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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

E rendeletben alkalmazásában használt fogalmak:
a) építési reklámháló: a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.)
Korm. rendelet 1.§ 19. pontja szerinti berendezés;
b) információs kiegészítő elemek: cégér, cégfelirat, üzletfelirat, címtábla, névtábla;
c) információs, vagy más célú berendezés: minden olyan berendezés (hirdetőtábla,
útbaigazító tábla, amely részben reklámnak nem minősülő információs cél- vagy egyéb
cél megvalósításával közérdeket is szolgál.

2. § (1) Reklámok, reklámhordozók kialakítása, elhelyezése a településkép védelméről
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével lehetséges.
(2) A reklámoknak, reklámhordozóknak az építmény karakteréhez, tagozataihoz,
színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lennie és még részben sem takarhatják az
épület nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét.
(3) Azokon a területeken, ahol a törvény alapján korlátozva megengedett reklám
elhelyezése
a) utasvárón, kioszkon, valamint információs vagy más célú berendezésen összesen
egy darab, legfeljebb 2,1 m² felületen lehet reklámot elhelyezni, azt ragasztás útján nem
lehet rögzíteni,
b) utasváró tetején reklám nem helyezhető el.
c) közművelődési célú hirdetőoszlop kizárólag közművelődési tevékenységet folytató
intézmény közvetlen környezetében helyezhető el.
(4) Az épületek, építmények erre a célra szolgáló portáljainak, kirakatainak üvegfelületei
mögött - az üvegmező felületének 30%-át meg nem haladó méretű, nem kirívó színezésű,
legfeljebb súrolt fénnyel megvilágított, az üvegfelülettől legalább 5 cm-rel eltartottan
befüggesztett reklám és reklámhordozó helyezhető el.
(5) Építési reklámhálót csak építési állványzatra lehet feltenni, kizárólag az építkezés
ideje alatt, az építési naplóban igazoltan.
(6) A település által támogatott kulturális programokról, rendezvényekről való
tájékoztatás érdekében reklám és reklámhordozó az alábbiak szerint helyezhető el:
a) a megtartásra kerülő rendezvényekhez kapcsolódó helyszínen, ideiglenes
elhelyezésű kioszkok, pavilonok, sátrak egy oldalfelületén,
b) a rendezvény környezetében lévő közterület – a közúti közlekedésről szóló
törvényben leírtak figyelembe vétele mellett - felett átfeszített molinón, legkorábban a
rendezvényt egy héttel megelőzően, és legkésőbb a rendezvényt követő egy hétig.

(7) Állandó elhelyezésű pavilon esetében, annak legfeljebb egyik oldala alakítható ki
reklám felületként.
(8) Utasváró esetében – az erre a célra kialakított helyen - legfeljebb egy reklámfelület
alakítható ki.
(9) Az előkertekben, a közterület és közforgalom számára megnyitott magánterület felől
látható helyen az ingatlan elidegenítésére vonatkozó hirdetés legfeljebb 1 m2 felületű
ideiglenes reklámhordozón helyezhető el.
3. § (1) Az információs kiegészítő elemek (cégér, cégfelirat, üzletfelirat, címtábla,
névtábla) méretének, kialakításának, anyaghasználatának az épület, építmény karakteréhez,
tagozataihoz, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lennie.
(2) Egy építményen, épületen megjelenő több információs kiegészítő elem
anyaghasználatának, méretének kialakításának egymással összhangban kell lenniük.
(3) Az információs kiegészítő elemek még részben sem takarhatják az épület nyílászáró
szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét.
(4) Az építményen elhelyezett, az ingatlan elidegenítésére vonatkozó hirdetés legfeljebb
0,6 m2 felületű lehet.
4. § A település területén levő épületeken, építményeken információs kiegészítő elemek
elhelyezésére az alábbi rendelkezések vonatkoznak:
a) lakóépületben vagy önálló épületben kialakított, kereskedelmi, szolgáltató, irodai,
kulturális, vendéglátó funkció esetében, a tevékenységet magába foglaló épületrészhez
kötődő, földszinti és fogadószinti homlokzaton, a nyílászárók feletti sávban, csak cégés névtábla, cégfelirat, 0,4 m2 felületet nem meghaladó cégér, egyedi címfestett tábla
helyezhető el,
b) üzemi, ipari épületeken, raktárakon csak a saját tevékenységet jelző cég- és
névtábla, cégfelirat, cégér, egyedi címfestett tábla helyezhető el.
5. §

(1) Településképi bejelentési eljárást folytat le a polgármester:
a) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében,
b) utcáról, közterületről, magánútról látható homlokzatokon megjelenő, valamint
kirakat, portál, üvegfelület mögött elhelyezett reklám-, információs kiegészítő elem
esetében,
c) utcabútorok (kioszk, utasváró, közművelődési célú hirdetőoszlop, információs,
vagy más célú berendezés) elhelyezése, beleértve a rájuk kerülő reklámhordozó
elemeket.
(2) Az eljárást e célra rendszeresített, az 1. mellékletben szereplő nyomtatványon és a
csatolt mellékletekkel lehet kezdeményezni.
6. § (1) A telepítéssel, építészeti kialakítással kapcsolatos részletes vizsgálati
szempontok:
a) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik–e a kialakult
településszerkezetbe,
b) nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek,
használhatóságát.
c) megfelel-e a település szabályozási tervének és helyi építési szabályzata
előírásainak,

d) harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező
beépítés sajátosságait,
e) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület funkcionális,
szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek,
(2) A bejelentési eljárás lefolytatása alapján a kérelem tárgyának fennmaradási
érvényessége a határozat kiállításának dátumától számítva:
a) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezés a bérleti szerződés lejártáig, vagy a
rendeltetési egység működésének befejezéséig, befejezésének időpontjáig,
b) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb a működés befejezésének
időpontjáig,
c) adventi időszakban – amely e rendelet szempontjából november 30-tól január 10-ig
tart, az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú
hirdetőberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum) kihelyezése,
homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal történő
díszítése településképi bejelentés nélkül történhet.
7. § (1) Településképi kötelezési eljárást folytathat le a polgármester a településképet
rontó cégér, hirdető-berendezés, információs elem megszüntetése és eltávolítása érdekében,
ha annak mérete, anyaga, megjelenése nem felel meg a településképi követelményeknek,
különösen, ha:
a) műszaki állapota nem megfelelő,
b) a megjelenített tartalom aktualitását vesztette, a megjelenített rendeltetés, vagy
tevékenység megszűnt,
c) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző településképi látványban idegen
elemként jelenik meg,
d) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját,
e) bejelentés nélkül helyezték el,
f) harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a
településképben.
(2) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt tájékoztatást és felhívást küld a
tulajdonosnak.
8. §

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.
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