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Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési 

eljárásról 
 
 

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.  
 

1. Településképi bejelentési eljárás 
Településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

 

2. § 
 
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott építési engedély nélkül végezhető építési 
tevékenységek közül 

a) helyi védett épület esetében épület homlokzatán cégér, üzletfelirat elhelyezése,  

b) az épület homlokzatának megváltoztatása bárhol, ahol összességében az 1 m2 -t meghaladja 
a cégér, üzletfelirat felülete, 

ba) minden reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén,  
bb) önálló reklámtartó építmény vagy önálló üzletfelirat építése, meglévő bővítése 
vagy megváltoztatásakor. 
bc) cégér, üzletfelirat elhelyezésével járó átalakítása esetén, amennyiben annak 
felülete összességében meghaladja az 1 m2-t. 

 
2. Településképi bejelentés eljárási szabályai 

 
3. § 

 
(1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez írásban benyújtott 
bejelentésre indul. 
 
(2) A bejelentéshez a bejelentés tárgyától függően az alábbi munkarészeket kell mellékelni: 

a) műszaki leírást, 
b) helyszínrajzot, 
c) a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, 
d) építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét ábrázoló 

homlokzatot,  
e) látványtervet vagy fotómontázst, 
f) fotódokumentációt. 
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4. § 
 
(1) A polgármester a tervezett tevékenységet – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a 
bejelentőt erről a tényről hatósági határozat megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 26/B. § (2) illetve (3) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvényben, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben, a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és 
tilalmáról szóló 12/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletben előírt követelményeknek. 
 
(2) A polgármester megtiltja a bejelentett tevékenység megkezdését és – a megtiltás indokainak 
ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és 
folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg az (1) bekezdésben foglaltaknak. 
 
(3) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatot, illetve a 
tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot, továbbá 1 pld záradékkal ellátott tervet a 
polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül hozza meg és adja ki. 
 
(4) A határozat hatálya a tevékenység megkezdésére vonatkozóan 1 év, amely két alkalommal további 
1-1 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a tevékenység a vonatkozó településrendezési 
eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak továbbra is megfelel. 
 

3. Záró rendelkezés 
 

5. § 
 
(1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  
 

 
 

 Tóth János Zoltán             Lutár Mária 
 polgármester                jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. szeptember 29-én 12.00 órakor. 
 
 
Lutár Mária 
    jegyző 
 

 


