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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2017. szeptember 19-én elfogadta a T/17312. számú törvényjavaslatot,
mellyel a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásának
határidejét 2017. december 31. napjára módosította a jogalkotó. A törvény értelmében
azonban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel, valamint a
településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Kormányrendelet előírásaival összhangban meg kell
alkotni 2017. október 1-ig, - amennyiben eddig az időpontig nem kerül elfogadásra a
településképi rendelet - A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet
- A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésre vonatkozóan a településképi
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet.
A jogalkotási kötelezettség teljesítésére 2017. szeptember 22-én megküldött levelében a
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára, Füleky Zsolt hívta fel az
önkormányzatok figyelmét.
A törvényt Magyarország Köztársasági Elnöke 2017. szeptember 25-én írta alá és rendelte el
annak kihirdetését, mely jogszabály megjelenésére a Magyar Közlöny 156. számában került
sor.
Mindezekre figyelemmel 2017. október 1. napjával történő hatálybalépéssel szükséges
megalkotni a helyi önkormányzati rendeleteket.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelettervezeteket elfogadni szíveskedjen.
Káptalantóti, 2017. szeptember 27.

Csom Károlyné
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A társadalom széles rétegét érintik a reklámfelületek, s ezzel együtt a vállalkozások
marketinglehetőségeinek szűkülése a gazdasági versenyt jelentősen befolyásoló
tényező.
Reklámszerződést az önkormányzat nem kötött, erre figyelemmel költségvetési hatás
nem várható.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A településképi bejelentési és kötelezési eljárás lefolytatásából többletmunka várható.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása
esetén várható következmények:
A rendeletet a magasabb szintő jogszabályokkal való összhang megteremtése
érdekében szükséges megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása
esetén mulasztásos törvénysértés miatt törvényességi észrevétel érkezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek:
A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet alkalmazása nem
jár további jelentısebb pénzügyi kötelezettséggel.
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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2017. ( … ...) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya Káptalantóti közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) Cégérek, reklámok, hirdetőtáblák méretét, kialakítását és elhelyezését épülethomlokzaton
történő elhelyezés esetén a homlokzattal együtt kell tervezni és engedélyeztetni. Utólagosan
cégér vagy hirdetőtábla csak a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve,
engedély alapján helyezhető el.
(2) Nem helyezhető el 1 m2-t meghaladó méretű önálló reklámhordozó. Kivételt képeznek az
(1) bekezdés szerinti cégérek és hirdetőtáblák.
(3) Az épületek tetőzetén hirdetési berendezések, fényreklámok nem helyezhetők el.
(4) Reklámberendezés nem létesíthető káprázást okozó megoldással.
3. §
(5) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdésében
meghatározott tilalom alól a község szempontjából jelentős esemény (népszavazás, községi
rendezvény) kapcsán évente összesen tizenkét naptári hétig indokolt esetben eltérés
engedélyezhető.
4. §
Pályázati forrásból megvalósuló építmény esetében az előírt tájékoztatási felületként
a) az építés ideje alatt a telken belül elhelyezett, a pályázati kiírás szerinti méretű
tájékoztató tábla,
b) a létesítmény átadása után legfeljebb a pályázati kiírás szerinti méretű tájékoztató
tábla a homlokzaton, vagy a létesítmény előkertjében elhelyezve – a pályázati
kiírás szerinti időszakra – létesíthető.
5. §
(1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6. §
(1) Káptalantóti Szabályozási tervéről és az Építési Szabályzatról szóló 12/2007. (XI. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
(1) A műemléki környezetben annak történelmi jellegét, bemutatás (látvány) hangulati
hitelességét veszélyeztető köztárgyak, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmények nem
helyezhetők el.
(2) A HÉSZ 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A védőövezetben – a régészeti terület határán belül – a régészeti terület történelmi
jellegét, a bemutatás (látvány) hangulati hitelességét veszélyeztető köztárgyak, közmű
és távközlési nyomvonalas létesítmények nem helyezhetők el.
(3) Hatályát veszti a HÉSZ 7. §-a.
7. §
A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 8/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelet
17. § (2) és (4) bekezdése hatályát veszti.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. ……………………

Lutár Mária
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési
eljárásról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat
megállapításai a következők:
Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet-tervezetnek társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása nincsenek.
Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet-tervezetnek jelenleg adminisztratív terhei nincsenek.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása
esetén várható következmények:
A rendeletet a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében
szükséges megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén mulasztásos
törvénysértés miatt törvényességi észrevétel érkezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek:
A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet alkalmazása nem jár
további jelentősebb pénzügyi kötelezettséggel.
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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2017. ( … ...) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi
bejelentési eljárásról
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya Káptalantóti közigazgatási területére terjed ki.
1. Településképi bejelentési eljárás
Településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre
2. §
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott építési engedély nélkül
végezhető építési tevékenységek közül
a) helyi védett épület esetében épület homlokzatán cégér, üzletfelirat elhelyezése,
b) az épület homlokzatának megváltoztatása bárhol, ahol összességében az 1 m2 -t
meghaladja a cégér, üzletfelirat felülete,
ba) minden reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén,
bb) önálló reklámtartó építmény vagy önálló üzletfelirat építése, meglévő
bővítése vagy megváltoztatásakor.
bc) cégér, üzletfelirat elhelyezésével járó átalakítása esetén, amennyiben
annak felülete összességében meghaladja az 1 m2-t.
2. Településképi bejelentés eljárási szabályai
3. §
(1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez írásban benyújtott
bejelentésre indul.
(2) A bejelentéshez a bejelentés tárgyától függően az alábbi munkarészeket kell mellékelni:
a)
b)
c)
d)

műszaki leírást,
helyszínrajzot,
a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,
építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét ábrázoló
homlokzatot,
e) látványtervet vagy fotómontázst,
f) fotódokumentációt.

4. §
(1) A polgármester a tervezett tevékenységet – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a
bejelentőt erről a tényről hatósági határozat megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/B. § (2) illetve (3) bekezdésében, a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben, a településkép védelméről szóló törvény
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.
(IV.28.) Korm. rendeletben, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 13/2017. (IX. 29.)
önkormányzati rendeletben előírt követelményeknek.
(2) A polgármester megtiltja a bejelentett tevékenység megkezdését és – a megtiltás
indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli
elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg az (1)
bekezdésben foglaltaknak.
(3) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatot, illetve a
tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot, továbbá 1 pld záradékkal ellátott tervet a
polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül hozza meg és adja ki.
(4) A határozat hatálya a tevékenység megkezdésére vonatkozóan 1 év, amely két alkalommal
további 1-1 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a tevékenység a vonatkozó
településrendezési eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak
továbbra is megfelel.
3. Záró rendelkezés
5. §
(1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. ……………………

Lutár Mária
jegyző

