
 

Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (2) 

bekezdése és 11.§ (4) bekezdés g) pontja, valamint későbbi módosításai és kiegészítései 

szerint összhangban a választójog gyakorlásának feltételeiről szóló 2014. évi 181. törvény 

16.§ a politikai pártokról és politikai mozgalmakról szóló 2005. évi 85. törvény és későbbi 

módosításaik rendelkezéseivel a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Dunaszerdahely Város 2017/.... sz. (2017. június 27.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2009/12. sz. a plakátok 

elhelyezésének helyszínét és feltételeit meghatározó általános érvényű rendelete 

 

I. 
 

Dunaszerdahely Város 2009/12. sz. a plakátok elhelyezésének helyszínét és feltételeit 

meghatározó általános érvényű rendelete a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. Az 1.§ (1) bekezdés b) pontja a következőképpen: 

„b)  Dunaszerdahely Város területén meghatározni 

1. a jelöltek egyenlősége alapelvének érvényesítése mellett a Szlovák Köztársaság Nemzeti 

Tanácsába, az Európai Parlamentbe történő választásokat, az önkormányzati kerületi és 

községi önkormányzati szervek megválasztását megelőző kampány időszakában a választási 

plakátok,  

2. reklám plakátok, értesítések, felhívások stb.  

elhelyezésének helyszínét és feltételeit. 

(az 1. és 2. pont szerinti plakátok a továbbiakban csak „plakátok”) 

 

2. Az 1.§ (4) bekezdés b) pontjában a „reklám berendezés” kifejezés helyére a „reklám 

építmény” kifejezés kerül. 

 

3. A 3.§ (2) bekezdésben a „2.§ (4) bekezdés” helyére a „2.§ (3) bekezdés” kifejezés kerül. 

 

4. Az 1. sz. melléklet helyére új 1. sz. melléklet kerül, melynek megnevezése: 

„2009/12. sz. általános érvényű rendelet 1. sz. melléklete” 

 

A közterületek található plakát elhelyezésére kijelölt információs berendezések jegyzéke 

 

1. Malom utca – Jednota Coop élelmiszerüzlet előtt 

2. Neratovic tér – magán szakközépiskola előtt 

3. Fő utca – magán szakközépiskolával szemben 

4. Fő utca – a városi hivatal épületével szemben a városi autóbusz-állomás mellett 

5. Kukučín utca - a 1112. és 1113. sz. lakóházak között található járdán 

6. Kukučín utca – a 480. sz. lakóház előtti járdán 

7. Smetana liget – szolgáltatások háza előtt 

8. Sport utca – sportcsarnok előtti parkolóban 

9. Fenyves – futballstadion előtt 

10. Sikabony – közösségi ház előtt 



11. Sport utca – hotellal szemben található parkolóban 

12. Karcsai út – a 779.sz. ház előtti járdán 

13. Piactér – a 444. sz. lakóház előtti parkoló mellett 

14. Fürdő utca – a Fürdő utca és Kistejedi utca kereszteződése mellett a 643.sz. ház előtt 

15. Jilemnicky utca – a 234.sz. lakóházzal szemben 

16. Rózsa liget – a piactér előtti parkolóban 

17. Szent István tér – a Magyar Tannyelvű Gimnázium előtt 

18. Svoboda tábornok utca – az Október utca és az Akácfa utca kereszteződése melletti 

üzlet előtt 

 

II. 

Jelen rendelet a város hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép hatályba. 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2017…………………. 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

     polgármester 

  
 


