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Budapest Józsefvá ľosi onkoľmá nyzat

ĺselő.testiilete szamara

Tisztelt Képviselő.testůĺlet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Képviselĺĺ-testĺilet a2013. decembeľ 20-ai ülésén megalkotta a reklĺímok, reklámberende-
zések és cégérek elhelyezésének szabá|yairól szóló 55/2013,(XII.20.) önkoľmányzati rende-

letet (a továbbiakban: Rendelet).

A településképi bejelentési eljĺíľások lefolytatása során, a gyakorlati tapasztalatok alapjĺín és

a Budapesti Varosrendezési és Epítési Keretszabályzatró| sző|o 47lI998. (x. 15.) Főv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: BVKSZ.) hatályon kívtilhelyezésemiaĺtpontosítás vált szükségessé
a Rendelet egyes elemeiben.

A speciális helyzetben lévő és teljes épiiletre vonatkoző reKtmrclhelyezések, reklámkoncep-
ciók normatív szabáIyozássa| nem szabályozhatôkhatékonyan, ezért eseti, tervtanácsi döntés

szĹikséges.

A Rendelet módosításában pontosításra kerülnek fogalmak és az a|ka|mazási feltételek.
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-tęstiileti tités időpontj a: 2o1-5. marcius l9. . sz. napirend

Tárgy Javaslat a ľeklámok, rek|ámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének szabályaĹ
ľól szĺóló 55t20t3. (xII.20.) iinkormánvzatĺ rendelet módositására ,

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a ľendelet elfogadástůloz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi X
Emberi Erőfoľrás Bizottság véleményezi

Hatźtr ozati j av aslat a bizottsźĘ' szźrflár a:

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az eLóterjesz-

tés megtárgyalását.
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II. A beterjesztés indoka

Az e|őtefiesztés taľgyábarl a döntés meghozataIára, va|amint a rendelet megalkotźsára a
Képviselő-testület j ogosult.

III. Dtintés célja' pénzůiryĺ hatása

A döntés céIjaamagasabb szintú jogszabá|yi változások a gyakoľlatitapaszta|atokźúvezeté-
se a Rendeletben.

A döntés pénzugyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kłirny ezet

A Képviselő-testület d<jntése az Alaptörvéĺy 32. cikk (1) bekezđés a) pontján, illetve a Ma-
gyarcrszźę helyi ĺĺnkormźnyzatairól szóló 20||, évi CLX)O(IX. tĺiľvény 42. s |. pontján és

az épített köľnyezet alakításaľól és védelméľől szóló 1997. évi LXxVil. törvény 62.$ (6)

bekezdés 2. pontjźn alapul.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő.testületet az e|őterjesztés 1. számú mel.
léklete szerinti iinkoľmányzati rendelet elfogadására.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészi Ügyosz.
tály Főépítészi Iroda, JegĺzőiKabinet Szeľvezési és Képviselői lľoda

Budapest, 2015. március 9.

Töľvényességi ellenorzés:
Danada.Rĺmán Edĺna

jegĺző
nevében és megbízásábó|

Áľl lĺ)/rq/ (\/
dr. Kocsis N ĺáLté ą.

polgáľmesteľ 'p(' 
.

4,r,.ĺ

vlłlÁl^,evl,kl^
Dľ. Kovácś Gabľiella

aljegyző
ŻÜi5 ił .i'l Í Ü.



előterjesztés 1. szrĺmú melléklete

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefoáľos Onkormányzata Képvĺselő-testiiletének
... ĺ2015. (...) iinkorm ányzati rendelete

a reklámok, reklámberendezések és cégéľek elhelyezésének szabályairól szólĺí
55 12013. (xII.20.) iinko rmányzati rendelet módo sításáľól

Budapest Fővaros VIII. Kerület onkormányzat Képviselő-testtilete az 'Ą|aptiorvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatźlrozottjogalkotási hatáskörében) az épített kömyezet ala-

kításaľól és védelméről szóló |997. évi LXXVIII. törvény 62. $ (6) bekezdés 2. pontjában
kapott fęIhata|mazás a|apján a telepiiléskép védelme érdekében a következőket rendeli el:

l.s A ľeklámok, reklĺímberendezések és cégérek elhelyezésének szabéiyairől szóló
5512013,(XII.20.) önkormanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. $ (1) bekezdés a)

pont címe helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,a) Reklámberendezések általános típusai''

2.$ A Rendelet 3. $ (1) bekezdés a) pontjának am) alpontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:

,,am)Rek1iímmo1inó: építményen, vagy építmények közott kifeszített, arryagllasznźiatá-
tól és telítettségétől fiiggetlenül, ideiglenes ľeklámberendezés.

