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A Képviselő-testület 2015. május 27-i ülésére 
 
 
Tárgy: a reklámok, reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésén megalkotta a 
településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló önkormányzati 
rendeletét, amelyben előzetes településképi bejelentési eljárás lefolytatását írta elő reklámok, 
reklámberendezések és cégérek kihelyezése előtt. 

A főutak mentén a város látványa ma igencsak kaotikus képet mutat a sok össze-vissza 
kihelyezett reklámtábla miatt. Annak érdekében, hogy a település központi, nagy átmenő 
forgalommal is érintett területrészein a reklámozási tevékenység ne érintse hátrányosan a 
városképet, önálló rendelet megalkotására van szükség, amelyben szabályozásra kerülnek a 
reklámok, reklámhordozók és a hirdetmények kihelyezési feltételei, ezen belül a 
reklámhordozók kialakítása (kinézete, formája, mérete), valamint elhelyezési lehetőségei. A 
rendelet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit – a későbbiekben ismertetett 
átmeneti rendelkezés mellett – a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
Az új szabályozás alapján a jövőben (2015. június 1-jétől) új reklámhordozó kihelyezése előtt 
le kell folytatni egy településképi bejelentési eljárást, majd az ott kiadott igazolás alapján (az 
abban foglaltak figyelembevételével) lehet a reklámhordozót a kerítésen vagy az ingatlanon 
belüli épület homlokzatán elhelyezni. A rendelet szerint 2015. június 1-jétől a megjelölt 
közterületeken már új reklámhordozó (reklámtábla) nem helyezhető ki. 

Átmeneti rendelkezésként ún. türelmi időt állapít meg a rendelet azon reklámhordozók, 
hirdetmények esetén, amelyek a rendeletben meghatározott közterületeken, valamint az 
azokkal határos ingatlanokon a rendelet hatályba lépése előtt már kihelyezésre kerültek. A 
rendelet értelmében ezeket a reklámhordozókat, hirdetményeket a tulajdonosai, a reklámozók 
2015. szeptember 1-jéig kötelesek eltávolítani a közterületről, vagy ingatlanukról. 
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A rendeletben meghatározásra került a kihelyezhető reklámhordozók kialakítása (pl. 
alkalmazható színösszeállítás, méret), a hirdetmények elhelyezésének szabályai, továbbá 
meghatározásra került a rendelettől eltérő, annak meg nem felelő reklámozási tevékenység 
esetén alkalmazandó szankció is (hatósági eljárás). Ezen utóbbi előírások értelmében, aki nem 
tesz eleget a rendeletben foglaltaknak, és nem távolítja el a közterületről valamennyi, 
valamint az ingatlan kerítéséről, épület homlokzatáról a rendeletnek nem megfelelő 
reklámhordozót, hirdetményt, azzal szemben hatósági eljárás indul. 

Az új rendelet megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált két másik önkormányzati 
rendelet – a közterületek rendjéről szóló 24/2012. (IV. 27.) önk. rendelet, valamint a 
településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 20/2015. (IV. 30.) önk. 
rendelet – módosítása is, mivel azok is tartalmaztak előírásokat a reklámtáblák kihelyezésére 
vonatkozóan. Ezen módosító rendelkezések a rendelet-tervezet utolsó szakaszában 
olvashatóak. 

A fentiek alapján szükséges tehát a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelő helyi 
szabályozás megalkotása. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

A fentiek alapján a Rendelet módosításához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 A település egységes képe, megjelenése érdekében megalkotott szabályozás. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Az elhagyott reklámtáblák, plakátok, mint hulladék mennyiségének csökkenése 

várható a rendelet megalkotásának következményeként. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Új, adminisztratív jellegű feladatok megjelenése. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendelet megalkotása nélkül a városkép szabályozása nem lehetséges. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
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Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezet elfogadását: 

 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a reklámok, 
reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 
feltételeiről és tilalmáról szóló …/2015. (...) önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2015. május 15. 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 


