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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban Tv.) és a reklámok 

közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. 

rendelet országos szinten jelentősen megváltoztatta, szigorította a reklámok elhelyezésével 

kapcsolatos szabályokat, és egyúttal kötelezte, illetve felhatalmazta az önkormányzatokat 

településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 

 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezhetősége ügyében a hivatkozott kormányrendelet 26/B.§-a 

alapján a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le. 

Bencsik Zoltán egyéni vállalkozó (9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 25.) településképi bejelentést 

tett a Jánossomorja, Rákóczi u. 25. sz. üzlete előtti közterületen lévő reklámhordozó, valamint a 

homlokzaton és tetőn elhelyezett reklám-ill. cégtáblák megtartása érdekében. 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján hoztam meg a 226-27/2018. sz. határozatot, melyben az üzlet 

előtt álló reklámhordozó és a homlokzaton lévő „DREHER 24” reklámtábla megtartását 

elutasítottam. Az elutasítás oka a határozat indoklásában szerepel (hivatkozott Korm. rendelet 1. 

melléklet), mérlegelésre nincs módom. 

 

Ugyancsak elutasítottam a tetőn elhelyezett táblát, melyre egyértelműen vonatkozik a településkép 

védelméről szóló 23/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet 35.§ /2/ bekezdése, miszerint: „Cégér, 

cégfelirat tetőzeten, lapostetőn nem helyezhető el.” 

 

Az épület falán elhelyezett egyéb táblákat cégtáblaként ill. a vállalkozást népszerűsítő egyéb 

feliratként és más grafikai megjelenítésként értelmeztem (a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény 11/F.§ 3.a), azaz nem reklám, így arra nem vonatkoztattam a településképi be 

jelentés kötelezettségét. Ezek a táblák, feliratok, képek maradhattak. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (III. 28.) Kt. 

határozata 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy Jánossomorja 

Város Önkormányzatának Polgármestere 2018. február 21. napján kelt, 226-27/2018 ikt. sz., 

Bencsik Zoltán egyéni vállalkozó (9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 25.) Rákóczi u. 25. sz. 

üzlethelyisége előtti közterületen lévő reklámhordozó, valamint a homlokzaton lévő „DREHER 

24” reklámtábla további megtartására vonatkozó településképi bejelentési eljárás keretében hozott 

határozatát– a fellebbezésben foglaltakat elutasítva – 

 

helybenhagyja. 

 

A határozat ellen az ügyfél közigazgatási pert kezdeményezhet. 
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INDOKOLÁS 

 

Bencsik Zoltán egyéni vállalkozó 2018. február 13-án településképi bejelentést tett a Rákóczi utca 

25. sz. alatti üzletén lévő táblák és a közút mentén álló reklámhordozó megtartása érdekében. 

Jánossomorja Város polgármestere a településképi bejelentési eljárással kapcsolatos hatáskörében 

eljárva Bencsik Zoltán egyéni vállalkozó (9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 25.) Rákóczi u. 25. sz. 

üzlethelyisége előtti közterületen lévő reklámhordozó, valamint a homlokzaton lévő „DREHER 

24” reklámtábla további megtartására vonatkozó településképi bejelentési eljárás keretében 

benyújtott kérelmét a 226-27/2018 ikt. sz. határozatával elutasította. 

A reklámok elhelyezésére a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

(továbbiakban Tv.), a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) és 

annak mellékletei illetve a településkép védelméről szóló Jánossomorja Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 23/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban TKR) tartalmaz 

előírásokat. 

  

Kr. 1. melléklete tartalmazza a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó 

szabályozási előírásokat:  

  
I. „BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

1. Vegyes terület 

1.1 Településközpont terület: reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó 

berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.” 

 

A Jánossomorja, Rákóczi utca 25. sz. ingatlan Jánossomorja Város 21/2017.(XI.30.) 

önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata szerint településközponti vegyes 

terület-felhasználási egységbe sorolt, így a Kr. 1. melléklete szerint itt reklám, reklámhordozó 

elhelyezése csak utcabútoron megengedett. 

A Kr. 1.§ 19. pontja és a TKR 41.§ (4) bekezdése alapján a kerékpár-tároló nem minősül 

utcabútornak. 

Fenti előírások alapján, a Kr előírásai nem teszik lehetővé a reklámhordozók elhelyezését, ezért a 

kérelmet el kellett utasítania az első fokon eljáró hatóságnak. 

 

Az ügyfél 2018 március 14-én fellebbezést nyújtott be. A fellebbezésben a kérelmező az alábbiakat 

adta elő:  

„Az általunk kihelyezett táblák vállalkozásunk tevékenységével függenek össze, a vásárlók 

tájékoztatását szolgálják, nem politikai jellegűek”. A fellebbező véleménye szerint a táblák a 

vállalkozás tevékenységéhez szorosan kapcsolódnak, a 23/2017 (XII. 18.) önkormányzati 

rendelettel összhangban helyezte azokat ki. 

 

A homlokzaton és tetőn elhelyezett cégtábla a Tv. 11/F.§ (3) a) bekezdése alapján nem minősül 

reklámnak a TKR 51.§ alapján, így elhelyezése nem tartozik a településképi bejelentési eljárás 

kötelezettsége alá. Ettől függetlenül azonban meg kell felelnie a TKR 35. §-ban meghatározott 

előírásoknak. A bejelentésben és a fellebbezésben szereplő, tetőn elhelyezett cégtábla nem felel 

meg a TKR 35.§ (2) bekezdésében rögzített előírásoknak: „Cégér, cégfelirat tetőzeten, lapostetőn 

nem helyezhető el.” 
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Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

Jelen határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 81. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése 

biztosítja. A Képviselő-testület hatásköre és illetékessége a Tv. 10.§ (3) bekezdésén alapul. 

 

 

Felelős:  Lőrincz György polgármester 

Határidő:  2018. április 12. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és abban 

döntést hozni szíveskedjen.  

 

 

 

Jánossomorja, 2018. március 21. 

 

                     Lőrincz György s.k. 

                              polgármester 

 

Melléklet: 

- 1640 sz. fellebbezés 

- 26-27/2018. sz. határozat 

- településképi bejelentés-kérelem 

- fényképek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