3.$ A Rendelet 3. $ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,b) Cégéľek: valamely tevékenység jelképeként haszĺtĺ|t, a vá||a|kozásban folýatott te-

vékenységre utaló jelkép.''

4.s A Rendelet 3. $ (1) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép.

,,bđ) Totemoszlop: egy vagy tijbb az ingatlanon talźlhatő vállalkozás cégérét vagy cég-

tábIźLjźLt tarta|maző, toronyszeľĹĺ reklłímberend ezés.,,

5.s A Rendelet 3. $ (1) bekezdés b) pontja az aIábbi be) alponttal egészül ki
,,be) Cégzźtszló: egy vállalkozás nevét, Iogojźtt, funkcióját, az a|apitás évét tartalmazha-
tó, a vállalkozást magában foglaló épületen létesített zász|ő (aĺyaghasznźiattőI fiigget-
lenül)."

6.s A Rendelet 4. $ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

,,(2)A Reklámnak tarta\maznia kell a ľeklámelhelyezésre vonatkozó hatósági igazolźs
számź'ŕ..,,

7.s A Rendelet 5. $ (1) bekezdés helyébe a kovetkező renđelkezés lép.

,,(1) Reklám elhelyezése csak az építéstiggyel összefiiggő egyes helý önkotmźnyzati
hatósági eljárások ľészletes szabźiyaitól szóló önkormányzati rendeletben meghatáĺo-
zott településképi bejelentési eljaľás lefolýatását követően lehetséges. Ezt a szabä|ý
nem kell a|ka|mazni az egy hónapnál rövidębb ideig kinn lévő cserélhető reklám elhe-

Iy ezéser e, amely citýi ght beľendezésen vagy hirđetőoszlopon kerül elhelyezésre.''

8.s A Rendelet 6. $ (7)-(9) bekezdéselĺkel egészülki.
,,(7)Uj épület építésénél, meglévő épület tLtalakítźLsźLnál, funkcióvźitásźnźi, homlokzati
felujításánál az intézméĺyek, szewezetek cégéreinek, hiľdetőtźtb|áinak méretét és elhe-

|yezését a homlokzattal egytitt kell reklám elhelyezési koncepcióterv alapján kialakítani.
Utólagosan cégét vagy hirdetőtáb|a a málr kialakított homlokzat architekturźúát figye-
lembe véve, e koncepciótervnek megfelelően helyezhető csak el.



(8) A műemléki jelentőségú területeken és a főútvonalak mentén 2 m,-tmeghaladó mé-
retú hirdetés, reklámhordozó az épületek közterületrő| |ź./rhatő homlokzati falfeltiletein
vagy kerítésein nem helyezhetők el. Kivételt képeznek az Ęijlet portálszerkezetén beliil
elhelyezett reklámberendęzések.
(9) A meghatáľozott méretektől eltérni kjzźrő|ag az epu|et homlokzati rendszerébe il-
leszkedően, az ezt igazoIő, a teljes épület homlokzatát bemutató, településképi bejelen-
tési eljárás keretében hozott dĺintésben elfogadott, a kerületi teManács által elfogadott
ľeklám-elhelyezési koncepcióterv alapjźn lehet. Az eltéľés méľtéke a rendeletben meg-
határozottméretekhez képest maximum négyszeres lehet.''

9.s A Rendelet 8. $ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Épületek közterĹilę'trő||átható ftildszinti homlokzatainak legfeljebb a |5oÁ-źnhe-
|yezheto el reklámberendezés. A szźtmításnál a falsíkra meľőleges cégérek és cégtáblak
figyelmen kívül hagyhatők,"

10.sA Rendelet 9. $ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Tilos reklámberendezést elhelyezni zöIdfeIületeken, növényzeten, emlékműveken,
szobrokon' telefonfülkén, közmúbeľendezéseken, utcabútoron, villanyoszlop felületén,
ereszcsatornán, játszőterek berendezésein, kerítésen, telekhatáron vagy telken felállított
módon.''

