az előterjesztés 1. melléklete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2010. (VII.14.) önkormányzati
rendelete
a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról
(kivonat)
4. § (1) A közterület a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett díjmentesen használható a
jogszabályokban meghatározott, továbbá a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt alapvető
rendeltetésekre, valamint a (2)-(7a) bekezdésben meghatározott célokra.
(2) Díjmentes cégenként, szervezetenként legfeljebb
a) egy önállóan létesítendő cégjelző illetve címjelző berendezés (a továbbiakban együtt: cégjelző
berendezés), vagy egy feliratrendszeren belül összefogottan több cégjelző berendezés
bejáratonkénti - jogszabályi kötelezettség alapján történő - elhelyezése, vagy
b) egy darab cégjelző berendezés és egy darab legfeljebb 1 m2 nagyságú, saját tevékenységet
reklámozó hirdető berendezés, továbbá
c) egy darab cégér
elhelyezése, feltéve, hogy az elhelyezés megfelel a hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének,
elhelyezésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak. Az a) és b) pontokban
körülírt hirdető berendezések díjmentes elhelyezésének további feltétele, hogy az elhelyezés az érintett
cég, szervezet székhelyének, telephelyének közterületi homlokzata síkjában, a közterületbe legfeljebb
10 cm-re nyúló tábla formájában történjen.
(3) A (2) bekezdés cégjelző berendezésekre vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazni kell az
üzletek nevét, jellegét tartalmazó üzletfeliratra is.
(4) Díjmentes a közterületi vendéglátó teraszokra kihelyezett pultokon, bútorzaton és virágládákon
reklámcélú hirdetmények elhelyezése, feltéve, hogy az
a.) megfelel megfelel a hirdetmények, hirdetőberendezések létesítésének, elhelyezésének
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak, és
b.) a közterület használata igénybevételi szerződésen alapszik.
(5) Díjmentes a közterület igénybevétele állami, a Kormány által nemzetgazdasági szempontból
kiemeltté nyilvánított, és önkormányzati beruházások esetén a beruházással, valamint a műemlékké
nyilvánított épületek felújításával, renoválásával összefüggő építési lakó-, műhely- vagy raktár-kocsi,
konténer, állványzat, munkagép, szállítóeszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag,
építési hulladék tárolásához.
(6) Díjmentes a fogyatékos személyek számára a szolgáltatásokhoz, épületekhez, információkhoz
történő egyenlő esélyű hozzáférést biztosító speciális eszközök, illetve műszaki megoldások,
építmények közterületen való elhelyezése, mindaddig amíg ezt a jellegét megtartja.
(7) Díjmentes az állandó kereskedelmi pavilonok előtetője alatt történő reklámozási célú
árubemutatás, feltéve, hogy
a) az állandó kereskedelmi pavilonok közterületi használata igénybevételi szerződésen alapszik,
b) a reklámozási célú árubemutatás gyakorlásához szükséges engedélyek rendelkezésre állnak.
(7a) Díjmentes a közterület használata a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó
ajánlásgyűjtés, valamint a népszavazásról szóló törvény hatálya alá tartozó aláírásgyűjtés céljára
szolgáló pult, asztal igénybevétele céljából.
(8) A közterület az (1)-(7a) bekezdésben szabályozottakon túl díjmentesen, szerződéskötés nélkül
használható mindazon célokra, amelyet jelen rendelet nem tilt, és nem sorol a díjfizetés ellenében
történő közterület igénybevételi célok közé.

