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Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése
A Képviselő-testiilet a 2013. december 20-ai ülésén megalkotta a reklámok, reklámberendezések és
cégérek elhelyezésének szabáiyaiľól szóló 55/2013.(xn.20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiak-
ban: Rendelet).

A telepĹilésképi bejelentési eljárások lefolýatása során, a gyakorlati tapasrta|atok alapján pontosítás
váIt szükségessé a Rendelet egyes elemeiben.

A cégéreken alkalmazott betĺĺméretek korlátozása túl szigorunak bizonyult, a poľfuálokon belül sok
esetben arányosan nagyobb betrĺ is a településképbe illeszkedő lett volna, ezéľt az egyéb reklámbe-
rendezéseken alkalmazható betĺĺméretek maximum kétszeresétjavasolt engedélyezni.

A funkcióváltó területeken több alkalommal igény merült fe| azutcai fronton kirakatvitľin létesítésľe,
amelyre tekintettel megállapítható, hogy a kirakat viĺin elhelyezéste vonatkozó tilalom ttizottmér-
tékűnek bizonyult. Javasolt a kirakatvitrin épületek közteľületi homlokzatán töľténő elhelyezésének
engedé|yezése, amennyiben annak létesítése a megfelelő minőségben elkészített teľvek (látványkon-
cepció) szerint, a teljes utcaszakaszon egységes képet mutatna.

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ĺilés időpontj a: 20 I 5. januán 22. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a ľek|ámot ľeklámbeľendezések és cégéľek elhelyezésének szabályaiľóI szótó
5s 120|3. rxtr.2O.) tinko rmánvzati ľendelet módosításáľa

A napiľendet 1yt|t/zźrt ülésen kell tĺáľgya|ni, a rendelet elfogadásáh oz egyszertl/glnősitett szavazat.
ttibbség szükséges.
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VáľosgazdáIkodási és Pénzĺigyĺ ľizottsĺg vc-}tůlffii x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi -

Hatźrozati jav as|at a bizottság szźlmér a:

A Városgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés meg-
tálrgyalrásáú.



II. Á. beteľjesztés ĺndoka

Az előterjesztés táľľgyźtban a döntés meghozata|ára, valarĺlint a rendelet megalkotására a
Tisztelt Képviselő-testÍilet j ogosult.

III. Diintés célja' pénzügyi hatása

A Rendelet módosítás pénangyi fedezetetnem igényel.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testĺilet dĺjntése az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontján, illetve aMagya-
rország helyi önkormźnyzatalĺó| szo|ó 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. s |. pontján és az épített
környezet alakításáról és védelméľől szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.$ (6) bekezdés 2. poĺtján
alapul.

Mindezek alapján kéľem a Tisztelt Képviselő.testĺiletet
szerinti iinkoľmányzati ľendelet elfogadására.

Budapest, 2015. január |2.
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|. számű melléklet

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľos OnkormányzataKépviselő-testĺiletének

...ĺ2015. (...) łinkoľm ányzati ľendelete

a ľeklámok, rek|ámbeľendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yaiľól szóló

55 12013. (xII.20.) tinko ľmányzatĺ ľend elet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. Kerület onkormányzat Képviselő-testĺilete az Alaptöľvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakítrásaľól és vé-
delméről szőllő 1997. évi LXXMII. töľvény 62. $ (6) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

l.s A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yaírő| szó|ó
55/20|3.(XII.20.) önkormźnyzati ľendelet (a továbbiakban: RendeleĐ3. $ (l) bekezdés a) pontjának
aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép.

[E rendelet ąĺkalmazasóban ......
Reklómber endezés ek típusai : J

,,aj Kiralratvitrin az épiilet homloĺłzati síkjóhoz rögzített, doboz jellegű, a kereskedelmi-, szolgdltató-,
vagł vendéglótó egłség helyiségével közvetlen kapcsolatban áIló, egledi megjelenésű, iłveglappal
borítou, jellemzően termék elhelyezésével, a vállalkozós, üzlet óľwálasztékának bemutątásót szolgź-
ló reklámberendezés, amelynek az épület homlolęątán torténő elhelyezése nem minősüI értékĺlĺjvelő
vdltoztatasnak.

2.$ A Rendelet 8. $-a a következo (4) bekezdéssel egészül ki:

''(4) A 3. s 0 bekezdés b) pontja szerinti cégéľeken a (2) bekezdésben meghatórozott méretekma-
ximum kétszeresét lehet allcalmazni.,'

3.$ A Rendelet 10. $ (k) pontja helyébe a kö,vetkező rendelkezés lép:

[Az elhelyezés ąz ąlóbbiak szerint torténik:J

,,(k) Utcai homlokzaton új, nem építési engedély köteles kiraknniłin kizarólagfunlrció váltó terüIe-

ten létesíthető, abban az esetben, ha az új kirakanifuin elhelyezése iránt benyújtott kérelem mellékle-
te szerinti reklóm elhelyezési koncepciótervet (M:1:50) a helyi építészeti-műszaki tervtanócs a tele-
piilésképi bejelentési eljĺźrĺźs keretében tarnogatja. Egł építési tömb utcaszakaszonkénti homlolrzatai-
ra kizórólag azonos típustú kirakanfuin helyezhető el. Kiľalranitrinnel ľendelkező épüIet

homlokzatfelújítĺźsa esetén, az utcai homlokzaton lévő kirakaniftineket, az ezzel ellentétes tervtaná-
csi vélemény hiányóban el kell tóvolítani.''

