KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2010. /V.14./
rendelete

a plakátok egyes középületeken és közterületeken történő elhelyezésének szabályozásáról
Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kisvárda város történelmi
hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek védelme,
valamint a város arculatának megőrzése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 42.§ (4). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Kisvárda város közigazgatási területére terjed ki.
2.§
/1/ Tilos plakát elhelyezése az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt helyi
védelem alatt álló városképi jelentőségű középületeken, létesítményeken.
/2/ Tilos állami, vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen, vagy
azon belül, valamint közterületeken elhelyezett szobrokon, emlékműveken,
emléktáblákon,

műemléki

értéknek

minősülő

létesítményeken,

valamit

növényzeten plakátokat elhelyezni.
/3/ Tilos plakát elhelyezése az önkormányzat tulajdonában álló intézmények
épületein, vagy azon belül, valamint az önkormányzat tulajdonában álló
létesítményeken.
/4/ Tilos plakát elhelyezése a közterületen létesített közműtárgyakon, utcabútorokon,
kivéve az erre a célra létesített hirdetőoszlopokon, hirdetőtáblákon, feltéve, hogy
a plakátozási engedélyt megszerezték, és a plakátozási díjat megfizették, vagy
ha a plakátot kirakó, vagy akinek a nevében, vagy érdekében a plakátot
kihelyezték a rendelet 7.§ (6). bekezdése alapján mentesül ezek megszerzése,
valamint a díj megfizetése alól. A közterületen megtalálható hirdetőtáblák,

hirdetőoszlopok pontos helyeinek felsorolását jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
3.§
Nem vonatkozik a 2.§-ban foglalt tilalom a választási szervek hivatalos választási
hirdetményeire, és plakátjaira, valamint az önkormányzat, és intézményeinek
közérdekű, és a működéssel összefüggő hirdetményeire és plakátjaira.
4.§
Önálló hirdető-berendezés elhelyezésére a közterület használatáról szóló jogszabály
rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.§
/1/ Plakátot kizárólag oly módon lehet elhelyezni, hogy az károkozás nélkül
eltávolítható legyen.
/2/ Csak olyan plakátot lehet kihelyezni, amelynek tartalma nem ütközik bele a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseibe.
6.§
/1/ Aki a 2.§-ban, illetve az 5.§ /2/. bekezdéseiben, valamint a 7.§ /1/. bekezdésében
foglalt rendelkezéseket megszegi köteles haladéktalanul a plakátozási tilalom
alatt álló dolog, illetve a hirdetőoszlop, hirdetőtábla eredeti állapotát helyreállítani.
Az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége azt terheli, aki a plakátot
elhelyezte, amennyiben ez nem állapítható meg, azt akinek a nevében, vagy
érdekében kihelyezték. E kötelezettség elmulasztása esetén a Polgármesteri
Hivatal SZMSZ-e alapján hatáskörrel rendelkező osztálya az eredeti állapot
helyreállítását

a

kötelezettséget

elmulasztó

költségére

elvégeztetheti,

amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak – a kötelezettséggel érintett
– 48 órán belül nem tesz eleget.

/2/

1

/3/ 2
7.§
/1/ A plakátozási céllal létesített hirdetőtáblákon, hirdetőoszlopokon plakátot
elhelyezni a plakátozási engedély kiadása, és a plakátozási díj megfizetése után
lehetséges. Plakátozási díjat az köteles megfizetni, akinek a nevében, vagy
érdekében a plakátot kihelyezték.
/2/ A plakátozási engedély kiadásával kapcsolatos eljárást, a közterület-használati
engedély kiadásával megbízott osztály folytatja le. A közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági hatásköröket
Kisvárda város Polgármestere (a továbbiakban: engedélyező) - az SZMSZ
szerint illetékes osztály útján - gyakorolja.
/3/ Amennyiben a plakátozási engedély iránti kérelmet nem az a személy (nem
természetes személy esetén, a képviseletre jogosult személy) terjeszti elő,
akinek a nevében, vagy érdekében a plakátot kihelyezik, úgy a kérelemhez
csatolni kell ez utóbbi teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását,
vagy megbízását.
/4/ A plakátozási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell, hogy
a) kinek a nevében, vagy érdekében,
b) hol,
c) mely időtartamra
kívánnak kihelyezni plakáto(ka)t.
/5/ A plakátozási díj mértéke hirdetőtábla oldalanként heti 500 Ft + ÁFA.
/6/ Nem kell plakátozási engedélyt kérni, és plakátozási díjat fizetni:

