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Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

ELŐTERJESZTÉS 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2017. október 31. napján tartandó nyilvános ülésére 
 

 

Tárgy: Reklámrendelet megalkotása 

Melléklet: rendelettervezet 

       kormányhivatali tájékoztatás 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet-tervezet elfogadására!  

(előzmény: a településképi rendelet megalkotását a megbízott cég 2018. március 31. dátummal 

vállalta) 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ 1) bekezdése alapján elvégzett hatásvizsgálat 

eredménye:  

Rendelet-tervezet címe: 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról 

Rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

Jogszabálysértés 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A feltételek adottak. 

Személyi: Nem igényel további személyi feltételeket 

Szervezeti: Nem igényel szervezeti változást. 

Tárgyi: Nem igényel. 

Pénzügyi: Nem igényel. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezett változásokra figyelemmel járuljon 

hozzá a rendelet elfogadásához! 

 

Lipót, 2017. október 19. 

 

 

 

                                                                                             Veilandics Eszter sk. 

                                                                                                       Jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete 

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról 

 

Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Lipót Község közigazgatási területén a közterületen, közterületnek 

nem minősülő ingatlanon, közterületről látható reklám, reklámhordozó, és cégér elhelyezésre.  

2.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen reklám, reklámhordozó és cégér elhelyezése a helyi 

településképi rendelet hatálybalépéséig nem megengedett.  

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően jogszerűen elhelyezett reklámhordozókon történő 

plakátcsere megengedett.   

3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Tóth József Péter      Veilandics Eszter  

polgármester        jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletet 2017. október 31-én tartott 

ülésén elfogadta. 

Kihirdetve:  

Lipót, 2017. október 31. 

         Veilandics Eszter  

          jegyző 


