
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (II.21) önkormányzati rendelete 

 
A hirdetmények és plakátok közterületen történő elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (4)-(5) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet 1.3.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság véleményének kikérésével - eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ A rendelet célja a városkép megóvása érdekében a plakátok elhelyezésének ésszerű 
korlátok közé szorítása, egységes szabályozás megalkotása, összhang megteremtése a 
reklámozási tevékenység és a köztisztasági és környezetvédelmi szempontok között. 
2.§ A rendelet hatálya Tiszavasvári Város közigazgatási területén belül az önkormányzat 
tulajdonában lévő közterületekre, közterületeken lévő építményekre és egyéb műtárgyakra, 
valamint a közterülettel közvetlenül határos falfelületekre és kerítésekre, valamint az ezeken 
elhelyezett plakátokra, hirdetményekre, választási plakátokra terjed ki. 
3.§ E rendelet alkalmazásában  
Plakát: minden olyan reklámanyag vagy szimbólum, különösen falragasz, felirat, hirdetés, 
szórólap, vetített kép, embléma és hordozó anyagtól függetlenül, melyet közterületen lévő 
tárgy felületére helyeznek. 
Választási plakát: a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott plakát. 
4.§ Plakát az e célra rendszeresített hirdetőfelületeken helyezhető el.  
5.§ Tilos plakátot elhelyezni a város műemlékein, műemlék jellegű épületein, köztéri 
szobrain és a város parkjaiban. 
6.§ (1) Ez a rendelet 2014. február 24-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a plakátok hirdetmények elhelyezésének rendjéről szóló 4/1994. (IV.05.) 
és 5/2000. (II.16.) rendelet önkormányzati rendelet. 
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a hirdetmények és plakátok közterületen történő elhelyezéséről szóló 6/2014. (II.21.) 
önkormányzati rendelet indokolása 
 
 

1. Általános indokolás 
 

A Képviselő-testület 4/1994. (IV.05.) rendeletével alkotta meg a plakátok, hirdetmények 
elhelyezésének rendjéről szóló rendeletét, melyet az 5/2000. (II.16.) rendeletével módosított. 
2000 óta a rendelet nem került módosításra, azonban a jogszabályok azóta oly mértékben 
megváltoztak, hogy szükségszerű a rendelet felülvizsgálata. 
 

2. Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 
A rendelet céljának meghatározása került rögzítésre. 
 

2.§-hoz 
 

A rendelet hatályát rögzíti ezen §, mely szerint Tiszavasvári Város közigazgatási területén 
belül az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekre, közterületeken lévő építményekre és 
egyéb műtárgyakra, valamint a közterülettel közvetlenül határos falfelületekre és kerítésekre, 
valamint az ezeken elhelyezett plakátokra, hirdetményekre, választási plakátokra terjed. 
 

3.§-hoz 
 

A plakát és a választási plakát fogalmát rögzíti. A választási plakátnál a Ve. 144.§ (1) 
bekezdése szerinti fogalom meghatározást vette át a rendelet. 
 

4.§-5.§-hoz 
 

A plakát elhelyezésének szabályait rögzíti. A Ve. 144.§ (5) bekezdése alapján egyes 
középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését 
a helyi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja. 
Ezen felhatalmazás alapján tilos plakátot elhelyezni a város műemlékein, műemlék jellegű 
épületein, köztéri szobrain és a város parkjaiban. 

 
6.-7.§-hoz 

 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 
 
  
 
 


