Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012. (I. 25.), 25/2012. (V. 23.), 35/2012. (IX. 27.), 46/2012. (XII. 19.) számú rendeletével módosított egységes
szerkezetbe foglalt
34/2011. (XII. 21.) 1 önkormányzati rendelete
a hirdető – és reklámtáblák elhelyezési szabályairól

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. §ára, 3 a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének
részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja.
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I. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1.§

A rendelet célja Monor város építészeti és természeti értékeinek, nevezetességeinek védelme, valamint a
település rendezett arculatának kialakítása és megőrzése érdekében a város közigazgatási területén a városképi,
közlekedési és vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével a reklámhordozók, hirdető-berendezések és
azok elhelyezésének vonatkozásában egységes és rendezett állapot kialakítása és ennek fenntartása.

2. A rendelet hatálya

2.§

1)

e)

A rendelet hatálya Monor város [a továbbiakban: város] közigazgatási területén közzétett vagy végzett,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvényben meghatározott gazdasági reklámtevékenységekre, továbbá az egyéb hirdetési
tevékenységek [a továbbiakban: reklámtevékenység(ek)] végzésére, a reklámokra, reklámhordozókra,
hirdetésekre, hirdetményekre, egyéb reklám célú berendezésre és a hirdető-berendezésekre [a
továbbiakban: reklámhordozó(k)], azok elhelyezésére, hangos reklám alkalmazására terjed ki, kivéve:
a)
a KRESZ hatálya alá tartozó táblák, feliratok, jelzések,
b)
közlekedési állomások, megállóhelyek táblái, feliratai,
c)
Európai Uniós projekt táblája, amelyet más jogszabály kötelezővé tesz,
d)
településrészek, közterületek és lakások névtáblái és a házszámok,
a Polgármesteri Hivatal és más közintézmények, állami szervek címeres táblái, közérdekű tájékoztatói,
plakátjai,
f)
biztonsági (balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi, stb.) táblák, feliratok, jelzések,
g)
választási plakátok és hirdetések,
h)
önkormányzati hirdetmények.

1 Kiegészítette a 46/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. december 19-től.
2 Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 18.§. Hatályos: 2012. január 25.
3 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés j.) pontja. Hatályos: 2012.
május 24.
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2)

A rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell arra a természetes vagy jogi személyre, valamint jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságra, vagy egyéb szervezetre, intézményre - ideértve a külföldi
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is - , aki/amely Reklámozóként, reklámszolgáltatóként,
reklám tulajdonosként vagy reklámközzétevőként [a továbbiakban együtt: Reklámozó (k)] az (1)
bekezdésben meghatározott reklámtevékenységet végez, reklámhordozót elhelyez.

II. Részletes rendelkezések

3. A hirdetmények, reklámhordozó elhelyezésének szabályai

3.§

(1)
Reklám célú terméket elhelyezni és terjeszteni kizárólag reklámhordozón, könnyen eltávolítható módon,
a köztisztasági és nyelvhasználati előírások betartásával, és a mindenkori közúti közlekedésről szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban lehet.

(2)
Reklámhordozó elhelyezése és terjesztése során a jogszabályi előírásokra, korlátozásokra (különös
tekintettel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, és az építésügyi
hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.
(XII.13.) ÖTM rendelet rendelkezéseire) figyelemmel kell lenni, a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott tilalmak hatálya alá eső,
valamint más reklámtilalmi korlátozás alá tartozó, közerkölcsbe, vagy közízlésbe ütköző, személyiségi jogot sértő
reklámhordozó, hirdetmény közterületen, de még magántulajdonú területen sem tehető közzé, nem helyezhető el
és nem terjeszthető.

(3)
Nem alkalmazható reklámhordozón a KRESZ-ben szereplő, vagy azokkal megegyező, illetve azzal
összetéveszthető táblaforma és színösszeállítás, és az azokra szabványosított betűtípus és jelrendszer, továbbá
nem alkalmazható olyan reklám célú berendezés, amely
a) villogó, káprázást okozó fényt, futófényt tartalmaz,
b) villogó vagy káprázást okozó külső fényforrással megvilágított,
c) fényújságszerűen mozgó feliratokat vagy mozgó alakokat tartalmaz,
d) fényvisszaverő anyagból készült, valamint
e) olyan világítótest, amely elhelyezése, kialakítása révén, a közúton közlekedőket vakítja, ezzel a közlekedés
biztonságát veszélyezteti.

