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Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
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Nyilvános ülés 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. április 29-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés városban a közterület-használat rendjét a 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelet szabályozza. Az említett jogszabályi rendelkezés 8. § (3) bekezdésével kapcsolatban 

az önkormányzati választások során értelmezési problémák jelentkeztek, melyet a mellékelt 

rendelet-tervezettel javaslunk orvosolni.  

A Rendelet 3. § (5) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

„3.§(5) Reklám és hirdető tevékenység: a közterületre önállóan elhelyezett mozgatható vagy 

lealapozott reklámtábla, hirdetőtábla, kirakatszekrény, bemutatóvitrin, zászló kihelyezése, fali 

reklámtábla, kandeláberen elhelyezett hirdetés, amennyiben a felület a közterülettel 

közvetlenül érintkezik, a telekhatáron 15 cm-en túl a közterületbe benyúló cégér.” 

 

A Rendelet 3. § (5) bekezdését a következők szerint javasoljuk módosítani: 

 „3. § (5) Reklám és hirdető tevékenység: a plakát, a közterületre önállóan elhelyezett 

mozgatható vagy lealapozott reklámtábla, hirdetőtábla, kirakatszekrény, bemutatóvitrin, 

zászló kihelyezése, fali reklámtábla, kandeláberen elhelyezett hirdetés kihelyezése, 

amennyiben a felület a közterülettel közvetlenül érintkezik, a telekhatáron 15 cm-en túl a 

közterületbe benyúló cégér.” 

 

A rendelet 8. § (3) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

 

„8.§ (3)Tilos hirdetéseket, reklámtáblát elhelyezni: 

a) fán, 

b) nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken (pl.: útbaigazító táblák), 

c) műemléken, helyi védett épületen, középületen, azok kerítésén, 

d) autóbuszváró felépítményein, 

e) a 470-es út által érintett utcák Fáy utca és Hídvégi utca közötti szakaszain, a Széchenyi 

téren, az Ady utcán, valamint a Rákóczi utcának az Irányi utcáig tartó szakaszán a 
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közcélú villamosmű, hírközlőmű, kábeltévé tartóoszlopára, valamint egyéb berendezési 

tárgyaira. Ez alól kivételek: a 12 hónapnál hosszabb időtartamra kihelyezett, 

engedélyköteles, városképileg és műszakilag megfelelően felszerelt hirdetések, 

reklámtáblák, valamint az országgyűlési, önkormányzati, és Európai Parlamenti 

választásokkal összefüggő, műszakilag és városképileg megfelelően kihelyezett 

hirdetések.” 

 

 

A választási célú plakátok elhelyezése vonatkozásában a 8 § (3) bekezdését az alábbiak 

szerint javasoljuk módosítani:  

 

„8.§(3)Tilos hirdetéseket, reklámtáblát elhelyezni: 

a) fán, 

b) nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken (pl.: útbaigazító táblák), 

c) műemléken, helyi védett épületen, középületen, azok kerítésén, 

d) autóbuszváró felépítményein, 

e) a 470-es út által érintett utcák Fáy utca és Hídvégi utca közötti szakaszain, a Széchenyi 

téren, az Ady utcán, valamint a Rákóczi utcának az Irányi utcáig tartó szakaszán a 

közcélú villamosmű, hírközlőmű, kábeltévé tartóoszlopára, valamint egyéb berendezési 

tárgyaira.  

f) Az e) pontban szabályozott korlátozás nem vonatkozik: 

aa) a 12 hónapnál hosszabb időtartamra kihelyezett, engedélyköteles, városképileg 

és műszakilag megfelelően felszerelt hirdetésekre, reklámtáblákra, valamint  

ab) az országgyűlési, önkormányzati, és Európai Parlamenti választásokkal, 

népszavazásokkal összefüggő, műszakilag és városképileg megfelelően 

kihelyezett hirdetésekre abban az esetben, ha kampányidőszakban a jelölő 

szervezetek és a jelöltek az erre a célra készült, és a Polgármesteri Hivatal által 

biztosított ideiglenes hirdető felületekre helyezik ki plakátjaikat, hirdetéseiket. 

Ebben az esetben a plakátok, hirdetések közterület használati engedély nélkül 

helyezhetőek ki.” 

 

 

Javasoljuk a Rendelet 17. § -ában az Ügyrendi Bizottság nevének pontosítását, valamint 

Rendelet 1. melléklet 2. pontjában a terület nagyság korlátozásának feloldását („8 m
2 

alatt”). 

 

A közterület rendeltetésétől eltérő használata esetén fizetendő díjak 

(A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák) 

Használat célja Kategória Díj (Ft/m
2
/hó) 

2. Önálló hirdető-berendezés (hatályos 

rendelkezésben: 8 m2 alatt) 
I. 

II. 

