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Sorszám: Tárgy:
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1 fl 23/2006. (VL3O.) és a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, és
ezek elmulasztasanak jogkovetkez
ményeiről szóló 20/2013. (VIIL3O,)
önkormányzati rendelet módosítása

Döntéshozatal módja: JWenzényező bizottság:

Minősített többség Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
az SZMSZ 50. *

alapján

Tárgyalás módja: Előkészitciic:

Nyílt ülés Dr. Fekete Nóra aljegyző
Szabóné dr. Vass Orsolya

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Közlöny 2017. szeptember 25-ej 156. számában jelent meg a településkép védel

méről szóló 2016. évi LXXI V. törvény újabb módosítása (továbbiakban: Módtv.). A Módtv. 2017.
szeptember 29-én, pénteken fog hatályba lépni.

A Módtv. 6. -a szerint 2017. október 1. napjáig (két nappal a hatályba lépést követően) a
települési önkormányzatoknak meg kell alkotni vagy módosítani kell a reklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről. feltételeiről és tilalmáról és a település
képi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletet.

A Módtv. a településképi rendelet és az arculati kézikönyv megalkotásának határidejét viszont
2017. október l-ről 2017. december 31-re módositja.

A reklám- és hirdetőtevékenységet a közterület-használatról szóló 23/2006. (Vl.30.) önkor
mányzati rendelet. a szankciókat pedig a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmu
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/2013.(Vll1.30.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Mindkét rendelet módosítása szükséges ahhoz, hogy’ a reklámtevékenység összhangban legyen a fenti
törvénnyel, és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendel
kezéseinek végrehajtásáról szóló 104/20 17. (IV.28.) Korm.rendelettel (továbbiakban: Korm.rend.).

A Korm.rendelet 1. és 2. számú melléklete szabályozza a reklámok közzétételének, illetve
reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének szabályait a kőzterületre és köz-
tulajdonban álló ingatlanokra, valamint a magánterületre vonatkozóan.

A rendeleteinket felülvizsgáltuk, és az alábbi jogszabályhelyeket hatályon kívül kel] helyezni:

A közösséai euvüttélés alapvető szabályairól. és ezek elmulasztásának jwzkövetkezménveiről szóló
20/2013. (VIlI.30.) önkormányzati rendelet vonatkozásában:

12. * (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Békés Város
Onkomiányzata Képviselő — testületének a közterület-használatról szóló 23/2006. (V1.30.) önkor
mányzati rendelet szabályaitól eltérő módon, annak előírásainak megszegésével használja vagy ve
szi igénybe, a közterület közterületi-használati engedély nélkül
O reklám- és hirdetőtevékenységet végez.
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A közterület-használatról szóló 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet vonatkozásában:

3. * (5) Reklám és hirdető tevékenység: mindazon tevékenység, amely bevételszerzésre. forgalomnövelésre,
Figyelemfelhívásra. akciók és engedmények népszerűsitésére. és egyéb kereskedelemhez és üzletkötéshez kap
csolódó vásárlóősztönzésre alkalmasak. Ezek eszköze különösen: a plakát, a közterületre önállóan elhelyezett
mozgatható vagy lealapozott reklámtábla. hirdetötábla. kirakntszekrénv. bemutatóvitrin. zászló kihelyezése.
fali reklámlábla, kandeláberen elhelyezett hirdetés kihelyezése. amennyiben a felület a közterülettel közvetle
nül érintkezik. a transzparens és a cégér. A cégér telekhatáron 15 cm-en túl a közterületbe benyúló része hasz
nálati engedély köteles.”
‚.3. (10) Mozgóreklám: mozgóreklámnak minősül a közterületeken Folytatott hirdetési tevékenység, amelyet
nem helyhez kötötten végeznek, pl.jelmezesen vagy más látványelemekkel, egyéb módon; személy által vagy
reklámfelületet, reklámozó eszközt vontató vagy bemutató — a közlekedésben csak hirdetési céllal részt vevő
- kerékpár. jármű. gépjármű. stb. segítségével. hanem minősül hangosreklámnak Vagy fény reklámnak.”
‚.4. (1) Közterület-használati engedélyt köteles kérni az. aki közterületet rendeltetésétől eltérő célra kíván
használni, ilyen különösen:

fl reklám-és hirdetőtevékenység...
6. (1) Hirdető-és reklámtábla a közút űrszelvényén kívül helyezhető cl, oly módon. hogy a közlekedés

biztonságát nem veszélyeztetheti, Figyelembe véve a közúti közlekedés biztonságáról szóló 1988. évi I.
törvényben foglaltakat.

(2) Hirdetések, reklámtáblák közcélú villamosmű, hírközlőmű, kábeltévé tartóoszlopára valamint egyéb be
rendezési tárgyaira történő elhelyezéséhez közterület-használati engedély szükséges, azzal, hogy ilyen
hirdetéseket, reklámtáblákat csak úgy szabad rögzíteni, hogy eltávolításuk esetén sérülést a felületen ne
okozzon.

