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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2017. szeptember 29-én megtartott soron kívüli nyílt 
ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:  Fialka György   polgármester 
  Havrilla Sándorné  alpolgármester  

Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné  képviselő 

Varjasi Ferenc   képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
 
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző 
   Berényi Veronika   kirendeltségvezető 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a soron kívüli nyílt ülésén megjelent megválasztott 
képviselő hölgyeket, urakat, Jegyző Urat! Az ülésen megállapítom, 6 fő képviselő és a 
polgármester jelen van, határozatképesek vagyunk. A soron kívüli ülésen a meghívóban 
szereplő két napirendi pontra teszek javaslatot. Kérem, aki elfogadja a napirendet, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 7 igen szavazattal a testület elfogadta a napirendi 
pontra tett javaslatot. 
 
217/2017./(IX.29.) határozat 
napirendi pont elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat egyhangúlag elfogadta a 2017. szeptember 29-ei soron kívüli 
ülés napirendjére tett javaslatot. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 
 

I. Napirend 
Javaslat a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotására 

 
Fialka György polgármester: A rendelet-tervezetünk előterjesztését az október 1-jén 
életbelépő határidő mellett az is indokolja, hogy a településképi bejelentési eljárás 
szabályairól szóló helyi jogszabály megalkotása által a tevékenységi körök fokozottabb 
ellenőrizhetősége miatt javulhatna a községképünk. A településképi bejelentési eljárás nem az 
engedélyezési eljárásokat megelőzően jelenik meg, hanem az építésügyi hatósági 
engedélyhez, valamint egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek 
vonatkozásában biztosít a polgármesternek eszközt arra, hogy befolyásolhassa a település 
képét. A törvény alapján ezeknek a rendeleteknek a megalkotása nem csupán lehetőség, 
hanem kötelezettség. 
Az eljárás részletes szabályait az önkormányzati településképi rendeletben kell az alábbiakra 
is kiterjedően meghatározni: 
a) a bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenységek körét, 
b) a bejelentési eljárás részletes szabályait [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 26/B. § (1) bek.]. 
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Az előterjesztés és hatásvizsgálat alapján megállapítható, hogy e témakör újabb feladatot ró a 
hivatalra, természetesen a testületünkre is, hiszen a kérelem beérkezésétől számított 15 napon 
belül testületi döntést kell hozni. 
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezze aki elfogadja 
a rendelet-tervezetet. Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletét. 
 

Csépa Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

13/2017. (IX.30.) számú önkormányzati rendelete 
a településképi bejelentési eljárásról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) 
pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás alapján a törvény 6/A. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
1. A rendelet célja 

1. § 
A rendelet célja Csépa építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelme és 
igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési 
munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével –; a reklámhordozók 
tekintetében, az építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, a településképi 
illeszkedéssel követelmények érvényesítése, valamint a beépítésre, illetve a beépítésre nem 
szánt területek rendeltetésszerű használatának biztosítása, összességében az épített környezet 
rendezett és esztétikus kialakítása. 

2. A rendelet hatálya 
2. § 

(1) A rendelet hatálya Csépa közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Csépa közigazgatási területén  
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet 

végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, 
b) Csépa közigazgatási területén reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván 

elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, illetve  
c) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja. 

(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, előírásait a jelen rendeletben 
foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 

 
 

3. A településképi bejelentéshez kötött eljárások 
3. § 

(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 2. § (1) bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozóan – 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. számú mellékletében felsorolt 
építési munkák közül: 
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1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 

megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e 
tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik. 

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárócseréje, a 
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.  

3. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető 
kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 

4. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése. 
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő 

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása. 
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása. 
7. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az 

építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, figyelembe 
véve, hogy legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény is létesíthető;  

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint 
bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 
térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.  

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,  

10. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy - 2013. július 
1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező 
műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése. 

11. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,  

12. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, 
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló 
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése.  

13. Magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése. 
14. Kerítés, kerti építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 

korszerűsítése, bővítése. 
15. Közterületről látszó klíma kültéri egysége építményen való elhelyezése,  
16. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő 

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése. 
17. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával 

együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 
18. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 

m-t. 
19. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 

métert nem haladja meg. 
20. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó 

állványzat és felvonulási építmény építése. 
21. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével az erdei 

építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-
t nem haladja meg. 

22. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése. 
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(2) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó, építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló – az eltérést illetően építésügyi 
hatósági engedélyhez nem kötött – építési munkák csak településképi bejelentési eljárás 
alapján végezhetők. 

 
4. § 

(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő 
építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben 
az új rendeltetés szerinti területhasználat 
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, 
b) a korábbi rendeltetéshez képest  

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és légszennyezési) szempontból 
kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, 

bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve 
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodó-

hely kialakítását teszi szükségessé, 
c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy 

növényzetet, valamint ha 
d) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmát, azok 

biztonságát veszélyeztetheti.  
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni továbbá minden olyan esetben, amikor 

településrendezési eszköz a rendeltetés-módosítást feltételekhez köti, illetve járulékos 
beavatkozásokra vagy intézkedésre vonatkozó kötelezettséget ír elő. 

 
5. § 

(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 2. § (1) bekezdésében foglalt területekre 
vonatkozóan – 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 szerint építésügyi hatósági 
engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül 
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 

támfalára rögzített  
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, 
ab) egyedi tájékoztató tábla, 

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 
támfalára rögzített, illetve közterületen elhelyezett 

ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin 
 

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 
ca) hirdetőoszlop, 
cb) megállító tábla, 

elhelyezése esetén. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések kialakításával és 

elhelyezésével kapcsolatos szabályokat és követelményeket az Önkormányzat külön 
rendelete tartalmazza. 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések 
elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak 
a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét 
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tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével 
kerülhet sor.  

 
4. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

6. § 
(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – 

papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a 
dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  

 (2) A bejelentés tartalmazza: 
a) a bejelentő nevét, 
b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 
c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámhordozó-elhelyezés vagy 
rendeltetésváltoztatás megjelölését, 
d) a tervezett építési tevékenység, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, 
a telek helyrajzi számát, 
e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a 
reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát. 

(3) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-
műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök 
rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell 
mellékelni. 
(4) A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül hatósági 
határozatban 

a) a tervezett építési tevékenységet, reklámhordozó elhelyezését vagy 
rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha 
a bejelentés megfelel a 6 § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek és 
a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik 
a településképbe, megfelel a településképi követelményeknek, 
b) megtiltja az építési tevékenységet, reklámhordozó elhelyezését vagy 
rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – 
figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és 
folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 6 § (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott követelményeknek, vagy a tervezett építési tevékenység, 
reklámhordozó vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe, vagy 
nem felel meg a településképi és rendeltetésváltozás esetén a településrendezési 
eszközben foglalt követelménynek. 

(5) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett 
tevékenység folytatását. 
(6) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti 
elő. 

5. Záró rendelkezések 
7. § 

(1) Ez a rendelet a 2017. október 01. napján lép hatályba. 
(2) A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követően indult eljárások során kell 

alkalmazni. 
 
 
 Fialka György Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester jegyző 
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II. Napirend 
Javaslat a reklám elhelyezés szabályairól szóló rendelet megalkotására 
 
Fialka György polgármester: Az Országgyűlés 2017. szeptember 19-én elfogadta a 
törvényjavaslatot, amely szerint a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi 
rendelet elfogadásának határidejét 2017. október 1-ről 2017. december 31-re módosítja. 
Önkormányzatunk a reklámok, reklámhordózók és cégére elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelettel nem rendelkezik, 
ezért kötelező megalkotnunk a településképi rendelet elfogadása előtt. 
A reklám elhelyezés díjára tekintettel javaslom a közterület használat rendeletünk vonatkozó 
paragrafusait alkalmazni. 
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, kézfelnyújtással jelezze aki elfogadja 
a rendelet-tervezetet. Megállapítom 7 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletét. 
 

