
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

7/1994. (III. 21.) számú rendelete  

a választási kampány idejére szolgáló hirdetmények elhelyezéséről 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/1994.(III.29.) és a 7/2000. (II.29.) számú 

önkormányzati rendeletekkel ) 

 

 

Az 1989. évi XXXIV. tv. rendelkezik az országgyűlési képviselők választásáról. A törvény 

13.§.-a lehetőséget biztosít az önkormányzat részére, hogy helyileg szabályozza a választás 

kitűzésétől a választási kampány végéig a hirdetések, plakátok elhelyezését. 

  

A képviselő választás kulturált lebonyolítása érdekében Abony Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Abony város területére és kötelező a választáson képviselő-jelöltet 

állító pártokra és független jelöltekre. 

 

2.§. 

 

A választás kitűzésétől a választási kampány végéig a pártok, jelöltek választási falragaszt, 

hirdetést, feliratot, szórólapot, vetített képet (továbbiakban: plakátot) engedély nélkül 

készíthetnek.  

A plakátra a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

3.§. 

 

Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, vagy használó 

hozzájárulásával lehet.  

Állami, vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen, vagy azon belül 

plakátot elhelyezni tilos. 

 

4.§. 

 

Középületeken – a rendelet mellékletét képezi – a műemlék és műemlék jellegű épületeken 

plakátot elhelyezni tilos. 

 

5.§. 

 

A választási kampányt szolgáló hirdető berendezés elhelyezésére Abony Város 

Önkormányzata az alábbi területet jelöli ki. Kossuth tér Zeneiskola felőli parkolósáv melletti 

sövénysor belső oldala mentén (60 m). A fenti helyre elhelyezhető táblák mérete 100x200 cm 

(2 m ). A pártok 2 db táblára tarthatnak igényt.  

 

 

6.§. 

 

Plakátot oly módon kell elhelyezni, hogy az károkozás nélkül legyen eltávolítható. 

 



 

7.§. 

 

A településen elhelyezett plakátot az elhelyezők kötelesek eltávolítani az eredményes 

választást követő 8 napon belül.  

Amennyiben ennek nem tesznek eleget a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az 

elhelyező költségére eltávolítja, mivel környezetvédelmi és városképi szempontból 

eltávolításuk indokolt.  

 

8.§. 
1
 

 
A rendelet be nem tartása esetén az elhelyező szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

 

9.§. 
2
 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonosi jogokat gyakorolva 

engedélyezi a piac területén lévő jelenleg nem használt takarmány elárusító építmény falára, 

valamint a piac területén lévő fák köré az önkormányzat által elhelyezett táblákra a plakátok 

elhelyezését. 

 

10.§.
 3

 

 

Az Önkormányzathoz tartozó intézményekben (sportcsarnok, művelődési ház stb.) tartandó 

választási nagygyűlés esetén egy plakátot lehet elhelyezni a választói nagygyűlést megelőző 

napon. A nagygyűlés befejezésével a plakátot azonnal el kell távolítani. 

 

Ezen rendelet 1994. március 21-én lép hatályba. 

 

Abony, 2004. Március 21. 

 

 

    Gajdos István     Varga Sándorné  

    polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2004. Március 21. 

 

 

       Varga Sándorné  

             jegyző 

 

 

 

                                                           
1
 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2000. (II.29.) számú rendeletének 3.§-a 

Hatályos: 2000. március 1-től 
2
Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/1994. (III. 29.) számú  rendelete 

Hatályos: 1994. március 30-tól 
3
 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/1994. (III. 29.) számú rendelete 

Hatályos: 1994. március 30-tól 



 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzat a választási kampány idejére szolgáló hirdetmények 

elhelyezéséről szóló 7/1994. (III.21.) számú rendeletének az alábbi rendeletekkel egységes 

szerkezetbe foglalása megtörtént: 

 

- Abony Város Önkormányzat 13/1994. (III.29.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat 7/2000. (II.29.) számú rendelete 


