Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel -testületének
7/2010. (I. 29.) rendelete
a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól
A rendelet hatálya
1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese Város közigazgatási területén elhelyezett hirdet - reklámtáblák és
eszközök elhelyezésére.
(2) A hirdet táblák és eszközök fogalomkörébe tartozik minden olyan eszköz és a KRESZ-ben nem szerepl
tábla, amelynek az a célja, hogy a közúton közleked k figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra,
gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre (továbbiakban hirdet tábla).
Reklámtábla elhelyezési kérelem tartalma
2.§
A reklámtábla elhelyezési kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a hirdet tábla rajzát vagy fotóját és leírását, a színek, méretek és a tábla anyagának megjelölésével,
b) elhelyezési vázlatot az út keresztszelvényében, az utca megnevezésével és a házszám feltüntetésével,
c) 2,00 m2-nél nagyobb tábla esetében az építési hatóság engedélyét,
d) a 8.§-ban el írt írásbeli hozzájárulásokat.
A reklám és hirdet -berendezések elhelyezésének szabályai
3.§
Közterületen álló szerkezeten létesített hirdet berendezés elhelyezése a polgármester engedélye, valamint a
közterület-használati díj, illetve az Önkormányzat által kötött szerz désben meghatározott bérleti díj megfizetése
esetén lehetséges.
4.§
Nem kell közterület-használati engedélyt kérni akkor, ha az elhelyezett hirdet tábla:
a) magánterületen van;
b) 1 hónapnál rövidebb ideig helyezték el (pl.: gyümölcsérés id szakában);
c) veszélyt jelez (pl. méreggel permetezve);
5.§
(1) Balatonkenese Város teljes közigazgatási területén az összefügg információt hordozó cégérek, reklám- és
hirdet táblák kihelyezése csak hatósági engedély alapján lehetséges, kivételt képeznek ez alól a kulturális
rendezvényt, m sort hirdet plakátok.
(2) A 2,0 m2-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy hirdetési, vagy reklámcélú hirdet tábla
elhelyezése építésügyi hatósági bejelentéshez kötött (Balatonf zf Polgármesteri Hivatal Építési Hatósága). A
bejelentésr l az igazolást a kérelemhez mellékelni kell, anélkül a reklámtábla elhelyezésére engedély nem
adható.
(3) 20,0 m2-es felületnagyságot, vagy 3 m-es magasságot meghaladó, tartószerkezettel is rendelkez reklám-,
cég-, címtábla vagy hirdet tábla a város területén nem helyezhet el. Kivételt képeznek a cégérek, a helyi
idegenforgalmi vonzótényez t hirdet és az alkalmi rendezvények reklámhordozói.
(4) A (2), (3) bekezdésben foglalt hirdetmények és plakátok kizárólag az építésügyi hatóság (Balatonf zf )
általengedélyezett hirdet táblákon, falfelületeken helyezhet k el. Ez utóbbi kötelezettség vonatkozik a

magántulajdonban álló ingatlanok közterületr l látható falfelületeire is, de közterület-használati díj azok
használatáért nem szedhet .
6.§
(1) Hirdet táblát önkormányzati közút területén kívül az út szélét l minimum 2 m távolságra lehet elhelyezni.
(2) Szobakiadásra utaló hirdetés és tevékenység a közúti forgalom biztonsága érdekében az út tengelyét l
számított 50 m-es sávon belül sem gyalogosan, sem járm vel nem végezhet .
7.§
(1) Tilos bármilyen hirdet táblát elhelyezni:
a) útkeresztez désben, vasúti átjáróban és térségében olyan hirdet
táblák elhelyezése, amelyek
összetéveszthet k a közúti jelzésekkel, vagy a forgalom szabályozására szolgáló berendezésekkel,
csomópontban látóháromszögben,
b) csökkentik azok láthatóságát vagy hatásosságát,
c) ha a közutakon haladó járm vezet ket a szabad el rehaladásban akadályozza,
d) vakítják az út használóit vagy oly módon terelik el a figyelmüket, hogy az veszélyezteti a közlekedés
biztonságát.
(2) Tilos feltüntetni hirdetést és reklámot közúti jelzésen, annak tartóelemén, vagy bármely más forgalom
szabályozására, vagy védelmére szolgáló berendezésen, úttartozékon.
(3) Az úttest szélét l számított 3 méteren belül elhelyezett hirdet táblákon villogó vagy káprázást okozó fény
nem alkalmazható, felületük fényvisszaver anyagból nem készíthet .
(4) Tilos hirdetést, hirdetményt, plakátot fára elhelyezni.
(5) Tilos reklámcédulát fára, közvilágítási oszlopra s egyéb más - e célra ki nem jelölt - létesítményre elhelyezni.
(6) Politikai célú hirdetés, plakát stb. a Balatonkenese Város Önkormányzat tulajdonában lév közintézményekre
nem helyezhet el.
(7) Hirdet tábla figyelmet elvonó hatása miatt nem helyezhet el a közutak mentén abban a sávban, ahova
KRESZ tábla, útbaigazító tábla a szabvány szerint kerülhet.
(8) Nem alkalmazható a KRESZ-ben szerepl táblák színösszeállítása (kék, zöld, sárga és fehér alapszín tábla),
továbbá az útbaigazító táblákon szabványosított bet típus és jelrendszer.
8.§
(1) Az országos közutak belterületi és külterületi szakasza mellett szabályozási szélességen belül hirdet táblák
kihelyezési engedélyének megadásához a Veszprém Megyei Állami Közútkezel KHT kezel i vagy
tulajdonosi hozzájárulása szükséges. Engedély csak az útkezel eseti el írása szerint adható.
(2) A közvilágítási kandeláberen vagy elektromos vezeték tartóoszlopán, trafóházon, kapcsoló-szekrényen tábla
elhelyezéséhez az ÉDÁSZ Rt. hozzájárulását is be kell szerezni.
(3) M emléképületeket és m emlékileg védett területeket érint
Örökségvédelmi Hivatal hozzájárulása szükséges.