Csépa Községi Önkormányzat 
14/2017.(IX.30.) önkormányzati rendelete 

a reklám elhelyezés szabályairól 
 

Csépa Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 2. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. A rendelet hatálya 
1.§ 

 
(1) A rendelet hatálya Csépa Község közigazgatási területén reklámhordozók útján folytatott, 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben 
meghatározott gazdasági reklám, valamint egyéb hirdetményezési tevékenység kapcsán 
közterületi kihelyezésre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre, aki/amely a község közigazgatási területén közterületen 
hirdetményt helyez el. 

 
(3)E rendelet hatálya alól kivételek: 
a) a KRESZ hatálya alá tartozó táblák, feliratok, jelzések, 
b) közlekedési állomások, megállóhelyek táblái, feliratai, 
c) Európai Uniós projekt táblája, amelyet más jogszabály kötelezővé tesz 
d) településrészek, közterületek és lakások névtáblái és a házszámok, 
e) a Polgármesteri Hivatal és az intézmények címeres táblái 
f) biztonsági (balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi, stb.) táblák, feliratok, 

jelzések, 
g) választási plakátok és hirdetések, 
h) önkormányzati hirdetmények. 
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i)1 cég adatait tartalmazó, más jogszabály által megkövetelt, A4 méretnél nem nagyobb 
tábla. 

2. Értelmező rendelkezések 
2.§ 

A rendelet alkalmazásában: 
1.)  Használatba adó: Csépa Község Önkormányzata nevében a polgármester. 
2.) Reklámcélú közterület használat: közterületen, illetve közterületről érzékelhetően 

reklámhordozó, reklámfelület, hirdetmény elhelyezése. Reklámcélú közterület 
használatnak minősül, ha a nem közterületen lévő reklámhordozó, vagy bármely 
tartozéka közterületre kinyúlik vagy a közmű-felépítmény talajszint feletti 
műtárgyának burkolatán (villamos-, gáz-, víz-, telekommunikációs berendezésen, 
csatlakozó elosztó szerelvényen, szekrényen, egyéb épített házas felépítményen, 
mint másodlagos funkciójú reklámhordozón), a közterülettel közvetlenül határos 
építményeken, épületeken gazdasági reklám elhelyezés történt vagy történik. 

3.) Gazdasági reklám: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló törvényben meghatározottak szerinti fogalom (továbbiakban: 
reklám). 

4.) Önálló hirdető-berendezés: minden olyan reklámhordozó és reklámfelület, 
függetlenül annak tartalmától, elhelyezkedésétől (közterületen vagy közterülettel 
határosan), amelyet közterületről érzékelni lehet. 

5.) Reklámhordozó: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól szóló törvényben meghatározott szabadtéri reklámhordozó. Háttér 
nélküli reklámhordozó beszámítandó felülete a betűk, illetve ábrák konvex 
befoglaló formájának területe, beleértve a betű- és sorközöket is. 

6.) Reklámfelület: reklámhordozó felülete vagy reklám közzétételére alkalmas egyéb 
felület.  

a.) Cégér: az épület, építmény, helyiség (helyiség együttes) rendeltetésére, 
jellemzésére, tulajdonosára, üzemeltetőjére - az általa folytatott mesterségre, 
tevékenységre utaló, azt megjelenítő, a homlokzatra merőlegesen elhelyezett, 
természetes anyagból készült (pl.: fa, fém, üveg, stb.) feliratos, rajzos vagy figurális 
épülettartozék, amely az 1 m2 -t nem haladja meg. A homlokzatra merőlegesen 
elhelyezett, de műanyagból készült, kívülről vagy belülről megvilágított 
reklámhordozó nem minősül cégérnek (fényreklám). 

b.) Cég- és címtábla, cégfelirat: az ipar, kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás 
célját szolgáló helyiség, helyiség együttes és egyéb intézmény nevét és az ott folyó 
tevékenységet feltüntető, legfeljebb 2 m2 nagyságú tábla közvetlenül a bejárat feletti 
vagy melletti homlokzatrészen. 

c.) Épületi transzparens: nem közterület felett, hanem adott építményen kifeszített, 
írásos vagy képi információt tartalmazó hirdető-berendezés. 

d.) Fényreklám: állandó vagy változó tartalmú hirdetmények elhelyezésére 
alkalmas, belülről vagy kívülről megvilágított reklámhordozó. 