11.$A Rendelet 10. $ (b) bekezdés helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:

,,@) Építési védőhálón reklámberendezés, az épi|et legalább egy homlokzatźnak egý-
dejűleg töľténő felújítása esetén, a közterületrő| Iźlthatő homlokzat előtti építési á||vány-
zaton, a felújítás ideje alatt helyezhető el. A reklámcélú felület egy egységes képben
összefogottan' egy hirdetést, reklámot és a felújításra vonatkoző tájékoztatást tartalma-
zőan je|eníthető meg. A reklámcélú feltilet mértéke legfeljebb az adott homlokzat felü-
letének 60oÁ-a lehet, de nem ha|adhatja meg homlokzatonként a 400 m2-t. Akkor he-
Iyezheto el reklámcélú felület, ha a védőhá|őn az épület végleges homlokzati rĄzais źtb-

rázoIásta keľül. Az elhelyezés ídotartama legfeljebb 3 hónap, mely indokolt esetben, ké-
relemľe egyszeri alkalommal további 3 hónappal meghosszabb ithatő.,,

12.sA Rendelet 10. $ (n) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(n) Reklámmolinó csak valamely esemény, rendezvény meghirđetésére, ideiglenesen
helyezhető el. A molinő areĺdezvéný megelőző 2 héten belül helyezhető ki legkoráb-
ban és a rendezvéný követő első munkanapon el kell távolítani. Renđeltetésmód váltás
esetén (tu1ajdonos-, üzemeltető- és aľculat váltás esetére nem vonatkozLk), a szolgźita-
tást hirdető reklámmolinó 6 hónapig elhelyezhető.''

13.$A Rendelet 10. $ o) pontja oc) alponttal egészül ki.

[o) oriós pl akat elhe ly e zhető : J
,,oc) Az oa) és ob) pontokban meghatarozott esetektől eltérni kizźrőIag a teljes ingatlant
bemutató, településképi bejelentési eljáľás keretében a kerületi tervtanács á|ta| megfźlt-
gyalt és elfogadott reklám.elhelyezési koncepcióterv alapjrín lehet.''

14.$A Rendelet 1 1. $ (7), (8) bekezdésekkel egészül ki.
,,(7) Cégzász|őtrűdrarogzitve vagy kifeszítve lehet elhelyezni a homlokzaton és az épü-
let parkanya felett.
(8)A (1)-(7) bekezdésben foglaltaktól eltémikizfuő|ag a teljes épületet bonutató, tele-
pülésképi bejelentési eljĺĺrás keretében hozott döntésben elfogadott reklám-elhelyezési
koncepciót erv aIapján' lehet, melyet a kerĹileti tervtanács tźrgya|."

15.sA Renđelet 6. $ (4) bekezdése hatźĺ|yát veszti.



16.sA Rendelet 8. $ (3) bekezdése hatźůyát veszti.

17.$ (1) Ez arenďelet 2015. március 20-źľ' lép hatályba, rendelkezéseit ahatźiyba lépését
követően indult eljarásokban kell alkalmazni.

(2)Ez a rendelet ahatźiyba lépést követő napon hatźůyttt veszti.

Buđapest, 2015. március ....

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



IIIDOKOLAS

l.$-hoz A reklámok meghattrozásának pontosítása.

2.$-hoz A reklámmolinó fogalmłĺnak źL|ta|źnosítása vált szĹikségessé, tekintettel az aĺyag-
hasznźiat soks zínúségére.

3.$-hoz Az áIta|ános fogalom egyszerĺisítése, tekintettel arra, hogy a részletezés sorĺán min-
degýknél kifejtésre keľĹil, hogy az épületen hol helyezhető el.

4.$.hoz A pontosítás annak kiemelése, hogy nem általános reklámfelületről van szó, hanem
az adott ingatlan területén mfüödő szervezetek részére fenntartott eszközről.

S.$-hoz Új fogalom kerül bevezetésre, tekintettel aľra, hogy az eljźtások során többször
felmerĹilt cégzászlő elhelyezésének igénye, de a reklámrendelet eddig ezt nem ke-
zelte.

6.$-hoz A név, cím, telefonszám megadása kapcsán személýség jogl aggályok merültek
fe|, ezért a reklĺímelhelyezésre vonatkozóan kiadott ígazolás igýratszámát kell a
ľeklámberenđezésen elhelyezni, így azonosíthatővá váIik az adott eszkĺjz.

7.$-hoz Azokon a ľeklámbeľendezéseken, melyeken rendszeresen cserélik a reklámokat,
nem szÍikséges minden cseľénél engedélyeztetni, csak a reklámberendezés kihelye-
zését.