380 

255 

 

A Rendelet 21/A § (3) bekezdésének hatályban lévő rendelkezései: 

 

„21/A § (3) A játszóterek naponta reggel 6-tól este 21 óráig tartanak nyitva. Nyitvatartási 

időn túl a játszótérre bemenni, ott tartózkodni tilos.” 
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Javasoljuk a játszóterek nyitva-tartását nyári és téli időszámítás szerint meghatározni 

az alábbiak szerint:  

„21/A§ (3) mid://00000009/%23_ftn5A játszóterek naponta nyári időszámítás szerint reggel 7-

től este 19.30 óráig, téli időszámítás szerint pedig reggel 8-tól este 17-ig tartanak nyitva. 

Nyitvatartási időn túl a játszótérre bemenni, ott tartózkodni tilos.” 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit és megállapítottuk, hogy az új rendelet módosításával a 

norma pontosabbá, könnyebben értelmezhetővé és alkalmazhatóvá válik, a módosítás egyéb 

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatással nem bír majd, végrehajtásának adminisztratív 

terheket növelő hatásai nem jelentősek. A tervezet végrehajtásához szükséges tárgyi és 

személyi feltételek adottak. A fenti leírtak alapján javasoljuk a mellékelt rendelet-tervezetben 

foglaltakat javasoljuk elfogadni.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a 

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. április 22. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 

  

mid://00000009/%23_ftn5
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (…. ….) 

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT RENDJÉRŐL SZÓLÓ 23/2006. (VI. 30.) 

önkormányzati rendelet 

 m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről 

szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

 

„3. § (5) Reklám és hirdető tevékenység: a plakát, a közterületre önállóan elhelyezett 

mozgatható vagy lealapozott reklámtábla, hirdetőtábla, kirakatszekrény, bemutatóvitrin, 

zászló kihelyezése, fali reklámtábla, kandeláberen elhelyezett hirdetés kihelyezése, 

amennyiben a felület a közterülettel közvetlenül érintkezik, a telekhatáron 15 cm-en túl a 

közterületbe benyúló cégér.” 

 

2. § A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8.§(3)Tilos hirdetéseket, reklámtáblát elhelyezni: 

a) fán, 

b) nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken (pl.: útbaigazító táblák), 

c) műemléken, helyi védett épületen, középületen, azok kerítésén, 

d) autóbuszváró felépítményein, 

e) a 470-es út által érintett utcák Fáy utca és Hídvégi utca közötti szakaszain, a Széchenyi 

téren, az Ady utcán, valamint a Rákóczi utcának az Irányi utcáig tartó szakaszán a 

közcélú villamosmű, hírközlőmű, kábeltévé tartóoszlopára, valamint egyéb berendezési 

tárgyaira.  

f) Az e) pontban szabályozott korlátozás nem vonatkozik: 

aa) a 12 hónapnál hosszabb időtartamra kihelyezett, engedélyköteles, városképileg 

és műszakilag megfelelően felszerelt hirdetésekre, reklámtáblákra, valamint  

ab) az országgyűlési, önkormányzati, és Európai Parlamenti választásokkal, 

népszavazásokkal összefüggő, műszakilag és városképileg megfelelően 

kihelyezett hirdetésekre abban az esetben, ha kampányidőszakban a jelölő 

szervezetek és a jelöltek az erre a célra készült, és a Polgármesteri Hivatal által 

biztosított ideiglenes hirdető felületekre helyezik ki plakátjaikat, hirdetéseiket. 

Ebben az esetben a plakátok, hirdetések közterület használati engedély nélkül 

helyezhetőek ki.” 
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3. § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „17. § A közterület-használatra vonatkozó kérelmet a terület igénybevétele előtt legalább 5, 

de legfeljebb 44 munkanappal lehet benyújtani. Ugyanazon területre, egy időpontra 

vonatkozóan, több személy által benyújtott közterület-használati kérelmek között az Ügyrendi, 

Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság az igénybevétel előtt licitálással dönt. A 

licitálás induló összege a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj összege.” 

 

4. § A Rendelet 21/A § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21/A § (3) mid://00000009/%23_ftn5A játszóterek naponta nyári időszámítás szerint reggel 7-

től este 19.30 óráig, téli időszámítás szerint pedig reggel 8-tól este 17-ig tartanak nyitva. 

Nyitvatartási időn túl a játszótérre bemenni, ott tartózkodni tilos.” 

 

5. § A Rendelet 1. mellékletének 2 sora helyébe a következő sor lép: 

Használat célja Kategória Díj (Ft/m
2
/hó) 

2. Önálló hirdető-berendezés I. 

II. 

380 

255 

 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

B é k é s, 2015. április 29. 

 

 Izsó Gábor sk.       Tárnok Lászlóné sk. 

 polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. ..… -én 

Tárnok Lászlóné sk. 

 Jegyző 

mid://00000009/%23_ftn5

