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Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökség 2017. szeptember 21-i keltezéssel megküldött körlevelében tájékoztatta
önkormányzatunkat, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elfogadásának
határidejét 2017. október 1-ről 2017. december 31-remódosították, melyet megerősített 2017.
szeptember 29-én hatályba lépett a 2017. évi CV. törvény.
Ugyanakkor a-reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményéről, feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint -a reklámok, reklámhordozók és cégérek
elhelyezésére vonatkozó a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásának határideje 2017. október 1-re változott a fenti tv 6. §-ában foglaltak alapján.1 A fent
leírtak alapján a településkép védelmének a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre és egyéb
műszaki berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamint az ezekkel kapcsolatos településképi
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet jóvá kell hagyni, amely majd a településképi
rendeletbe beépítésre kerül.
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6. § A Tvtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a Módtv.
rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követően
a) településképi rendelet hiányában legkésőbb 2017. október 1. napjáig e törvénynek a Módtv. által
megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy
módosítja a 12. § (5) bekezdés szerinti, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati
rendeletét,
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tanulmányozza, észrevételeit tegye
meg, majd ezt követően a rendelet-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.
Kelt: Rábapatonán, 2017. október 18. napján
dr. Németh Balázs
jegyző
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RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
......../2017. (X. …) önkormányzati rendelete
a hirdető – és reklámhordozók elhelyezési szabályairól
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése
alapján, a településkép védelméről szóló2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdésének a)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. §-ára, a reklámtáblák, a
reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes
szabályairól szóló 224/2011. (X.21.) Korm. rendelet rendelkezésire az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Általános rendelkezések
A jelen rendelet célja Rábapatona község történeti hagyományainak, építészeti értékeinek,
idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a település arculatának megőrzése érdekében a
közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a településképi és
közlekedési szempontok figyelembe vételével hirdetések, reklámhordozók elhelyezésének
szabályozása.
2. §
A rendelet területi hatálya kiterjed Rábapatona község közigazgatási területére, személyi hatálya
kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetre, aki, vagy amely a község területén hirdetést, reklámhordozót kíván elhelyezni.
Hirdetés, reklámhordozó elhelyezésének általános előírásai
3. §
(1) Hirdetés csak vízoldékony ragasztóval helyezhető el és csak az arra kijelölt reklámhordozóra.
(2) Műemlékvédelem alatt álló, valamint helyi védelemre javasolt épületekre semmilyen hirdetés nem
helyezhető el.
(3) Szórólap csak a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető.
(4) A tevékenységre utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszűnését
követően haladéktalanul el kell távolítani.
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(5) Hatósági hirdetményt olvashatatlanná tenni vagy leszakítani tilos.
3/A. §
(1) Választási plakát külön törvényben meghatározottak szerint, jelen rendeletben foglalt kivételekkel
helyezhető el.
(2) Nem lehet választási kampány során választási plakátot elhelyezni:
a) a műemlékvédelem alatt álló, valamint helyi védelemre javasolt középületeken, annak
kerítésén,
b) közparkok területén és kerítésén,
c) játszótereken és azok kerítésén,
d) valamennyi közterületen álló szobron, emlékművön és növényzeten,
e) közút/járda szilárd burkolatának felületén, közlekedési és közvilágítási oszlopokon,
telefonfülkén, autóbuszvárón, közterület berendezésén (pl: utcabútor, szemetes edény, virágtartó,
tűzcsap).
4. §
(1) A reklámhordozóknak a meglévő épített- és természetes környezetbe illőnek kell lennie.
(2) A polgármester által kiadott igazolás érvényességi ideje minden esetben egyedileg, a bejelentés
tartalmára tekintettel kerül meghatározásra.
(3) Műemlékvédelem alatt álló és helyi védelemre javasolt épületekre reklámhordozót csak az
épületben tevékenységet végzők helyezhetnek el.
(4) A cégtábla és a cégfelirat szövegének magyar nyelven meg kell jelennie.
5. §
(1) Reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület
fenntartási munkáit.
(2) A reklámhordozók közutak felett, alatt, melletti elhelyezését külön törvény szabályozza.

