Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
4/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelete
a választási plakátok elhelyezésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 114. § (4)-(5) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2. pontjában, valamint az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotja:
1. A rendelet célja
1. §

Hajdúnánás város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi
nevezetességeinek, valamint a város arculati értékeinek védelme érdekében a választási
plakátok és az azok elhelyezésére szolgáló hirdetı-berendezések elhelyezésének
követelményeirıl és tilalmáról szóló szabályozási rend megalkotása.
2. Értelmezı rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazása tekintetében hirdetı-berendezésen az alábbi fogalmat kell érteni:
minden olyan, a KRESZ-ben, és ágazati szabványban nem szereplı berendezés vagy
eszköz, amelynek az a célja, hogy a járdán és a közúton közlekedık figyelmét felhívja
valamilyen szolgáltatásra, termékre, eseményre, létesítményre.
3. Az elhelyezés szabályairól

3. §

Hirdetı-berendezés közterületen önállóan vagy közterületbe nyúlóan kizárólag a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által helyezhetı el.

4. §

Választási plakát kizárólag a Hajdúnánás Városi Önkormányzati által kihelyezett hirdetıberendezéseken helyezhetı el.

5. § (1) A választási plakát – a Hajdúnánás Városi Önkormányzati által kihelyezett hirdetıberendezéseken történı – elhelyezéséhez engedély szükséges, az engedélyezési
eljárásban a jegyzı jár el.
(2) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a választási plakát kihelyezését kívánja.
(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérı – és jogi személy esetén a képviseletre jogosult - nevét és állandó
lak- (szék-) helyének címét, telefonszámát,
b) a plakát kihelyezésének idıtartamát,
c) a plakát méretének és anyagának pontos meghatározását, továbbá
d) arra irányuló kérelmet, hogy melyik hirdetı-berendezésen kívánja elhelyezni a
plakátot.
(4)

Az engedély iránti kérelem beadása a hirdetı-berendezésen történı elhelyezésre nem
jogosít.
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6. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (szék-) helyének címét,
b) a kihelyezés idıtartamát,
c) a kihelyezés helyének pontos meghatározását,
d) a díj mértékét és fizetésének módját.
7. §

A választási plakát kihelyezésének díja:
a) a kiskörúton és azon belül:
b) a kiskörút és a nagykörút között:
c) egyéb területen:
de minden esetben legalább 5.000 Ft.

1.500 Ft/m2/hó,
1.200 Ft/m2/hó,
1.000 Ft/m2/hó,

8. § (1) Tilos választási plakátot elhelyezni
a) növényzetre,
b) köztéri szoborra, térplasztikákra és azok talapzatára,
c) padokra,
d) elektromos- és világítóberendezések szekrényeire,
e) autóbuszvárókra,
f) az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és
önkormányzati támogatásról szóló 39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet
1-3. mellékleteiben meghatározott épületeken, és az azokhoz tartozó kerítéseken,
továbbá
g) középületekre és kerítéseikre,
h) járdára, gyalogútra, kerékpárútra.
9. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok esetében a tulajdonosi jogok gyakorlása
az SZMSZ rendelkezései szerint történik.
10. § (1) A rendeletben meghatározottaktól eltérıen elhelyezett hirdetı-berendezést és választási
plakátot haladéktalanul el kell távolítani, és intézkedni kell az eredeti állapot helyreállítása
felıl.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a kihelyezı
- felszólítás ellenére - nem tesz eleget, úgy azt helyette és költségére a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal eltávolítja és az eredeti állapotot helyreállítja, melynek
díja 500 Ft/m2.
4. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet 2014. február 15. napján lép hatályba.
(2) A közösségi együttélés alapvetı szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeirıl szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet 12. §-a
helyébe a következı rendelkezés lép:
„A hirdetı-berendezések, választási plakátok elhelyezése során a közösségi együttélést
sértı magatartást valósít meg az, aki:
a) közterületre engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérıen hirdetıberendezést, választási plakátot kihelyez,
b) megsérti az elhelyezésüket tiltó rendelkezéseket, vagy
c) azokat az elıírt határidı lejárta után nem távolítja el.”
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(3) Hatályát veszti a választási plakátok elhelyezésérıl szóló 2/2005. (I. 31.)
Önkormányzati Rendelet.
Hajdúnánás, 2014. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. február 14.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