1 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2012. június 1-től.
2 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a . Hatálytalan 2012. június 1-től.

a) a Hivatalos szervek által kirakott közérdekű információt tartalmazó, a lakosság
számára tájékoztató jellegű plakátok után.
b) a választási szervek hivatalos választási hirdetményei, és plakátjai, valamint az
önkormányzat, és intézményeinek közérdekű, és a működéssel összefüggő
hirdetményei és plakátjai után.
c) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény hatálya alá tartozó plakátok
után.
d) a lakosság által kirakott magáncélú hirdetést tartalmazó plakátok után.
/7/ Aki az /1/. bekezdésben foglalt kötelezettségek ellenére helyez ki plakátot, és nem
mentesül a /6/. bekezdés alapján, az köteles a 6.§ /1/. bekezdése alapján eljárni.
8.§
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
a) Középület: az az épület, amely államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati, bírói,
ügyészi, köztestületi szervek, és ezek intézményei elhelyezésére, valamint az
egyházak hitéleti tevékenységének helyszínéül szolgál.
b) Plakát: választási, vagy reklám célú falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített
kép, zászló, embléma, függetlenül annak hordozó anyagától.
c) Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely,
terület (illetve ezek maradványa) azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese,
rendszere, amely hazánk múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából
kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék,
alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.
d) Közműtárgy: a közművek által létesített központi berendezésekkel rendelkező
elosztó, illetve gyűjtő vezetékrendszerek, és az ezzel kapcsolatos létesítmények,
amelyek a fogyasztók vízellátásával, szennyvízelvezetésével, villamos energia

ellátásával, hő- és gázenergia ellátásával, távközlésével, és híradástechnikaiinformatikai szolgáltatásaival járó időszakos vagy folyamatos igényeit elégíti ki.
e) Utcabútor: olyan a közterületen elhelyezett létesítmény, amelyet a közterület
használók azonos feltételekkel használhatnak, valamint amely a közterület
díszítésére, a városkép javítására, információ szolgáltatására, valamint a közlekedés
segítésére szolgál (pl.: padok, asztalok, hulladékgyűjtők, kerékpártároló, virágtartók,
térelválasztók, információs táblák, stb.).
f) Magáncélú hirdetés: nem üzletszerűen végzett tevékenység, szolgáltatás, vagy
egyéb nem üzletszerűen végzett tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő adat,
tény, információ reklámozására, közzétételére szolgáló plakát (pl.: adásvételt, cserét,
bérbeadást, és más tájékoztatást, segítségkérést tartalmazó plakát).
9.§
Záró rendelkezések
/1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a plakátok egyes
középületeken és közterületen történő elhelyezésének szabályozásáról szóló
1/2010.(II.19.) számú rendelet.

1. számú melléklet a 6/2010. (V.14.) rendelethez.
A helyi védelem alatt álló városképi jelentőségű középületek és létesítmények:
1. A Flórián-téri Szent László Gimnázium és Szakközépiskola és Egyesített
Általános Iskola épületegyüttese.
2. A Flórián-téri Református és Római Katolikus Templom és Plébánia épülete.
3. A Flórián-téri Városi Könyvtár épülete.
4. A Flórián-téri Tornacsarnok épülete.
5. A Csillag u. 3. szám alatt lévő üzlet és lakóépület, és a mögötte lévő imaház
épülete.
6. A Csillag u. 5. szám alatt lévő volt Zsinagóga, Múzeum épülete.
7. A Szent László u. 8. szám alatt lévő üzlet, és lakóépület.
8. A Szent László u. 16. szám alatt lévő üzlet, és lakóépület.
9. A Szent László u. 19. szám alatt lévő üzlet, és lakóépület.
10. A Szent László u. 20. szám alatt lévő üzlet, és lakóépület.
11. A Szent László u. 28. szám alatt lévő üzlet, és irodaépület.
12. A Szent László u. 29. szám alatt található épület (volt Nevelési Tanácsadó).
13. A Szent László u. 33. szám alatt lévő üzlet, és lakóépület.
14. A Szent László u. 35. szám alatt lévő Somogyi Rezső Általános Iskola épülete.
15. A Szent László u. 42. szám alatt lévő Weiner Leó Zeneiskola épülete.
16. A Szent László u. 44. szám alatt lévő irodák.
17. A Szent László u. 52-54. szám alatt lévő iroda, és lakóépület.
18. A Szent László u. 57. szám alatt lévő lakóépület.
19. A Szent László u. 58. szám alatt lévő lakóépület.

