Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2003. (XII.17.) rendelete
a hirdető-berendezések elhelyezéséről
A városképi és esztétikai, valamint a közlekedésbiztonsági szempontok érvényesítése
érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi
LXXVIII. törvény, a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/l997. /XII. 20./ sz.
Kormányrendelet, az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.
/XII.29./ KTM. sz. rendelet, a kulturális örökség védelmét szabályozó 2001. évi LXIV. sz.
törvény, a Közterületek használatáról szóló 27/2003. /XII.17./ sz. Önkormányzati rendelet
értelmében Abony Város Önkormányzata megalkotja a hirdető-berendezések elhelyezéséről
szóló rendeletét.
1. §
Abony város területén a fenti jogszabályok előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel
és eltérésekkel kell alkalmazni.
2. §
A hirdető-berendezések fogalomkörébe tartozik minden olyan eszköz és a KRESZ-ben, illetve
az ágazati szabványban nem szereplő tábla, amelynek az a célja, hogy a közlekedők figyelmét
valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre stb-re felhívja.
Nem minősül hirdetőtáblának az építési adatokról, határidőkről, kivitelezőről, felelős műszaki
vezetőről tájékoztató tábla.
3. §
A hirdető-berendezések elhelyezésének helyi szabályai
/1/

Abony város központi belterületén, az 1. sz. melléklet szerint minden hirdetőberendezés /épület közterületről látható homlokzatán, tetőzetén, kerítésen vagy a
támfalon elhelyezett üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, védőtető /előtető/, üzleti
ernyőszerkezet, fényreklám, feliratok, cég- vagy címtábla, valamint hirdetőoszlop,
zászlórúd, stb./ építési engedély köteles.

/2/

Önálló hirdető-berendezés elhelyezése az 1. sz. melléklet szerinti központi
belterületen csak a Városfejlesztési Bizottság hozzájárulásával történhet.
Önálló hirdető-berendezésnek minősül az a reklámhordozó, mely közterületen,
illetve közhasználatú területen áll /hirdetőoszlop, zászlórúd, kirakatszekrény,
átfeszített felirat, stb./
Önálló hirdető-berendezést közparkban elhelyezni tilos.
Közmű oszlopon önálló hirdető-berendezést csak a Polgármesteri Hivatal engedélyével
lehet kihelyezni.
A műemléki jelentőségű területen önálló hirdető-berendezés elhelyezése csak
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapesti Regionális Iroda
hozzájárulásával történhet.
A tulajdonos köteles a hirdető-berendezés jó karbantartásáról gondoskodni.
A korábban engedély nélkül kihelyezett hirdető-berendezések eltávolítására a
tulajdonost 1 hónap határidővel fel kell szólítani.
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/6/
/7/
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/8/

A 3. § /1/ bekezdése nem vonatkozik a már korábban engedéllyel, valamint
engedélyhez nem kötött módon kihelyezett hirdető-berendezésekre.
/9/ Ha a tulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezést a Polgármesteri Hivatal,
illetve a Pest Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság a tulajdonos értesítése
mellett, annak terhére eltávolíthatja.
/10/ Ha a tulajdonos ismeretlen, akkor a berendezést azonnal le kell szerelni és legfeljebb 1
hónapi tárolás után - ha a tulajdonos nem jelentkezik - a berendezés értékesíthető.
4. §.
A 3. §. /1-2/ bekezdésében leirt hirdető berendezések díjtételét Abony Város
Önkormányzatának a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003.(XII.17.) sz. rendelete
állapítja meg.
5. §.
Szabálysértés
Szabálysértést követ el, és többszörösen megállapított 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható, aki megszegi e rendelet 3. §. /l/, /2/, /3/, /4/, /5/ és /6/ bekezdésében foglaltakat.
6. §.
Záró rendelkezés
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Abony, 2003. december 17.
Dr. Gajdos István József
polgármester
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