e.) Hirdetőoszlop: állandó vagy cserélhető felületű (változtatható, átragasztható), 
oszlopszerű vagy oszlopon elhelyezett, helyhez kötött reklámhordozó. 

f.) Megállító tábla: nyitvatartási idő alatt az üzletek elé a közterületre kihelyezett 
mobil hirdető-berendezés. 

g.) Alkalmi rendezvény, esemény, megnyitó mobil reklámhordozón történő 
reklámozása: Üzleti és szolgáltató egységek, szolgáltatást végző 
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vállalkozások rendezvényeinek, azok megnyitásának közzététele, hirdetése, 
reklámozása továbbá civil és egyéb szervezetek rendezvényeinek, 
eseményeinek hirdetése mobil hirdető-berendezés útján, melynek 
reklámozási időtartama a rendezvény időtartamával együtt nem haladja meg 
a 10 napot. 

h.) Óriásplakát: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről 
látható, 2,5 m2 vagy annál nagyobb felületű építmény. Óriásplakátnak 
minősül a 2,5 m2-en vagy azt meghaladó felületen több külön álló részből (a 
képkocák nem illeszkednek szorosan) összefüggő képet alkotó reklám is.  

i.) Reklámfelületű védőháló: az építkezéseknél az állványzat előtt függőlegesen 
elhelyezett háló hirdető-berendezés. 

j.) Járműreklám: olyan jármű (utánfutó, platós teherautó, illetve kerékpár, tricikli 
vagy ahhoz kapcsolt bármely szerkezet), melyet a tulajdonos azzal a 
másodlagos céllal közlekedtet, hogy azon reklámhordozót helyez el. Ezen 
kategóriához tartozik az az autó, melyet a tulajdonos azzal a másodlagos 
céllal telepít le, hogy azt reklámozza, vagy azon reklámot helyez el (autó-
kiállítás). 

k.) Szendvicsember: olyan személy, aki hirdetési céllal testére erősített 
hirdetményt, reklámcélú transzparenst hordoz. 

l.) Reklámgrafika: reklámozás vagy útbaigazítás céljára szolgáló, bármely 
építési technológiával készített, alapfelületre festéssel vagy azzal rokon 
technológiával készített reklámcélú felület, grafikai mű. 

m.) Egyéb, máshova nem sorolható reklám (pl. szórólap, tájékoztató osztás) 
7.) Idejét múlt hirdetmény- és reklám: minden olyan hirdetmény, vagy reklám, amely 

meghatározott időpontokhoz, évszakokhoz kapcsolódó eseményekről, 
rendezvényekről, akciókról, stb. nyújt tájékoztatást, vagy amelynek 
információtartalma az idő múlása következtében aktualitását és célját vesztette és ez 
a hirdetmény tartalmából nyilvánvalóan megállapítható. 

8.) Útirányjelző tábla, út mellett elhelyezett kereskedelmi információs tábla: természetes 
és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok gazdasági, 
szolgáltató, kereskedelmi tevékenységet végző telephelyének helyére vonatkozó, 
útirányt jelző, információt adó eszköz.  

9.) Hirdetmény: 
a.)  Olyan közérdekű helyi információ, amely az épület házszámát, az épületről, 

vagy az épületben történtekről közérdekű, illetve megemlékezés jellegű 
tájékoztatást, közterület, középület, településrész, helyi közszolgáltatások és 
közszolgáltató, műemlék és egyéb helyi nevezetesség megnevezését, 
irányát, térbeli elhelyezkedését, ezek térképét a közterületen tartózkodó 
természetes személyek számára megjeleníti.  

b.) Olyan művészeti, közművelődési, kulturális, tudományos, egészségügyi, 
szociális, jótékonysági vagy más társadalmi eseményről szóló tájékoztatás, 
amely állami, önkormányzati, alapítványi vagy más szervezet, szerveződés, 
természetes személy pénzbeli, tárgyi támogatása, illetve jogi és természetes 
személyek térítés nélküli munkája nélkül nem lenne megvalósítható (pl.: 
színházi előadások, képzőművészeti kiállítások, komolyzenei koncertek 
stb.). 
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c.)  Méretétől függetlenül minden, valamely más helyhez kötött vagy mozgó 
eszközre rögzíthető általában papíralapú és cserélhető közvetítő eszköz 
(plakát). 

