Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2005.(V.31.) rendelete
a hirdető és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól
(Egységes szerkezetben a 22/2005.(VII.08.) módosító rendelettel.)
1.§
(1)

Ez a rendelet Balatonkenese Nagyközség közigazgatási területén elhelyezett hirdetőreklámtáblák és eszközök elhelyezésére vonatkozik.

(2)

A hirdetőtáblák és eszközök fogalomkörébe tartozik minden olyan eszköz és a
KRESZ-ben nem szereplő tábla, amelynek az a célja, hogy a közúton közlekedők
figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre,
létesítményre. /továbbiakban hirdetőtábla/
2.§

(1)

Közterületen álló szerkezeten létesített hirdetőberendezés elhelyezése a polgármester
engedélye, valamint a közterület-használati díj, illetve az Önkormányzat által kötött
szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetése esetén lehetséges.

(2)

Nem kell közterület-használati engedélyt kérni akkor, ha az elhelyezett hirdetőtábla:
a.) magánterületen van;
b.) 1 hónapnál rövidebb ideig helyezték el (pl.: gyümölcsérés időszakában);
c.) veszélyt jelez (pl.. méreggel permetezve);
d.) 0,5 m2-nél kisebb;
(Ez a bekezdés a feltételek legalább 3, együttes fennállása esetén alkalmazható.)

(3)

A nagyközség területén az e rendelet 2, 3, 4, 5, 6. számú mellékleteiben
iránymutatásként vázolt, megfelelő színvonalú cég- és címtábla, hirdetőtábla
helyezhető el.

(4)

Balatonkenese teljes közigazgatási területén az összefüggő információt hordozó A3
(420 x 297 mm) méretet meghaladó cégérek, reklám- és hirdetőtáblák kihelyezése
csak hatósági engedély alapján lehetséges, kivételt képeznek ez alól a kulturális
rendezvényt, műsort hirdető plakátok.

(5)

A közterület-használati engedély kérelem mellé mellékelni kell a cégér, reklám-,
illetve hirdetőtábla műszaki rajzát 1:10-es léptékben.

(6)

A1 (840 x 600 mm) ívméretet meghaladó méretű reklámhordozó nem helyezhető el.
Kivételt képeznek a cégérek, a helyi idegenforgalmi vonzótényezőt hirdető és az
alkalmi rendezvények reklámhordozói, valamint építkezés esetén felállított palánkok
ideiglenes jellegű hirdetései.
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(7)

A hirdetőtáblák e rendelet szerinti kialakításának költsége a kérelmezőt terheli. A
közterületen elhelyezett hirdetőberendezések után fizetendő közterület-használati
díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
3.§
Az építési, hatósági engedélyhez kötött – a 2.§.(4) bekezdése – hirdetőberendezések
létesítéséhez a kérelemnek tartalmaznia kell a 7. számú mellékletben felsorolt
dokumentumokat. *
4.§

(1)

Az engedély kérelmet el kell utasítani, vagy az engedélyt vissza kell vonni, ha
a hirdetőtábla megléte a közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti;
az útszakaszon a forgalmi körülmények megváltoznak;
az engedélyes a hirdetőberendezés tisztántartási, karbantartási, vagy felújítási
kötelezettségének nem tesz eleget;
hirdetőtáblát nem az engedélynek megfelelően építi meg;
a hirdetőtáblák elhelyezésének általános feltételeinek nem felel meg.
5.§

(1)

Hirdetőtábla csak a közút területén kívül az út tengelyétől minimum 2,05 m
távolságra, kiemelt szegély esetén a szegélytől 1,0 m távolságon kívül lehet
elhelyezni.

(2)

Szobakiadásra utaló hirdetés és tevékenység a közúti forgalom biztonsága érdekében
az út tengelyétől számított 50 m-es sávon belül sem gyalogosan, sem járművel nem
végezhető.
6.§

(1)

Tilos bármilyen hirdetőtáblát elhelyezni:
a.)
útkereszteződésben, vasúti átjáróban, ha azok összetéveszthetők a forgalom
szabályozására szolgáló berendezésekkel, csökkentik azok láthatóságát,
hatásosságát, veszélyeztetik a biztonságát.
b.)
ha a közutakon haladó járművezetőket a szabad előrehaladásban akadályozza.

(2)

Tilos feltüntetni hirdetést közúti jelzésen, annak tartóelemén, vagy bármely más
forgalom szabályozására, vagy védelmére szolgáló berendezésen, úttartozékon.

(3)

Tilos hirdetést, hirdetményt, plakátot, reklámcédulát fára, közvilágítási oszlopra s
egyéb más - e célra ki nem jelölt - létesítményre elhelyezni.

