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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. november 9-i ülésére 

 
 
Tárgy:  A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet 

megtárgyalása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elfogadásra került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Tkvtv.) és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 
2016. évi CLXXIV. törvényt módosító 2017. évi CV. törvény, amely a Településképi Arculati 
Kézikönyv és a településképi rendelet elfogadásának határidejét 2017. október 1-ről 2017. 
december 31-re módosította.  
Tkvtv. 16. § (2) bekezdése szerint  
a) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, illetve  
b) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozóan a településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet  
a településkép védelméről szóló törvénnyel, valamint a településkép védelméről szóló törvény 
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. 
(IV.28.) Korm. rendelettel összhangban módosítani kell, vagy meg kell alkotni 2017. október 
1-ig, amennyiben nem került elfogadásra a településképi rendelet.  
Településképi Arculati Kézikönyv nem került megalkotásra, ezért javaslom a rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
 

Előzetes hatásvizsgálati lap 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……… 
önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

1) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Elfogadása esetén a rendeletnek nincs 
társadalmi, költségvetési, gazdasági hatása. 

2) Környezeti következményei: Nincs. 
3) Egészségi következményei: Nincs. 
4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet alkalmazása során az 

adminisztrációs terhek kismértékű növekedése várható. 
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5) A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogszabályváltozások miatt 
szükséges a rendelet megalkotása és elfogadása. 

6) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi észrevétel. 
7) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet részletes 
indokolása 

 
1. § A rendelet területi hatályát és célját határozza meg. 
2. § A rendelet ezen bekezdése az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.  
3-4. § Meghatározza a reklámok elhelyezésének, általános szabályait közterületen és 
közterületről látható magánterületen. 
5. § Ez a bekezdés a reklám közzétételét szabályozza a településszerkezeti terv alapján 
meghatározott területeken. 
6. § A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
7. § Ez a bekezdés az egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályokat 
tartalmazza. 
8. § A reklámhordozókra, a reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelményeket 
határozza meg. 
9. § Meghatározza azokat az eseteket, amelyeknél a reklámok elhelyezésére vonatkozó 
szabályoktól el lehet térni. Ilyen a jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás 
érdekében. 
10. § A rendelet ezen szakasza szabályozza a településképi bejelentési eljárást a reklámok 
és reklámhordozók elhelyezésére. 
11. § Meghatározza a rendelet hatálybelépésének idejét. 
 
 
 

TERVEZET 
 

Nyirád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2017. (….) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési 

eljárásról 
 
 

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. S (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

1.§ 

(1) E rendelet alkalmazásában:  

a) cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. 1 b. pontja szerinti cégér,  
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b) reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Tvtv.) 11 / F. 3. pontja szerinti reklám,  

c) reklámhordozó: a Tvtv. 11 / F. S 4. pontja szerinti reklámhordozó.  

(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmak tekintetében a Tvtv. rendelkezései, valamint 
a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) rendelkezései az irányadók.  

 

2. Részletes szabályok  

2.§ 

(1) A közterületeken és közterületekről látható magánterületeken kizárólag a Tvtv-ben, a 
Rendeletben, továbbá e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő 
reklámhordozón, továbbá méretben és technológiával tehető közzé reklám, helyezhető el 
reklámhordozó, illetve létesíthető és tartható fenn reklámhordozót tartó berendezés.  

(2) A Rendelet 1. melléklete szerinti olyan területi besorolás alá tartozó ingatlanok esetében, 
ahol megengedett a reklám és reklámhordozó elhelyezése, az épületen vagy ingatlanon 
elhelyezett reklámoknak és reklámhordozóknak egymással, valamint az épület 
tömegével, homlokzatképzésével összhangban kell lenniük.  

(3) Cégér azon üzlet vagy műhely homlokzatára helyezhető el, amelyben az adott 
kereskedelmi vagy ipari tevékenységet folytatják. A cégér felülete legfeljebb 1 m2 
nagyságú lehet, anyaga tetszőleges. A cégérnek az épület tömegével, 
homlokzatképzésével összhangban kell lennie. 

(4) Nem helyezhető el reklámhordozó és cégér településképi, tájképi látványt, vagy a kilátást 
gátló vagy rontó módon. 

3.§ 

(1) Reklám közzétételére kizárólag a Rendelet szerinti utcabútor, azaz utasváró, kioszk, 
közművelődési célú hirdetőoszlop és információs vagy más célú berendezés használható. 
Információs vagy más célú berendezés e rendelet alkalmazásában a polgármester 
engedélyével közterületen elhelyezett, magántulajdon tárgyát képező maximum A/3 
méretű reklámhordozó és reklám, hordozóanyagtól függetlenül, valamint a település 
lakosait érintő közérdekű helyi információt tartalmazó tájékoztatás. 

(2) A reklámhordozók és környezetük karbantartásáról a reklámozók kötelesek folyamatosan 
gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement reklámhordozókat el kell távolítani. 

4.§ 

(1) A településkép védelme érdekében Nyirád község polgármestere a Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezése tekintetében.  

(2) A településképi bejelentési eljárást az ügyfél az 1. melléklet szerinti bejelentés formájában 
kezdeményezi. A bejelentést a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalba (8454 Nyirád, 
Szabadság u. 3.) kell benyújtani.  

(3) A polgármester a szabályszerű formában benyújtott bejelentés beékezésétől számított 15 
napon belül hozza meg döntését, amelyben a tervezett reklám, reklámhordozó, cégér 
elhelyezését tudomásul veszi vagy megtiltja. A döntéssel szemben Nyirád Község 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.  
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(4) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a tervezett reklám, reklámhordozó és cégér 
nem sérti-e a jelen rendeletben, a Tvtv-ben és a Korm. rendeletben foglaltakat. 

 

3. Záró rendelkezések  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztés, valamint a rendelettervezet 
megtárgyalására és elfogadására! 
 
 
 
Nyirád, 2017. október 30. 
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1. melléklet a ../2017. (……..) önkormányzati rendelethez  

BEJELENTÉS 

REKLÁM, REKLÁMHORDOZÓ, CÉGÉR ELHELYEZÉSÉRÓL 

1. Bejelentő neve (szervezetneve, képviselője): 

  

2. Bejelentő lakcíme (székhelye): 

  

3. Bejelentő elérhetősége (levelezési cím, telefon, elektronikus cím):  

  

  

4. Bejelentéssel érintett reklám, reklámhordozó, cégér:  

 helye:  

 telek helyrajzi száma:   

 elhelyezés módja:  

5. Tervezett reklám, reklámhordozó, cégér rövid leírása: 

  

  

  

  

  

6. A bejelentéssel érintett reklámozás tervezett időtartama: 

  

  

  

7. A bejelentéssel érintett tervdokumentáció (aláhúzással jelölve):  

 műszaki leírás (telepítésről)  

 helyszínrajz  

 nézetrajz  

 utcaképi vázlat, látványterv  

Nyirád,  

 ………………………………………………….. 
 bejelentő aláírása 