10.) Autóbuszváró reklám: közterületen álló autóbuszváró reklámhordozó elhelyezésére 
kijelölt, zárt reklámfelülete. 

11.) Hangos reklám: hangosító berendezés használatával történő reklámcélú közterület-
használat. 

12.) Reklámzászló: építményen vagy talajszinten tartóoszlopban elhelyezett zászló, 
melynek felirata, festése, megjelenése valamely tevékenységre, termékre hívja fel a 
figyelmet. 

 
 

3. Az elhelyezésre vonatkozó előírások 
3.§ 

(1) A reklámelhelyezésnél az alábbi szempontok veendők figyelembe: 
a) a reklámeszköznek a meglévő épített és természetes környezetbe, valamint a 
településképbe illeszkedése, 
b) az építményen elhelyezett reklámeszköznek az építmény karakteréhez, színezéséhez, 
arányrendszeréhez igazodása, 
c) egységes épülethomlokzaton, kerítésen, támfalon, tűzfalon elhelyezett reklámeszköznek 
más reklámeszközzel és az építménnyel való összhangja. 
(2) Amennyiben a reklámelhelyezés építésügyi hatósági engedély vagy településképi 
bejelentés igazolása alapján történhet, úgy a reklámeszköz környezetbe illeszkedését az 
elhelyező az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemhez vagy a településképi 
bejelentéshez mellékelt építési-műszaki tervdokumentációhoz csatolt látványtervvel mutatja 
be. 
(3) Új reklámeszköz építése, meglévő reklámeszköz felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása a jogszabályok keretei között – az e rendelet, 
valamint a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően – az építésügyi hatósági eljárásra 
vagy a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályok alapján végezhető. 
(4) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: helyi 
településképi rendelet) meghatározott eseteken túl településképi bejelentési eljárás 
lefolytatásával helyezhető el. 
a) molinó, kivéve a 28. § (1) bekezdés l) pont és a 29. § (4) bekezdés szerinti esetben, 
b) reklámeszköz víztornyon a településkép helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározott helyi egyedi védelem alatt álló épületeken, 
c) falfestés, valamint 
d) 2 m2-nél nagyobb reklámeszköz a 29. § (3) bekezdés a) és b) pont szerinti esetben. 
(5) Településképi bejelentési eljárás nélkül, a főépítész hozzájárulásával helyezhető el 
a) a 17. § (3) bekezdés szerinti megállító reklámeszköz, 
b) az önkormányzati fenntartású intézmény, az Önkormányzat többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaság vagy az ilyen gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társaság által szervezett nemzetközi, országos eseményre vonatkozó reklám, valamint az 
Önkormányzat támogatásával megvalósuló nemzetközi, országos különösen meghatározó 
eseményre vonatkozó reklám, valamint 
c) rendezvény esetén a rendezvény támogatójának, szponzorának reklámozására szolgáló 
reklámeszköz kizárólag a rendezvény területén elhelyezett színpadon, mobil lelátón, a 
rendezvény területén és a község területén elhelyezett kivetítőn, és a rendezvény területét 
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lehatároló korláton, kordonon a rendezvény időtartama alatt és a rendezvényt megelőző és 
követő 2 órán át. 
(6) Településképi bejelentési eljárás nélkül és a főépítész hozzájárulása nélkül helyezhető el 
a) árubemutató eszköz, 
b) megállító reklámeszköz, kivéve az (5) bekezdés a) pont szerinti esetet, 
c) hirdetmény az Önkormányzat által biztosított ingyenes hirdetőeszközön, 
d) rendezvény, vásár időtartama alatt a pavilonon, vásári sátoron az árusítással összefüggő, az 
árusítás profiljába illő, saját termékről és az üzletről szóló reklám. 
 (7) Az egyébként építésügyi hatósági engedély, településképi bejelentés és főépítészi 
hozzájárulás nélkül elhelyezhető reklámeszközt a főépítész hivatalból vagy kérelemre 
bármikor felülvizsgálhatja. 
(8) Amennyiben a főépítész felülvizsgálat során megállapítja, hogy a reklámelhelyezés nem 
felel meg a rendelet által előírt szempontoknak, úgy településképi kötelezési eljárás 
folytatható le. 
(9) Hirdetmény településképi bejelentési eljárás nélkül és bérleti szerződés nélkül helyezhető 
el. 
(10) Hirdetmény kizárólag a hirdetmény elhelyezésére szolgáló berendezésen helyezhető el. A 
hirdetmény elhelyezésekor keletkező hulladék eltávolításáról – a köztisztasági szabályok – 
betartásával az gondoskodik, aki elhelyezte, ha az elhelyező nem ismert, az, akinek érdekében 
a hirdetményt elhelyezték. 
 

