
3/2006. (01.31) Kgy. rendelet1 

A választási plakátok elhelyezésének és az Önkormányzat tulajdonában 
álló, kampány rendezvény céljára bérbe adható ingatlanok feltételeinek 

helyi szabályairól 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a választási eljárásról szóló 1997. évi 
C. törvény 42. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén, az általános, időközi és egyéb választások idejére 
választási plakát elhelyezését, és önkormányzati tulajdonú, kampány rendezvény céljára bérbe 
adható ingatlanok feltételeit, az alábbiak szerint szabályozza: 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) A rendelet területi hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási 
területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi, a választások idején plakátot elhelyezni 
kívánó, vagy helyiséget kampány rendezvény céljára igénybe venni kívánó pártra, jogi illetve 
magánszemélyre. 
(3) Rendelet tárgyi hatálya a választásokkal összefüggő falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, 
fénykép (együtt plakát) elhelyezésére, valamint önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 
kampány rendezvény céljára való hasznosításra terjed ki. 

Plakát elhelyezésének feltételei 

2.§ (1) Épület falára, kerítésére, tartóoszlopra és egyéb hirdető berendezésre, hirdető felületre 
plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. 
(2) Önkormányzat tulajdonában lévő olyan intézmények, építmények (épületek, műtárgyak) 
közterületre néző homlokzatán, amelyekben hatósági munka folyik plakát nem helyezhető el. 
(3) Műemléki épületek falára, azok kerítéseire plakátot elhelyezni nem lehet. 
(4) Kossuth téren lévő középületekre városképi okból nem helyezhető el plakát. 

Önálló hirdetőtábla és hirdető-berendezés elhelyezéseinek szabályai 

3.§ A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőtábla és hirdető-berendezés elhelyezésére a 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2003. (06. 23.) Kgy. számú 
rendeletének szabályai érvényesek, mely a hirdetőberendezések és hirdetmények 
elhelyezéséről szól. 

                                                 
1  Módosította a 24/2010.(07.03.) önkormányzati rendelet, a 15/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet, a 
23/2012.(05.05.) Kgy. rendelet 



Önkormányzati tulajdonban álló ingatlan kampány rendezvény céljára történő 
hasznosítása 

4.§ Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant kampány rendezvény céljára valamennyi 
érintett részére azonos feltételekkel kell rendelkezésre bocsátani. 

Egyéb rendelkezések 

5.§2 (1) Közterületen - épületek közterületre néző homlokzatán elhelyezett plakát 
eltávolításáért, a közterület valamint az épülethomlokzat helyreállításáért az felel, aki a 
plakátot elhelyezte, akinek érdekében elhelyezték, illetve aki hozzájárulást adott (tulajdonos, 
bérlő, vagyonkezelő jog gyakorlója). 
(2)-(3)3 

6.§ Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendeletben nem szabályozott 
kérdésekben a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben foglaltak az irányadók. 
 
 

                                                 
2 Módosította a 24/2010.(07.03.) önkormányzati rendelet, a 15/2011.(02.15.) önkormányzati rendelet 
3 Hatályon kívül helyezte a 23/2012.(05.05.) Kgy .rendelet 


