
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1. § A rendelet célja Nagykőrös város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, 

idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a város arculatának megőrzése 

érdekében, a városképi, közlekedési, vagyonbiztonsági szempontok figyelembe vételével, a 

reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének szabályozása. 

 

2. § (1) E rendelet hatálya Nagykőrös város közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell arra a természetes személyre vagy jogi 

személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, vagy egyéb szervezetre, 

aki/amely reklámozóként, reklámközzétevőként reklámtevékenységet végez, reklámhordozót 

elhelyez. 

 

3. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség 

elhelyezni: 

 

a) jóváhagyott terv szerinti közművelődési célú hirdetőoszlopot, citylightot, útbaigazító 

táblarendszert vagy utasvárót közterületen vagy közterületről látható módon, 

 

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt, 

valamint 

 

c) épület nyílászáró üvegfelületén az épületben folytatott tevékenységgel kapcsolatban 

ragasztott reklámot. 

 

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti építési reklámhálón történő reklám elhelyezése építési 

napló vezetéséhez kötött. Amennyiben építési napló vezetési kötelezettsége magasabb szintű 

jogszabály miatt nem áll fenn, akkor a településképi bejelentési eljárásra irányuló kérelem 

benyújtásával egyidejűleg írásban köteles vállalni a reklámozó ennek vezetését. Az építési 

napló-bejegyzés igazolja az építési tevékenység megkezdésének időpontját. 

 

4. § Nagykőrös Város Önkormányzata által szervezett vagy támogatott rendezvényről 

tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen lehetséges. 

 

5. § Ez a rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba. 

 

Nagykőrös, 2017. szeptember 29. 
 

 
 

 

dr. Czira Szabolcs      dr. Nyíkos Sára 

   polgármester    címzetes főjegyző 



Melléklet Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámok, 

reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról szóló 23/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

 

A rendeletalkotás alapvető követelményeinek való megfelelés a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 

(XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) alapján: 

 

Követelmények Jogszabályi hely Teljesülés  

a címzettek számára egyértelműen 

értelmezhető szabályozási tartalommal 

kell rendelkeznie 

Jat. 2. § (1) bekezdés teljesül 

hatálybalépését megelőző időre nem 

állapíthat meg kötelezettséget, 

kötelezettséget nem tehet terhesebbé 

Jat. 2. § (2) bekezdés teljesül 

hatálybalépésének időpontját úgy kell 

megállapítani, hogy elegendő idő álljon 

rendelkezésre a jogszabály 

alkalmazására való felkészülésre  

Jat. 2. § (3) bekezdés teljesül 

 

a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt 

köteles megalkotni 

Jat. 5. § (4) bekezdés rendeletalkotási kötelezettség 

áll fenn 

 

 

a jogszabály előkészítője előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 

szabályozás várható következményeit 

 

Társadalmi hatása 

Jat. 17. § (2) bekezdés aa) pont 

településkép védelme 

Gazdasági hatás 

Jat. 17. § (2) bekezdés aa) pont 

nincs 

Költségvetési hatás 

Jat. 17. § (2) bekezdés aa) pont 

nincs 

környezeti és egészségügyi 

következményei 

Jat. 17. § (2) bekezdés ab) pont 

nincs     

 

 

a jogszabály előkészítője előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 

szabályozás várható következményeit 

 

adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása 

Jat. 17. § (2) bekezdés ac) pont 

további adminisztrációs 

terhet nem jelent 

jogszabály megalkotásának 

szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható 

következményei 

Jat. 17. § (2) bekezdés b) pont 

rendeletalkotási kötelezettség 

áll fenn 

a jogszabály alkalmazásához 

szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek 

Jat. 17. § (2) bekezdés c) pont 

 

rendelkezésre áll 

 