4. Az eltávolításra vonatkozó előírások 
4.§ 

(1) A megszűnt üzletek, intézmények, vállalkozások, stb. reklámhordozóit elsősorban a 
kihelyező, ha a kihelyező szűnt meg, akkor az köteles lebontani, akinek az érdekében a 
kihelyezés történt, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa. 

(2) A reklámhordozó folyamatos karbantartása a reklámhordozó tulajdonosa és a hirdetmény 
közzétevője egyetemleges feladata és kötelessége, ennek megtörténtét a használatba 
adó ellenőrzi. Amennyiben a karbantartást a kötelezettek elmulasztják, és ezen 
kötelezettségnek felszólításra sem tesznek eleget, a közterület tulajdonosa 
(továbbiakban használatba adó) a kötelezettek költségére és veszélyére a 
reklámhordozót elbontja. 

(3) A használatba adó eltávolítja azokat a közterületen lévő reklámhordozókat és 
hirdetményeket  
a.) amelyek létesítésére, fenntartására vonatkozóan nincsen érvényes és hatályos 

közterület-használati szerződés, vagy 
b.) amelyekre vonatkozóan a rendelet szerinti közterület-használati díjat nem fizetik 

meg 
c.) amelyek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátjairól 

szóló jogszabály szerint tiltott tartalmú hirdetmények. 
(4) A használatba adó a felszólításában megjelölt 15 napos határidő eredménytelen elteltét 

követően a reklámhordozó tulajdonosának költségviselése mellett és veszélyére 
eltávolíttathatja a közterületen lévő (3) bekezdés szerinti reklámhordozókat. Ugyanez 
irányadó az idejét múlt hirdetmények esetében is. 

 
5. Eljárási szabályok 

5.§ 
 (1) Közterület-használati bejelentés nélkül létesíthető reklámhordozók: 



12 

 

a.) érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező és ténylegesen is működőképes, önjáró 
gépjármű eredeti, át nem alakított felületének (karosszériájának) fóliázás vagy 
festés révén reklámhordozóként történő felhasználása, 

 (2) Közterület -használati bejelentés alapján létesíthető reklámhordozók: 
a.) a közforgalom céljára átadott magánterületeken, illetve állami tulajdonú területeken 

való elhelyezés esetén. A tulajdonosi hozzájárulást a kérelmező csatolja a 
beadványhoz. Ebben az esetben az önkormányzat részére közterület-használati 
díjat nem kell fizetni. 

(3) Az önkormányzati reklámhordozókra a 2.§ 9.) pontjában szereplő hirdetmények díjmentes 
kihelyezése kérelemre, a polgármester engedélyével történhet. A mentességi kérelem 
elutasítása esetén a használatba vevőnek a közterület-használatának szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározott díjat kell megfizetni. 

(4) A közterület-használati kérelem vagy bejelentés mellékleteként csatolni kell az elhelyezést 
bemutató fotót, fotómontázst vagy látványtervet, valamint alkalmi rendezvény 
reklámozási szándéka esetén beméretezett helyszínrajzot a reklámhordozó függőleges és 
vízszintes méretének megadásával. 

 
6.§ 

 (1) Reklámcélú közterület-használat esetén a rendelet előírásait a közterület használatának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelettel együtt kell alkalmazni. 

 (2) A használatba vevő a tulajdonosi hozzájárulást és a közútkezelői hozzájárulást a nem 
építési engedélyköteles reklámhordozónál és reklámfelületnél a reklámcélú közterület-
használati szerződés megkötése előtt köteles megkérni.  

