
Telki község  

Képviselő-testülete 

1/2014. (I.24.) Ör. számú  

rendelete 

A  településképet meghatározó reklámok,  

homlokzati szerkezetek és köztárgyak elhelyezéséről szóló 19/2011.(VI.29.) Ör. rendelet 

módosításáról 

Telki Község Képviselő-testülete a településképet meghatározó reklámok, homlokzati 

szerkezetek és köztárgyak elhelyezéséről szóló 19/2011.(VI.29.) Ör. rendeletét (a 

továbbiakban: Rendelet ) következők szerint módosítja.  

1. § 
 

E rendelet 2. §. i) és j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 

i)       Totemoszlop: Egy vagy több kereskedelmi egység cégérét tartalmazó toronyszerű 

reklámberendezés, melynek magassága legfeljebb az adott övezetben előírt 

építménymagasság mérete, de max 6 m magas, hirdetőfelülete 1 m2-nél nem nagyobb 

felületű) 

 

j) Óriásplakát: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas nagyméretű, közterületről 

látható építmény, melynek mérete meghaladja a 10 m2-t   
 

2. § 

 

A rendelet 3. §. ( 10 ) bekezdése helyébe az alábbi ( 10 ) bekezdése lép: 

 

( 10 ) Telki község Önkormányzata a település közigazgatási területén belül választási 

plakátok elhelyezésére térítésmentesen használható választási hirdetőtáblákat létesít. A 

választási elhelyezésére szolgáló hirdetőtáblák pontos helyét a rendelet 1. számú függeléke 

tartalmazza  

 

3. § 

 

A rendelet 6.§. ( 2 ) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 
 

(2)       Kereskedelmi épület elhelyezésére szolgáló ingatlanon 1 db totemoszlop (legfeljebb az 

adott övezetben előírt építménymagasság mérete, de max 6 m magas, melynek 

hirdetőfelülete 1 m2-nél nem nagyobb felületű táblajellegű oszlop) vagy legfeljebb 3 

m2 összes felületű, az adott övezetben előírt építménymagasság méreténél, de max 6 

méternél nem magasabb reklámzászló helyezhető el. 

   

4. § 

 

A rendelet 11.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 



1)        Telki Község Képviselő-testületének a Telki község közterületeinek használatáról, 

a közterületek rendjéről szóló 3/2014. (I.23.).önkormányzati rendeletében meghatározott 

eljárási rend szerint közterület-használati engedélyt kell kérni. 

a)      köztárgyak. 
 

                                                           5.§. 
 

A rendelet 11.§. ( 2 ) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 

Az ( 1 ) a ) pontja szerinti eszköz esetében az engedélyező hatóság jogosult ellenőrizni a 

közterület-használati engedély meglétét, valamint az abban foglaltak betartását, illetőleg a 

közterület-használati díj fizetési kötelezettség teljesítését. 
 

 

6.§. 

 

A rendelet 11.§. ( 5 ) bekezdése az alábbiak szerint változik: 

(5) Aki e rendeletben foglalt szabályokat megszegi, továbbá a hozzájárulásban foglaltaktól 

eltérően használja a közterületet, a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását 

mulasztja el, és ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, illetve kettőszázezer forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 

7.§. 

 

A rendelet 11.§. ( 6 ) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

a)     az eszközre vonatkozólag nyújtson be közterület-használati engedély kérelmet. 

Ebben az esetben a kérelmező jogosult az érintett eszközt a helyén hagyni a közterület-

használati- engedély kézhezvételéig, 

b)      a jelen rendelet szabályainak nem megfelelő eszköz esetén az eszközt 8 napon 

belül bontsa el, vagy a megkért engedélynek megfelelően tegye szabályossá. 

 

                                                                    8.§ 
 

A rendelet 11.§. ( 7 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(7)        A 11.§. (6) bekezdésben foglaltak elmulasztása esetén az (5) bekezdés szabályait kell 

alkalmazni.  

  

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Deltai Károly          dr. Lack Mónika 

Polgármester      aljegyző 

 

A rendelet kihirdetve 2014. január 24-én 

 

 

dr. Lack Mónika 

aljegyző 


