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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2017. október 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető-és 

reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 7/2009.(I.30.) 

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, a mellékelt 25382-1/2017. számú 

közgyűlési előterjesztés-tervezetet megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. október 13. 

 

 

 Gaál József 

 alpolgármester 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……./2017. (X.25.) ÉMB. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető-és reklámberendezések, 

valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 7/2009.(I.30.) önkormányzati 

rendelete hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

Az Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Gaál József Alpolgármester 25382-4/2017. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
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Tárgy:  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető-és 

reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 7/2009.(I.30.) 

önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 

  

 

Az előterjesztést készítette:   dr. Mayer Endre aljegyző 

 

      dr. Boros Anita 

      csoportvezető 
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Dr. Határ Mária 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  

ALPOLGÁRMESTERE  

 

 

25382-1/2017. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. október 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető-és 

reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 

7/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről és a tárgyban új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

 

 

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. 



 

 

  

TERVEZET 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

 

…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 

 

a reklámok és plakátok elhelyezéséről 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

12.§ (2) bekezdés g)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

a  13.§-a tekintetében a  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144.§ (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi-és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Értékmegőrzési Bizottság véleményének kikérésével a következőkert rendeli el 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

 

(1) E rendelet hatálya Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén a közterületen, a 

közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, 

plakát elhelyezésére terjed ki. 

 

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki 

vagy amely az (1) bekezdésben meghatározott területen, ingatlanon reklámot, plakátot tesz közzé, 

reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, plakátot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy 

ilyen céllal felületet alakít ki. 

 

 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. §  

E rendelet alkalmazásában: 

 



 

 

1. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete legfeljebb 

118 cm x 175 cm és legfeljebb 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas 

felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik; 

2. CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, 

amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- vagy fólia- alapú, nem ragasztott, hátulról 

megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen 

méretű digitális kijelzővel rendelkezik; 

3. információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az 

információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú 

eszköz és CityBoard formátumú eszköz; 

4. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való 

közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely 

falra vagy más felületre, két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely 

építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét; 

5. közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a 

reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel 

közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre; 

6. más célú berendezés: az ülő- és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a 

reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi 

illemhely; 

7. településképi szempontból meghatározó terület: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 16/2017.(IX.21.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tr.) 3. mellékletében meghatározott terület; 

8. Történeti Főtér: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 6/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében megjelölt terület. 

 

 

 

3. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről látható 

magánterületen 

 

3. § 

 

Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben tiltott, vagy nem 

szabályozott reklám közzététele. 

 

4. § 

 

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg 

hátrányosan. 

 

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el. 

 

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és 

közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el. 

 

(4) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó 

nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú 

berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési 

reklámhálóra. 

 

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, 

statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók. 

 



 

 

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. 

 

(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés 

kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem 

alkalmazható. 

 

 

 

4. Reklám közzététele meghatározott egyes területeken 

 

5. § 

 

(1)  Településképi szempontból meghatározó területen reklám elhelyezésére vonatkozó helyi szabályokat 

a Tr. 13.§ (1) bekezdése tartalmazza. 

 

 

(2) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a Tr. 1. mellékletében lehatárolt 

helyi területi védelemmel érintett területeken. 

 

 

5. Az utcabútorokra vonatkozó szabályok 

 

6. § 

 

 

(1) Az utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban elhelyezett CityLight formátumú 

eszköz kivételével – nem helyezhető el. 

 

(2) Utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének 

legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve 

a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra. 

 

 

 

 

6. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különös szabályok 

 

7. § 

 

 

(1) Az 1. mellékletben meghatározott közművelődési intézményekkel, intézményegységekkel megegyező 

számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám 

közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.  

 

(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ 

közlésére létesíthető: 

 

a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk; 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás 

nyújtása; 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk. 

  



 

 

(3) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám 

közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt kell 

tartalmazzon. 

 

(4) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló 

berendezést. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra. 

