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47/2009. (VI. 26.) KGY.
r e n d e l e t e

a hirdetőberendezések és 
hirdetmények elhelyezéséről 
szóló 18/2005. (VI. 01.) ÖK. 

számú rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a hirdetőberendezések és 
hirdetmények elhelyezéséről 
szóló 18/2005. (VI. 01.) ÖK. 
számú rendeletét ( a továbbiak
ban: rendelet) az alábbiak sze
rint módosítja:
1. § A rendelet preambuluma 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a helyi önkormány
zatokról szóló többször módosí
tott 1990. évi LXV. törvény 16. § 
(1) bekezdésében foglalt felha
talmazás alapján – figyelemmel 
az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvényben, az épí
tésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és az 
építészetiműszaki dokumentá
ciók tartalmáról szóló 37/2007. 
(XII. 13.) ÖTM rendeletben (a 
továbbiakban: ÖTM rendelet), 
valamint az országos település
rendezési és építési követelmé
nyekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendeletben fog
laltakra – a következő rendeletet 
alkotja:”
2. § A rendelet 3. § gb) pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„gb) óriásplakát: változó tar
talmú hirdetések elhelyezésére 
alkalmas, 10 m2nél nagyobb 
felületű, közterületről látható 
építmény,”
3. § A rendelet 4. §a helyébe az 
alábbi lép: 
„(1) Az ÖTM rendelet hatálya 

alá tartozó építményen, vagy 
attól különállóan a 2,0 m2es 
felületnagyságot meghaladó 
reklám, cég, címtábla vagy 
fényreklám, hirdetési vagy 
reklámcélú építmény, kirakat
szekrény építése, elhelyezése, 
létesítése bejelentés alapján 
végezhető. 
(2) Az építésügyi hatósági 
engedély (bejelentés tudomásul 
vétele) a hozzátartozó, engedé
lyezési záradékkal ellátott épí
tészeti műszaki tervdokumen
tációval együtt jogosít építési 
tevékenység végzésére. 
(3) Az építtető csak a jogerős és 
végrehajtható engedély – beje
lentés tudomásul vétele és az 
ahhoz tartozó – engedélyezési 
záradékkal ellátott – építészeti
műszaki tervdokumentáció bir
tokában és annak megfelelően, 
az engedély érvényességének 
időtartama alatt végezhet építé
si tevékenységet. 
(4) Az 1 m2 feletti hirdetőfelü
lettel rendelkező hirdető beren
dezés kizárólag e rendelet 1. sz. 
függelékében felsorolt helyeken 
létesíthető, melyeket a 6. § (1) és 
(2) bekezdésére figyelemmel – a 
Főépítész előterjesztése alapján 
– a Városfejlesztési Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság hatá
roz meg.
(5) Az oldalanként 2 m2nél 
nagyobb hirdetőfelületű hirde
tőberendezés – kivéve cégtábla, 
hirdetőoszlop, totemoszlop, hir
detőtábla, fényreklám – a város
központban és alközpontban 
nem létesíthető.
(6) A hirdetőberendezés csak 
ideiglenesen helyezhető el, illet
ve létesíthető, és elhelyezője az 
építési engedélyben meghatá
rozott feltételek bekövetkezése 
esetén, kártalanítási igény nél

kül köteles a hirdetőberende
zést – a kötelezéstől függően 
– átalakítani vagy lebontani.
Különös tekintettel, ha:
– az a városképi szempontok
nak nem felel meg,
– az elhelyezését szolgáló köz
terület más célú, vagy városfej
lesztési felhasználásra kerül,
– egyéb fontos közérdek azt 
indokolja, 
– a bejelentés tudomásulvéte
lének megadásához szükséges 
hozzájárulás lejárta, vagy vissza
vonása esetén, 
– a hirdetőberendezéssel érin
tett üzlet, intézmény, vállal
kozás stb., vagy annak tevé
kenysége megszűnt, illetve a 
hirdetőberendezés aktualitását 
vesztette.
(7) A 2 m2nél nagyobb hirde
tőfelületű hirdetőberendezést 
legfeljebb 25 menként lehet 
elhelyezni, kivétel a cégtábla és 
a címtábla.
(8) A hirdetőberendezések 
közül:
a.) cégtábla üzletenként 1 db 
helyezhető el, amelynek mérete 
nem haladhatja meg az üzlet 
homlokzati felületének 10%át, 
b.) totemoszlop objektumon
ként 2 db helyezhető el, mini
mum 6 m2 reklámfelülettel, 
egymás közötti távolságuk nem 
lehet kisebb 100 méternél. 
c.) fényreklám kizárólag jelen 
rendelet fényreklámra vonatko
zó szabályai és a hatályos köz
lekedésbiztonsági szabályok 
betartása mellett helyezhető el.
d.) cégér üzletenkénti száma 
maximum 2 db lehet, az egy
mástól való távolságuknak min. 
5 mnek kell lenni,
e.) címtábla intézményenként, 
vállalkozásokként és homlokza
tonként 1 db helyezhető el,

