SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
21/2006. (VI.28.)
RENDELETE
a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 14/2001 (V.24) számú
rendelet kiegészítéséről és módosításáról
1. §
A Rendelet preambuluma a következők szerint módosul:
Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdése, a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 42. § (4) bekezdése,
illetve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. §-a alapján a köztisztasági
tevékenységgel, a közterületek használatával és a közterületek rendjével összefüggő
tevékenységről a következő rendeletet alkotja:
2. §
A rendelet 26.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
A hirdetmények, plakátok elhelyezése
/1/A Képviselőtestület műemlékvédelmi, környezetvédelmi, városképi és idegenforgalmi
okból az alábbi középületeken és közterületeken tiltja meg hirdetmények és plakátok
kihelyezését:
- a Posta, Huszárvár, Kisvásártér (Piac tér), Sallai utcán, a Vasútállomás előtti téren,
Geisenheim téren, a Rákóczi és a Bekecsi úton, valamint a Várkertben elhelyezett
kandellábereken,
-a Posta, Huszárvár, Kisvásártér (Piac tér), Sallai utcán, a Vasútállomás előtti téren,
Geisenheim téren, a Rákóczi és a Bekecsi úton, valamint a Várkert közterületek feletti
területen,
- a közigazgatási területen található valamennyi fára, bokorra, az ÉMÁSZ RT, MATÁV RT,
SZER TV kezelésében lévő műtárgyakra (transzformátor, transzformátorház, villanyoszlop,
kapcsolódobozok, szekrények)
- a Rákóczi vár komplexum falazatára
- az Önkormányzat tulajdonát képező épületek ( lakóházak, üzletek, intézmények, irodaházak,
autóbuszvárók) homlokzatára, falazatára,
- a 37. sz. fkl. Út átkelési szakaszán (a Szerencs táblától a Szerencs tábláig) a közvilágítási
lámpaoszlopokra.
/2/ A rendelet a választás kitűzésétől a szavazást követő 30. napig a választással,
népszavazással, és népi kezdeményezéssel összefüggő, valamint a közérdekű és
sporteseményekhez kapcsolódó hirdetmények, plakátok közterületek feletti (molino,
közvilágítási lámpaoszlopra szerelt plakát) kifüggesztésének tilalma alól felmentést ad.
/3/ A választás kitűzéséig az önkormányzat által készített, és a választási plakátok
felragasztására szolgáló táblák területi elhelyezéséről a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság dönt.
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3.§
A 32.§ 6. bekezdéséből kikerül a hirdetményekről szó.
4.§
A 32.§ /7/ bekezdésében szereplő felsorolások a 26.§-sal egészül ki.
5. §
A Rendelet 1. számú mellékletének módosulása e rendelet mellékletét képezi.
6. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidőben a 4/1994. (II.28) és a
15/2004. (III.30.) számú rendeletek hatályukat vesztik.
Szerencs, 2006. június 28.

Dr. Bíró László sk.
címzetes főjegyző

Rónavölgyi Endréné sk.
polgármester

Kihirdetési záradék:
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