8.$-hoz A BVKSz. hatályon kívül helyezése miatt szükséges szabtiyozĺi az íj építésű épiileteken
elhelyezhető reklámok egységes megjelenését és a telęülésképileg kiemelt területek meg-
határoző arculatiának kialakítását. Ezért egységesen 2m"-t nem meghaladó reklrámok elhe-
lyezése engedélyezhetó.Ez a|ő||<lzárőlagteManácsi ajánlással lehet eltérni.

9.$-hoz Elírási hiba javítása.

10.$.hoz A rendezett városkép szempontjából indokolt, hogy kerítésen, telekhataľon vagy telken
felállított módon tilos legyen reklámbęrendezést elhelyezni.

11.$-hoz A BVKSz. hatályon kívül helyezése miatt szükséges szabáIyoznl az építési véđőhálón meg-
jelenő reklámbeľenđezések elhelyezését. Meghatáľozásra kerĹilt az e|helyezhető maximális
méret (400 ĺŕ), továbbá egy reklámelhelyezés maximum fél évig lehet a homlokzati előtti
állványon.

12.$.hoz Az induló vállalkozások támogatásának érdekében, a nyitást kĺjvető 6 hónapban rendelte-
tésmód váltás esetén kihelyezhetnek azűj tevékenységre utaló figyelemfelhívó molinót.

13.$-hoz Indokolt esetben elhelyezhető a rendeletben foglalt követelményektől eltéró óriásplakát, de
az elhelyezését minden esetben a teManács tárgyalja, hogy a telepiilésképi illeszkedés biz-
tosított legyen.

14.$-hoz Az íj cégzászló fogalomhoz tartoző elhelyezést szabá|yző rendelkezés. Továbbá indokolt
esetben, speciális elhelyezkedés esetén el lehet térni a cégéľek elhelyezésének noĺĺlatív
előírásaitól, de az elhelyezést minden esetben a tervtanács tárgya|ja, hogy a településképi
illeszkedés biztosított legyen.

15.$-hoz A törlés azért snjkséges, mert reklámberendezés elhelyezése úgy's minden esetben
településképi bejelentési eljárás köteles, nem helyi vagy fovaľosi, hanem műemléki
védett épületek, éptiletegytittesek esetén pedig magasabb szintű jogszabźiy rendel-
kezik az eljźtr źsr enđről.

ló.$.hoz A Rendelet 11' $ (8) bekezdésében keríil szabźiyozásľa, mert logikailag jobb elhelyezése és
jogszabály szerkeszt.ésileg is inĺlokoltabb.

1 7.$-hoz Jogtechn i kai ľendelkęzéseket tartalmaz.



Budapest Fővóros VIII. keriitet róuefvóľosi onkor-
młź ny zat KépvÍs e lő.t estü l eté ne k

a rekldmok, rekldmberendezések és clígérek
elhelyezésének szabólyainil szl1ló

5 5/2 0 1 3.(XII.2 0.) önkorruÍnyzati re ndelete

Budapest Fővóros VIII. keriileí Jlínefvóros Ônkorminyzat
Képv i s el ő-t e st ü l a é n e k

.../2015.( ) önkorruÍnyza,i rendelete

a rekldmo k, rekkźmberendezések és cégérek elhelyezés ének
s7abólyaĺról szlÍllÍ

5 5/2 0 1 3. xII.2 0) ijnkorruźnvzalí rendelet mlí dosítlźsóról

a) Reklámberendezések típusai: 3. $ (1) bekezdés a) pont címe helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:

,, a) Re klámb ere nde zé sek óltal óno s típus ai,,

am) Reklámmolinó: építrnényen, vagy épit-
mények köz<itt kifeszített, textil alapanyagra

készĹilt, ideiglenes ľeklámberendezés.

3. $ (1) bekezdés a) pontjának am) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,affi Reklómmolinó: építményen, vag/ épít-
mények k) zött klfe szített, anya ghasznólat ótól é s
t e l ít e tt s é gé t ő l füg ge t le nül, i de i gl e ne s r e kl dmb e -
rendezés.

b) Cégérek valamely tevékenység jelképe-
ként hasznźůt, a vźůIakozźst magźlban foglaló
épület homlokzatán, a vállako zźsbaĺ folytatott
tevékenységľe utaló jelkép.

3. $ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

,, b) Cégérek: valamely tevékenység jelkepekent
hasznólt, a vállalkozósban folytatott tevékeny-
sésre utaló ielkén.

bd) Totemoszlop: egy vagy több vállakozás
cégérét vagy cégsźtbl'é$źt tarta|maző, torony-
szenĺ reklámberendezés.

3. $ (1) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép.