4.s (1) Ez a rendelet 2015. január f3-źtn |ép hatźilyba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően
indult eljárásokban kell alkalmazni

(2)Eza ľendelet ahatá|yba lépést követő napon hatá|yźúveszti.

Budapest, 2015. januér ... '

Danada-Rimán Edĺna
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



NIDOKOLAS

Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefváľos onkoľmányzataKépviselő.testĺĺletének

a reklámok, ľek|ámbeľendezések és cégéľek e|helyezésének szabályairól szóló

55/2013.(xtr.20.) tinkormányzati rendelet módosításáról szóló tinkoľmányzati ľendelethez

l.$.hoz A kiľakatvitľin fogalmának pontos meghatźrozźĺsa.

2.$-hoz A cégéreken alkalmazott betiĺméretek koľlátozása túl szigorúnak bizonyult, a portálokon
belül sok esetben aľányosan nagyobb betű is a telepĺilésképbe illeszkedő lett volna, ezért az
egyéb reklámberendezéseken alkalmazható betiĺméretek maxímum kétszeresét javasolt engedé-
Íyezni.

3.$.hoz A kirakat vitrin elhelyezésre vonatkozó tilalom tí|zott mértékűnek bizonyult, ezért a megfe-
lelő minőségben elkészített tervek a|apjźn, amelyek teleptilésképi szempontból egységes
képet mutatnának javasolt engedélyezni kirakatvitľin elhelyezését az épületek közterü|eti hom-
|okzatźn.

4.$-hoz Jogtechnikai rendelkezéseket taľtalmaz.



Bud apest Főváros Jó zs efv áros i onkormdnyzat
Ké pv i s e lő - te s tüI e tén e k

a reklómok, reklómberendezések és cégérek elhe-
lyezé s ének sz ab ályaiľól szóI ó

5 5/2 0 I 3. (XII. 2 0.) önkormónyzati rendelet

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefvdros on-
kormányzat Képviselő-testületének .../20 l 5.

( ) ankormányzati rendelete
a reklómok, reklómberendezések és cégérek elhe-

lyezésének szab óIyaiľól szóló
5 5 / 2 0 1 3' (XI I. 2 0. ) onkor mányz ati r ende I et mó do-

sítdsáróI

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés a) pontjának aj)
alpontja:

[Re klómb erendezé s ek típus ai : J
,,aj Kiľakaniffin az épület homlokzati síkjóhoz
rĺ)gzített, doboz jellegű, a kereskedelmi-, szolgáI-
tató-, vag1l vendéglátó egłség helyiségével kaz-
vetlen kapcsolatbarl ólló, egedi megjelenésű,
tiveglappal b orított, j ellemzően termék elhelyezé-
sével, a vóIlalkozós, üzlet áruvólasztékának be-
mutatósót sz ol gźló reklómb eľendezé s.

A Rendelet 10. $ (k) pontja:

|'Aze|he|yezésaza|źbbiakszerinttörténik:]

(k) Utcai homlokzaton tĄ kirakatvitrin nem
létesíthető. Kirakatvitrinnel rendelkező
épület homlokzatfelújítása esetén, az utcai
homlokzaton lévő kirakatvitrineket, az ezze|
ellentétes tervtanácsi vélemény hiányában el
kelltávolítani.

A Rendelet 3. $ (1) bekezdés a) pontjanak aj)

alponfia helyébe a kĺivętkező rendelkezés lép.

[E rendelet alknlmazdsdban ... .....

Re klámberendez é s e k típus ai : J
,,aj Kiralratvitrin az épiilet homlolrzati síkjdhoz
rÓgzített, doboz jellegű, ą kereskedelmi-, szolgól-
tató-, vagy vendéglłźtó eglség helyiségével köz-
vetlen kapcsolatban áIló, egledi megjelenésíi,
ĺiveglappal borított, j ellemzően termék elhelyezé-
sével, a vállalkozós, üzlet óruvólasztékónak be-
mutatásót szolgóló reklłźmberendezés, amelynek
az épület homlokzatdn torténő elhelyezése nem
minősül értéhltjvelő vóltoztatasnak.,,

A Rendelet 8. $-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:

,,(4) A 3. s (1) bekezdés b) pontja szerinti cégé-
reken a (2) bekezdésben meghatórozott méretek
maximum kétszeresét lehet allralmazni.,,

A Rendelet l0. $ (k) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

[Az elhelyezés az aldbbiak szerint történik:J

,,(k) Utcai homlolęaton új, nem építési engedély
kljteles kirakan itrin kiz drólag funlrc ió vdltó t erii-
leten létesíthető,abban az esetben, ha az új kira-
knnitrin elhelyezése irónt benyújtott kérelem
melléklete szerinti reklám elhelyezési koncepció-
tervet (M:I:50) a helyi építészeti-míÍszaki terv-
tanács a telepĺilésképi bejelentési eljáľas kereté-
ben tómogatja. Egl építési tömb utcaszakaszon-
kénti homlolĺzataira kizdrólag azonos típusti
kir ąkan itľin helyezhető e l. Kirakatv itr inne l ren-
delkező épüIet homlolvatfelújítása esetén, az
utcai homlolvaton lévő kirakantrineket, az ezzel
ellentétes tervtanácsi vélemény hiónyóban eI keII
tővolítąni.,,


