
 

   8. NAPIREND                                       Ügyiratszám: 14/815-1/2020. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2020. október 2-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 29/2017. (XII.18.)  
önkormányzati rendelet deregulációs hatályon kívül helyezése  
  

Előterjesztő:   Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítő:   Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda  
   Parapatics Tamás irodavezető 
   Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző 

   
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 

Humán Bizottság 
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. §-ának rendelkezése 
szerint a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a jegyző 
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása 
során az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél 
sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges 
eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag 
kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű 
szabályozást megvalósító jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 
megfelelő módosítására kerüljön sor. 
 
A képviselő-testület 2017 decemberében megalkotta a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
szóló 29/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Reklámrendelet), az 
Országgyűlés által 2017. szeptember 19-én elfogadott T/17312. számú törvényjavaslat alapján. 
A törvénymódosítás értelmében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel, 
valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm.rendelettel összhangban a 
településkép védelméről szóló törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzatnak a településképi rendelet megalkotásáig módosítania kellett vagy meg kellett 
alkotnia a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet, és a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozóan a településképi bejelentési eljárásról 
szóló önkormányzati rendeletet. Tapolca Város Önkormányzata esetében e szabályok egy 
rendeletben kerültek megfogalmazásra.  



 

Mivel a településképi rendeleteket 2017. december 31-ig kellett megalkotni, a reklámok 
elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet még a településképi rendelet hatályba lépése előtt 
került elfogadásra.  
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a képviselő-testület 2018. 
februárjában elfogadta a településkép védelméről szóló 4/2018. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: településkép-védelmi rendelet), amelyet két alkalommal módosított, 
legutóbb 2020. márciusában (5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet a településkép 
védelméről).    
 
A szabályozás egységessége, a jogalkalmazás megkönnyítése, egyszerűsítése érdekében a 
településkép-védelméről szóló rendeletben a Reklámrendeletben szabályozott rendelkezések 
helyet kaptak. 
 
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Reklámrendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a reklámok, 
reklámhordozók elhelyezéséről szóló 29/2017. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet deregulációs hatályon kívül helyezéséről 
szóló …/2020. (… …) számú önkormányzati rendeletet elfogadja. 
 

 
 
Tapolca, 2020. szeptember 21. 
 
           

Dobó Zoltán 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
…/2020. (… …) önkormányzati rendelete  

 
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 29/2017. (XII.18.)  
önkormányzati rendelet deregulációs hatályon kívül helyezéséről 

 
(Tervezet) 

  
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 22. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. § 

   
Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, 
reklámhordozók elhelyezéséről szóló 29/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete. 

 
 

1. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Tapolca, 2020. október 2. 

  

  Dobó Zoltán  dr. Iker Viktória  
             polgármester  jegyző  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: 
Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(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”. 
 
A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 29/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet 
deregulációs hatályon kívül helyezéréől szóló _/2020. (_._.) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai 
– a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának mérvadó társadalmi hatása nincsen.   
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának elmaradása csekély mértékű jogalkalmazási bizonytalanságot 
eredményezhet. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, 
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 


	(Tervezet)
	polgármester  jegyző

