Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. §
A rendelet hatálya Hegymagas közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) Épületen maximum 2 m2 felületű reklám helyezhető el, az épületben folyó tevékenységgel
összefüggően.
(2) Cégér, cégfelirat, cégtábla épületen, épületrészen, építményen csak annak homlokzatához
(stílusához, anyaghasználatához) illeszkedően, az üzlet homlokzatonkénti felületének 10%-át meg nem
haladó méretben helyezhető el, kivéve
a) a sarki üzletet, ahol közterületenként 1 db helyezhető el, és
b) azon üzletet, amely vendéglátóipari terasszal rendelkezik, ahol a nem rikító színű napellenzőn
korlátlan számú cégfelirat helyezhető el.
(3) Az építési engedély és bejelentési eljárás alapján létesíthető ponyva és egyéb védőfelületek csak
oly módon alakíthatók ki, hogy azok településképi megjelenése, színvilága illeszkedjen a
környezethez.
(4) Épületen csak az adott épület, épületrész, építmény funkciójával összefüggő reklámberendezés
létesíthető.
(5) Nem helyezhető el reklámhordozó műemléknek minősülő épületeken, valamint annak kerítésén.
3. §
Nem helyezhető el reklámhordozó közterületen, vagy közterületről látható magánterületen, ha:
a) a közút területébe vagy közúti űrszelvénybe nyúlna,
b) az gátolja a kilátást,
c) településképi, tájképi környezetvédelmi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen vagy káros
lenne.
4. §
A település területén óriásplakát csak ideiglenesen, építési terület lehatárolására, meghatározott időre
helyezhető el.
5. §
Közparkban önálló reklámberendezés nem helyezhető el.

6. §
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdésében meghatározott
tilalom alól a község szempontjából jelentős esemény (népszavazás, községi rendezvény) kapcsán
évente összesen tizenkét naptári hétig indokolt esetben eltérés engedélyezhető.
7. §
Az állandó díszvilágítást, fényreklámot és egyéb fénylő hirdető berendezést az egyéb előírások
betartása mellett csak úgy lehet kialakítani, hogy a fényhatás az adott és a környező épületek és
közterületek rendeltetésszerű használatát ne zavarja, a közlekedés biztonságát, a természetes élőhelyek
életfolyamatait ne veszélyeztesse, és a terület látványát kedvezőtlenül ne befolyásolja.

8. §
Pályázati forrásból megvalósuló építmény esetében az előírt tájékoztatási felületként
a) az építés ideje alatt a telken belül elhelyezett, a pályázati kiírás szerinti méretű tájékoztató
tábla,
b) a létesítmény átadása után legfeljebb a pályázati kiírás szerinti méretű tájékoztató tábla a
homlokzaton, vagy a létesítmény előkertjében elhelyezve – a pályázati kiírás szerinti
időszakra – létesíthető.
9. §
(1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
10. §

(1) Hegymagas község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2002.
(VIII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 24. § (15) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(15) A területen a szőlőhegytől idegen létesítmények (medence, kerti pavilon, árnyékoló
ponyvaszerkezetek stb.) nem létesíthetők.
(2) Hatályát veszti a HÉSZ 32. § (2) bekezdés c.) pontja.
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Záradék:
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. szeptember 29-én 12.00 órakor.
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