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Iktatószám: 22176-5/2018 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. szeptember 13. napján tartandó ülésére 

 

 

Tárgy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a reklámok és 

plakátok elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. októberében megalkotta 

20/2017. (X.26.) rendeletét, amely a reklámok és plakátok elhelyezéséről szól.  

A Magyar Közlöny 2018. évi 117. számában megjelent az egyes választásokkal kapcsolatos 

törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény, mely egyebek mellett a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) módosításait is tartalmazza. 

A Ve. 144. § (5) bekezdése 2018. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint rendelkezik: 

(…) 

„(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, 

védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság 

elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján határozta 

meg  Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterületen, a közterületről 

látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon 

történő reklám, plakát elhelyezésére vonatkozó szabályokat, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a reklámok és plakátok elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) 

önkormányzati rendelete megalkotásával.  

 

A Ve. fent hivatkozott, 2018. szeptember 1. napján hatályba lépett rendelkezéseivel jelentősen 

módosította a korábban hatályos Ve. 144. §-ában foglaltakat, különös tekintettel a választási 

plakátok elhelyezésével kapcsolatos szabályozást.  

Nagyon fontos változást jelent, hogy a korábban hatályos Ve. 144. § (5) bekezdésében 

előírtak szerint a helyi önkormányzat az egyes középületeken vagy a közterület 

meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését műemlékvédelmi, 

környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatta, míg a fent idézett jelenlegi törvényi 

szabályozás a plakát elhelyezését kifejezetten megtiltja. A jogalkotó által, a helyi szinten 
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történő szabályozás megalkotására eddig biztosított felhatalmazás a 2018. szeptember 1. 

napján hatályba lépett jogszabályváltozás következtében megszűnt. 

  

A Ve.-t módosító rendelkezésekhez fűzött miniszteri indokolásában foglaltakból levezethető, 

hogy a jogalkotás célja tárgyi rendelkezések vonatkozásában az volt, hogy a szabályozás 

megfelelő módon biztosítsa az épített és természeti értékek védelme mellett a magántulajdon 

arányos védelmét is. 

Mindezeket figyelembe véve a 2018. szeptember 1. napjával hatályba lépett törvénymódosítás 

kimerítő alapossággal leszabályozza a választási plakátok kihelyezésének rendjét.  

 

Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében, az önkormányzati rendelet más 

jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 13.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

 

„13. § (1) A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén - kivéve, ha egyidejűleg 

a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak - a 

hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály 

hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon 

kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.” 

 

A fenti rendelkezések alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a reklámok és plakátok elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete 13. §-

ának hatályon kívül helyezéséről gondoskodnunk szükséges. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálatot végez a 

szabályozás várható hatásainak felmérése érdekében, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, előzetesen véleményezésre megkapta. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a reklámok és plakátok elhelyezéséről szóló 

önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendeletet a tervezet szerinti tartalommal 

megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 3. 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a reklámok és plakátok 

elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletének módosításához 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Ha megszűnik a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás, akkor az önkormányzati 

rendeletet hatályon kívül kell helyezni, még akkor is, ha magasabb szintű jogszabály 

rendelkezése miatt már nem alkalmazható. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségügyi követelmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A magasabb szintű jogszabályok és a helyi jogalkotás összhangjának megteremtése az 

önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést 

idéz elő. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 



5 

 

 

 

RENDELET -TERVEZET 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a reklámok és plakátok 

elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, foglalt feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 
 

1. § 
 

Hatályát veszti Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a reklámok és 

plakátok elhelyezéséről szóló 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet 13.§-a. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


