Iktatószám: SZ/101/20/2012.
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012.(XII. 20.) önkormányzati rendelete
a település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település rendjéről szóló 14/2008. (VI. 05.)
önkormányzati rendelete („továbbiakban: R.”) 1. §-a kiegészül a következő 21. ponttal:
/ E rendelet alkalmazásában:/
„ 21. cégtábla: egy vállalkozás, vagy a magánszálláshelyek azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített
adattartalmú, a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített,
annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó, és ezért a fal síkjában elhelyezhető tábla.
Amennyiben a jogszabályban meghatározott adattartalmon túl információkat tartalmaz, úgy a cégtábla
reklámhordozónak minősül. ”
2. § A R. 1. §-a kiegészül a következő 22. ponttal:
„22. Reklámhordozónak minősül:
22.1.óriás plakát: változó tartalmú, általában kereskedelmi célú hirdetések elhelyezésére alkalmas 8 m 2 vagy
annál nagyobb felületű, közterületről látható építmény.
22.2. hirdetőtábla: hirdetmények, közlemények elhelyezésére szolgáló, közterületről látható építmény vagy
hirdetővitrin,
22.3. hirdetőoszlop: plakátok, hirdetmények elhelyezésére szolgáló építmény.
22.4. közterületbe nyíló üzlethomlokzat: a fal síkjából fizikailag bármilyen mértékben kiálló reklámozás,
árubemutatás céljára alkalmas, vízszintes felület.
22.5. kirakatszekrény: a fal síkjából fizikailag bármilyen mértékben kiálló reklámozás, árubemutatás céljára
alkalmas, függőleges felület.
22.6. védőtető: a fal síkjából a közterület fölé nyúló oldalfal nélküli árnyékolásra, eső elleni védelemre és
reklámozásra alkalmas szerkezet.
22.7. ernyőszerkezet: a fal síkjából 10 cm-nél nagyobb távolságra kinyúló mobil árnyékolásra, eső elleni
védelemre és reklámozásra alkalmas szerkezet.
22.8. információs tábla: egységes kialakítású tájékoztató reklámeszköz, amelynek célja a helyi kereskedelmi,
szolgáltató és egyéb tevékenységet folytató vállalkozások reklámozása, illetve önkormányzati közérdekű
információk megjelenítése.
22.9. autóbusz utasváró pavilon: helyi tömegközlekedési útvonalon rendszeresített fedett az utasok
várakozására szolgáló építmény.”
3. § A R. 31. § (3) bekezdés a ) pontja az alábbiak szerint módosul:
/Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:/
„(3)
a) közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető
fennmaradásához, amennyiben az reklámot tartalmaz.”
4. § A R. 31. § (3) bekezdése kiegészül a következő n; ponttal:
/ Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:/
„n; hangos reklám útján történő reklámozáshoz”.
5. § A R. 31. § (4) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul:
/Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni:
„(4)
d) cégtábla esetén.

ernyőszerkezet

elhelyezéséhez,
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6. A R. 31. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel:
„(7) Hangos reklám kizárólag hétköznapokon 8.00-18.00 óráig, szombaton 10.00-16.00 óráig
engedélyezhető. Vasárnap és munkaszüneti napon a hangos reklám tilos.”
7. § A R kiegészül a következő 37/A. §-sal:
„Önkormányzati tulajdonban álló információs tábla, autóbusz utasváró pavilon reklámfelületének
hasznosítása
37/A.§
(1) Az Önkormányzat tulajdonában álló információs tábla, autóbusz utasváró pavilon reklámfelületének
hasznosítására csak nyilvános pályázati eljárás keretében kerülhet sor az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási
szabályok betartásával.
(2) A pályázat kiírásáról és az elbírálás szempontjairól Képviselő-testület minősített többségű szavazással
határoz.”
8. § A R. 1. sz. melléklete 2. pontja kiegészül a következő 4. ponttal:
„4. hangos reklám
jármű/nap
1000 Ft/jármű”
9. § A R kiegészül az 1. sz. függelékkel
1. sz. függelék
az Önkormányzat tulajdonában álló információs táblák felsorolása.
10. § A R. kiegészül a 2. sz. függelékkel
2. sz. függelék
az Önkormányzat tulajdonában álló autóbusz utasváró pavilonok felsorolása
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
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