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Képviselő-testület 
Hegymagas 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
 
 
 
Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 29.-én 
11.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Hegymagas) 
 
Jelen vannak: 
 

Tóth János Zoltán polgármester 
Gyurka Miklósné alpolgármester 
Varga József képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott: 
 
 Lutár Mária jegyző 
 
Távolmaradását bejelentette: 
  

Kiss Józsefné képviselő 
Kozma-Bognár László képviselő 

 
 
Tóth János Zoltán polgármester: Köszöntöm képviselő-társaimat, jegyzőnőt. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. Az 
ülésről hangfelvétel készül. Javasolom, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja 
meg a képviselő-testület. A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem, van-e észrevétel? 
Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazza meg. Köszönöm szépen.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
A megtárgyalt napirend 
 
1. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása   
 

2. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési 
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
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1. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: Az Országgyűlés szeptember 19-én elfogadta a 
törvényjavaslatot, mellyel a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet 
elfogadásának határidejét 2017. december 31. napjára módosította a jogalkotó.  
A törvény értelmében azonban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel, 
valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Kormányrendelet előírásaival 
összhangban meg kell alkotni 2017. október 1-ig, - amennyiben eddig az időpontig nem kerül 
elfogadásra a településképi rendelet - a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet 
valamint a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet. 
A jogalkotási kötelezettség teljesítésére 2017. szeptember 22-én megküldött levélben a 
Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkára, Füleky Zsolt hívta fel az 
önkormányzatok figyelmét. 
Mindezekre figyelemmel 2017. október 1. napjával történő hatálybalépéssel szükséges 
megalkotni a helyi önkormányzati rendeleteket.  
 
Kérdés, hozzászólás van-e, köszönöm, amennyiben nincs, javasolom, a Képviselő-testületület 
fogadja el a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló rendelet tervezetet. 
 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi  
 
 
12/2017. (IX. 29.)     

r e n d e l e t e t   
 
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 

 
 
2. A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi 
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása  
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
 
Tóth János Zoltán polgármester: A rendelet tartalmazza, hogy mikor kell településképi 
bejelentési eljárást lefolytatni és az eljárásra vonatkozó szabályokat 
. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
javasolom, a Képviselő-testületület fogadja el a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet tervezetet.  
 
Képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi  
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13/2017. (IX. 29.)     
r e n d e l e t e t   
 
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére 
vonatkozó településképi bejelentési eljárásról  

 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem volt Tóth János Zoltán polgármester megköszönte a 
képviselők munkáját és az ülést 11.20-kor bezárta. 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 Tóth János Zoltán       Lutár Mária 
  polgármester               jegyző 
 