20. A Szent László u. 63. szám alatt lévő Öregek Napközi Otthona épülete.
21. A Szent László u. 65. szám alatt lévő épület (volt könyvtár).
22. A Szent László u. 71. szám alatt lévő lakóépület.
23. A Szent György-téri Görög Katolikus Templom és Plébánia épülete.
24. A Szent György-téri Munkaügyi Központ épülete és kapuja.
25. A Somogyi Rezső u. 4. szám alatt található Posta épülete.
26. A Somogyi Rezső u. 6. szám alatt található Tüdőgondozó épülete.
27. A Császy László u. 2. szám alatt található lakóépület.
28. A Rákóczi Ferenc u. 13. szám alatt található lakóépület.
29. A Rákóczi Ferenc u. 15. szám alatt található lakóépület.
30. A Rákóczi Ferenc u. 19. szám alatt található lakóépület.
31. A Rákóczi Ferenc u. 23. szám alatt található lakóépület.
32. Az Aradi vértanúk terén található Evangélikus Templom épülete.
33. Az Aradi vértanúk tere 10. szám alatt található Bíróság épülete.
34. A Zrínyi tér 5. szám alatt található lakóépület.
35. A Zrínyi tér 9. szám alatt található lakóépület.
36. A Zrínyi tér 10. szám alatt található Vám és Pénzügyőrség épülete.
37. A Zrínyi tér 20. szám alatt található Földhivatal épülete.
38. A Zrínyi tér 21. szám alatt található Óvoda épülete.
39. A Szabolcs-vezér u. 3. szám alatt található épület (volt tsz. iroda).
40. A Szabolcs-vezér u. 11. szám alatt található lakóépület.
41. A Hunyadi u. 2. szám alatt található Kollégium épülete.

42. Iskola tér; Bessenyei György Gimnázium épülete.
43. A Mártírok u. 22. szám alatt található épület (volt Zeneiskola).
44. A Gyár úti Temető és kápolna.
45. A Városmajor u. 43. szám alatt található Városi Tanuszoda.
46. A Kisvárdai Vár.

2. számú melléklet a 6/2010. (V.14.) rendelethez.
Kisvárda város közterületén kihelyezett hirdetőtáblák helyeiről
1. A Flórián téri gyógyszertár előtti buszmegálló mellett.
2. A Városi Könyvtár és a Várszínház és Művészetek Háza közötti parkban a
járda mellett.
3. A Polgármesteri Hivatal előtt, a főbejárattól balra.
4. A Polgármesteri Hivatallal szemben, a papírbolt előtt.
5. A Mártírok utcán, az OTP mellett.
6. A Mártírok utcán, a Tompos utcai kereszteződésnél.
7. A Tompos utcai lakótelep 11. épületének északi végénél.
8. A Deák Ferenc utca végénél, a körforgalomnál, a Profi Melletti zöld sávban.
9. A Tompos utca és a Szabolcsvezér út találkozásánál.
10. A Szabolcsvezér és Jókai utca sarkánál.
11. A Városmajor, és Rétalja utca találkozásánál.
12. A Városmajor úton, az Uszoda előtt.
13. A Városi Bíróság előtt a Rákóczi úton.
14. A Bocskai utcán, a felvásárló telep előtti zöld-sávon.
15. A Vasút utcán, a LIDL áruház előtt.
16. A Várday István utca , és Kölcsey utca kereszteződésénél.
17. A Hunyadi utcán, a Bessenyei Kollégium előtti zöld-sávon.
18. A Zrínyi téri buszmegállónál, a Táncsics utcai kereszteződésnél.
19. Az Árpád úton, a kis-posta előtt.

20. A Kórház főbejárata mellett a buszmegállónál.
21. A Várday István utca 4. sz. alatt található iskola előtt, a trafóház mellett.
22. A Várday István utca 2-4. sz. alatt található épületek között, a buszmegállónál.

