
SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15/2009.(IV.23.)

R E N D E L E T E

a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről szóló 14/2001. (V.24.) rendelet
módosításáról

Szerencs Város Képviselő-testülete a köztisztasági tevékenységről és a közterületek rendjéről
szóló 14/2001.(V.24.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A R. 26. §-a az alábbiak szerint módosul:

„26. §

A hirdetmények, plakátok kihelyezésének szabályai

(1) A Képviselő-testület műemlékvédelmi, környezetvédelmi, idegenforgalmi
okból, a városkép védelme érdekében az alábbi középületeken,
közterületeken, valamint az itt elhelyezett valamennyi műtárgyon és épületen
megtiltja a hirdetmények, plakátok és molinók, továbbá egyéb hirdetési
felületek és reklámhordozók kihelyezését:

a.) Posta utca, Huszárvár utca, Sallai utca, Kisvásártér piactér), Vasútállomás előtti tér,
Geisenheim tér, Rákóczi út. Bekecsi út;

b.) a. pontban felsorolt területeken, továbbá a 37-es sz. fkl. út szerencsi átkelési szakaszán
található közvilágítási lámpaoszlopok és kandeláberek;

c.) közterületen lévő valamennyi fa, bokor, egyéb dísznövényzet;

d.) Rákóczi vár falazata;

e.) Az ÉMÁSZ Nyrt., a távközlő (telefon) társaságok és a Szer-TV kezelésében lévő
műtárgyak (transzformátor, - ház, villanyoszlopok, kapcsolódobozok, szekrények);

f.) Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények, lakóházak, üzletek, irodaházak,
autóbuszvárók falazata, homlokzata.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól kivételt az alábbi esetek/események
képezhetnek:

a.) cirkuszi bemutatók szervezése esetén a szervező az (1) bekezdés a.) pontjában
tilalmazott utcákon is elhelyezhet mobil hirdető táblákat, de a kandelábereken,
villanyoszlopokon történő hirdetés ekkor is tilos;



b.) közérdekű rendezvényekhez, sporteseményekhez kapcsolódó hirdetmények, plakátok,
molinók kihelyezése/kifüggesztése az (1) bekezdés a.) pontjában felsorolt helyeken is
lehetséges;

c.) választási kampányidőszakban választási plakátot kihelyezni az (1) bekezdésben
tilalmazott helyeken önkormányzati tulajdonban álló létesítményeken kizárólag az
önkormányzat által készíttetett, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által – a
választás kitűzéséig – meghatározott helyszíneken kihelyezett, e célt szolgáló táblákon
lehet. Nem önkormányzati tulajdonban álló létesítményeken történő plakát,
szóróanyag, molinó kihelyezéséhez a tulajdonos hozzájárulása szükséges.”

2.§

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szerencs, 2009. április 23.

dr. Gadóczi Bertalan sk. Rónavölgyi Endréné sk.
aljegyző polgármester


