Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmárólés a településképi bejelentési eljárásról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének helyi szabályai
1. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség
elhelyezni:
a) közművelődési célú hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót közterületen
vagy közterületről látható módon,
b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.
(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.
2. § Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat, Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház és a
Cibakháza Nagyközségi Könyvtár által szervezett vagy támogatott rendezvényről tájékoztató
ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen, molinón lehetséges.
2. Településképi bejelentési eljárás
3. § Az 1. §-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Cibakházi
Közös Önkormányzati Hivatalban (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.), lehet benyújtani a
rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon, a kötelező mellékletekkel, továbbá a
vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletek közül a kérelem elbírálásához szükséges
tartalmú dokumentációt papíralapon két példányban. A kérelmezőnek a dokumentációra rá
kell vezetni a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kérelem tárgyát, a
kérelmező nevét és aláírását minden adattartalmú oldalon, vagy bonthatatlan fűzésben a
kezdőlapon.
3. Záró rendelkezések
4. § E rendelet 2017. október 26. napján lép hatályba.
Cibakháza, 2017. október 25.
Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. október 26-án.
Török István
jegyző
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1. melléklet a 22/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz
A bejelentő
neve
címe
telefon száma
e-mail-címe
A tevékenységgel érintett ingatlan
címe
helyrajzi száma
A tervezett tevékenység tárgya, megnevezése
Ideiglenes tevékenység esetén
a tevékenység kezdete
a tevékenység vége
A kérelem kötelező mellékleteinek felsorolása
rövid leírás (műszaki leírás)
fotó a tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész jelenlegi
állapotáról

oldal
db

A kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció mellékleteinek felsorolása
igen (db)/nem
helyszínrajz
utcaképi vázlat
színterv
látványterv
homlokzat
alaprajz
egyéb:
Dátum:
.....................................................................
Aláírás
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Indokolás
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 22/2017. (X. 26.)
önkormányzati rendelethez
Általános indokolás
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vételre került a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a
hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet.
Részletes indokolás
1 - 2. §-hoz
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B. §-a alapján a reklámok, reklámhordozók és
cégérek elhelyezésének helyi szabályait állapítja meg.
3. §-hoz
A településképi bejelentési eljárás szabályait állapítja meg.
4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Célszerű minél előbb hatályba léptetni, mivel a
jogszabályi előírás szerint a rendelet megalkotásának határideje: 2017. október 1.
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Előzetes hatásvizsgálat
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 22/2017. (X. 26.)
önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen a társadalmi, gazdasági és
költségvetési hatás: A rendelet célja, hogy a helyi szabályozás megfeleljen magasabb szintű
jogszabály előírásának. Gazdasági hatása jelenleg nem ismert.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: Környezeti és egészségi
következmények nem várhatók.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A Cibakházi Közös
Önkormányzati Hivatal adminisztratív terhei nőhetnek.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei Az önkormányzat számára a rendelet megalkotása kötelező, a
rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás nem csak lehetőséget, hanem kötelezettséget
jelent. A rendelet alkotás elmaradása esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívást ad ki. A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló törvény
rendelkezéseit megsérti.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: Ezeket a feltételeket a rendelet esetében biztosítani kell, jelenleg az eljáráshoz
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatalban.
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