(4)

Nem helyezhető el reklámhordozó (kivéve a közlekedési forgalmat nem akadályozó megállító tábla):

a) közút területén, a közút felett, az út műtárgyán, az út tartozékán,
b) a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a közút tengelyétől számított ötven méteren, autóút és főútvonal
esetében száz méteren belül,
c) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára (magára a burkolatra);
d) önkormányzati tulajdonú, vagy kezelésében lévő utak esetében az utak burkolatszélétől számított 1 m-en belüli
területen,
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e) közparkokban; a Főtéren,
f) közterületen álló élőfákon, padokon;
g) műemlék jellegű épületeken és tartozékain, a helyi védelem alatt álló épületeken és tartozékain,
h) emlékműveken;
i) szobrokon, és azok talapzatán,
j) közterületen elhelyezett járművön vagy gépjárművön (különösen: kerékpár, utánfutó, teherautó platója) lévő
mobil vagy rögzített hirdetmény,
k) közutak melletti közvilágítási, villany- és telefonoszlopon,
az oktatási intézmények, templomok 100 m-es körzetén belül, kivéve magántulajdonban lévő területen
a tulajdonos vagy a bérlő által a területen végzett saját gazdasági tevékenységével kapcsolatosan,
m) középületeken és tartozékain,
l)
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n) közterületen lévő közműtárgyakon, játszótéri berendezéseken,
o) a Kossuth Lajos utcának a József Attila utca és Arany János utca közötti szakaszán,
p) a Petőfi Sándor utca sétáló utcai szakaszán (Kossuth L. u. és Dózsa Gy. u. között).

4. A reklámhordozók létesítésének, elhelyezésének és
fenntartásának általános szabályai

4.§

Jelen rendelet 3. § (4) bekezdésében nem szereplő közterületen reklámhordozó ki – vagy
elhelyezésére, hangos reklám alkalmazására kizárólag közterület-használati díj megfizetése mellett,
Monor Város Polgármestere által kiadott közterület használati engedély alapján, az engedélyezés
kizárólag 1 naptári évre, évenkénti, további egy évre való hosszabbítás lehetőségével, azaz maximum 2
naptári évre határozza meg, kivéve jelen § (6) bekezdésében meghatározott eseteket.
E rendelet alkalmazásában közterületi elhelyezésnek minősül és engedélyeztetés alá kerül a reklámhordozó
olyan elhelyezése is, ahol a tartóelem –fal, kerítés, tartóláb stb.- magántulajdon, vagy magántulajdonon van, de a
reklámhordozó abból 10 cm-t meghaladóan kiemelkedve a közterületre esik.
1)

(2) A hangos reklámot naponta 10,00-18,00 óráig lehet engedélyezni.
(3) A 2 m2 alapterületet meghaladó reklámhordozó kihelyezése egyedi elbírálás alapján, Monor Város
Önkormányzata Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának jóváhagyó döntését követően
engedélyezhető.
(4)

Közterületen létesíthető, elhelyezhető és fenntartható reklámhordozók övezeti besorolását, és
közterület-használati díjának mértékét, jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A
díjfizetés alapja: a reklámfelület m2-ben meghatározott mérete; hangos reklám és vetített reklám
esetén 6.000 Ft/hó.

(5) A reklámhordozó előállítása, kialakítása, és elhelyezése jelen rendeletben foglalt szempontok
figyelembe vételével a Reklámozó kötelessége, és az Ő költségét képezi, ennek megtérítésére
Engedélyező felé igényt nem tarthat.

4 Módosította a 46/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2012. december 19-től.
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(6) Közterületen közterület használati engedély nélkül létesíthető, elhelyezhető és fenntartható
reklámhordozók a szórólap, a reklámkiadvány, a szendvicsember, továbbá nem kell közterülethasználati, csak tulajdonosi engedély a magántulajdonú üzlethomlokzaton létesített reklámhordozó,
kirakatszekrény, illetve a cég-, és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-t
meghaladóan nem nyúlik be.
(7) Engedélyező a közérdekű célú közterület igénybevétel esetben felmentést adhat a közterülethasználati díj megfizetése alól, illetve a díj megállapított mértékét mérsékelheti a város területén
működő közszolgáltatók reklámnak nem minősülő tájékoztatói, közérdekű és az egész város
lakosságát érintő nem üzletszerű, gazdasági tevékenységre irányuló információs- és tájékoztató
táblák, plakátok, az egységes megjelenítésű önkormányzati hirdető szekrények elhelyezése,
valamint a választásokkal, népszavazással kapcsolatos a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 42. § (5) bekezdése szerinti választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés
engedélyezésére történő igénybevétel esetén.
5.§

