Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012. (III. 8.)
önkormányzati rendelete
a közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.)
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
rendelkezéseire a település arculatának védelme érdekében a közterületeken történő reklám és
hirdetési tevékenység szabályozására a következő rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Felsőtárkány közigazgatási területén azokra a hirdetőberendezésekre, táblákra, feliratokra, falragaszokra, plakátokra, amelyek közterületen vannak,
vagy a közterületről láthatók, kivéve:
- a KRESZ hatálya alá tartozó táblákat, feliratokat, jelzéseket,
- a közlekedési állomások, megállóhelyek tábláit, feliratait,
- a településrészek, közterületek névtábláit, a házszámokat és a lakások névtábláit,
- a biztonsági, balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi, stb. táblákat, feliratokat, jelzéseket.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdésben meghatározott területen
reklámhordozót kívánnak elhelyezni, megépíteni, illetve fenntartani.
Értelmező rendelkezések
2. §.
E rendelet alkalmazásában:
(1) Reklámhordozó: Szabadtéri, vagy építményen kívüli, - különösen a homlokzaton, ablakban,
épületek között, vagy önállóan, út (tér) felett átfeszített, ingatlanon, kerítésen, udvarban álló,
oszlopra erősített közterületen – reklám közzététele céljából elhelyezett eszköz, szerkezet,
berendezés, valamint a természetben árucikk formájában kihelyezett tárgy.
A reklámhordozó illetve a rajta megjelenő reklám, hirdetés, tájékoztatás lehet szerelt, festett,
nyomtatott, ragasztott, vetített, tömör, vagy áttört, megvilágított, vagy világító, egyedi, csoportos,
illetve füzér, színes, egyszínű, rögzített, álló, mozgó, villogó, felirat, tábla, piktogram,
márkajelzés, embléma, tekintet nélkül tartalmára, anyagára, alakjára, méretére.
(2) Óriástábla
Közepes tábla
Kis tábla

- 2 m2-es felületnagyságot meghaladó reklámhordozó
- 1 – 2 m2-es felületnagyság közötti reklámhordozó
- 1 m2 felületnagyság alatti reklámhordozó

(3) Hirdető- berendezés: olyan síkbeli /falon, kerítésen elhelyezett, vagy önálló tábla/, vagy térbeli
/hirdetőoszlop, hirdetőszekrény, stb./ berendezés, amely a hirdetések, reklámok elhelyezésére
szolgáló felülettel, kirakattal rendelkezik.
II. Fejezet

Részletes rendelkezések
A reklámhordozók elhelyezésének általános szabályai
3. §
(1) A közterület rendjének védelme érdekében közterületen elhelyezni reklámtáblát, mobiltáblát csak
engedéllyel, előzetes díjfizetés ellenében lehet.
(2) Szabadon álló reklámhordozó csak úgy helyezhető el, hogy az megfeleljen a 1. számú
mellékletben megfogalmazott formai követelményeknek és a közlekedésbiztonsági előírásoknak.
(3) A 2 m2-es felületnagyságot meghaladó reklámhordozó elhelyezésére, létesítésére a 37/2007. (XII.
13.) ÖTM rendelet előírásai vonatkoznak.
(4) A 2 m2 felületnagyságot meg nem haladó reklámhordozó kihelyezése jelen rendelet szerint
engedélyköteles.
(5) A rendelet hatálya alá tartozó területeken elhelyezett reklámhordozókra vonatkozó díj
megállapítását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(6) Reklámhordozókat épületek homlokzatán és közterületen önállóan biztonságosan rögzítve lehet
elhelyezni.
(7) Országos közút melletti reklámhordozó elhelyezéséhez a közút kezelőjének a hozzájárulása
szükséges.
(8) Közterületek felett átfeszített reklámhordozó csak ideiglenes hirdetés lehet.
(9) Építkezés adatairól szóló tájékoztatást és ideiglenes hirdetést csak az építkezés, illetve a
rendezvény esemény előtti egy hónap, és utána lévő egy hét időszakban szabad kihelyezni, melyet
az időszak elteltével a tájékoztatás tulajdonosa köteles maradéktalanul eltávolítani. Nem minősül
ilyennek az a tájékoztató tábla, melynek elhelyezését jogszabály, illetve szerződéses kötelezettség
írja elő a beruházás támogatásával kapcsolatban.
(10) Reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek, vagy a
magánterületek rendeltetésszerű használatát, valamint ne vonja el a gépkocsivezető figyelmét.
(11) A reklámhordozót a tulajdonosa köteles az engedélyezett állapotban fenntartani, vagy
maradéktalanul felszámolni.
Hirdető- berendezések és hirdetmények közterületen történő elhelyezése
4. §
(1) A reklámhordozó közterületen történő elhelyezését a Jegyző engedélyezi. Az engedély csak a díj
befizetését igazoló számlamásolat kérelemhez csatolását követően adható ki.