reklámtábla elhelyezéséhez a Kulturális

9.§
A hirdet táblák e rendelet szerinti kialakításának költsége a kérelmez t terheli. A közterületen elhelyezett hirdet
berendezések után fizetend közterület-használati díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
10.§
A Polgármesteri Hivatal által közterületre kihelyezett hirdet -berendezéseket hirdetésének közzétételére bárki
használhatja, de
a) a hirdetések kihelyezése ezeken a hirdet táblákon díjtalan,
b) a hirdet szervezeteknek gondoskodniuk kell az elavult hirdetések eltávolításáról a közterület szennyezése
nélkül.
11.§
Az engedély kérelmet el kell utasítani, vagy az engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a hirdet tábla megléte a közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti;
b) az útszakaszon a forgalmi körülmények megváltoznak;
c) az engedélyes a hirdet berendezés tisztántartási, karbantartási, vagy felújítási kötelezettségének nem tesz
eleget;
d) hirdet táblát nem az engedélynek megfelel en építi meg;
e) a hirdet táblák elhelyezésének általános feltételeinek nem felel meg.
12.§
(1)

A közterületen engedély nélkül felállított hirdet berendezésnél a használó az engedélyez 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 túlmen en az engedély
nélküli használat id tartamára az egyébként fizetend közterület-használati díj, bérleti díj kétszeresének
megfizetésére lehet kötelezni.

(3)

Az építési engedélyhez kötött hirdet berendezések létesítésénél az építési engedély nélkül, vagy az
engedélyt l eltér módon megépített építményre fennmaradási engedély nem adható, átalakítással szabályossá
nem tehet ; az építési hatóságnak a hirdet berendezés lebontását kell elrendelnie.
13.§

(1)

Aki az e rendeletben meghatározott alábbi rendelkezéseket megszegi, vagy kijátsza, szabálysértést követ el és
30 000.-Ft-ig terjed 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 megfelel
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 elkövet vel szemben az Önkormányzat közterület-felügyel je, vagy a Polgármesteri Hivatal erre
felhatalmazott ügyintéz je 10 000.-Ft-ig terjed helyszíni bírságot szabhat ki.

(3)

A nem az e rendeletben meghatározottak szerinti reklámtábla elbontását el kell rendelni.

14.§
A hirdet berendezések elhelyezésével kapcsolatos ügyekben a Polgármester jár el.
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidej leg Balatonkenese Nagyközség
Önkormányzat Képvisel -testületének a hirdet és reklámtáblák elhelyezésének szabályairól szóló, a 15/2005.(V.31.)
sz. rendelete hatályát veszti.
Balatonkenese, 2010. január 28.

Sörédi Györgyné
polgármester

Wolf Viktória
jegyz

A rendelet kihirdetve 2010. január 29.

Wolf Viktória
jegyz

1. számú melléklet
Közterületen elhelyezett hirdet berendezések után fizetend díjak
2,00 m2 vagy attól kisebb felületnagyságú terjed táblák esetén:
2,00 m2-es felületnagyságot meghaladó táblák esetén:

1000 Ft / hó
2000 Ft / hó