(1) A reklámhordozónak a meglévő épített és természetes környezetbe illőnek kell lennie. A
reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület és szomszédos
ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint a szomszédok jogait és törvényes érdekeit
ne sértse.
(2) A reklámhordozók elhelyezésének e rendelet által való lehetővé tétele nem mentesíti
Reklámozót a szükséges egyéb (tulajdonosi, útkezelői, más szakhatósági stb.) hozzájárulások,
vagy egyéb szükséges engedélyek (építési stb.) beszerzése alól.
6.§

(1)
A reklámhordozó folyamatos karbantartása a Reklámozó feladata és kötelessége, ennek megtörténtét a
Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

(2) A közút, kerékpárút, gyalogút és járda 3. § (4) bekezdésében nem szereplő területét érintő reklámhordozók a
mindenkori közúti közlekedésről szóló törvény, és az ehhez kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban helyezhetők el.

(3) A szabadtéri reklámhordozón a reklám közzétevője köteles azonosítható módon feltüntetni a cégnevét, illetve
nevét, továbbá a székhelyét, illetve lakóhelyét.

5. Eljárási szabályok

7.§

1)

A közterület használatát a Reklámozó kérelmére hatósági eljárás keretében Monor Város
Önkormányzata Képviselő – testületének átruházott hatáskörében eljárva, Monor Városi Polgármesteri
Hivatal kijelölt ügyintézőinek közreműködésével, Monor Város Polgármestere (továbbiakban:
Engedélyező) alakszerű határozattal engedélyezi. Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit az e rendeletben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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2)

Az engedély iránti kérelmet, a Monor Városi Polgármesteri Hivatal Műszaki, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Irodájához kell benyújtani. A Reklámozó a kérelemben köteles feltüntetni (cég)nevét
és állandó lakó-, szék- vagy telephelyének címét, elérhetőségeit, az elhelyezni kívánt reklámhordozó
helyének, elhelyezési módjának, méretének és darabszámának pontos meghatározását, a reklámozni
kívánt tevékenységet, terméket, vagy szolgáltatást, az ehhez kapcsolódó reklámozási jogosultságát,
továbbá köteles a kérelemhez mellékelni a reklámhordozó környezetbe illeszkedését igazoló rajzot,
fotómontázst, vagy látványtervet. Építési-engedélyköteles reklámhordozó esetén építészeti-műszaki
tervdokumentációt is csatolni kell.

(3) Az engedélyező/vagy elutasító határozat ellen illetékköteles fellebbezést a képviselő-testülethez lehet a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül benyújtani.

(4)
Ha a reklámhordozó létesítéséhez, vagy elhelyezéséhez építési engedély szükséges a közterülethasználati engedélyezése a jogerős építési engedély birtokában tehető meg.

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó határozott idejű közterület-használat engedélyezése esetén az engedélyező
határozatban foglaltaknak megfelelően, a díjat egy összegben az engedélyezés teljes 1 naptári éves
időtartamára, a Monor Városi Polgármesteri Hivatal 11742056- 15392079. számú számlájára csekkes készpénzátutalási megbízás útján kell megfizetni.

(6) Az engedély megadásáról a Reklámozón, mint kérelmezőn kívül értesíteni kell az engedélyezési eljárásban
közreműködő szakhatóságokat, a közterület-használati díj kezelésével megbízott Monor Városi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Irodáját, és Monor Városi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőit is.

6. A reklám célú közterület-használati engedély megszűnése

8.§

(1) A közterület-használati engedély megszűnik:
- az 1 naptári évre engedélyezett közterület-használati időtartam lejártával, amennyiben a Reklámozó nem nyújt
be a következő évre vonatkozóan új kérelmet, vagy új kérelmet benyújt, de a következő évre vonatkozóan
közterület – használati engedélyt egyéb okból nem kap,
- ha közterület-használati engedélyez bármilyen okból visszavonásra kerül, vagy
- a Reklámozó a közterület-használatot azonnali hatállyal felmondta.

