Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (XII.08.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.
Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó
településképi követelmények
1. §
Dozmat község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló
törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép
védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott
reklám közzététele.
2. §
(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja
meg hátrányosan.
(2) A Kr. 1.§ 19.) pontjában meghatározott utcabútoroktól (az utasváró, a kioszk, a közművelődési
célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés) számítva egy adott útszakasz
menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el.
A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre,
funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.
(3) Dozmat község területén 1 db reklámhordozó (óriásplakát) létesíthető. A reklámhordozó
megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg
fehér színű fényforrások használhatók.
(4) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzé tehető.
(5) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés
kivételével háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.
(6) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi védelem
alatt álló területeken.

3. §
(1) Dozmat község közigazgatási területén a közművelődési intézmények számának 10-szeresével
megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú
hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete legfeljebb 4 négyzetméter lehet.
(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű
információ közlésére létesíthető:
a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos
tájékoztatás nyújtása;
d) idegenforgalmi és közlekedési információk;
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;
(3) Információs célú berendezés az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az
információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, valamint a közérdekű molinó.
(4) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb egyharmada vehető igénybe reklám
közzétételére, felületének legalább kétharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű
információt kell, tartalmazzon.
(5) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló
berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható
reklámcélra.
4. §
(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek
minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén,
együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint
településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.
(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges,
jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám
közzétevőjének feladata.
(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló
írásbeli kérelmével kezdeményezheti.
5. §
(1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban – az építési tevékenység építési naplóval
igazolt megkezdésétől az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését
engedélyezheti.
(2) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető
el.

II.
Cégérek elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi
követelmények
6.§
Az épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként
vagy üzletenként legfeljebb 3 db, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival
összehangolt nagyságú és kialakítású, de legfeljebb 4 négyzetméter felületű kétoldalas, legfeljebb
30 cm szélességű cégér elhelyezhető.
III.
Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére
7. §
(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános
településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó
elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok, reklámhordozók, reklámtartó
berendezések és cégérek elhelyezését megelőzően.
(2) A településképi bejelentési eljárás elbírálásához szükséges bejelentőlapot az 1. melléklet
szerinti nyomtatványon, a kérelem elbírálásához szükséges tartalommal, két példányban,
papíralapon a polgármesterhez kell benyújtani.
(3) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási
szabályok szerint folytatja le.
(4) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a
kiadmányozástól számított három hónap.
(5) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a polgármester
tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges
kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem
szükséges.
(6) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági
eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV.
Záró rendelkezések

8. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dozmat, 2017. december 05.

Horváth Ádám sk.
polgármester

Horváth Eszter sk.
jegyző

Kihirdetési záradék: E rendelet 2017. december 08. napján kihirdetésre került.

Horváth Eszter sk.
jegyző

1. melléklet a 11/2017. (XII.08.) önkormányzati rendelethez
A Településképi bejelentési kérelem
Bejelentés
DOZMAT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
CÍM: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatala
9791 Torony, Rohonczi u. 6.
KÉRELEM
1. A bejelentő neve, lakcíme (szervezet esetén székhelye):
(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

2. A folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy
rendeltetésváltoztatás megjelölése:
(tevékenység rövid leírása)

3. A tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás
természetbeni helye, a telek helyrajzi száma:

4. Az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok,
reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartama:

5. Egyéb adatok:
(pl. tervező neve és elérhetősége, kérelem tárgyával összefüggésben keletkezett korábbi szakmai
vélemények, hatósági döntések megnevezése, iktatószáma stb.)

6. A kérelemhez csatolt mellékletek:
- az érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának, haszonélvezőjének, kezelőjének
hozzájárulása:
db
- településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv:
- rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó
követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció:
db

db

Alulírott kérelmező kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi
bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.

Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap

................................................................
aláírás (kérelmező)

