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Luddnyhal6szi Kiizs6gi 0nkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek
ll/2017 . (X.27.) iinkormrinyzati rendelete

a rekl:imelhelyez6sekr6l

Ludanyhal6szi Kdzsdgi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a telepiil6sk6p v6delmdr6l sz6l6
2016. dvi LXXN. tcirvdny 12. g (5) bekezd6s6ben kapott felharalmaz6s alap16n, az
Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban 6s az 6pitett kdmyezet alakit6stir6l 6s
v6delm6r6l sz6lo 1997.6vi LXXVIII. rdrvdny 6/4'g (1) bekezdds aa) alpontj6ban ds a (2)
bekezdds b) pontj6ban meghatrirozott feladatkcir6ben eli6rva a kdvetkezoket rendeli el:

l. Fejezet

Altalenos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja
1. $

A rendelet cdlja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek - telepiil6skdpi,
kdzleked6sbiztons6gi szempontok, valamint a rekl6mtev6kenys6ggel kapcsolatos
kdvetelm6nyek figyelembev6teldvel - meghat rozzdk a telepiil6sen a rekl6mok,
rekldmhordoz6k, cdg6rek kialakitrisdt, elhelyezds6t.

2. A rendelet hat6lya
2.$

( 1) A rendelet hat6lya kiterj ed . . ..Kdzs6g telj es klzigazgat|si teniletdre.
(2) A rendelet hatAlya kiterjed minden termdszetes 6s jogi szem6lyre, jogi szem6lyisdg

n6lkiili gazdas6gi tiiLrsasiigokra, akik/amelyek Ludanyhal6szi k6zs€,g kozigazgat si
teriilet6n rekl6mot, rekldmhordoz6t ds cdgdrt kiv6nnak elhelyezni, illetve helyeztek el.

3. Rekl6mok, rekl6mhordoz6k 6s c6g6rek elhelyez6s6nek 6ltal6nos szabalyai
3.$

(1) A rendelet hat|lya al6 tartoz6 tertleten rekl6mok, rekl6mhordoz6k 6s c6gdrek csak ajelen
rendeletben el6irt cdlra 6s m6don, teleptl6sk6pi bejelent6si elj6r6s lefol)'tatAs6t kdvet6en
helyezhet6 el, a 104/2017 .(IV.28.) Korm.rendelet 1. 6s 2. melldkletei 6ltal meghat|rozott
teri.iletfelhaszndldsir teriileten 6s m6don.

4. Rekl6mok, reklimhordoz6k 6s c6g6rek elhelyez6s6re vonatkoz6 telepUl6sk6pi
kcivetelm6nyek

4.$

(1) A telepiilds teruletdn az dpiiletek tetozelen rekliimhordoz6k, f6nyrekl6mok nem
helyezhet6k el.

(2) Uj dpiilet l6tesit6s6n61, megl6v6 6piiletek iltalaki,r;senil vagy homlokzatanak felfjit6sakor
a k6zten.ilett6l i6that6 feli.ileten rekl6mot, rekl6mhordoz6t, cdg6rt fgy lehet elhelyezni,
hogy az 6ptilet architektfr^j^t ne valtoztassa meg.



(3) Rekl6rnc6hi 6pitm6ny, rekftimhordoz6, rekliimnak min6siil6 falfestds, felirat, plakrit helyi
egyedi vddelem alatt 6116 dprileten, illetve az el6tte l6v6 k6zteriileten nem t .ty""t 

"to 
.t.(4) A0-ds (841x1 i 89 mm), ilretue ezt megharad6 ivmdretri 6 ritsprakil.,illetve reklimhordoz6

a teleptl6s k6zig azgat6si teriilet6n nem helyezhet6 el.

i:] :takdtifatriqasz 
az .piiletek k.aeriilet feld ndz6 homlokzatain nem heryezhet6 el.(6) Epiilethomlokzaton rekl6m, reklimhordoz6 feliilet, gdpjrirmiiforgalmat nem zavar|

elhelyezdssel 6s m6rettel helyezhet6 el.
(7) Helyi n'pszavaz s' rendezv6ny, vagy a telepiilds szempontj6b6l jelent6s esemdnyr6l val6ttl1koztatfls 6rdek6ben az esem6ny napjdt meger6zd 3 naptriri h6t idtiszikb,rr az

esem6nyre vonatkoz6 t6j6koztat6 rekl6mhordoz6, reklirn, molin6, transzparens a
kdzteriileten, illetve mag6nteriileten elhelyezhet6.

(s) Rekl6mc6li v6d6h6l6, illetve ponlva j az dpitds, fehijitds ideje alatt, de legferjebb
6 h6napos id6tartamra - 6piilet6llv6nyon elhelyezhet6, amennyiben azt m6s jo[szabdy
nem tiltja. A feli.ileten tov6bb6 az 6pitkez6sre vonatkoz6 t6j6koztat6s, ip-tit"n"*,
lAtvan)'terv tiintethet6 fel.