(2)
-

A reklámhordozó elhelyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:
a kérelmező pontos nevét és címét,
a reklámhordozó elhelyezésének pontos helyét,
a reklámhordozó tervezett szövegét,
a reklámhordozó méretére, formájára vonatkozó adatokat.

(3) Tilos olyan tartós, illetve mobil reklámtáblát elhelyezni közterületen, valamint nem közterületi
ingatlanhoz csatlakozó területen, kerítésen, tartóoszlopon, elektromos kábeltartó oszlopon,
közlekedés biztonságát szolgáló korláton, amely közerkölcsöt, közízlést, és az Önkormányzat
érdekeit sérti.
(4) Amennyiben a (3) bekezdésben leírt reklámozási tevékenység történik Felsőtárkány közigazgatási
területén, a jegyző elrendeli a reklámhordozó azonnali eltávolítását.
(5)
-

Nem helyezhető el reklámhordozó közterületen, ha:
közút területébe, vagy közúti űrszelvénybe nyúlna
az gátolja a kilátást,
községképi, tájképi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen, vagy káros lenne.

(6) Tilos közterületen reklámhordozót elhelyezni műemléknek minősülő épületeken, élő fán,
korláton, padokon, a játszótér berendezésein, a tömegközlekedés várakozó építményein,
tájékoztató tábláin, a közvilágítás és felsővezeték tartóoszlopain.
A választással kapcsolatos hirdető–berendezések és hirdetmények elhelyezésének szabályai
5. §
(1) A választással kapcsolatos hirdetmények elhelyezésére az e rendeletben foglalt szabályok és a
választási eljárásról szóló törvény rendelkezései irányadók.
Plakátok, falragaszok
6. §
(1) Plakátot, falragaszt kizárólag az önkormányzat által kihelyezett hirdetőtáblákon lehet elhelyezni.
A 3. számú melléklet tartalmazza ezen hirdetőtáblák helyét.
(2) Tilos a közművek oszlopain, berendezésein, utcabútorokon és élő fákon elhelyezni.
(3) Az aktualitását vesztett hirdetést, plakátot, falragaszt a tulajdonosa egy héten belül köteles
maradéktalanul eltávolítani.
Egyéb rendelkezések
7. §
(1) A reklámhordozók és környezetük jó karbantartásáról tulajdonosaik kötelesek folyamatosan
gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement reklámhordozókat, ha azokat a tulajdonosai a
felszólítás ellenére sem hozzák rendbe, a Jegyző a tulajdonos költségére eltávolítatja.

(2) A reklámhordozót a reklámozott tevékenység megszűnését követően egy héten belül a
tulajdonosa köteles eltávolítani és a helyszín eredeti állapotát helyreállítani.
(3) A lejárt engedélyű reklámhordozók az engedély nélküli elhelyezett reklámhordozókkal azonos
elbírálás alá esnek.
(4) A mindenkori jogszabályokban meghatározott tiltott reklámot, vagy engedély nélküli reklámot a
reklámhordozó tulajdonosának értesítése mellett a Jegyző a közterületről, a kártérítési igény
kizárásával a tulajdonos költségére eltávolítatja.
(5)
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(6) A jogellenesen elhelyezett reklámhordozó esetén, más adat hiányában elkövetőnek a
reklámhordozó elhelyezésének megrendelőjét kell tekinteni.
(7) Más adat hiányában megrendelőnek azt kell tekinteni, akinek áruját, szolgáltatását a
reklámhordozó hirdeti.
(8) A díj megállapításánál a töredék négyzetmétert egész négyzetméterként kell számításba venni,
továbbá minden megkezdett hónap egésznek számít.
(9) A meghatározott időtartam lejárta előtt megszűnő, de az eredeti határidőig kifizetett
reklámhordozó esetében díj nem jár vissza.
(10) Az a reklámhordozó kihelyező, aki a meghatározott díjat legalább 1 évre előre egy összegben
kifizeti 10 %-os mértékű kedvezményre jogosult.
Záró rendelkezés
5.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Felsőtárkány, 2012. március 8.
dr. Juhász Attila Simon
polgármester

Nagyné Kassai Magdolna
mb. jegyző

Záradék:
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2012. május 14.
Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 14/2012. (V. 11.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 14. napjától.

1. számú melléklet:
Reklámtáblákkal szemben támasztott formai követelmény:
-

közútkezelő által előírt szabvány, vagy
a település bejáratánál elhelyezett üdvözlőtábla stílusának feleljen meg

2. számú melléklet:
Az önkormányzati tulajdonú területen elhelyezett hirdető táblák bérleti díja:

Óriás tábla:
Közepes tábla:
Kis tábla:

30.000,- Ft/év,
10.000,- Ft/év,
5.000,- Ft/év.

3. számú melléklet:
Az önkormányzat által kihelyezett hirdetőtáblák:
-

Fő út 59. szám
Fő út 155. szám
Fő út 233. szám
Fő út 261. szám
Fő út, Ifjúság utca

- Buszmegálló
- Buszmegálló
- Buszmegálló
- Buszmegálló
– Tó díszparkja

