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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Javaslat a településképi bejelentési eljárásról szóló 53/2012. (XII.3.) 
önkormányzati rendelet és a reklámok, reklámberendezések és 

cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről 
és tilalmáról szóló 55/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 

elfogadni. 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet-tervezet a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
legutolsó módosításából eredő jogalkotási kötelezettség teljesítését szolgálja, az 

kizárólag a törvényi megfelelés érdekében szükséges módosításokat tartalmaz. A 
módosított rendeletek átmeneti, a településképről szóló rendelet elfogadásáig 
hatályos szabályozást tartalmaznak, azok hozzájárulhatnak a településkép 

védelméhez, szakszerű alakításához. 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak közvetlen egészségi következményei nincsenek, az hozzájárulhat 
az épített környezet esztétikusabb alakításához. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozás az adminisztratív terheket érdemben nem növeli. 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A szabályozás indoka a törvényben előírt jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, az alkalmazás jelentősebb többletköltséggel nem jár. 
 

 

Újpest, 2017. október 16. 
 

 
 
 

         Wintermantel Zsolt 
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Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja a településképi bejelentési eljárásról szóló 53/2012. 
(XII.3.) önkormányzati rendelet és a reklámok, reklámberendezések és cégérek 

elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 
55/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, 

és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2017. (……) önkormányzati rendeletét. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…/2017. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a településképi bejelentési eljárásról szóló 53/2012. (XII.3.) 
önkormányzati rendelet és a reklámok, reklámberendezések és cégérek 

elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és 
tilalmáról szóló 55/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(T E R V E Z E T) 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 

(1) A településképi bejelentési eljárásról szóló 53/2012. (XII.3.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tbe Rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
„ (1) Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe vonatkozásában településképi 
bejelentési eljárást kell lefolytatni a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 

tekintetében.” 
 (2) A Tbe Rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi 
bejelentés – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – csak akkor vehető 
tudomásul, ha az megfelel a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak.” 
 

2. § 
 

(1) A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 55/2012. (XII.3.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Reklámrendelet) a következő 4/A. §-sal 

egészül ki: 
„4/A. § E rendelet előírásait a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban 

kell alkalmazni. E rendelet alapján nem hozható olyan döntés vagy intézkedés, 
amely ellentétes lenne a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és 

a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásaival.” 
 (2) A Reklámrendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
„(1) Az Önkormányzat teljes közigazgatási területe vonatkozásában településképi 
bejelentési eljárást kell lefolytatni a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 

tekintetében.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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4. § 

 

Hatályát veszti a Tbe Rendelet  
   a) 3. § (1) bekezdés h) pontja,  

   b) 5. § (2) bekezdése, 
   c) 6. § (1) bekezdésének „illetve reklámelhelyezések” szövegrésze. 

 
 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 

 
 

 
 

Indokolás 

 

A 2017. szeptember 29.-én hatályba lépett, a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CV. 
törvény egyrészt 2017. december 31.-re módosította a helyi településképi 

rendeletek elfogadásának határidejét, másrészt előírja, hogy a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete településképi rendelet hiányában legkésőbb 2017. október 1. 

napjáig a településkép védelméről szóló törvénnyel és a végrehajtására kiadott 
kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 
önkormányzati rendeletét. 

A törvénymódosítás értelmében a településképi bejelentési eljárás lefolytatása 
kötelező a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében. 

A rendelet-tervezet a törvényi előírásoknak megfelelő módosításokat tartalmazza. 

Annak célja a törvényi szabályozásnak megfelelés biztosítása. 

A módosítással érintett önkormányzati rendeletek a helyi településképi rendelet 

elfogadásáig maradnak hatályban. 

 

 