(2) A közterület-használati engedély bármikor visszavonható, és a reklámozó kártalanítási igény nélkül saját
költségére köteles a visszavonástól számított 30 napon belül a reklámhordozót lebontani vagy levenni, ha
a) az elhelyezését szolgáló közterület városfejlesztési vagy más célú felhasználásra kerül,
b) az a városképi-, tájképi látványt zavarja, vagy a kilátást gátolja,
egyéb fontos közérdek (közerkölcs, közrend, közegészség, közbiztonság, köztulajdon
védelme), vagy különös méltánylást érdemlő magánérdek azt indokolja.
Az a) – c) pontokban meghatározott esetekben a befizetett díj még hátralévő, arányos időszakra vonatkozó
részének visszatérítésére a Reklámozó igényt tarthat.
c)

Hangos reklám vonatkozásában a c) pontban meghatározott esetekben a hangerő is korlátozható.
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(3) A közterület-használati engedélyben foglalt időtartam lejárta előtt Engedélyező az engedélyt visszavonja, és
a reklámozó kártalanítási igény nélkül saját költségére köteles a reklámhordozót a visszavonástól számított 30
napon belül lebontani vagy levenni, ha a Reklámozó:
a) a közterületet nem az engedélyben rögzített célra és módon használja;
b) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben,
vagy más törvényben foglalt, a reklámokra, a reklámozásra, vagy a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó
rendelkezéseket megszegi;
c) ha a közterületek használatának rendjéről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, vagy a jelen rendelet
rendelkezéseinek megszegése miatt a Reklámozóval szemben 5 közigazgatási-hatósági eljárás van folyamatban,
d) a reklámhordozót, vagy környezetét felszólítás ellenére nem tartja karban;
e) ha a Reklámozónak díjhátraléka van, és annak megfizetését az erre vonatkozó felszólítástól számított 15
napon belül sem teljesíti,
f) reklámmal érintett tevékenysége megszűnt;
g) reklámja, vagy reklámhordozója aktualitását vesztette.
Az a) – e) pontokban meghatározott esetekben a befizetett díj visszatérítésére a Reklámozó nem tarthat igényt,
az f) - g) pontokban meghatározott esetekben a befizetett díj még hátralévő, arányos időszakra vonatkozó
részének visszatérítésére a Reklámozó igényt tarthat.

(4) A Reklámozó a közterület-használati engedélyt a szerződésben meghatározott időtartam lejárta előtt
azonnali hatállyal visszavonja, ha az Engedélyezőnek felróható okból a reklámhordozót nem tudja a közterülethasználati engedélyben meghatározott célra és módon használni. A határidőben befizetett, de igénybe nem vett
díj – az Engedélyező részéről felmerülő költségek levonását követően – a Reklámozónak visszajár.

(5) A Reklámozó köteles saját költségén a közterület eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül
helyreállítani, ha a közterület-használati engedély bármilyen okból megszűnik.

Ha a Reklámozó az engedély megszűnésekor (ide értve a jelen rendelet hatályba lépésével engedélyét
veszítő - de újra nem kérelmezett – határozatlan időre engedélyezett) a reklámhordozót nem távolítja el,
Engedélyező a Reklámozót 30 napos határidő tűzésével felszólítja a reklámhordozó eltávolítására. Ha a
Reklámozó határidőn belül eltávolítási kötelezettségének nem tesz eleget, Engedélyező jogosult azt a
Reklámozó költségére eltávolítani, elbontani, illetve leszerelni, és a felelős őrzésre vonatkozó szabályai
szerint tárolni. Reklámozó a reklámhordozó átvételére csak az eltávolítás, a közterület eredeti
állapotának helyreállítása, és a felelős őrzés költségeinek megtérítését követően jogosult.
Engedélyező az átvételre történt felszólítás után az átvétel megtagadása, vagy elmaradása esetén, a
megtagadástól, illetve az átvétel elmaradásától számított 15 napon belül jogosult a reklámhordozót
megsemmisíteni, és a Reklámozótól az eltávolítás, a közterület eredeti állapotának helyreállítása, a felelős őrzés,
és a megsemmisítés költségeit követelni.
6)

7)

Jelen rendelet előírásainak megszegésével, vagy közterület – használati engedély nélkül,
annak tartalmát meghaladóan elhelyezett közterületi reklámhordozót a Reklámozó a felszólítást követő
30 napon belül köteles saját költségen eltávolítani, egyébiránt az eljárásra jelen § (6) bekezdésében
foglaltak alkalmazandóak. Amennyiben a Reklámozó személye nem állapítható meg, úgy Engedélyező
képviseletében a Polgármesteri Hivatal jogosult a reklámhordozó eltávolítására, és annak 15 napon
belül történő megsemmisítésére.

(8) Ha a Reklámozónak díjhátraléka van, a tartozás kiegyenlítéséig részére a következő évre vonatkozó új
közterület-használati engedély nem adható ki.

5 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés j.) pontja. Hatályos: 2012.
május 24.

7

9.§

(1) Közterületen közterület használati engedély nélkül létesíthető idejét múlt reklámhordozókat, hirdetményeket a
Reklámozónak kell távolítania. El nem távolítás esetén az eljárásra a jelen Rendelet 8. § (6) bekezdésében
foglaltak az irányadóak.