(3) Tilos hirdetéseket, reklámtáblát elhelyezni:
a) fán,

b)
c)
d)
e)

nem hirdetést szolgáló köztéri berendezéseken (pl.: útbaigazító táblák),
műemléken. helyi védett épületen, középületen, azok kerítésén,
autóbuszváró felépítményein,
a 470-es út által érintett utcák Fáy utca és Hídvégi utca közötti szakaszain, a Széchenyi téren, az Ady
utcán, valamint a Rákóczi utcának az Irányi utcáig tartó szakaszán a közcélú villamosmű, hírközlőmü.
kábeltévé tartóoszlopára, valamint egyéb berendezési tárgyaira.

O Az e) pontban szabályozott korlátozás nem vonatkozik:
aa) a 12 hónapnál hosszabb időtartamra kihelyezett, engedélyköteles, városképileg és műszakilag

megfelelően felszerelt hirdetésekre. reklámtáblákra. valamint
uh) az országgülési. önkormányzati. és Európai Parlamenti választásokkal, népszavazásokkal ősz
szemggö. műszakilag és városképileg megfelelően kihelyezett hirdetésekre abban az esetben, ha
kampányidőszakban a jelölö szervezetek és a jelöltek az erre a célra készült. és a Polgármesteri
Hivatal által biztosított ideiglenes hirdető felületekre helyezik ki plakátjaikat, hirdetéseiket. Ebben
az esetben a plakátok. hirdetések közterület használati engedély nélkül helyezhetöek ki.”

A 8 C D

Sor- Közterület-használat célja Egység Közterület használati díj (forint
szám ban, AFA nélkül)

I. övezet II. övezet

2,3. Önálló hirdető berendezés (mozgatható. vagy m2/nap 100 80
lealapozott reklámtábla, hirdetőtábla. fali rek
lámtábla)

2.8. Zászló reklámhordozóként m2/nap 50 40

2.15. Mozgóreklám Ft/nap 500 500
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Az előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit és az aláb
biakat állapítottuk meg:

I. Társadalmi hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatásai nem számottevőek.
2. Gazdasái, költségvetési hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatásai kimutathatóak.
3. Környezeti következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti következményei pozitívak.
4. Egészségi következmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem kimutathatóak.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincsenek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai.
6. A jogszabály megalkotásának szűkségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmé
nyei:
A rendelet törvénnyel összhangba hozását magasabb szintű jogszabály írja elő.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi. szervezeti és pénzügyi feltételek:
A rendeletben foglalt feladatok végrehajtásához várhatóan a Polgármesteri Hivatalon belül megfele
lően képzett és felszerelt munkaerő megtalálható és elegendő.

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. *-a alapján az előterjesztésben kifejtettek ajog
szabály indokolása is.

Az előterjesztést az Cgyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2017. szeptember
26-ai ülésén megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslat elfogadását is javasolja a Képviselő-testü
letnek.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, a mellékelt rendelet-
tervezetek és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete felkéri a polgármesterét, hogy a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/20 13. (VIII.30.) önkor
mányzati rendelet, továbbá a közterület-használatról szóló 23/2006. (\‘1.30.) önkormányzati
rendelet újbóli felülvizsgálatát legkésőbb 2017. december 31-éig terjessze a Képviselő-testület
elé.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Békés, 2017. szeptember 27.
‚‘%

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

(L
Penzug)! ellenjeg O
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2017. ( )
önkormányzati rendelete

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZ
TASÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL szóló

20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 16.
(2) bekezdésének a) pontjának 11. fordulata szerint kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvéaye
32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés szabályairól,
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 20/20 13. (Vlll.30.) önkormányzati rendelet 12. * (1)
bekezdésének f) pontja.

2. E rendelet 2017. szeptember hó 30. napján lép hatályba, és az azt követö napon hatályát veszti.

Békés, 2017. szeptember 28.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. szeptember hó napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2017. ( )
önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLET - HASZNÁLATÁRÓL szóló
23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. ló.
(2) bekezdésének a) pontjának II. fordulata szerint kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptön’énye
32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott reladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatáról szóló 23/2006. (\‘I.30.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 16. * (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi szöveg
lép:

ly) ci kö:ierü/ejre kihe/vezenció irzgsigóes:kö: rajza. Ienrajza. jo(oja

2. Hatályát veszti a Rendelet
a) 3. (5) bekezdése,
b) 3. * (10) bekezdése,
c) 4. * (1) bekezdésének 1) pontja,
d) 8. (1) bekezdése,
e) 8. (2) bekezdése,

fl 8. * (3) bekezdése.

3. * Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának
a) 2,3. alpontja,
b) 2.8. alpontja.
c) 2.15. alpontja.

4. E rendelet 2017. szeptember hó 30. napján lép hatályba. és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. szeplember 28.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. szeptember hó napján

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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