(3) Az építési engedély vagy építésügyi hatósági bejelentés köteles reklámhordozók, 
reklámfelületek esetén a reklámcélú közterület-használati szerződés csak a jogerős építési 
engedély vagy az építésügyi hatósági bejelentést tudomásul vevő igazolás birtokában 
köthető meg. 

(4) Európa parlamenti képviselőválasztás, országgyűlési képviselőválasztás, helyi 
önkormányzati képviselőválasztás, valamint országos és helyi népszavazás esetén a 
választási kampány időszakában a közterületen elhelyezésre kerülő hirdető-
berendezésekre az erről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni. 

 
6. A használati jogviszony legfontosabb tartalmi elemei 

7.§ 
 
(1) A közterület használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásai mellett 

jelen rendelet szerinti szerződéskötésre a használatba adó részére történő közterület-
használati díj megfizetése ellenében kerülhet sor. 

(2) Reklámcélú közterület-használat esetén fizetendő díjakra a közterület használatának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltakat kell alkalmazni 

(3) A díjfizetés alapja a reklámfelület hasznos felülete, hangos reklám esetén a közzététel 
időtartama.  

(4) Ha a reklámcélú közterület használat bármely okból megszűnik, akkor használatba vevő 
köteles saját költségén az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani. 

(5) A reklámcélú közterület használat közös megegyezéssel, közérdekből, vagy 
városfejlesztési okból megszűntethető. Ilyen esetekben az igénybe nem vett időre 
befizetett közterület-használati díj a használatba vevőnek visszajár. 

(6) A használatba vevőt megilleti a reklámcélú közterület-használati szerződésben 
meghatározott időtartam lejárta előtt az azonnali hatályú felmondás joga, ha a használatba 
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adónak felróható okból a közterületet nem tudja a szerződésben rögzített célra és módon 
használni. Az igénybe nem vett időre befizetett közterület-használati díj a használatba 
vevőnek visszajár, a használatba adó részéről felmerülő költségek levonása nélkül. 

(7) A közterület-használat díjának megállapítása során a hónapban meghatározott alapdíj 
esetén minden megkezdett 30 nap és m2 egésznek számít. 
A használatba adó elbírálás alapján az éves vagy azt meghaladó időtartamú szerződések 
esetében változtathat a fizetési feltételeken, amelyet a közterület-használati szerződés 
módosításával rögzít. 

(8) Az Európai Uniós projektek táblája után, amelynek kihelyezését a támogató kötelezővé 
teszi, közterület-használati díjat nem kell fizetni. 

(9) Az egyes körzetekhez tartozó közterület-használati díjtételeket Csépa Község 
Önkormányzatának a közterület használatának szabályairól szóló hatályos 
önkormányzati rendeletének 2. melléklete tartalmazza. 

 
7. Záró rendelkezések 

8.§ 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt  
polgármester    jegyző 
 
 

III. Napirend 
Előterjesztést a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására 

 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző:  jogszabályi kötelezettségünkre hivatkozással javaslom, a 
képviselő testület rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát. 
Az önkormányzati rendeletben meghatározott választópolgárok száma nem lehet kevesebb a 
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt 
százalékánál.  
 
Fialka György polgármester: kérem, a rendeletünkben az  alábbi arányszámot hagyjuk jóvá: 
„A helyi népszavazás elrendeléséhez Csépa Község választópolgárainak legalább 25 %-ának 
kezdeményezése szükséges.” Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze aki elfogadja a rendelet-tervezetet. Megállapítom 7 igen szavazattal a 
testület egyhangúlag elfogadta a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletét. 
 

 
Csépa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017.(IX.30.) önkormányzati 

rendelete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséről 

 
 
Csépa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az 
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 



14 

 

CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A helyi népszavazás elrendeléséhez Csépa Község választópolgárainak legalább 25 %-ának 
kezdeményezése szükséges. 
 

2.§ 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról, a népi kezdeményezésről szóló 18/2013.(IX.26.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
               Fialka György                                                    Dr. Hoffmann Zsolt  
               polgármester                                                        jegyző 

 
 

Fialka György polgármester: a mai ülésünk bezárom, köszönöm megjelenésüket! 
 

Kmf. 
 
 

Fialka György    Dr. Hoffmann Zsolt 
                        polgármester                jegyző 