(3) Nem helyezhető el reklám:
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a) közterületen álló fákon;
b) emlékműveken;
c) szobrokon;
(4) Nem helyezhető el reklám a közút, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatának felületén
(festés, ragasztás, festékszórás, stb.)
(5) Rábapatona község közigazgatási területén, közterületen, közterületbe benyúlóan és közterületről
látható magánterületen minden, bármilyen technikával készült reklámberendezés elhelyezéséhez,
meglévő átalakításához, helyreállításához településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni a
polgármesternél – mely bejelentés e rendelet 1. mellékletét képezi.
(6) Amennyiben a közterületen álló reklámhordozón nem azonosítható a tulajdonos, üzemeltető és
annak elérhetősége, a reklámhordozót a közterület kezelője, vagy tulajdonosa külön értesítés
nélkül elbontja.
(7) A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a
bejelentés elmulasztása esetén a polgármester településképi kötelezés formájában önkormányzati
hatósági döntéssel elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett reklámhordozókat a reklámhordozó
tulajdonosa a felszólítást követő - ha jogszabály kivételt nem tesz - 8 napon belül köteles saját
költségén eltávolítani.
(2) Amennyiben a reklámhordozó eltávolítását a reklámhordozó tulajdonosa a felszólítás ellenére nem
hajtja végre, a jegyző vagy közterület tulajdonos nevében eljáró polgármester intézkedik a
végrehajtásáról.
(3) Az e §-ban meghatározott eljárások befejezéséig a reklámhordozó tulajdonosának újabb
reklámhordozó elhelyezésére nem adható engedély.
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7. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Németh Balázs
jegyző

Molnár-Nagy Béla
polgármester

E rendelet kihirdetve:
Rábapatona, 2017. ………………………..
Dr. Németh Balázs
jegyző
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1sz. melléklet Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének …/2017. (X. ….) önkormányzati
rendeletéhez
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS
Bejelentő neve (szervezet neve, képviselője):
1.
………………………………………………………………………………………………
Bejelentő lakcíme (szervezet esetén székhely):
2.
………………………………………………………………………………………………
Bejelentő elérhetősége: levelezési címe, telefonos elérhetősége, elektronikus címe:
3.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bejelentéssel érintett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltozás

4.

– helye:………………………………………………………………………………….
– telek helyrajzi száma: …………………………………………………………………
Településképi bejelentési eljárás megjelölése (aláhúzandó):
– bejelentéshez kötött építési tevékenység

5.
– reklámelhelyezés
– rendeltetésváltozás
Bejelentéssel érintett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltozás rövid
leírása:
6.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kelt: Rábapatonán, …………………………….
………………………………………..
bejelentő aláírása
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének
„hirdető – és reklámhordozók elhelyezési szabályairól” szóló
önkormányzati rendelet hatásvizsgálata

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
17. §-a szerint:
17. §.

(1)

A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit.

(2)

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
ab.) környezeti és egészségi következményeit,
ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
II.

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő–testületének az önkormányzati működést
szabályozó egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet tervezetében (továbbiakban: Tervezet)
foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a.)

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa.) A Tervezet társadalmi hatásai: Rábapatona Község Önkormányzata társadalmára nem
jelent különösebb indikációs változást, a rendelet kötelező jogalkotási tárgykör, a
lakosság jellemzően nem használ reklámtáblát.
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ab.) A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásai:
A rendelet tervezetének költségvetési hatási nincs gazadási hatása annyiban
mutatkozik, hogy rendezett körülményeket és viszonyokat teremt a reklámelhelyezés
területén, megszünteti a szabályozatlan viszonyokat.
ad.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A rendelet tervezetének környezeti hatása nincs.
ae.) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet tervezete kis mértékben növeli az adminisztrációt, évi 3-5 kérelem
beérkezése várható.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotása kötelező rendeletalkotási tárgykör, meg nem alkotása esetén a
Kormányhivatal törvényességi felszólalással élhet.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, mivel
nem jelent adminisztrációs növekedést.
Kelt: Rábapatonán, 2017. október 19. napján
Dr. Németh Balázs
jegyző
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