(4)

Politikai célú hirdetés, plakát stb. a Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő
közintézményekre nem helyezhető el.

*

A 22/2005.(VII.08.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2005. november 1.
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7.§
(1)

Hirdetőtábla figyelmet elvonó hatása miatt nem helyezhető el a közutak mentén abban
a sávban, ahova KRESZ tábla, útbaigazító tábla a szabvány szerint kerülhet.

(2)

Nem alkalmazható a KRESZ-ben szereplő táblák színösszeállítása (kék, zöld, sárga és
fehér alapszínű tábla), továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított betűtípus és
jelrendszer.

(3)

A közterületen lévő hirdetőtáblákon villogó, vagy káprázást okozó fény nem
alkalmazható.
8.§

(1)

A közterületen engedély nélkül felállított hirdetőberendezésnél a használó az
engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni, a közterületet az
eredeti állapotba visszaállítani - minden kártalanítási igény nélkül - saját költségén.

(2)

Az engedély nélküli közterület-használatnál a szabálysértés jogkövetkezményein
túlmenően az engedély nélküli használat időtartamára az egyébként fizetendő
közterület-használati díj, bérleti díj kétszeresének megfizetésére lehet kötelezni.

(3)

Az építési engedélyhez kötött hirdetőberendezések létesítésénél az építési engedély
nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon megépített építményre fennmaradási
engedély nem adható, átalakítással szabályossá nem tehető; az építési hatóságnak a
hirdetőberendezés lebontását kell elrendelnie.
9.§

(1)

Aki az e rendeletben meghatározott alábbi rendelkezéseket megszegi, vagy kijátsza,
szabálysértést követ el és 30 000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
a.)
2.§.(2) bekezdése esetén, ha nincs meg a 3 feltétel együttes fennállása a
kihelyezett hirdetmény esetén;
b.)
2.§.(3) bekezdése esetén, ha nem a rendeletben meghatározott formájú,
színvonalú táblát helyez el;
c.)
2.§.(4)-(5)-(6) bekezdése esetén, ha a rendeletben meghatározott nagyságú
táblát nem a megfelelő módon helyezi el;
d.)
5.§.(2) bekezdése esetén, ha szobakiadásra utaló hirdetést, tevékenységet
végez a közút mellett;
e.)
6.§.(1), (2), (3), (4) és a 7.§.(1) bekezdése esetén, ha nem a rendeletben,
engedélyben meghatározott helyen helyezi el;
f.)
7.§.(2)-(3) bekezdése esetén, ha nem a rendeletben, engedélyben
meghatározott színösszeállítást alkalmazza, illetve káprázást, villogó fényt
alkalmaz.

(2)

A tetten ért elkövetővel szemben az Önkormányzat közterület-felügyelője, vagy a
Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője 10 000.-Ft-ig terjedő helyszíni
bírságot szabhat ki.
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(3)

A nem az e rendeletben meghatározottak szerinti reklámtábla elbontását el kell
rendelni.
10.§
A hirdetőberendezések elhelyezésével kapcsolatos ügyekben a Polgármester jár el.
Záró rendelkezések

A rendelet 2005. június 20. napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a hirdető és reklámtáblák
elhelyezésének szabályairól szóló, a 13/1998.(IV.30.), az 1/2000.(II.11.) és a 9/2000.(III.13.)
rendeletekkel módosított 8/1995.(IV.13.) rendelete hatályát veszti.
Balatonkenese, 2005. május 26.

Kürthy Lajos
polgármester

Beke Tamás
jegyző

Z á r a d é k :
Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának egységes szerkezetbe foglalt 16/2005.(V.31.)
rendelete hatályos.
Balatonkenese, 2005. október 27.

Kürthy Lajos
polgármester

Beke Tamás
jegyző
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1. számú melléklet
Közterületen elhelyezett hirdetőberendezések után fizetendő díjak
A3 ( 420 x 297 mm)- től 0,27 m2 méretig terjedő táblák esetén:

300 Ft / hó

0,27 m2-től - A1 ( 840 x 600 mm ) ívméretig terjedő táblák esetén:

500 Ft / hó

A1 ívméretet meghaladó táblák esetén:

1000 Ft / m2 / hó
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7. számú melléklet
Az építési engedélyhez kötött hirdetőberendezések létesítéséhez a kérelemnek a következő
dokumentumokat kell tartalmazni:
- tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás
- helyszínrajz M=1:500 léptékben (2 példányban)
- műszaki terv (2 példányban)
- tervezői nyilatkozat
- környezetet is bemutató helyszíni fotó
- a tervezett reklám, hirdetőtábla, cégér elhelyezését követő látványterv
- illetékbélyeg, a mindenkor hatályos összegben.*

*

A 22/2005.(VII.08.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2005. november 1.
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