,,bd) Totemoszlop: eg/ vag) tĺjbb az ingatlanon
talólható vóllalkozós cégérét vagl cégtóblójót
t art a lmaz ó, t or o ny sz e ľíĺ ľ e kl ámb e r e nde z é s.',
3. $ (1) bekezdés b) pontja az aláhbi be) alpont-
tal egészül ki
,,be) Cégzószló: egł vóllaĺkozós nevét, logójót,

funkcióját, az alapítós évét tartalmazhątó, ą
v ó l l ąlko z ó s t m a gób an fo gl al ó é piile t e n lé te s íte t t
zószló (ąnyashasznólattól ĺüssetlenijl ).,,

(2) 
^ 

Reklámnak tarta|mazlia kell a Reklá-
mozó nevét, címéq telęfonszĺámát.

4. $ (2) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés lép.

,,(2)A Reklómnak tartalmaznia kell a reklámel-
he lye zé sre vonatlazó hatósósi i sązolós szómót,

(1) Reklám elhelyezése csak az építésüggyel
<isszefiiggő egyes helyi önkormźtnyzatí hatő-
sági eljárások részletes szabá|yairől szóló
ĺinkormányzati rendeletben meghatźrozotĺ
településképi bejelentési eljaľás lefolytatását
ktjvetően lehetséges.

5. $ (1) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés lép.
,,(1) Reklóm elhelyezése csąk az építésiigpel
ö s szefüggő e głe s he ly i onkormónyz ati ható sógi
eljórósok részletes szabólyairól szóló önkor-
mónyzati rendeletben me ghatórozott te lepülés-
képi bejelentési eĺjórás lefolytatósát kĺjvetően
lehetséges. Ezt a szabólyt nem kell alkalmazni
az eg/ hónapnál ľovidebb ideig kinn lévő cse-
rélhető reklóm elhelyezésére, amely citylight
beľendezésen vagl hirdetőoszlopon kerül elhe-
lyezésre.,,

6. $ (7)-(9) bekezdésekkel egészül ki.
(7) Uj épület építésénél, meglévő épület ótalakí-
tásónó[ funkc ióv óltós ónól, homlokzat i fe lúj ító-
sánól az intézmények, szervezetek cégéreinek,
hirdetőtóbláinak méretét és elhelyezését a hom-
lokzattal esvütt kell reklóm elhelvezési konceo-



cióterv alapjón kiąląkítani. Utólagosan cégér
vagl hirdetőtóbla a mór kialakított homlokzat
architektúrójĺźt figlelembe véve, e koncepció-
tervnek megfelelően helyezhető csak el.
(8) A mtĺemléki jelentőséý területelren és a
fĺÍúnonalak mentén 2 m,-t meghaladó méretű
hir deté s, reklómhordo zó az épületek kö zterület-
ről látható homlokzati falfeltiletein vagł keríté-
sein nem helyezhetők el' Kivételt laépeznek az
épület portólszerkezetén belül elhelyezett rek-
lómberendezések.

(9) A meghatározott méretektől eltérni kizáró-
lag az épiilet homlokzati rendszerébe illeszke-
dően, az ezt igazoló, a teljes éptilet homlokzątát
bemutató, településképi bejelentési eljórás ke-
ľetében hozott döntésben elfugadott, a l<prtileti

tervtąnócs óltal elfugadott reklóm-elhelyezési
koncepcióterv alapjón lehet. Az eltérés mértéke
a rendeletben me ghatórozott méretekhez képest
maximum né glszeres lehet',,

(1) Epületek kcjzertiletrőI lźńhatő Ířildszinti
homlokzatainak legfeljebb a 15%-án he|yez-
hető el ľeklámberendezése. A számitćsnźi a
falsíkra merőleges cégérek és cégtáblák fi-
gyelmen kívül hagyhatók.

8. $ (1) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés lép:

,,(1) Epületek kozterületről lótható foldszinti
homlokzat ainak le gfe lj eb b a 1 5 %-ón he lyezhető
el reklómberendezés. A szómítósndl a falsíkra
merőleges cégérek és cégtóblókfigłelmen kívül
haęvhatók.,,

(l) Tilos reklámbeľendezést elhelyezni zöld-
felületeken, növényzeten, emlélanűveken,
szobľokon, telefonfülkén, közrniĺbeľendezése-
ken, utcabútoron, villanyoszlop feltiletén,
eręszcsatorn źn, játszőterek berendezésein.

