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                                     Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 



                                             …../2014.(......) önkormányzati rendelete 
                 A közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital 
               fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009.(IX.30.)önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk /1/ 
bekezdés a . pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.évi CLXXXIX törvény 13.§./1/ bekezdés 2.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  
következőket rendeli el: 
 
1.§ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  közterület használatának szabályairól és a 
közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009.(IX.30.) önkormányzati 
rendelet 14.§./3/ bekezdése hatályát veszti. 
 
2.§ E rendelet 2014.február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Pásztó,2014.január 23. 
 
 
                     Sisák Imre                                                                  Dr.Tasi Borbála 
                  polgármester                                                               címzetes főjegyző 
 
 
A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX törvény  18.§-ában foglaltaknak 
megfelelően az alábbiak szerint indokolom: 
 
                                                        Általános Indokolás 
 
A közterület-használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról 
szóló 24/2009(IX.30.)önkormányzati rendelet a közterület-használattal korlátozottan igénybe 
vehető területek és az ott folytatható tevékenységek, továbbá a reklámok elhelyezésének 
szabályairól szóló fejezete – 14.§. /1-4 /  bekezdései tartalmazzák a hirdetmények, hirdetések, 
plakátok elhelyezésének szabályait, ide értve a választási kampány célját szolgáló hirdetményeket 
is. 
A jelenleg hatályos választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI.törvény 139-145 §-ai a helyi 
rendelettől eltérő szabályozást vezettek be: 
 

„139. § A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás 
befejezéséig tart. 

140. § Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy 
annak megkísérlésére, így különösen a 

a) plakát, 
b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, 
c) politikai reklám és politikai hirdetés, 
d) választási gyűlés. 
141. § Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb 

kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából. 
142. § Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok - mint 

magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától. 
143. § A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától 

számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem 
folytatható. 

143/A. § (1) A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy 
segítségét jogosult igénybe venni. 



(2) Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, 
szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető. 

69. Plakát 

144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és 
hordozóanyagtól függetlenül. 

(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. 
(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül 

elhelyezhető. 
(4) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet. 
(5) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi 

önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben 
megtilthatja. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni 
tilos. 

(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok 
vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 

(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül 
eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon 
belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. 

70. Választási gyűlés 

145. § (1) Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható. A 
választási gyűlések nyilvánosak. A rend fenntartásáról a gyűlés szervezője gondoskodik. 

(2)A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek 
 

 számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy 
önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést 
tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll 
rendelkezésre.” 

 
 

 Az önkormányzat rendelete a fenti szabályozással ellentétes szabályokat tartalmaz  ezért a 14.§./3/ bekezdésének 
hatályon kívül helyezése indokolt.  
 
 
                                                               Részletes indokolás 
 
 
Az 1.§.-hoz 
 
Az általános indokolásban foglaltak szerint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 
 
A 2.§.-hoz 
 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
Pásztó,2014. január 23. 
 
 
                  Sisák Imre                                                                      Dr.Tasi Borbála 
               polgármester                                                                   címzetes főjegyző 


