Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított
13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete
A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről
/Egységes szerkezetben!
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.
(1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a kulturált emberi környezet kialakítása és megtartása érdekében az
alábbi rendeletet alkotja:
~.

Bevezető rendelkezések
A rendelet célja Szajol község történeti hagyományainak, építészeti értékeinek,
műemléki nevezetességeinek védelme, valamint a település arculatának megőrzése
érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken,
építményeken a településképi, közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok
figyelembevételével a hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezésének
szabályozása.
2. ~
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Szajol község közigazgatási területére,
b)minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetre, aki/amely a település területén hirdetőberendezést, hirdetményt kíván
elhelyezni.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a)
b)
c)
d)

a KRESZ hatálya alá tartozó jelzőtáblákra, egyéb módon feltüntetett jelzésekre,
a közlekedési állomások, megállóhelyek tájékoztató, közcélú hirdetményeire
a közterületek névtábláira, a házszámokra és az épületek névtábláira,
a tájékoztatás céljából kihelyezett biztonsági (balesetmegelőző, veszélyt jelző,
tűzvédelmi, stb.) táblákra, feliratokra, jelzésekre.
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3. ~
Értelmező rendelkezések
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából hirdetőberendezésnek minősül
a) cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint a műhely, üzlet
bejárata fölé kirnggesztett tárgy, vagy címszerű tábla,
b) cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség nevét
és az ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla,
c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla
(névtábla),
d) hirdetőoszlop: több különböző hirdetmény, plakát kihelyezésére szolgáló
építmény,
e) információs tábla: közhasznú és kereskedelmi célú információkat együttesen
tartalmazó tábla,
~ hirdetőtábla: hirdetéseket, közleményeket tartalmazó, építményre vagy
közterületre önállóan kihelyezett tábla,
g) óriásplakát: speciális szabványmérettel rendelkező reklámtábla,
h) reklámtábla: valaminek a reklámozását szolgáló tábla, épületen vagy önállóan,
nyilvános helyen elhelyezett tábla,
i) megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett
mobil reklámtábla.
(2) Egyéb értelmező rendelkezések:
Hirdetménynek minősül:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

reklám- és propaganda jellegű anyag,
falragasz,
értesítés,
tájékoztató,
felirat,
plakát,
szórólap,
műsorprogram,
meghívó,
választási (népszavazási) hirdetmény, és kampányanyag.
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4. ~
A hirdetőberendezések elhelyezésének általános előírásai
(1) Hirdetmény kizárólag a kijelölt hirdetőtáblákon, vízzel oldható ragasztóval
rögzítve helyezhető el, illetve a környezetvédelmi és köztisztasági előírások
betartásával terjeszthető.
(2) Hirdetőberendezésen és hirdetményen nem alkalmazható Országos jogszabályban
alkalmazott táblák együttes forma és szín összeállítása, továbbá az útbaigazító
táblákon szabványosított betűtípus és jelrendszer.
(3) Az érintett közút kezelőjének vagy a rögzítésre igénybevett építmény
tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával, építési engedély nélkül végezhető
tevékenység az Önkormányzat által történő lakossági tájékoztatást szolgáló
ideiglenes jellegű hirdetések lehelyezése.
(4) Közterületen elhelyezett, 2 m2-nél nagyobb felületű hirdetőberendezések
megállítótábla kivételével építési engedély kötelesek.

—

a

—

(5) A hirdetőberendezések kialakításának az építmény karakteréhez, színezéséhez,
arányrendszeréhez igazodónak kell lenni. A szerkezetileg több elemből álló
hirdetőberendezés egy építménynek számít.
(6) A közterületről 2 vagy több oldalról látható hirdetőberendezés csak 2 vagy több
oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.
(7) A hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület
más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
közterület esetén a közterület fenntartási munkáit, illetve a közúti közlekedésben
résztvevőket.
(8) Nem helyezhető el hirdetmény az Országos jogszabályokban foglaltakon túl:
a) közterületi Út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett
kivitelben,
b) közparkban,
c) a középületek falain,
d) közterületeken álló fákon, padokon,
e) az emlékműveken,
f) a szobrokon,
g) egyéb köztéri tárgyakon.
(9) Ideiglenesen mobil reklámtáblák helyezhetők cl rendezvények, akciók,
kampányok reklámozására. Az engedélyben rögzíteni kell az időkorlátozást,
amely nem lehet több 2 hónapnál és egyszer- indokolt esetben
1 hónappal
meghos szabbítható.
—
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(10)Üzletek előtt, kizárólag a nyitvatartási idő alatt, megállító táblák helyezhetők el.
5. ~
Hirdetőberendezések, hirdetmények közterületen történő elhelyezése
(1)

Közterületen hirdetőberendezést és hirdetményt elhelyezni az e rendeletben
megfogalmazottakon túl a környezet, valamint a táji-, természeti és művi
értékek helyi védelméről szóló 16/2003. (XII. 11.) számú önkormányzati
rendelet, valamint a közterületek rendeltetéstől eltérő használata
engedélyezésének szabályozásáról szóló 8/2007. (III. 29.) számú önkormányzati
rendeletben meghatározott előírások szerint lehet.

(2)

Közterületi használati engedély nélkül díj mentesen a nyitva tartás ideje alatt,
üzletenként legfeij ebb 2 db megállító tábla helyezhető cl a hirdetett üzlet előtt.

(3)

Az Önkormányzat tulajdonában lévő hirdetőtáblákra hirdetményt
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének engedélyével lehet elhelyezni.

(4)

A hirdetmény csak vízzel oldható ragasztóval rögzíthető, vagy egyéb oly
módon, amely a hirdetőtábla rongálódása nélkül megfelelően eltávolítható.

(5)

A hirdetménynek az engedély lej ártát követő eltávolításáról az azt kihelyező
köteles gondoskodni.

(6)

A lakóházak ablakában a tulajdonos (bérlő) saját, illetve mások hirdetését
elhelyezheti.

(7)

Tilos minden olyan hirdetmény közzététele, amely

a

a) jogszabályba ütközik,
b) közerkölcsöt sért,
c) az érdekeltek megtévesztésére alkalmas.
(8)

Az engedély nélkül elhelyezett hirdetmények eltávolításáról a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
6. ~
A választással kapcsolatos hirdetőberendezések és hirdetmények
elhelyezésének szabályai

(1) A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló törvény
rendelkezései az irányadók.
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(2) Nem helyezhető el választási plakát:
a)
b)
c)
d)

műemlékvédelem alatt álló középületek falain,
közterületeken álló fákon, utcabútorokon,
közterületen álló emlékniűveken, szobrokon, illetve azok talapzatain,
közterületi Út, járda, kerékpárút burkolatán, festett vagy ragasztott kivitelben.

(3) Választási falragasz, hirdetés, felirat, embléma csak vízzel oldható ragasztóval,
vagy olyan eszközzel rögzíthető, amely a hirdetési felület rongálódása nélkül
eltávolítható, é5 Oly módon, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet
választási plakátját.
(4) A választási plakátot elhelyező, illetve az akinek az érdekében a választási
plakátot elhelyezték a szavazást követő 30 napon belül köteles azt eltávolítani.
(5) Jelen ~-ban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni az országos vagy helyi

népszavazással kapcsolatos eljárásra is.
7. ~
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A közút területén a közútkezelő hozzájárulása nélkül elhelyezett
hirdetőberendezések eltávolítására a közútkezelő Saját hatáskörben intézkedhet.
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szajol, 2008. április 24.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. július 17.

Egységes szerkezetbe foglalta:
\~KOA4~q

‚

~

.

~g;j~áSZ1Ó

