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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Képviselı-testület ülésein többször felmerült Békés Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a közterület-használatról szóló 23/2006. (VI. 30) rendelete 
hirdetmények, reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó részének újraszabályozása. Ennek 
indoka az volt, hogy a város fıterén, illetve annak közelében balesetveszélyes, esztétikailag 
kifogásolható táblákat, hirdetéseket helyeznek ki, fıleg a kandelábereken. Emellett 
pontosítani kell a rendeletbe ütközı tevékenységek szankcionálását, valamint a helyreállítási 
kötelezettség szabályozását. 
Ennek megfelelıen szükséges a rendeletet módosítani. 
 
Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Békés, 2009. szeptember 16. 

Izsó Gábor 
polgármester 

.....................................  
Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…/2009. (X. 2.)  
r e n d e l e t e 

 
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓL 

szóló 23/2006. (VI. 30.) rendelet 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Közúti 
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény és a Szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. 
törvény elıírásaira, a következı rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének a közterület-használatról szóló 23/2006. 
(VI. 30) rendelete (továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„8. § 

 
(1) Hirdetı- és reklámtábla a közút őrszelvényén kívül helyezhetı el, oly módon, hogy a 
közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, figyelembe véve a közúti közlekedés 
biztonságáról szóló 1988. évi I. törvényben foglaltakat.  
(2) Hirdetések, reklámtáblák közcélú villamosmő, hírközlımő, kábeltévé tartóoszlopára 
valamint egyéb berendezési tárgyaira történı elhelyezéséhez közterület-használati engedély 
szükséges, azzal, hogy ilyen hirdetéseket, reklámtáblákat csak úgy szabad rögzíteni, hogy 
eltávolításuk esetén sérülést a felületen ne okozzon. 
(3)Tilos hirdetéseket, reklámtáblát elhelyezni: 

a) fán, 
b) nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken (pl.: útbaigazító táblák), 
c) mőemléken, 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 villamosmő, hírközlımő, kábeltévé tartóoszlopára, valamint 
egyéb berendezési tárgyaira. Ez alól kivételek: a 12 hónapnál hosszabb 
idıtartamra kihelyezett, engedélyköteles, városképileg és mőszakilag 
megfelelıen felszerelt hirdetések, reklámtáblák, valamint az országgyőlési, 
önkormányzati, és Európai Parlamenti választásokkal összefüggı, mőszakilag és 
városképileg megfelelıen kihelyezett hirdetések. 

(4) A mozgóreklám közterület-használati engedély köteles. Alkalmazása során: 
a) be kell tartani a KRESZ szabályait, 
b) fél óránál hosszabb ideig egy helyben, parkolóban nem tartózkodhat, 
c) a forgalmat nem akadályozhatja, forgalmi jelzést nem takarhat el. 

(5) Az engedély nélkül, illetve tilos helyre kihelyezett hirdetést, reklámtáblát a polgármester 
egyszeri értesítés és szabálysértési eljárás kezdeményezése mellett elkobozhatja. Az elkobzott 
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hirdetés, reklámtábla az elkobzás és a felelıs ırzés költségeinek megtérítése esetén, a 
jogosultnak visszajuttatásra kerül.” 
 

2. § 
 

A R. 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Aki közterületet engedély nélkül használ, vagy az abban foglalt feltételeket nem tartja 
be, a polgármester felhívására köteles a közterület-használatot megszüntetni, és a területet 
saját költségén eredeti állapotába visszaállítani. Ha az eredeti állapotot egyszeri felszólítás 
ellenére sem állítja helyre, abban az esetben arról a polgármester gondoskodik annak 
költségére, aki az e rendeletbe ütközı tevékenységet végezte. Ha az e rendeletbe ütközı 
tevékenységet végzı személye nem állapítható meg, a költséget arra kell terhelni, akinek 
érdekében a tevékenységet végezték.” 
 

3. § 
 

Ezen rendelet 2009. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
Békés, 2009. október 1. 
 
 

  
Izsó Gábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
Polgármester  jegyzı 

 
 

A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. október 2-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
  jegyzı 
 

 


