábbi felsorolt helyeken felállított hirdető 

berendezéseken lehet elhelyezni. 
1. Szent Erzsébet út 161. (piac) 
2. Orvosi Rendelő  
3. Szapárfalu Művelődési Ház 
4. Posta 
5. Szent Erzsébet út 33.    

 
(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a Polgármesteri Hivatal által közzétett hirdetményekre. 
 
(3) Az (1) bekezdésben írt hirdető berendezéseket a Polgármesteri Hivatal helyezi el.  
 
(4) A hirdető táblán fényvisszaverő anyag nem használható.  
 
(5) Közterületen 1 m2-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklám-
szerkezet és reklám, cég, vagy címtábla az építésügyi hatóság engedélyével állítható fel. 
(46/1997.(XII.29.) KTM rendelet 9. §. (1) bek. cd.) pont szerinti szöveg) 
A hirdető berendezés elhelyezése  nem zavarhatja a közúti közlekedés rendjét. 
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4. §. 

*2 
Tilos hirdetmény középületeken, műemléki vagy műemlék jellegű épületeken, helyi 
értékvédelem alatt álló épületeken, továbbá köztéri szobrokon, emlékműveken, 
villanyoszlopokon, telefonfülkéken, telefonvezetékek műtárgyain, buszvárókban elhelyezni.  
 

5. §. 
 
A plakátokat olyan módon kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül legyen eltávolítható. (pl. 
rajzszög, ragasztószalag) 
 

6. §. 
 

A hirdető berendezéseken elhelyezett plakátok tartalma nem sértheti a közerkölcsöt. A 
közerkölcsöt sértő plakátokat azonnal el kell távolítani.  
 

7. §. 
 
Azonos hirdetésre vonatkozó plakátokból hirdetőtáblánként csak 1 db helyezhető el. 
 

III. fejezet 
 

A választási hirdetményekre vonatkozó külön rendelkezések 
 

8. §. 
*2 
Épület falára, kerítésre választási plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő illetőleg – 
állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog 
gyakorlójának hozzájárulásával lehet. (2013. évi XXXVI. tv. 144. § (4) bek. szövege) 
 

9. §. 
 

(1) Választási plakát elhelyezése – a 6. §. figyelembevételével és a (2)-(3) bekezdésben 
meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül engedélyezhető. 

(2) Tilos választási plakát elhelyezése az állami vagy önkormányzati hatóság 
elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül (2013. évi XXXVI. Tv. 144. § (5) 
bek. szövege). *2 

(3) Tilos választási plakát elhelyezése a 4. §-ban felsoroltak esetében is. 
(4) Nem vonatkoznak az (1)-(3) bekezdésben foglalt tilalmak a választási szervek 

hivatalos választási hirdetményeire és plakátjaira.  
 

10. §. 
 

A választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezések elhelyezésére a közterület 
használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. (2013. évi XXXVI. tv. 144. § (6) bek. 
szövege) *2 
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11. §. 
 

A választási plakátokat úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet 
plakátját és károkozás nélkül eltávolítható legyen.  
 

IV. fejezet 
Hatályon kívül helyezve *1 

 
12. §. 

 
(1) Az idejét múlt hirdetményeket 8 napon belül az köteles eltávolítani, aki azt elhelyezte. 
(2) A választási plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást 

követő 30 napon belül köteles eltávolítani. (2013. évi XXXVI. tv. 144. § (7) bek. 
szövege) *2 

 
13. §. 

 
Hatályon kívül helyezve *1 

 
Értelmező rendelkezések 

 
14. §. 

E rendelet alkalmazása során:  
 

a.) középület: az az épület, amely államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati és 
ezek intézményei elhelyezésére, valamint az egyházak hitéleti 
tevékenységének helyszínéül szolgál, 

b.) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki 
használhat, és az ingatlan nyilvántartás akként tart nyilván, 

c.) hirdetmény: a reklám, propaganda anyagok, falragaszok, értesítések, 
tájékoztatók, választási plakátok, 

d.) választási plakát: választási falragasz, hirdetés, szórólap, vetített kép, zászló 
embléma a hordozó anyagtól függetlenül. 

e.) közerkölcsöt sértő plakát: pornográf megjelenítést ábrázoló, a szexualitást 
vagy az erőszakot öncélúan bemutató plakát.  

f.) idejét múlt hirdetmény: a hirdetményen megjelölt időpont letelte. 
 

Záró rendelkezés 
 

15. §. 
 
E rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. 
 
Huber Ferenc       Buzás Istvánné 
polgármester       jegyző  
 
(Kihird.:2005.XII.1.) 
 
*1 A 24/2012.(IV.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. május 01-től) 
*2 A 11/2014.(III.31.) rendelettel mód. (hatályos 2014. március 31-től) 


