Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete
a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli
el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja Hajdúnánás város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi
nevezetességeinek, és a város arculati értékeinek védelme érdekében a hirdetı-berendezések egységes elvek
szerinti rendezett és esztétikus kialakítása.
2. A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya alól kivételek:
a) a KRESZ hatálya alá tartozó táblák, feliratok, jelzések,
b) közlekedési állomások, megállóhelyek táblái, feliratai,
c) Európai Uniós projekt táblája, amelyet más jogszabály kötelezıvé tesz,
d) településrészek, közterületek és lakások névtáblái és a házszámok,
e) a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények címeres táblái,
f) biztonsági (balesetmegelızı, veszélyjelzı, tőzvédelmi) táblák, feliratok, jelzések,
g) választási plakátok és hirdetések, és
h) önkormányzati hirdetmények.
3. Fogalom-meghatározások
3. §
1.

Hirdetmény: általában meghatározott célközönséget érintı, megjelenési formájától függetlenül
gazdasági reklám célú vagy közösségi információ, közlendı, tájékoztató.

2.

Hirdetı-berendezés: Hirdetmény közzététele céljából elhelyezett, eszköz, szerkezet, berendezés, amely
városlakók és a városba érkezık önkormányzat általi tájékoztatására, másrészt a városlakók
hirdetményeinek elhelyezésére szolgál.
Hirdetı-berendezés fıként az alábbiak:
a) Hirdetı szekrény: önálló szerkezető zárható üveges szekrény, amelyben hirdetmények
helyezhetıek el (1. melléklet 1. pont).
b) Megállító tábla: közterületen ideiglenesen elhelyezett, általában gazdasági, kereskedelmi vagy
szolgáltatási rendeltetési egységet hirdetı, mobil reklámhordozó (1. melléklet 3. pont).
c) Plakáthenger: közterületen fixen rögzített henger alakú berendezés, amely hirdetmények
megjelenítésére szolgál.
d) Útbaigazító reklámtábla: Közterületen elhelyezhetı, egy vagy több táblából összeállított, önálló
szerkezető reklámhordozó (1. melléklet 2. pont).

3.

Kiskörúton belüli terület: Széchenyi körút - Ady E. körút - Bethlen G. körút - Bartók B. körút -Szeles tér
- Bocskai utca - Irányi utca által határolt terület.

2

II. Fejezet
4. Az elhelyezés szabályairól
4. §
Hirdetı-berendezés – a megállító tábla kivételével – közterületen önállóan vagy közterületbe nyúlóan
kizárólag a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által helyezhetı el.
5. §
(1) Megállító tábla Kiskörúton belüli közterületen az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott mőszaki
kialakítású és mérető lehet, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó vagy szolgáltató egység arculatához
igazodó, egyedi megállító táblák, amelyek az ingatlan elıtt berendezési sávban vagy a vendéglátó
teraszon helyezhetıek el, kizárólag a nyitva tartás ideje alatt.
(2) Megállító tábla Kiskörúton kívüli közterületeken az alábbiak figyelembe vételével létesíthetı:
a) magassága legfeljebb 1,0 méter, szélessége legfeljebb 0,80 méter lehet, és
b) nem gátolhatja a gépjármő vezetık kilátását.
5. Az engedély iránti kérelemrıl
6. §
(1) Hirdetmény, megállító tábla – a Hajdúnánás Városi Önkormányzati által kihelyezett hirdetıberendezéseken történı – elhelyezéséhez engedély szükséges, az engedélyezési eljárásban a jegyzı jár
el.
(2) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a hirdetmény, megállító tábla kihelyezését kéri.
(3) Az engedély iránti kérelmet a rendelet 3. mellékletben található kérelmen kell benyújtani.
(4) Az engedély iránti kérelem beadása elhelyezésre nem jogosít.
6. Az engedélyrıl
7. §
Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı nevét és állandó lakó- (szék-) helyének címét,
b) a kihelyezés idıtartamát,
c) a kihelyezés helyének pontos meghatározását, és
d) a díj mértékét és fizetésének módját.
7. A tilalmazott elhelyezésrıl
8. §
(1) Tilos hirdetményt elhelyezni
a) növényzetre,
b) köztéri szoborra, térplasztikákra és azok talapzatára,
c) padokra,
d) elektromos- és világítóberendezések szekrényeire,
e) autóbuszvárókra,
f) az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati
támogatásról
szóló
39/2005.
(IX.
20.)
Önkormányzati
Rendelet
1-3. mellékleteiben meghatározott épületeken, és az azokhoz tartozó kerítéseken, továbbá
g) középületekre és kerítéseikre, vagy
h) járdára, gyalogútra, kerékpárútra.
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(2) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok esetében a tulajdonosi jogok gyakorlása az SZMSZ
rendelkezései szerint történik.
9. §
(1) Az engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérıen elhelyezett hirdetményt
felszólításra, haladéktalanul el kell távolítani, és intézkedni kell az eredeti állapot helyreállítása felıl.
(2) Amennyiben
az
(1)
bekezdésben
meghatározott
kötelezettségének
a
kihelyezı
a felszólítást kézhezvételét követıen 1 munkanapon belül nem tesz eleget, úgy azt helyette és
költségére a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal eltávolítja és az eredeti állapotot helyreállítja,
melynek díja 500 Ft/m2.
10. §
(1) A megállító tábla 5. §-ban meghatározottaktól eltérı, engedély nélküli vagy az engedélytıl eltérı
elhelyezése esetén annak tulajdonosa köteles a jogellenesen elhelyezett eszközt haladéktalanul
szabályossá tenni vagy eltávolítani.
(2) Amennyiben
az
(1)
bekezdésben
meghatározott
kötelezettségének
a
kihelyezı
- felszólítás ellenére - nem tesz eleget, úgy a felszólítást kézhezvételét követı ötödik munkanaptól
1000,- Ft/ nap közterület-használati díj megfizetésére köteles mindaddig, míg engedélyt nem szerez, a
megállító táblát szabályossá nem teszi, vagy nem távolítja el.
III. Fejezet
8. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet az (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. június 10-én lép hatályba.
(2) A rendelet 5. §-a és 4. mellékletének 3. sora 2014. július 01-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a közterület-használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet 3. § e) pontja, 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „hirdetı-berendezés (fényreklám)”
szövegrész és b) pontjában az „önálló hirdetı-berendezés” szövegrész, a 4. § (4) bekezdés
j) pontja, valamint a 10. §-a.
Hajdúnánás, 2014. május 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2014. június 06.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
1. Hirdetı szekrény
a) típusú

