
Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (X.04.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról,

valamint a településképi bejelentési eljárásról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV, törvény 12. ~ (2) bekezdés a)-h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében elj árva,

a 2-6. * tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 57. ~ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében elj árva,

a következőket rendeli el:

L FEJEZET

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség együttes
nevét és sz ott folytatott tevékenységet rendszerint a bejáratnál feltüntető tábla;

2. címtábla: költségvetési szerv, nem állami és nem önkormányzati fenntartású köznevelési
vagy szociális intézmény, vállalkozás nevét, elérhetöségeit, nyilvántartási adatait feltüntető
tábla;

3. citylight: hirdetések elhelyezésére alkalmas világító hirdető berendezés;

4. egyedi címfestett tábla: olyan rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú hirdető berendezés,
amely a gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenységet végzők tevékenységéről,
telephelyéről, megközelithetöségéről ad információt;

5. hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely kereskedelmi,
fogyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefliggésbe, a
lakosság részére közérdekű információt közvetít;

6. információs vagy más célú berendezés: citylight, útbaigazító táblarendszer;

7. közérdekű helyi információ: hirdetmények azon csopor~a, amely épület házszámát, az
épületröl, vagy az épületben ~ közérdekű, valamint megemlékezés jellegű



tájékoztatást, különösen közterület, kőzépület, településrész, helyi közszolgáltatások és
közszolgáltatók, műemlék és egyéb helyi nevezetesség megnevezését, irányát, térbeli
elhelyezkedését, ezek térképét, a helyi tömegközlekedés rendszerét, a pontos időt, a légkör
fizikai, kémiai állapotát, a közterületen tartózkodó természetes személyek Számára
megjeleníti;

8. tervtanács: külön önkormányzati rendelettel építészeti-műszaki véleményező testületként
létrehozott helyi építészeti-műszaki tervtanács;

9. transzparens: kifeszített vagy közterület felett átfeszitett textil vagy textil jellegű egyéb
anyagból készült reklámhordozó;

10. útbaigazító táblarendszer: elsősorban közérdekű, idegenforgalmi valamint közművelődési
célok elérését segítő egységes felépítésű eszközrendszer.

IL FEJEZET

Relcláinhordozók,’a vonatkozó településképi követelmények

2, ~

(1) Településképi szempontból meghatározó területen;
a) csak a főépítész által jóváhagyott tipusterv szerinti közművelődési hirdetőoszlopon,
citylighton, útbaigazító táblarendszeren vagy utasvárón lehet reklámot elhelyezni,
b) saját tevékenységet birdető ideiglenes reklám elhelyezése építési hálón sz építési
naplóban foglaltaknak niegfeltlően az építkezés időtartama alatt lehetséges,
c) sz önkormányzat által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes
reklám elhelyezése tra.nszparensen lehetséges,
d) épület nyílászáró üvegfelületén ragasztott reklám az épületben folytatott
tevékenységgel kapcsolatban sem alkalmazható.

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti építési hátán történő reldám elhelyezése építési napló
vezetéséhez kötött,

[IL FEJEZET

TELE?ÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

3.Településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységek,
rendeltetésniódosítások köre

31

(1) A polgármester a Vhr. 26/B. ~ (I) bekezdése szerinti tevékenységek közül
a) a 6 rendeltetési egységet elérő épület esetében a homlokzat utólagos höszigetelése, a

homlokzatfelület színezése, helyi védettségű területi érték területén valameimyi épület,
továbbá a helyi védettségű egyedi érték részét képező épület vonatkozásában



homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása,

b) helyi védettségű területi érték területén lévő épület közterűletről látható homlokzatán
előtető, védötető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

c) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása vagy
rendeltetésmódosítása, ha a szükséges parkolók száma is növekszik,

d) közterületen és helyi védettségű területi érték területén kereskedelmi, vendéglátó
rendeltetésű épület építése, bővítése: átalakítása, felújítása, melynek mérete az építési
tevékenységgel nem haladja meg a 20 in2 alapteraletet,

e) helyi védettségű területi érték területén lévő közterületről közvetlenül látható, nem
emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bövítése, melynek mérete az építési
tevékenységgel nem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot, és a 4,5 m
gerincmagasságot,

f) közterületen szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, építése, elhelyezése, ha annak a
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6 m-t,

g~ emlékfal építése, ha annak a talapzatával együtt méit magassága nem haladja meg a 3
m—t,

Ii) közterületen park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-
je után gyártott szerkezetek esetében teljesítményayilatkozattal - rendelkező
műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,

i) helyi védettségű területi érték területén közterületről látható kerítés építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése

esetén településképi bejelentési eljárást folytat Ic.

4. Településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

4. *

(I) A településképi bejelentési eljárásban meghozott tudomásulvételi határozat
érvényességének ideje 2 év, amely nem hosszabbítható meg. A polgármester által
tudomásul vett bejelentésben foglalt építési tevékenységet a határozat érvényességi
idején belül be kell fejezni.

(2) E szakasz rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha reklám vagy
reklámhordozó tekintetében a Vhr. 26/B. ~ (la) bekezdés alapján indul az eljárás.



IV FEJEZET

Z1RÓ RENDELKEZÉS

24. ~

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mátraballa, 2017. október 03.

Dudás Róbert sic Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K. it. f.

~
Dudás Ró~ert br. .Í9kah Dot6ttya ~
polgármester jegyzo

Répás Roland
jkv. hit.

1 lajdu P~te~
jkv. hit.