f.) hirdetőoszlop elhelyezése 
maximum 12 m2 összreklámfe
lülettel engedélyezhető,
g.) óriásplakát
ga) csak építésügyi hatósági 
engedély (bejelentés tudomá
sulvétele) alapján téglalap idom 
hosszabbik oldalára vízszinte
sen fektetve helyezhető el;
gb) építési palánkon ideigle
nes jelleggel legfeljebb fél év 
időtartamra bejelentés alapján 
helyezhető el;
gc) építési telken önállóan 
– nem épületre szerelten – nem 
helyezhető el;
gd) épületre szerelten csak 
akkor helyezhető el, ha a nyílás 
nélküli falszerkezetnek a 10%át 
nem haladja meg az óriásplakát 
felülete; 
h.) citylight 1,17 m x 1,7 m 
méretű (1,99 m2 hirdetőfelüle
tű) helyezhető el,
i.) kandeláberreklám maxi
mum méretben, azonos magas
sággal, úttesttől kifelé és befelé, 
a hatályos útügyi jogszabályok 
figyelembevételével, oszlopon
ként két darab helyezhető el. 
(9) Megállító tábla – egy, vagy 
kétoldalú, maximum 0,5 m2 rek
lámfelülettel – üzletenként 1 db 
kerülhet elhelyezésre, 80 x 120 
cmes méretben. 
(10) Hirdetmény
a) a megállító tábla és a szóró
lap kivételével kizárólag a hir
detmény elhelyezésére szolgáló 
berendezéseken helyezhető el,
b) csak könnyen eltávolítható 
módon és a köztisztasági előírá
sok betartásával terjeszthető.
(11) A 4. § (8) bekezdésében 
leírtaktól a városközpont és a 
városi alközpontok területén – 
az óriásplakátok kivételével – az 
e célra készített külön közterü
leti rendezési terv alapján lehet 

eltérni. A közterületi rendezési 
tervet a Közgyűlés fogadja el, a 
rendelet függelékeként.”
4. § A rendelet 5. §a az alábbi 
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Hirdetőberendezések köz
területen történő telepítése csak 
a közterülethasználatról szóló 
helyi rendelet alapján kiadott, 
közterület használati engedély 
birtokában lehetséges.”
5. § A rendelet 6. § (2) bekezdé
se az alábbiak szerint módosul:
„(2) A településképi megfele
lés követelményének elbírá
lása során az építésügyi ható
ság a városközpont területén, 
valamint e rendelet 3. § (3) 
bekezdése szerinti útvonalakon 
a Városfejlesztési, Műszaki és 
Mezőgazdasági Bizottság véle
ményét köteles beszerezni és 
figyelembe venni.”
6. § A rendelet 12. § (2) bekez
dése helyébe az alábbi szöveg
rész lép:
„E rendeletet a hatálybalépését 
követően indult ügyekben kell 
alkalmazni.”
7. § A rendelet 12. §a új (3) 
bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”
8. § A rendelet szövegében az 
„Érd Város” szövegrész helyébe 
az „Érd Megyei Jogú Város” szö
vegrész lép.
9. § Jelen rendelet kihirdetése 
napján lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
június 25‑ei ülésén.

48/2009. (VI. 26.) KGY.
rendelete

a menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés díjának 

és alkalmazási feltételei-
nek megállapításáról szóló 
1/1992. (II. 7.) ÖK. rendelet 

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a menetrend szerinti helyi 
autóbuszközlekedés díjának és 
alkalmazási feltételeinek meg
állapításáról szóló 1/1992. (II. 
7.) ÖK rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:
1. § A rendelet 3. § (1) bekezdé
se helyébe a következő rendel
kezés lép:
„A személyszállítás díja
3. § (1) A menetrend szerinti 
helyi autóbusszal végzett sze
mélyszállítás viteldíjai, melyek 
az áfát is tartalmazzák:
a) vonaljegy
elővételben vásárolható
 170 Ft
gépkocsivezetőnél vásárolható 
 200 Ft
b) egyvonalas havi bérlet
 3500 Ft
c) egyvonalas félhavi bérlet
 1810 Ft
d) összvonalas havi bérlet
 4055 Ft
e) összvonalas félhavi bérlet
 2140 Ft
f) összvonalas tanuló és nyug
díjasbérlet 1130 Ft”
3. § A rendelet 2009. július 1
jén lép hatályba.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
június 25‑ei ülésén.

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése


