
hatályon kívül helyezte a 22/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete

reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és
tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.) 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  és  Magyarország  helyi
önkormányzatokról  szóló  2011.  évi  CLXXXIX  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  1.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. §

A  község  sajátos  településképének  védelme  és  alakítása  a  reklámok  és  reklámhordozók,
cégérek  és  egyéb  műszaki  berendezések  elhelyezésére,  alkalmazására,  illetve  tilalmára
vonatkozóan.

2. A rendelet területi hatálya és alkalmazása

2. §

(1) E rendelet területi hatálya Biharnagybajom község teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2)  E  rendelet  előírásait  az  önkormányzat  képviselő-testülete  által  elfogadott
településszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal együtt kell alkalmazni.

3. Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:
(1)  Cégtábla:  kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség,  együttes)
nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat, mely nem
minősül reklámnak.
(2)  Címtábla:  e  rendelet szempontjából  reklámnak  nem  minősülő,  az  intézmény  vagy
vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla.
(3)  Egyedi  mobil  tájékoztató  tábla:  információs  vagy  más  célú  berendezésnek  minősülő
olyan nem rögzített, egyedi méretű és akár változó feliratú tájékoztató, hirdető berendezés,
mely a kereskedelmi-  szolgáltató-vendéglátó tevékenység szolgáltatásairól  – pl.  étlapjáról
stb. – ad tájékoztatást.
(4) Egyedi  tájékoztató tábla:  információs  vagy más célú berendezésnek minősülő  olyan  
–  rögzített,  egyedi  méretű,  állandó  tartalmú  –  hirdető  berendezés,  mely  gazdasági-,
kereskedelmi-,  szolgáltató-,  vendéglátó  tevékenységet  végzők  helyéről,  irányáról,
megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitvatartásiról, megközelítéséről, illetve a
település szolgáltató épületeiről utcáiról ad információt;



(5) Információs és más célú berendezés: egyedi tájékoztató tábla, egyedi mobil tájékoztató
tábla,  önkormányzati  információs  tábla,  totemoszlop,  oszlop tartószerkezetű  („lábonálló”)
információs  tábla,  reklám  pylon  és  reklámzászló,  napvédő  ponyva,  transzparens,  vagy
molinó amennyiben ezek részben reklámnak nem minősülő információs célt és közérdeket
szolgálnak.
(6) Önkormányzati  információs tábla:  olyan rögzített,  egyedi  méretű információs  és más
célú  berendezésnek  minősülő  hirdető-berendezés,  mely  a  helyi  lakosok  számára  nyújt,
rendszeresen  változó  tartalommal,  közérdekű  információkat,  továbbá  lehetőséget  biztosít
lakossági apróhirdetések, 
(7)  Üzletfelirat: kereskedelmi-,  szolgáltató-  vagy  vendéglátó,  egy  vagy  több  egységet
magába  foglaló  építményen,  a  benne  folyó  tevékenységet  hirdető  feliratot  hordozó
berendezés, mely nem minősül reklámnak.
(8)  Vállalkozást  népszerűsítő  felirat: vállalkozást  népszerűsítő  felirata  benne  folyó
tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak.
(9) Transzparens vagy molinó: kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil jellegű
egyéb anyagból készült reklámhordozó.

4. Reklám közzétételére és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezésének területi szabályai

4. §

(1) Közterületeken  és  köztulajdonban  álló  ingatlanok  esetén  reklám  közzététele  és
reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése

a) a beépítésre szánt területen belül a vegyes és lakóterületeken kizárólag utcabútor
igénybevétel esetén lehetséges,

b) a beépítésre nem szánt területeken nem megengedett.
(2) Magánterületen reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése

a) beépítésre szánt területen belül a buszpályaudvar és a vasútállomás területét kivéve
nem megengedett.

b) beépítésre nem szánt területeken nem megengedett.
(3)  A  területi  besorolások  alatt  a  104/2017.  (IV.  28.)  Korm.  rendelet  2.  §  (4)-(5)
bekezdéseiben foglaltakat kell érteni.

5. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

5. §

(1)  Az  épületek  homlokzatain  elhelyezhető  cégéreket,  cég-  és  címtáblákat  napvédő
ponyvákat, reklámzászlót és üzlet feliratokat egyedi tájékoztató táblákat úgy kell kialakítani,
hogy azok illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett  vízszintes és függőleges
tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban
legyenek  az  épület  építészeti  részletképzésével,  színezésével,  építészeti  hangsúlyaival.  
Ha cégérek, cég- és címtáblák, valamint egyedi tájékoztató táblák utólagos elhelyezésénél ez
nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg.



(2) Közterületről  látható épületek egy-egy homlokzatának 7%-ánál nagyobb felületén nem
helyezhető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés.
(3)  Információs  vagy  más  célú  berendezés,  amennyiben  reklámot  is  tartalmaz  a
magánterületen nem helyezhető el.
(4) Közvilágítási berendezésen, egyéb közműberendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú
felület nem helyezhető el. 
(5) Önkormányzati információs tábla és egyedi mobil tájékoztató tábla, oszlop tartószerkezetű
tábla, továbbá egyedi tájékoztató tábla és transzparens közterületen a közlekedést nem zavaró
módon helyezhető el.
(6)  Totemoszlop  csak  üzemanyag  töltő  állomáson  és  300  m2-nél  nagyobb  ipari-,
kereskedelmi- és szolgáltató egységek esetén lehet elhelyezni.  Reklám pylon elhelyezésére
nincs korlát.

6. §

(1) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.
(2) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés
épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.
(3)  Üzlethelyiségenként  legfeljebb  két  egyedi  tájékoztató  mobil  tábla  helyezhető  el  a
közterületen, legfeljebb 75/150 cm méretű kialakítással, a gyalogosforgalmat nem akadályozó
módon.
(4) Üzletenként legfeljebb két cégtábla és egy darab cégér helyezhető el. Saroktelek esetén
mindkét közterület irányába elhelyezhető a cég és címtáblák és 1-1 db cégér.
(5) Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 m, magassága 1,0 m, vastagsága 15 cm lehet.

6. Reklámhordozókra vonatkozó követelményektől való eltérés szabályai

7. §
(1)

a) A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében egy évben
összesen 12 naptári hét időtartamára köztulajdonban álló ingatlanon lakó- és vegyes területen
nem  csak  utcabútor  igénybevételével  lehetséges,  míg  a  különleges-  és  egyéb  területen
utcabútor igénybe vételével lehetséges.

b)  Beépítésre  nem szánt  területek  közül  közkertben és  közparkban és  egyéb területen
burkolt vagy fásított köztéren utcabútor igénybe vételével lehetséges.

c) Önkormányzat által támogatott rendezvényekről tájékoztatás transzparensen (molinón)
is lehetséges.
(2) Építési reklámháló az építés időtartamára alkalmazható. Ennek során az építési naplóban
kell igazolni az építés-felújítás megkezdését.

7. Településképi bejelentési eljárás

8. §

A  polgármester  településképi  bejelentési  eljárást  folytathat  le  –  nyilvántartott  műemléki
értékek vagy műemléket  érintő,  az örökségvédelmi  hatósághoz történő bejelentéshez  vagy
örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek kivételével – a településkép fokozottabb
védelme érdekében a község közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló
ingatlanokon  valamint  közterületnek  nem  minősülő  magánterületen  közterületről  látható



esetekben  reklám  összetételére,  reklámhordozók,  reklámhordozót  tartó  berendezések
elhelyezéséhez.

9. §

(1)  A  településképi  bejelentési  eljárás  az  ügyfél  által  a  polgármesterhez  benyújtott
bejelentésre  indul.  A bejelentéshez  papír  alapú  vagy a  dokumentációt  tartalmazó  digitális
adathordozót kell mellékelni. 
A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak – a bejelentés
tárgyától függően – az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) meglévő állapotról fényképfelvételt
b) műszaki leírást
c) a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját
d) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját
e) elrendezési rajzot
f) reklám elhelyezésének helyétől – amennyibe indokolt - színtervet, környezetbe     
   illesztett látványtervet.

(2)  A  dokumentáció  tartalmát  a  polgármester  ellenőrzi.  Amennyiben  a  benyújtott
dokumentáció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, 
a polgármester a tervezett tevékenységet megtiltja.
(3)  Amennyiben  a  benyújtott  dokumentáció  hiánytalan,  a  polgármester  feltétellel  vagy  a
nélkül  tudomásul  veszi  a  bejelentést,  illetve  megtiltja,  ha  az  nem  felel  meg  a
követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe.
(4)  A  polgármester  a  döntését  a  kérelem  benyújtását  követő  15  napon  belül  hatósági
határozatban hozza meg.
(5)  A cégjelzések,  reklám-  és  hirdető-berendezések esetében az  igazolás  időtartama 3 év,
egyéb esetekben az igazolás határozatlan időtartamra szól. A bejelentéstől számított 1 éven
belül kell megkezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni.
(6)  Amennyiben  a  településképi  bejelentési  eljárás  lefolytatásához  kötött  tevékenység
közterület-használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására
csak  a  településképi  bejelentési  eljárás  lefolytatását  követően,  a  megengedő  határozat
birtokában és az abban meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet sor.

8. Hatálybalépés

10. §

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet előírásait hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Biharnagybajom, 2017. október 26.

           Szitó Sándor Imre-Erdős Szilvia 
polgármester          jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2017. október 31-én a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.



Imre-Erdős Szilvia 
          jegyző


