
Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2019.(IX.12.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 

28/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

településkép védelméről szóló 28/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására a 

következő rendeletet alkotja. 

 

 

1. § 

 

(1) A R. bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép: 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

(2) A R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(5) A helyi egyedi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba 

lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzést. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség 

hatályát nem érinti. 

 

(3) A R. 7. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(4) A R. 31. § (1) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

(5) A R. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Reklámokra vonatkozó szabályok 

 

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem 

változtathatja meg hátrányosan. 

(2) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is 

közzétehető. 

(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi 

területi védelem alatt álló területeken. 

(4) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető 

el. A más célú berendezés reklámcélra nem használható. 

(5) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a 

Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az 

abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz 

más hatósági engedély nem szükséges. 



(6) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő 

közérdekű információ közlésére létesíthető: 

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk; 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel 

kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 

e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami 

információk. 

 

(6) A R. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

49. § (1) A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi 

kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati 

településkép-védelmi bírságot szab ki, amelynek összege összege 10 000 forinttól 200 

000 forintig terjedhet.  

 

(2) A bírság kiszabására a Polgármester jogosult. A kiszabott településkép-védelmi 

bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell az 

elkövetőnek megfizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára. 

 

2. § 

 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe a rendelet 1. számú melléklete lép. 

 

(2) A R. 2. számú melléklete hatályon kívül kerül. 

 

(3) A R. 3. számú melléklete hatályon kívül kerül. 

 

(4) A R. 4. számú melléklete hatályon kívül kerül. 

 

(5) Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 26/2017.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet. 
 

 

3. § Ez a rendelet 2019. szeptember 13-án lép hatályba és 2019. szeptember 14-én hatályát 

veszti. 

 

K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                                    Dr. Gyirán Viktor sk. 

          Polgármester                                Jegyző 

 

 

 

Záradék:  

A rendeletet 2019.09.11. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 
 

 



 

1.számú melléklet 

 
 