(9) Epitdsi rekftimhdl6 kihelyezdse az 6pit6si tev6kenyseg id6tartam6ra telepiildsk6pi
bejelent6si eljdrds lefolytatrisdt kdvet6en lehets6ses.

(10)Az elhaszndl6dott, feltjitand6, aktualitrisrit vJsaen egy6b rekkimhordoz6t, c6g6rt a
tulajdonosnak 30 napon beliil el kell t6volftania. Felijitrist kdvet6en rij telepriliskdpi
bejelentdsi eljiir6s szerint helyezhet6 el.

5. Rekl6mok, rekr6mhordoz6k 6s c6g6rek szin6re, m6ret6re, anyag6ra vonatkoz6
telepiil6sk6pi kdvetetm6nyek

5.S

(1) Az dpiileteken elhelyezhet6 reklimhordoz6 szerkezeteinek, feliilete rikit6 szinii,
kirptiz st okoz6, illetve fenyvisszaver6 kialakitrisri nem lehet, az 6sszk6pben zavar6 hat6s
nem engedhet6 meg.

(2) F6npeklim kialakit6sara vonatkoz6 el6ir6sok:
a) a rekliimok csak alacsony fenyintenzitdsriak lehetnek,
b) nem alakfthat6 ki villog6 effektussal, illetve
c) a lak6sok rendeltetdsszerii haszniiatht nem zavarhatia.
d) uzlethelyisdgenkdnt legfeljebb egy db dlr6 A1-es mdretri kdtoldalas vagy forditott,,v,,

alakri mobil reklimtdbla helyezhet6 el a kdzteriileten, mely az iiziet kirakat6t6l
maximum 1,5 m6terre 6llhat, a gyalogosforgalmat nem akad6lyoz6 m6don.

e) Belteriileten 1,0 m2-es nagys6got meghalad6 rekrrim, rekkrmhordoz6 szerkezet nem
helyezhet6 el, 6s nem engeddlyezhet6 r m2 feriiletet meghalad6 reklimjelregii
homlokzatfestds sem.

6. RekrSm- 6s rekrSmberendez6sek kdzteraireten t6rt6n6 erheryezese
6.$

A reklrirnhordoz6 kdzteriileten t6rt6n6 elhelyezdse esetdn a Ludrinyhalis zi K6zs6g
onkormanyzata K6pvisel6+estiilet6nek a kdzteriilet-haszn6latrir6l sz6i6 212001 .(r.26 .)
dnkormrinyzati rendeletdben fogrartakat is megfeler6en alkarmazni kell.



7. Egy6b rendelkez6sek
7.$

(l) Magantulajdonban ldv6 ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6k, rem az engeddlyeknek
megfeleld kivitelez6s6b6l ered6 lebont6s66fi az ingatlan tulajdonosa a rekldmhordoz6
elhelyezdj6vel egyetemlegesen felelos.

(2)A rekl6mhordoz6 elhelyez6je krirtalanit6si igdny n6lkiil kctteles a rekldmhordoz6t
6talakitani vagy lebontani, krilon tekintettel, ha:
a) az a telepiil6sk6p szempontoknak nem felel meg,
b)a rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t szolgdl6 kdzteriilet m6s c6lir, vagy telepiil6sfej leszt6si

felhaszn6l6sra kertil,
c) az dpit6si vagy kcizteriilet-haszndlati enged6ly lejfut, vagy visszavon6sra keriilt,
d)a rekl6mhordoz6val 6rintett iizlet, int6zm6ny, v6llalkoz6s stb., vagy annak

tevekenysdge megszrint, tovribbri a rekliiLrnhordoz6 aktualitris5t vesztette, vagy
mriszakilag kifog6solhat6 6llapotba keriilt,

(3)A jelenlegi rendelet szerint telepiildsk6pi bejelent6s kdteles, de a rendelet
hat6lybal6pdsekor mar jogszenien kihelyezett rekl6mhordoz6k az e rendelet

hatdlybal6pds6t kdveto 6 h6napig szerzett joggal rendelkeznek, ezt kdvetden
feliilvizsgrilatuk keret6ben l6tjogosults6got nyemek, vagy nem megfelel6sdg esetdn

6t6pitend6k, illetve leszerelend6k.

8. Reklimhordoz6k eltevolitesara vonatkoz6 eljerasi szabalyok
8.S

(1) Haladdktalanul el kell t6volitani:
a) ezen rendelet szab6lyainak nem megfelel6en elhelyezett,

b) idejdt mtlt,
c) nem rnegfeleloen karbantartott,
d) egydb jogszabdlyi eloir6sokba iitkcizo tafialmir,
e) a telepiil6sk6pbe nem illeszked6
rekl6mhordoz6t.

ll. ZArS rendelkez6sek
s.s

(1) E rendelet a kihirdetdst kdveto napon l6p hatAlyba.
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