2/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendelet
a választási plakátok elhelyezésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 42. § (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján az
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya
A rendelet
- területi hatálya Hajdúnánás város közigazgatási területére;
- személyi hatálya a város közigazgatási területén mőködı, az országgyőlési és a helyi
önkormányzati képviselık és polgármesterek választásának kampányában résztvevı
pártokra, egyéb szervezetekre, - mint jogi személyekre - a választásokon induló független
jelöltekre, valamint a városban ingatlan tulajdonnal rendelkezı vagy azt kezelı (használó)
természetes és jogi személyekre terjed ki.
2. §
A plakátok készítése, elhelyezése
A választási kampány végéig a jelölı szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek
plakátot. A plakát olyan sajtóterméknek minısül, amely engedély és bejelentés nélkül
elıállítható. Egyebekben a plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.1
3. §
(1) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlı, illetıleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan esetén - a vagyonkezelıi jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.2
(2) Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül
plakátot elhelyezni tilos.3
(3) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetıberendezés elhelyezésére a közterülethasználat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet kell
alkalmazni.
(4) Hirdetıberendezés közterületen önállóan vagy közterületbe nyúlóan a jogszabályok
elıírásai szerint, építésügyi hatósági engedéllyel helyezhetı el.
(5) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölı szervezet plakátját,
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és károkozás nélkül eltávolítható legyen.4
4. §
(1) Tilos plakátot elhelyezni
a.) mőemlékek és mőemléki védelemre érdemes, valamint a kiemelt helyi védelemre
érdemes épületeken, és az azokhoz tartozó kerítéseken (Hajdúnánás
Településrendezési Terv, II. kötet- alátámasztó munkarészek, 11.oldal),
b.) köztéri szobrokon, térplasztikákon illetve azok talapzatán,
c.) állami vagy önkormányzati hatósági feladatokat ellátó szerv elhelyezését szolgáló
épületeken illetve az ahhoz tartozó kerítéseken (1. sz. melléklet),
d.) egyes középületeken és a szavazóhelyiségek épületein, továbbá az azokhoz tartozó
kerítéseken (2. sz. melléklet).
(2) Az (1) bekezdésekben felsorolt tilalmat megszegve elhelyezett plakátot, a Polgármesteri
Hivatal a kihelyezı költségére haladéktalanul eltávolíttatja.
5. §
A plakátok eltávolítása
(1) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követı 30
napon belül köteles eltávolítani.5
(2) A hirdetıtáblák közterületrıl történı elszállítása, valamint a plakátok eltávolítása a
kihelyezı(k) kötelezettsége.
(3) Az épületekre (építményekre), kerítésekre felragasztott plakátok eltávolításánál törekedni
kell az eredeti állapot visszaállítására (épületek homlokzatának állagmegóvása, festések
színének megırzése, stb.)
(4) Ha a plakát kifüggesztıje az (1) bekezdésben foglaltaknak - felszólítás ellenére - nem tesz
eleget, úgy azt helyette és költségére a Polgármesteri Hivatal eltávolíttatja.
6. §
Szabálysértési rendelkezések
(1) A Közterület felügyelet a rendeletben foglalt elıírások megtartását ellenırzi, és az
elıírások megszegıivel szemben
- 10.000 Ft-ig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki, vagy
- szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

(2) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedı pénzbírsággal büntethetı az, aki
közterületre engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérıen
hirdetıtáblá(ka)t kihelyez;
megsérti a plakátok elhelyezését tiltó rendelkezéseket (4. § (1) bekezdés);
a hirdetıtáblákat, a falragaszokat az elıírt határidı lejárta után - felszólításra - nem
távolítja el.
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7. §
Hatályba léptetı és záró rendelkezések

(1) E rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti a választási plakátok
elhelyezésérıl szóló 14/1999. (X. 31.) számú Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2005. január 20.

Dr. Éles András
polgármester

Medgyesiné dr. Gombos Éva
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2005. január 31.

Medgyesiné dr. Gombos Éva
jegyzı

1. számú melléklet
a 2/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendelethez

Állami vagy önkormányzati hatósági feladatokat ellátó
szervek elhelyezésére szolgáló épületek

Polgármesteri Hivatal

Köztársaság tér 1.

Városi Rendırkapitányság

Bocskai u. 26-28.

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság

Bocskai u. 25.

Munkaügyi Központ

Bocskai u. 12-14.

ÁNTSZ Városi Intézete

Kossuth u. 19.

Kerületi Fıállatorvosi Hivatal

Bocskai u. 94.
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2. számú melléklet
a 2/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendelethez

Középületek és szavazó helyiségek céljára szolgáló épületek
1. Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár

Köztársaság tér 6.
Bocskai u. 12-14.

2. Református Általános Iskola

Köztársaság tér 11.

3. Makláry Lajos Általános, Mővészeti Iskola Gimnázium
és Pedagógiai Szakszolgálat

Iskola u. 3.,

4. II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola

Óvoda u. 2-10.

5. Barcsa János Számítástechnika Tagozatos Általános Iskola

Polgári u. 71.

6. Bocskai István Általános Iskola

Magyar u. 104.

7. Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola

Bocskai u. 29.
Kisfaludy 15.
Köztársaság tér 4.

8. Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola

Baross u. 11. és 11/a.

9. Óvodák

Attila u. 26.
Dorogi u. 24.
Hunyadi u. 107.
Marx Károly u. 19.
Kasza u. 3.
Perczel u. 12.
Tedej, Rózsa F. u. 1.

10. Városi Rendelıintézet

Kossuth u. 10.

11. Irodaház

Bocskai u. 12-14.

12. Gazdaszövetkezet

Nyíregyházi u. 16.

13. Városi Sportcsarnok

Irányi u. 3.

14. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

Dorogi u. 14.

15. Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.

Kossuth u. 22.
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