 

 

7. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények 

 

8. §  

 

(1) Közterületen reklám, plakát reklámhordozón  

 

a) horgonyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön; 

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött; 

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben; 

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;  

e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú 

utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem 

helyezhető el. 

 

(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró kivételével a reklám, plakát elhelyezésére szolgáló 

reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult. 

 

 

 

8. Közművelődési célú hirdetőoszlop  

 

9. § 

 

(1) A Történeti Főtér területén nem helyezhető el közművelődési célú hirdetőoszlop. 

 

(2) Az 1. mellékletben meghatározott közművelődési intézmény a polgármesterhez benyújtott, a 

településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti 

közművelődési hirdetőoszlop létesítését.  

 

(3) A közművelődési intézmény, amennyiben egyedül kíván közművelődési célú hirdetőoszlopot 

használni, köteles az általa használt közművelődési célú hirdetőoszlop létesítésével és fenntartásával 

kapcsolatos költségeket viselni. 

 

(4) Amennyiben több közművelődési intézmény közösen kíván közművelődési hirdetőoszlopot használni, 

a létesítés és fenntartás költségeinek megosztására a közöttük létrejövő megállapodás irányadó. A 

létesítés és fenntartás költségeinek megtérítéséért a közművelődési célú hirdetőoszlopot használó 

közművelődési intézmények egyetemlegesen felelnek. 

 

 

9. Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól 

  

 

10. § 

 

Az építési reklámhálóra vonatkozó részletszabályokat a Tr. 13.§-a tartalmazza. 



 

 

 

 

10. Településképi bejelentési eljárás 

 

11. § 

 

 

A településképi bejelentési eljárásra a Tr. VII. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

 

11. Településkép-védelmi bírság, valamint a településképi kötelezettségek megszegése esetén 

alkalmazható bírság 

 

 

12.§  

 

A településkép-védelmi bírság mértékére, kiszabásának és behajtásának módjára a Tr. 20-21.§-ban foglalt 

szabályok irányadók. 

 

 

12. A választási plakát elhelyezésének szabályai 

 

13.  § 

 

A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései 

irányadók azzal, hogy választási plakátot nem lehet élő fára, növényzetre, műemlékre vagy helyi 

védelemmel érintett elem részét képező építményre, köztéri szobrokra kihelyezni. 

 

 

 

 

12. Záró rendelkezések 

 

14. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) E rendelet 12.§-a és az azt megelőző alcím 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 

(3) Hatályát veszti: 

 

a) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hirdető-és 

reklámberendezések, valamint hirdetmények elhelyezéséről és szabályozásáról szóló 

7/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete, 

 

b) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról 

szóló 6/2009.(I.30.) önkormányzati rendelete 4.§ (8) bekezdése. 

 

 



 

 

Kecskemét, 2017. október 26. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia     dr. Határ Mária 

polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

1. melléklet a …/2017. (… …) önkormányzati rendelethez 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékességi területén működő közművelődési 

intézmények, intézményegységek 

 

Közművelődés: 

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Múzeumok: 

1. Bozsó Gyűjtemény 

2. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeuma 

3. Katona József Emlékház 

4. Kecskemétfilm Kft.- Kecskeméti Rajzfilmstúdió 

5. Kecskeméti Katona József Múzeum 

6. Cifrapalota Kiállítóhely 

7. Magyar Naiv Művészek Múzeuma 

8. Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény 

9. Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely 

10. Kecskeméti Planetárium 

11. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet 

12. Leskowsky Hangszergyűjtemény 

13. Magyar Fotográfiai Múzeum 

14. Nemzetközi Kerámia Stúdió 

15. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely Gyűjteménye 

16. Népi Iparművészeti Gyűjtemény 

17. Tudomány és Technika Háza 

 

Színház, könyvtár: 

1. Ciróka Bábszínház 

2. Katona József Színház  

3. Kelemen László Kamara Színház 

4. Ruszt József Stúdió Színház 

5. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 

 

 

 

 

 
  

  
  

 
  
  

  


