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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, 

kialakítása, az épített és természeti környezet egységes védelme, egyben az építési 

beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében elfogadta a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.), amely 2016. július 23-

án lépett hatályba. 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a településkép védelmét a Tvtv. 12.§ (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében 

eljárva a településképi rendelet megalkotásával biztosítja. A helyi rendeletalkotási 

kötelezettség határideje 2017. október 1-e volt. 

  

Kecskemét Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2017. szeptember 21-i ülésén – a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a-h) pontjában és 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – megalkotta Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről 

szóló önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Tr.). 

 

A Tr. a magasabb szintű jogszabályoknak, különös tekintettel a  Tvtv.,  a településkép 

védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm.rendelet (Korm.rendelet) rendelkezéseinek 

megfelelően szabályozza a helyi védelmet, a védelem elrendelését és megszüntetését, a 

településképi szempontból meghatározó területeket, a reklámhordozókra is kiterjedő 

településképi követelményeket, a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos 

részletszabályokat és a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 

alkalmazásával kapcsolatos részletszabályokat. 

 



 

 

A Tr. megalkotása során az egyéb önkormányzati rendeletekkel fennálló tartalmi 

összefüggéseket is figyelembe kellett venni. Ennek okán a Tisztelt Közgyűlés 2017. 

szeptember 21-i ülésén felülvizsgálta, illetve módosította Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 33/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletét, továbbá a Közgyűlés megalkotta 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi építészeti-műszaki 

tervtanácsról szóló 17/2017.(IX.21.) önkormányzati rendeletét.  

 

Az Országgyűlés elfogadta a 2017. szeptember 19-i ülésnapján 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. 

törvényt (a továbbiakban: Módosító törvény), amely 2017. szeptember 29-én lépett hatályba. 

A Módosító törvény a helyi önkormányzat számára felhatalmazást ad a reklámok, 

reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és 

tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletnek - a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi 

CLXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal 

való összhang biztosítása érdekében történő - megalkotására és módosítására. 

 

A hivatkozott jogszabályhely a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezéséről szóló 

helyi rendeletek átfogó felülvizsgálatának kötelezettségét jelenti.  

Az önkormányzat e tárgyban hatályos rendelete a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető-és reklámberendezések, valamint hirdetmények 

elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 7/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete, amelyet a 

Módosító törvényben előírt kötelezettség miatt szükséges átfogóan felülvizsgálni. A 

felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a helyi rendelet magasabb szintű törvényi és 

kormányrendeleti szintű jogszabályoknak való összhangjának megteremtése érdekében a 

jelenleg hatályos hirdető-és reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és 

szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és egyúttal e tárgyban 

új rendelet megalkotása szükséges. 

 

 

 

 

 

A rendelet-tervezet részletes indokolása 

 

A rendelet-tervezet 1.§-ához: 

 

A szakasz a rendelet hatályára vonatkozó szabályokat tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet 2.§-ához: 

 

A szakasz a rendeletben használt fogalmak meghatározását tartalmazza, melyeket magasabb 

szintű jogszabály nem definiál. 

 

A rendelet-tervezet 3-4.§-ához: 

 

A szakasz a reklámok elhelyezésének közterületen és közterületről látható magánterületen az 

általános szabályait tartalmazza. 



 

 

 

A rendelet-tervezet 5.§-ához: 

 

A szakasz a reklámok településképi szempontból meghatározó területen és a helyi védelem 

alatt álló területeken történő közzétételének szabályait rendezi. 

  

A rendelet-tervezet 6.§-ához: 

 

A szakasz az utcabútorokra vonatkozó szabályokat állapítja meg. 

 

A rendelet-tervezet 7.§-ához: 

 

A szakasz az egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különös szabályok között 

tartalmazza a közművelődési célú hirdetőoszlop létesítésére, az információs célú berendezés 

és a más célú berendezés használatára irányadó szabályokat. 

 

A rendelet-tervezet 8.§-ához: 

 

A szakasz a reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésére, létesítésére vonatkozó 

követelményeket tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet 9.§-ához: 

 

A szakasz a közművelődési célú hirdetőoszlop elhelyezésére, létesítésére és használatára 

vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

 

A rendelet-tervezet 10.§-ához: 

 

A szakasz utaló szabály alkalmazásával az építési reklámháló szabályait rögzíti. 

 

A rendelet-tervezet 11.§-ához: 

 

A szakasz a településképi bejelentési eljárás helyi szabályaira való hivatkozást tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet 12.§-ához: 

 

A szakasz a településkép-védelmi bírság mértékére, kiszabásának és behajtásának módjára 

vonatkozó helyi szabályokra való utalást tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezet 13.§-ához: 

 

A szakasz a választási plakát elhelyezésével összefüggésben a korábbi szabályozással 

megegyező tartalmú rendelkezést tartalmaz. 

 

 A rendelet-tervezet 14.§-ához: 

 

A szakasz a rendelet hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket 

tartalmaz. 

 

 



 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és annak mellékletét képező 

rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Kecskemét, 2017. október 12. 

  

 

 

 

 Gaál József

 alpolgármester 



 

 

előterjesztés 1. melléklete 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP  

 

a reklámok és plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

 

 

1. Társadalmi hatások: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági hatása nincs, csekély mértékben 

érintheti az önkormányzat költségvetését. 

 

3. Környezeti hatások: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása a vizuális környezetszennyezés csökkentésén keresztül 

várhatóan pozitív hatást gyakorol az épített környezet minőségére. 

 

4. Egészségi követelmények: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A korábbi szabályozás felülvizsgálata, illetve a helyi rendelet megalkotása a módosított 

településkép védelemről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének jogszabályi kötelezettsége. Annak elmaradása egyrészt mulasztásos 

törvénysértést idéz elő, másrészt az a településképi helyi szabályok törvényes betartását 

veszélyezteti. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: 

 

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

rendelkezésre állnak. 

 