9. $ (1) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés lép:

,, (1 ) Ttlos ľeklámberendezést elhelyezni zöldfe-
lületeken, növényzeten, emlékrn{iveken, szobro-
kon, t e l efo nftilké n, kö z miÍb e r e nde z é s e lre n, ut c a-
bútoron, villanyoszlop feliiletén, ereszcsator-
nón, j ótszóterek berendezésein, ker íté sen, telek-
határon vasv telkpn felóllított módon'

(b) Epítési védőhálón reklámberendezése, az
épület legalább egy homlokzatźnak egýdejű-
leg történő felujítása esetén, a kdztęľületről
|źtthatő homlokzat előtti építési éllvźnyzaton,
a felujítás ideje alatt helyezhető el. A ľeklám-
célú felülęt egy egységes képben ĺisszefogot-
tan, egy hiľdetést, reklámot és a felujításra
vonatkozó tájékoztatást hrtaLmazóan jelenít-
hető meg.

10. $ (b) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés lép:

,,(b) Epítési védőhálón reklámberendezés, az
épület le galóbb e gł homlokzatónak e głidej íĺle g
torténő felúj ítós a e seté n, a kö ztertiletrő l lóthątó
homlokzat előtti építési állványzaton, a felújí-
tós ideje alatt helyezhető el. A reklómcélúfelü-
let eg,l egłséges képben összefogottan, egł hir-
detést, reklámot és a felújítósra vonatkozó tójé-
koztatást tartalmązóan jeleníthető meg' A rek-
lómcélú felület mértékB legfeljebb ąz ądott
homlokzat felĺ)letének 60oń-a lehet, de nem
haladhatja meg homlokzątonlrént a 400 m2-t.

Akkor helyezhető el reklómcélú feliilet, ha a
védőhálón az épület végleges homlokzati rajza
is óbrózolósra kerül. Az elhelyezés időtartama
leýljebb 3 hónap, mely indokolt esetben, h4-

relemre egłszeri alkalommal tovóbbi 3 hónap-
pal me sho s s zab b ítható.,,



(n) Reklámmolinó csak valamely esemény,
rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen he-
Iyezhető el. A molinó a rendezvéný megelőző
2héten belül helyezhető ki legkorábban és a
rendezvéný követő első munkanapon el kell
távolítani.

10. $ (n) bekezdés helyébe a következő rendel-
kezés lép:

,,(n) Reklómmolinó csąk valamely esemény,

rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen he-

lyezhető el. A molinó a rendezvényt megelőző 2
héten belt;l helyezhető ki legkordbban és ą ren-
denényt kovető első munknnapon el lĺell tnolĺ-
t ani. Re nde lt e t é smó d v ól tá s e s e t é n (tul aj dono s -,

üzemeltető- és arculat vóltós esetére nem vo-

natkozik), a szolgúltutúst hirďető reklúľľtnoliľuj
6 hónąpis elhelyezhető.,,
10. $ o) pontja oc) alponttal egészĹil ki'
oc) Az oa) és ob) pontokban meghatźrozott
esetektől eltérni klzátőIag a teljes ingatlant be-
mutató, településképi bejelentési eljárás keręté-
ben a kerületi tervtanács áItaL megÍärgyalt és

elfogadott reklám-elhelyezési koncepcióterv
alaoián lehet
1 1. $ (7)' (8) bekezdésekkel egészül ki.
,,(7) Cégzószlót rúdra ľogzíne vagł kifeszít-
ve lehet elhelyezni a homlokzaton és az épület
párkányafelett'
(8) Á (1)-(7) bekezdésben foglaltaktól el-
térni kizórólag a teljes éptłletet bemutató, tele-
püléslrepi bejelentési eljórós keretében hozott
döntésben elfugadott reklóm-elhelyezési kon-
cepcióterv alapjón lehet, melyet a kprületi terv-
tanócs tárgyal.',

(4) Védett épület, éptiletegyúttes esetén rek-
lámberende zés, cégér csak településképi bej e-

lęntési eljárás kerętében hozott döntésben
elfogadott reklám-elhelyezési koncepcióterv
a|aojánhelvezhető el

6. $ (4) bekezdése t<jrlésľe kerül.

(3) A (2) bekezdésben meghatźttozott mére-
tektől eltérni kizárő|ag az epĺj.let homlokzati
rendszerébe illeszkedoen, az ezt igazolő, a
teljes épület homlokzatát bemutató, telepti-
lésképi bejelentési eljáľás keretében hozott
döntésben elfogadott reklám-elhelyezési
koncepcióteľv alapján lehet.

8. $ (3) bekezdése t<irlésre keľül.


