Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2004. (VII.05.) számú
RENDELETE
a plakátok elhelyezésének szabályairól
(módosításokkal egységes szerkezetben) 1
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §ának (1) bekezdésében és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a plakátok elhelyezésének
szabályairól a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Az Önkormányzat illetékességi területén
a, közterületen,
b, közterületen álló építményen és egyéb műtárgyon,
c, közterülettel közvetlenül határos falfelületen és kerítésen
plakátot csak a közterület tulajdonosának és az érintett épület, építmény, kerítés
vagy egyéb műtárgy (a továbbiakban együtt: építmény) tulajdonosának az előzetes
hozzájárulásával lehet elhelyezni.
2. §
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek tekintetében a
tulajdonosi hozzájárulás megadására a polgármester jogosult.
(2) A plakát elhelyezésére irányuló kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy
a kérelmező
a, kinek az érdekében,
b, mikor,
c, hol és
d, milyen
plakátokat kíván elhelyezni.
(3) A polgármester az engedélyt csak azt követően adhatja meg, hogy a
kérelmező hitelt érdemlően igazolta az építmény tulajdonosának a plakát
elhelyezéséhez való hozzájárulását.
3.§
(1) Nem kell engedélyt kérni a plakátok elhelyezésére kijelölt helyen történő
plakátelhelyezéshez.
(2) Nincs szükség engedélyre a nemzeti zászló és a hatóság hivatalos
hirdetményeinek elhelyezéséhez.
(3) Az (1) bekezdés szerinti helyeket a polgármester jelöli ki.
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Módosította a 18/2012. (IV.2.), a 32/2012. (V.29.), az 59/2012. (XII.3.) és a 2/2014. (I.31.)
önkormányzati rendelet.
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(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvényben szabályozott plakátnak a kampányidőszakban történő
elhelyezésére.
4. §
(hatályon kívül helyezve)
5. §
Jelen rendelet alkalmazásában
a, plakát: minden falragasz, hirdetés, felirat, szórólap, vetített kép, zászló és
embléma a hordozóanyagtól függetlenül,
b, plakát elhelyezése: minden olyan tevékenység, amely a plakátot az 1. §-ban
meghatározott helyeken mások számára megismerhetővé teszi,
c, közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan földterület, amelyet a
rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás
ekként tart nyilván, valamint az egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára
átadott területrészei (épületárkádok alatti járda, alul- és felüljárók stb.).
6. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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