b) típusú
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2. Útbaigazító reklámtábla

3. Megállító tábla
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2. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
A plakáthengerek elhelyezkedése Hajdúnánás közigazgatási területén
1.

Kiskörúton belül
1. Kossuth utca 10. (Városi Rendelıintézet elıtt)
2. Mártírok utcán a Városi Piac elıtt
3. Ady Endre körút (új buszmegálló)
4. Bocskai utcán az 1956-os emlékmő elıtt
5. Kossuth utca (Piac elıtt)
6. Ady Endre körút 9.
7. Bocskai utca 2.
8. Ady Endre körút 32.
9. Hunyadi utca 7.
10.Mártírok útja 5.

2.

Kiskörúton kívül
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dorogi utca 19.
Nyíregyházi-Kossuth utca keresztezıdés (buszállomás)
Tiszavasvári út 25.
Bocskai utca 41.
Bocskai utca (Vasútállomás elıtt)
Fürdı utca (Hajdúnánási Gyógyfürdı téli bejárata elıtti parkoló)
Magyar utca (Városi Temetı elıtti parkoló)
Polgári utca 99/a.
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3. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
Kérelem
hirdetmény/megállító tábla*
elhelyezése iránt
I.

Kérelmezı adatai:
Név:

______________________________________________________________

Jogi személy esetén képviseletre jogosult:
Lakóhely/székhely:

___________________________________________________

Adóazonosító jel/adószám:
Telefonos elérhetıség:

___________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

II. Kihelyezni kívánt hirdetményre/megállító táblára vonatkozó adatok:
Mérete:

____________________________________________________________

Anyaga:

____________________________________________________________

Egyéb:

_____________________________________________________________

III. Kihelyezés helye:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
IV. Kihelyezés idıtartama:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________

Kelt, Hajdúnánás _________________

___________________________________
Kérelmezı
*Megfelelı rész aláhúzandó.
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4. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
Díjszabás
Hirdetı-berendezés típusa

Kiskörúton belül

Kiskörúton kívül

1.

Hirdetıszekrény a) típusú

40 Ft/nap, de minimum 600 Ft

32 Ft/nap, de minimum 400 Ft

2.

Hirdetıszekrény b) típusú

32 Ft/nap, de minimum 400 Ft

25 Ft/nap, de minimum 300 Ft

3.

Megállító tábla

700 Ft/m2/hó

600 Ft/m2/hó

4.

Útbaigazító reklámtábla

25 Ft/nap, de minimum 400 Ft

19 Ft/nap, de minimum 300 Ft

5.

Plakáthenger

40 Ft/nap , de minimum 600
Ft/m2/hó

32 Ft/nap , de minimum 500
Ft/m2/hó

