
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L O T E R J E S Z T E S  

a képviselő-testület 2019. március 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és a választási plakátok 
elhelyezéséről szóló 3/2014.(11.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a választási plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletét 2014 
februárjában alkotta meg. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek 
(továbbiakban: Ve.) 2018. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítását követően a választási 
plakátra vonatkozó rendelkezései is módosultak. Korábban az önkormányzat egyes 
középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését 
műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatta. A törvény a módosítást 
követően erre már nem ad lehetőséget. A választási plakát elhelyezésének feltételeit és 
tilalmait is rögzíti. További tilalmak önkormányzati rendeletben történő megállapításra nincs 
lehetőség.

Ahhoz, hogy a választási gyűlés tartásához azonos feltételeket valamennyi jelölt és jelölő 
szervezet részére biztosítani lehessen, javaslom az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018. ( X.19.) önk. rendeletet 
módosítani és az erre vonatkozó jelenlegi szabályokat megtartva a „19. Közfeladat, vagy 
közszolgáltatás ellátását szolgáló és egyéb célú bérbeadások” alcímű szakaszba foglalni.

A Ve. 144.§ (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy a választási kampányt szolgáló önálló 
hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület
használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni. Arra való tekintettel, hogy a választási 
plakátok elhelyezéséről szóló 3/2014.(11.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére teszek javaslatot, szükséges a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a 
közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet hatályát a 
választási plakátokra is kiterjeszteni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
rendelettervezetet.

Gödöllő, 2019. március ,P-„

■■■■■

Dr. Gémesi György
polgármester /f

fogadja el mellékelt
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és a 
16/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelettel módosított 

3/2014.(11.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. és 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 
23/2015. (X.16.) önkormányzati rendelet l.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 
részére piacszervezés céljára átadott területek használatára, Gödöllő város területén 
kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról, 
valamint a taxiállomások igénybevételi rendjéről szóló önkormányzati rendeletek által 
szabályozott közterület-használatra, az ott meghatározott díjakra.”

2 .§

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 25/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 36.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„19. Közfeladat, vagy közszolgáltatás ellátását szolgáló és egyéb célú bérbeadások

36.§

(1) A képviselő-testület közfeladat, közszolgáltatás ellátása célú, közérdekű, vagy 
önkormányzati feladatellátást elősegítő célú bérbeadásra kijelölő határozata 
alapján pályázat tartása nélkül köthet bérleti szerződést, ezekben az esetekben a 
képviselő-testület hozhat döntést kedvezményes bérleti díj biztosításáról.

(2) Választási gyűlés céljára helyiség az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokban működő intézményekben a Gödöllő Város Önkormányzat 
vagyonkezelésében nem álló helyiségek kivételével az intézményi feladatellátás 
sérelme nélkül 20.000 Ft/óra díj ellenében adható bérbe a (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével.

(3) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása választási 
kampányában, választási gyűlés céljára helyiség 2.000 Ft/óra díj ellenében adható 
bérbe.
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(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti választási gyűlés célára történő bérbeadások esetén a 
bérbeadói jogkört Gödöllő Város Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza.”

3.§

Hatályát veszti a választási plakátok elhelyezéséről szóló 16/2014.(IX.22.) önkormányzati 
rendelettel módosított 3/2014.(11.10.) önkormányzati rendelet.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Gödöllő, 2019. március „ „

Dr. Gémesi György Dr. Kiss Árpád
polgármester jegyző
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