SZEGHALOM VÁROS TANÁCSÁNAK
4/1990.(VI. 21.) számú rendelete
a város közterületein elhelyezhető hirdetmények, plakátok rendjéről.

I.
Bevezető
E tanácsrendelet megalkotásának célja, a város közterületein elhelyezett létesítmények,
középületek, utcai kerítések, közutak és gyalogjárdák esztétikai, közlekedésbiztonsági és
állagmegóvási szempontból történő biztosítása. Célja továbbá, hogy a szabályok megsértőivel
szemben felelősségre vonást tegyen lehetővé. A fentiek alapján Szeghalom Város Tanácsa a
Tanácsokról szóló többszörösen módosított 1971. évi I. tv. 34. §-ának (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 1989. évi XXXIV. Sz. törvény 4. fejezetében
foglaltakra, e tanácsrendeletben határozza meg a plakátok, hirdetmények, falragaszok,
feliratok, szórólapok elhelyezésére vonatkozó helyi szabályokat.
II.
Általános rendelkezések
1§
(1) E rendelet hatálya Szeghalom Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) Kiterjed a rendelet hatálya a városban működő valamennyi politikai, társadalmi és
tömegszervezetekre, valamint magánszemélyekre, ideértve a jogi személyek társulásait, és a
magánszemélyek társaságait is.
(3) Használónak kell tekinteni e rendelet szempontjából az ingatlant bármely címen használót,
ideértve a tulajdonost is.
III.
Az elhelyezések rendjének szabályozása
2. §
(1) Szeghalom város területén plakátokat, hirdetményeket, falragaszokat, feliratokat
(továbbiakban: plakátokat) elhelyezni az alábbi helyeken lehet:
a.) a Városi Tanács által e célra kihelyezett hirdetőtáblákon,
b.) a politikai, társadalmi tömegszervek, illetve magánszemélyek által a Városi Tanács VB.
Városgazdálkodási Osztályának előzetes engedélyével e célra kihelyezett táblákon,

c.) a tulajdonos, vagy használó által bérelt létesítmény utcai homlokzatán és kerítésén úgy,
hogy az esztétikai szempontból a városképet ne rontsa, az épület állagát ne rongálja, a
közlekedésbiztonságot ne veszélyeztesse,
d.) állami, illetve magántulajdonban lévő épületek falain kiképzett portáljain, kerítésein, a
tulajdonos, vagy használó kizárólagos hozzájárulásával.
3. §
(1) A Városi Tanács által elhelyezett és kezelésébe tartozó hirdetőtáblákon a plakátok
elhelyezése a Városgazdálkodási Osztály által foglalkoztatott személy közreműködésével,
térítés ellenében lehetséges.
(2) A plakátok elhelyezése iránti igényt a Városi Tanács VB. Városgazdálkodási Osztályánál
kell bejelenteni.
(3) A plakátok elhelyezésével kapcsolatos térítési díj mértéke 5 Ft/db.
4. §
(1) Plakátokat oly módon kell elhelyezni, hogy azok aktualitásukat veszítve eltávolíthatók
legyenek.
(2) A plakátok eltávolítása mindenkor az elhelyező kötelessége.
5. §
(1) A 2. § (1) bekezdés a.)-d.) pontjában foglaltakon kívül a város közigazgatási területén
plakátot elhelyezni tilos:
a.)
közüzemi célokat szolgáló létesítményeken (trafóház, elektromos és távbeszélő
tartóoszlop, közkifolyó, nyilvános távbeszélő állomás, konténer stb.…),
b.)

közterületen felállított szobrok talapzatain,

c.)
parkok és zöldövezetek, valamint a közutak mentén lévő fákon, autóbuszmegállókban
felállított várakozó helyiségek és közterületen felállított pavilonok falain,
d.)

gépjárműforgalom céljára kiépített közutakon és gyalogjárdákon,

Vegyes és zárórendelkezés
6. §
(1) E tanácsrendeletben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a Városgazdálkodási Osztály
hatáskörébe tartozik.

(2) E rendeletben foglalt szabályok érvényesítése érdekében a Városgazdálkodási Osztályon
főállásban foglalkoztatott közterület felügyelőt, illetve kommunális előadót helyszíni
bírságolási jog illeti meg.
(3) Amennyiben a Városgazdálkodási Osztály e rendelet rendelkezéseivel ellentétes állapotot
állapít meg, úgy a jogellenesség megszüntetése érdekében:
a.) határidő kitűzésével, szóban vagy írásban hívja fel a használót a jogellenes állapot
megszüntetésére,
b.) határozattal kötelezi a jogsértőt a jogszerű állapot helyreállítására, szükség esetén
hatósági végrehajtást eszközöl.
c.)

indokolt esetben szabálysértési eljárást kezdeményez.
7. §
hatályon kívül: 13/2012.(V.22.) önk. r. 1.§ d)
8. §

A szabálysértési eljárás lefolytatása a szeghalmi Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának
hatáskörébe tartozik.
9. §
E tanácsrendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Végrehajtó Bizottság titkára
gondoskodik.

Varga Istvánné

Dr.Pénzely Erika