(2) Minden olyan reklámhordozó, hirdetmény idejét múltnak minősül, amely meghatározott időpont(ok)hoz,
évszak(ok)hoz kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről, akciókról, nyújt tájékoztatást, vagy amelynek
információ tartalma az idő múlása következtében aktualitását és célját vesztette és ez a hirdetmény tartalmából
nyilvánvalóan megállapítható.

7. A jogellenes reklámtevékenység és következményei

10.§

(1) 6, 7, Tilos közterületen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvényben meghatározott gazdasági reklámtevékenységeket jogosulatlanul végezni, vagy az
ugyanebben a törvényben meghatározott tilos reklámtevékenységet folytatni, vagy tiltott termék tekintetében
reklámtevékenységet végezni, vagy a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó szabályokat megszegni.

(2) 8

(3)
A szabálysértési eljárás kezdeményezése Reklámozót nem mentesíti a reklám hordozó eltávolítására, a
közterület eredeti állapotába történő helyreállítására, valamint a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettsége alól.

(4) A közterület-használati engedélyek meglétét és hatályosságát, valamint a közterületek reklámcélú
használatát, a reklámhordozók állapotát a Monor Városi Polgármesteri Hivatal közterület felügyelője, a Műszaki,
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda illetékes ügyintézőjével ellenőrzi, és azok hiányosságai esetében,
illetve a jelen rendelet rendelkezéseitől eltérő reklámtevékenység esetén jogosult a szükséges intézkedések
megtételére, valamint a hatósági eljárások kezdeményezésére.

(5)
Monor Városi Polgármesteri Hivatala továbbá jogosult minden olyan jelen rendeletbe ütközően
közterületen korábban kihelyezett reklámhordozó saját hatáskörben történő leszerelésére, amelynek
Reklámozója nem állapítható meg egyértelműen, illetve a Reklámozó értesítése mellett, azoknak az eszközöknek
a leszerelésére, amelyek nem felelnek meg a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a reklámtáblák,
reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló
224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet, illetve jelen helyi rendelet előírásainak.

11.§

6 Hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés j.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.
7 Megállapította a 35/2012. (IX. 26.) rendelet 1.§. Hatályos: 2012. szeptember 27-től.
8 Hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés j.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.
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A közterület-használati díj, és annak jelen rendeletben meghatározott járulékos költségei a polgári jog szabályai
szerint hajtható be.

III.

Záró rendelkezések
12.§

(1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépésétől kell alkalmazni.
Kihirdetéséről a jegyző, a helyben szokásos módon gondoskodik.

(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott határozatlan idejű közterület-használati engedélyek jelen
rendelet hatályba lépésével érvényességüket vesztik. A Reklámozónak a határozott egy évi időtartamra
vonatkozó közterület-használati engedélyt e rendelet alapján kérelmeznie kell.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Monor város közigazgatási területén
a közterület-használat rendjéről szóló Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI.
29.) számú rendeletének 2. § (3) bekezdésének d.) pontja, 10. § (1) bekezdésének b), és c) pontja,
valamint 2. számú mellékletének 1. és 3. pontja.
Monor, 2011. december 15.

Pogácsás Tibor

dr. Urbán Hajnalka

polgármester

jegyző

1.sz. melléklet
Reklámhordozó elhelyezési övezetek, díjai

I. övezet:
övezet reklámhordozó elhelyezési díja:
500 Ft/m2/hó
Az övezet területe:
-

Kossuth L. u. jelen rendelet 3. § (4) bekezdés o.) pontjában nem jelölt része,
-

Ady E. út teljes területe,
Kistói út teljes területe,
József A. u. teljes területe,
Mátyás Király u. teljes területe,
Móricz Zs. utca Kistói út és az Ady Endre út közötti területe,
Péteri út teljes területe,
Virág u. teljes területe,
Balassi u. teljes területe,
Petőfi S. u. jelen rendelet 3. § (4) bekezdés p.) pontjában nem jelölt része,
Dózsa Gy. utcának Ady E. u. és a Kistói út által határolt szakasza,
Deák F. utcának Kossuth L. u. és a Liliom u. által határolt szakasza,
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-

Bajcsy-Zsilinszky út teljes területe.,
Piac területének 100 m-es körzetén belüli terület.

II. övezet
övezet reklámhordozó elhelyezési díja:
300 Ft/m2/hó
Az övezet területe: kiterjed a Monor Város közigazgatási területének I. övezeti besorolásában nem szereplő
valamennyi területére.

