BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(II.01.) önkormányzati r e n d e l e t e
a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló
19/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balassagyarmat
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltakra, a közterületek rendeltetéstől eltérő
használatának szabályairól szóló 19/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A R. mellékletei kiegészülnek az alábbi 3/A., és 4/A. számú mellékletekkel:
„3/A. melléklet
Díjszabás
Reklámeszköz

I. kategória

II. kategória

III. kategória

1.

Cégérszerű
reklámtábla, megállító
tábla, fényreklám

2.000.-Ft/m2/hó

1.500.-Ft/m2/hó

1.000.-Ft/m2/hó

2.

Címfestett tábla,
kandeláber tábla

1.500.-Ft/m2/hó

1.000.-Ft/m2/hó

600.-Ft/m2/hó

3.

Építési reklámháló

150.-Ft/m2/hó

150.-Ft/m2/hó

150.-Ft/m2/hó

4.

Hirdetőoszlop, önálló
reklámvitrin

7.000.-Ft/db/hó

5.000.-Ft/db/hó

4.000.-Ft/db/hó

5.

Közterületbe benyúló
reklámvitrin

4.000.-Ft/db/hó

3.000.-Ft/db/hó

2.000.-Ft/db/hó

6.

Óriásplakát,
reklámtorony

14.000.-Ft/db/hó

12.000.-Ft/db/hó

10.000.-Ft/db/hó

7.

Közterület fölé
kifüggesztett
transzparens

8.000.-Ft/db/hét

5.000.-Ft/db/hét

3.000.-Ft/db/hét

8.

Hangreklámot, vetített
reklámot közvetítő
berendezés, egyéb
marketing tevékenység

2.000.-Ft/m2/nap

1.500.-Ft/m2/nap

1.000.-Ft/m2/nap

9.

Üzlet előtti
árubemutatás

200.-Ft/m2/nap

150.-Ft/m2/nap

100.-Ft/m2/nap

10.

Szórólaposztás,
szendvicsember

2.000.-Ft/fő/nap

1.500.-Ft/fő/nap

1.000.-Ft/fő/nap

Az 1.,2.,3. tételnél a díj a hasznos reklámfelület alapján van számolva.
A 8.,9. tételnél a díj az elfoglalt terület m2-e alapján kerül kiszámításra.
A táblázatban meghatározott összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
4/A. melléklet:

Balassagyarmat város reklámelhelyezési övezetei
a díjszabás alkalmazása szempontjából

I.

kategória
A város belterületén, a 22. sz. főút mentén lévő közterületek úgy, hogy ebbe beletartoznak a
becsatlakozó utcáknak a 22. sz. főútvonal középvonalától számított 100 méteres szakaszai
is.
A Bajcsy Zs. út az Ady utcáig.
A Palóc liget területe – a ligeti bejárókkal.
-

-

kategória
Hősök tere
Bajcsy Zs. út (Az Ady utcától a Vasútállomásig)
Kossuth u. – Leiningen u. – Szügyi u.
Thököly út
Hunyadi út
Mikszáth K. út
Teleki u.
Elkerülő út

-

kategória
Az I. és II. kategóriába nem tartozó területek.

II.

III.

2. §
E rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba és 2020. február 2. napján hatályát veszti.

/: Csach Gábor :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2020. február hó 01. napján

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

