Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja és hatálya
(1) E rendelet célja Csökmő nagyközség településképének védelme érdekében a település területén
elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük
módjának szabályozása.
(2) E rendelet hatálya Csökmő nagyközség 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, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is
–, aki Csökmő nagyközség a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot tesz közzé,
reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen
céllal felületet alakít ki.
2. §
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1. Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, helyiségegyüttes)
nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat;

2. Címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla;
3. Hirdető-berendezés, minden olyan reklám-, információs- és hirdető-, valamint reklámhordozásra
alkalmas berendezés; melynek felületén nem a településkép védelméről szóló törvény 11/F. § 3.
pontja szerint meghatározott reklám van;
4. Üzletfelirat: Kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet magába foglaló
építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, melynek hossza
legfeljebb 1,2 - 2,0 m közötti, magassága 60 cm, vastagsága 10 cm lehet.

II. Fejezet
Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok
3. §
Csökmő nagyközség közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről
szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a
településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) 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.

5. §
(1) Cégtáblát, hirdető-berendezést a környezettel összhangban, úgy kell elhelyezni, hogy az ne
akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű
használatát, ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési
veszélyhelyzetet, és ne akadályozza a térfigyelő kamerarendszer működését.
(2) Az épületeken legfeljebb 2 m2 felületű cégtáblák, hirdető berendezések helyezhetők el. Összes
felületük nem haladhatja meg az érintett homlokzat vagy tető felületének a 20%-át.
(3) A közterületeken a hirdető berendezés, illetőleg a reklám:

a.) magassága legfeljebb 2,0 méter lehet,
b.) felülete nem lehet 3,0 m2-nél nagyobb. A felület meghatározásánál az egymástól 3,0 m-nél nem
távolabb fekvő hirdető berendezések együttes felületét kell figyelembe venni.
(4) Cégtábla, hirdető-berendezés csak úgy helyezhető el, hogy a közúti közlekedés űrszerelvényét
ne érintse. Világító berendezések kizárólag a közlekedésbiztonsági szabályok betartása mellett
helyezhetők el.
(5) Üzletenként legfeljebb 1 db cégtábla, 1 db címtábla (a cég-és címtábla összevonható) és 1 db
cégér helyezhető el, kivéve a saroképület esetét, amikor a sarkon elhelyezkedő üzlet esetében
közterületenként egy-egy cégér helyezhető el.
(6) A közterületen álló pavilonokon rendeltetési egységenként egy darab üzletfelirat elhelyezése
megengedett.
a) Reklám- és hirdető-berendezést elhelyezése nem megengedett
aa.) útpálya területén vagy útpálya felett,
ab.) közúti jelzésen, vagy annak tartóelemén.
b) Reklám- és hirdető-berendezés elhelyezése nem megengedett a közösségi közlekedési eszközök
megállójában létesített utasváró pavilonokkal szerkezetileg egybefüggő, változó tartalmú hirdetések
elhelyezésére szolgáló, egy- vagy kétoldalas, általában világító hirdető-berendezések kivételével
ba.) kijelölt gyalogos átkelőhely, ill. útkereszteződéstől 5 m-en belül,
bb.) közösségi közlekedési eszközök megállójától 5 m-en belül.
(7) Nem megengedett reklám- és hirdető-berendezés elhelyezése emlékműveken és köztéri
műalkotásokon.
(8) Reklámhordozó céljára szolgáló utánfutó közterületen nem helyezhető el.
(9) A kihelyezett reklám- és hirdető-berendezésen tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell
tüntetni a tulajdonos nevét és székhelyét vagy címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges
változásoknak megfelelően a feliratot haladéktalanul módosítani kell.

III. fejezet
Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól
6. §
A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó országos
rendelkezésektől az alábbi estekben évente összesen 12 naptári hét időtartamra el lehet térni:

a) építési reklámháló kihelyezése, kizárólag építési tevékenység időtartamára, bármely települési
területen megengedett, valamint
b) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges
reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése bármely települési területen
megengedett.

Záró rendelkezések
7. §

Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.

/:Nagy Tibor s.k./
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. október. 31. napján

Fülöpné dr. Kerti Judit
mb. jegyző
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