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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Magyaroľszźry Koztźrsasági Elnĺjke 2014. április 06. napjźra ťnńe k'l az országgyűlési

választások napját, így a kampĺányidőszak kezdetével ismét ęsedékessé válik a plakáttaľtók

kihelyezése.

il. A beteľjesztés indoka

A korábbi kampányidőszakok és vá|asztźlsok során onkormĺínyzatuĺtk sikeľrel a|kalmazta az

egységes, plakátok kihelyezésére szo|gá|ő állvanyokat, amelyek segítségével sikeľült

mege|őzni a településképet rontó, końísńasźryot és a köztulajdont sértő cselekményeket.

Célunk továbbra is az, hogy a kampáĺnyal kapcsolatos tevékenységek a közterületek

ľendjének és tisáaságtnakmeglartásźĺva|, valamint a jogszabályokban meghatáľozott keľetek

között folyjanak.

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő.testületi ülés időpontj al2014, februĺĺľ 28. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat aváiasztźsi plakátok elhelyezésével kapcsolatos Nyilatkozat elfogadására

A napirendet nyílt ülésen kell táĺgyalni, a hatźrozat e|fogadástůloz egyszeľÍi szavazattobbség
sztikséges.
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III. Tényállási adatok

Magyarországoĺ 20|4. ápľilis 6. napjan

kampĺĺnyidószak kezdetével fontos, hogy
j o gszab źiyokban me gfel e 1ő en fo lyj anak.

országgyÍĺlési választások lesznek, így
az ezze| kapcsolatos tevékenységek

a

a

ľ. A dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A korábbi kampĺínyidőszakok során az onkormźnyzat sikerrel a|ka|mańa az egységes,

plakátok kihelyezésére szolgtiő állványokat. Ezek segítségével elkeriilhetővé váltak a

końisztaságot és a köztulajdont sértő tevékenységek.

A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklĺĺm célú beľendezések közutak melletti

elhelyezésének részletes szabályaiľól szóló 22412011. (X.21.) Koľm. rendelet (a továbbiakban

Koľm' rendelet) 3. $ (2) bekezdése szerint jogellenes azon reklám célú berendezés a
kihelyezés időpontj ától függetlentil,

a) ame|y kozvi|ágitási-, villany. és telefonoszlopon került elhelyezésre, tekintet nélkül azok
kozuthoz vi szo nyított hely zetér e,

b) ane|y a koztlt területén, a koztlt felett, az llt mlstźngyán, az tÍ tzľtozékźn keľĹilt

elhelyezésre, a kĺizút úttesten kívĺili burkolatlan teľĹilete, a jźnďa, a gyalogút és a kerékpárut

kivételével,

c) amely akozilt lakott terĹileten kívtili szakasza mellętt akozilt tengelyétől szĺímított ötven

méteľen, autópálya, autóút és főútvonal esetében szźn méteren belül kerĹilt elhelyezésľe,

illetve, ha ezeĺtávolságon kíviil elhelyezett ľeklám célú berendezés 4 m}-nél nagyobb.

A vá|asńási plakátok elhelyezésére további szabźtlyokat źtlIapit meg a vá|aszttlsi eljaĺásról

szőIő 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 144. $ (4) bekezdése, miszerint épület

fa|fua, kerítésre plakátot elhelyezni kizarő|ag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - źú|ami vagy

önkormányzati tlilajđonban lévő ingatlan esetén - a vagyoĺtkęzelóí jog gyakorlőjának

hozzáj aru|źtsával lehet.

Ugyanezen szakasz (5) bekezdése szeľint egyes k<izépületeken vagy a köĺerület
meghatźrozott ľészén plakat, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkoľmanyzat, a

fővĺáľosban a fovaľosi ĺinkoľmrányzat múemlékvédelmi, kĺirnyezetvédelmi okból rendeletben

megtilthatja. Áĺamĺ vagy önkormtnyzatihatóság elhelyezésére szolgáló éptileten vagy azon

belĹil plakátot elhelyezni tilos.

A I44. $ (7) bekezdése értelmében pedig a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje

más jelölt vagy jelĺilő szervezet plakátját, és kaľokozás nélkül eltávolítható legyen. A
plakrítot az, aki elhelyezte vagy akinek éľdekében elhelyezték, a szavazást kĺivető 30 napon

belül köteles eltávolítaní,vagy ennek elmaľadása esetén az e|távo|itás költségét viselni.



v. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A vźiasztásokat megeloző karlprĺnyidőszakban a jogszabályok betaľtása mellett a keľĹiletben
ta|á|hatő összes vá|asztásí kampány céLjára biaosított hirdetési hely és plakátfeliilet megfelelő
hasznáIata.

Az onkoľľnányzat váIla|ja, hogy a tulajdonában álló köaeruleteket térítésmentesen biztosítja
a jel<iltek, vagy a jelö|ó szeruezetek részére.

A döntés önkoľmiĺnyzati forrás bevonását nem igényli.

vI. Jogszabályĺkiirnyezetĺsmertetése

A Képviselő-testiilet döntése a váIasztási eljĺáľásról sző|ő 2013. évi XXXVI. számú tĺiľvény,
I44. $ bekezdésén, illetve a reklámtáblrĺk, ľeklámhordozók és egyéb reklĺĺm célú
beľendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224l20II (X,2l.)
Korm. rendeleten alapul.

Kéťükaza|źlbbihatźlrozatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testůilet úgy diĺnt' hogy

felkéľi a jelölő szen,ezeteket, a 2014. évi oľszággyĺĺlésĺ választásokat mege|őző

kampányidőszakban a váůasztás céljáľa bĺztosított hĺrdetési hely és plakátfelület
kihelyezésre vonatkozĺí' mellékelt Nyilatkozat iinkéntes elfogadásáľa és

a|áirására.

Felelős: Polgiíľmester

Hataľidĺĺ: 2014. miáľcius 3.

A dö ntés végreh aj tá sáú v égző szerv ezeti egység: Polgáľmesteľi Kabinet

Budapest, 2014. februar 27. ,1l- /l
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dľ. Kocsis MLáté Ą.
polgármester
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NI-YILATKOZAT
Józsefváľos Önkoľmányzat Képviselő-tesülete által elfogadott diintéshez történő csatlakozásľól

Alulírott pártok képviseletében vállaljuk, hogy az źůta|urk képviselt pártok, illetve azok VIII. kerületi
szervezetei a 2014. ápľilis 06. napjára kitíĺzött országgyu|ési képviselők választásźt mege|őző

kampány időszakban:

- válrasrtäsi plakátot a kerület közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályokban

meghatározott helyszíneken tul az Önkormányzat á|ta| kihelyezett plakáthoľdozó feliileten
helyeznek el, a jogszabályokban meghatározott, tilalommal érintett közterületeken és

építményeken nem helyeznek el választási plakátot;

- elfogadják, hogy az onkoľmányzat a nyilvántaľtásba vett jeloltek részére ingyenesen,

sorsolás útján biztosítja a plakáthordozó feliiletet;

- más páľt, fi'iggetlen jelölt p|akátjźtt nem rongálják meg és nem ragasztják felül;

- elfogadják, hogy a Jőzsefvźros Ú3ságban f0I4. márciustól összesen 2 oldal, ingyenes

hirdetési feltiletet - egymás között arányosan - vehetnek igénybe a pártok a nyilvántartásba
vettjelöltek részére.

- elfogadják, hogy az onkormányzat által biztosított plakáthordozó felületek a jelöltek
nyL|vántartásba vételére nyitva álló határidő elte|te után kerĹilnek kihelyezésľe.

Budapest - Józsefráľos,2014. március ...


