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Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentmargitfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2020.(III.23.) képviselő-testületi 

határozatában döntött a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: TKR) módosításáról. A rendelet módosítása a reklámokra és a reklámhordozókra 

vonatkozó településképi követelmények magalkotása miatt vált szükségessé.  

A rendelet-tervezetet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43/A. § (6) bekezdés c) pontja alapján 

véleményezésre megküldtük az állami főépítészi hatáskörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatalnak, 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnak. A 

rendelet-tervezet egyeztetése a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztető felületen 

(http//:tak.lechnerkozpont.hu) történt.  

A megkeresett szervek a jogszabályban előírt határidőn belül véleményezték a TKR módosításának 

tervezetét. A beérkezett véleményeket az 1. mellékletben ismertetem a T. Képviselő-testülettel. A 

beérkezett módosítások a rendelet-tervezeten átvezetésre kerültek.  

Az elkészült tervezetet az államigazgatási szervekkel történő egyeztetetés mellett partnerségi 

egyeztetésre bocsátottuk a Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdése és a településfejlesztési, 

településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 

3/2017(XII.31.) önkormányzati rendelet szerint. A lakossági fórumra 2020. szeptember 7. napján került 

sor és 2020. szeptember 11. napjáig vártuk az észrevételeket. A megadott határidőig a partnerek részéről 

vélemény nem érkezett. 

 

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a beérkezett véleményeket és módosított rendeletet-

tervezetet az előterjesztés szerinti formában fogadja el.  

 

A rendelet elfogadását követően a további teendőket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdése rögzíti.  

A hivatkozott rendelkezés kimondja, hogy a polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi 

rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül 

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi: 

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és 

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és 

b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló 

jegyzőkönyvvel együtt 

ba) a Lechner Tudásközpontba, 

bb) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 

bc) az építésügyi hatóságnak, vagy 
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c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus 

úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)–bc) alpontja szerinti szerveknek. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a beérkezett vélemények elfogadásáról, az 

előterjesztésben szereplő rendelet megalkotásáról és annak közzétételéről.  

 

            Határozati javaslat 

Szentmargitfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről 

szóló 13/2017. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban beérkezett 

szakhatósági véleményeket elfogadja. A településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításának tervezetébe a beérkezett vélemények beépítésre kerültek.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településkép védelméről szóló 13/2017. 

(XII.31.) önkormányzati rendeletet közzétételéről és a jogszabályban megjelölt szerveknek 

történő megküldéséről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabályai szerint gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár János polgármester 

 

 

Szentmargitfalva, 2020. szeptember 15. 

 

        Molnár János s.k. 

           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 











Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján: 
 

A rendelet-tervezet címe: Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020.(...) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.11.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

1) Társadalmi-gazdasági hatása: A településkép védelme és igényes kialakítása a lakosság 

érdekében. 

 

2) Költségvetési hatása: Nincs.  

 

3) Környezeti, egészségi következményei: Az épített környezet, a településkép esztétikus 

kialakítása.  

 

4) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.  

 

5) Egyéb hatása: Nincs.  

 

6) A rendelet megalkotásának szükségessége: A településkép védelméről szóló 2016.évi 

LXXIV. törvény, valamint a módosításáról szóló 2017. évi CV. törvényben foglaltak betartása.  

 

7) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, 

felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.  

 

8) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  

 

- személyi: nincs.  

- szervezeti: nincs.  

- tárgyi: nincs.  

- pénzügyi: nincs.  

 

Szentmargitfalva, 2020. szeptember 15. 

 

        dr. Faragó-Szabó Melitta 

          aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

A településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény 16.§ (1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a Módtv. rendelkezéseit 

végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követő 90 napon belül felülvizsgálja a Módtv. 

hatálybalépésekor fennálló, a település közterületének reklámcélú hasznosítására vonatkozó 

szerződéseit és kezdeményezi azoknak a Módtv. által megállapított és a végrehajtására kiadott 

kormányrendelet rendelkezéseknek megfelelő módosítását vagy új szerződések megkötését, legkésőbb 

a 15. § (3) bekezdése szerinti hatállyal. 

A (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján 

kiadott – a Módtv. rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követően 

a) településképi rendelet hiányában legkésőbb 2017. október 1. napjáig e törvénynek a Módtv. által 

megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy 

módosítja a 12. § (5) bekezdés szerinti, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 

alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról 

szóló önkormányzati rendeletét, 

b) legkésőbb 2017. december 31. napjáig e törvénynek a Módtv. által megállapított szabályaival és a 

végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a településképi 

rendeletét. 

 

Az 1.§ újra szabályozza a rendeletben használt fogalmakat. 

A 2.§ szabályozza a reklámok elhelyezésének általános és részletes szabályait.  

A 3. § újraszabályozó rendelkezést tartalmaz. 

A 4. § Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz, mivel helyi védettség alatt álló épület jelenleg 

nincs a településen, így az erre utaló „1. melléklet” szövegrészt hatályon kívül kell helyezni.  

A 5. § szabályozza a rendelet hatályba lépését. 

 

Szentmargitfalva, 2020. július 3. 

 

 

        dr. Faragó-Szabó Melitta 

          aljegyző 

 

 

 

 

 




