Minősített szótöbbség
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete
a településképet meghatározó reklámok és reklámhordozók elhelyezésének, valamint
használatának szabályairól szóló 41/2017. (X. 25.) XI.ÖK rendelet módosításáról
Korábbi rendelkezések:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
Polgármestere
–
a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján – a Képviselő-testületnek a
településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1)
bekezdésének aa) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A településképet meghatározó reklámok
és reklámhordozók elhelyezésének, valamint
használatának szabályairól szóló 41/2017. (X.
25.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
6. reklámgazda: az a jogi személy, amely
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda
Önkormányzata) közigazgatási területén,
az Újbuda Önkormányzatával megkötött

„6. új utasváró telepítése: meglévő
utasváró helyén vagy új helyszínen
eszköz létesítése, amely a telepítéstől

megállapodás alapján, önkormányzati
tulajdonú ingatlanok esetén a reklámok és
reklámhordozók
használatával
kapcsolatban ellenőrzési és üzemeltetési
feladatokat lát el hatósági eljárásnak nem
minősülő ügyintézés keretein belül.

számított
10
utasvárónak”

évig

minősül

új

2. § (1) A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(1) Közterületen reklámhordozó építése,
elhelyezése, átalakítása és bővítése - az
útbaigazító tábla kivételével - csak
településképi
bejelentési
eljárás
lefolytatása után, a 2. mellékletben
megjelölt
közterület-használati
díj
megfizetését követően kezdhető meg.

(2) Újbuda Önkormányzata közigazgatási
területén
lévő
közterületeken,
a
tulajdonában
álló nem
közterületi
ingatlanokon, valamint a közterületen
elhelyezett más célú építményeken
(utcabútorok)
csak
Újbuda
Önkormányzata
hozzájárulásával
helyezhető el reklámhordozó, végezhető
hirdetőberendezéshez
nem
kötődő
reklámozási tevékenység. A közterületek
reklámcélú
használatához
Újbuda
Önkormányzata
által
megbízott
Reklámgazdával
írásbeli
szerződés
megkötése (a továbbiakban: hozzájárulás)
szükséges.

„(1) Közterületen reklámhordozó építése,
elhelyezése, átalakítása és bővítése – az
útbaigazító tábla kivételével – csak
településképi
bejelentési
eljárás
lefolytatása után, a 2. mellékletben
megjelölt
reklámcélú
közterület-használati díj (a továbbiakban:
reklámdíj)
megfizetését
követően
kezdhető meg.
(2) Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda
Önkormányzata
(a
továbbiakban: Újbuda Önkormányzata)
közigazgatási
területén
lévő
közterületeken, a tulajdonában álló nem
közterületi ingatlanokon, valamint a
közterületen
elhelyezett
más
célú
építményeken (utcabútorok) csak Újbuda
Önkormányzata
hozzájárulásával
helyezhető el reklámhordozó, végezhető
hirdetőberendezéshez
nem
kötődő
reklámozási tevékenység. A közterületek
reklámcélú
használatához
Újbuda
Önkormányzata,
mint
tulajdonos
hozzájárulása
és
a
tulajdonosi
hozzájárulást is tartalmazó
írásbeli
szerződés megkötése (a továbbiakban:
hozzájárulás) szükséges.”
(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép, és a következő (6)
és (7) bekezdéssel egészül ki:

(5) A reklámfelület alapján meghatározott
díjat
a) a reklámhordozó valamennyi felületén
megjelenítő reklám után, oldalanként
külön-külön,
b) minden megkezdett nap, hónap és
négyzetméter tekintetében kell megfizetni.
A díjat a tényleges üzemeltetésére tekintet
nélkül a teljes időtartamra kell megfizetni.
A 2. mellékletben szereplő díjakat
általános forgalmi adó nélkül kell érteni.

„(5) A reklámfelület alapján meghatározott
reklámdíjat
a) a reklámhordozó valamennyi felületén
megjelenő reklám után, oldalanként
külön-különés
b) minden megkezdett nap, hónap és
négyzetméter tekintetében,
a tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül
a teljes időtartamra kell megfizetni. A 2.
mellékletben szereplő díjakat általános
forgalmi adó nélkül kell érteni.
(6)
A
hozzájárulásban
szereplő
reklámdíjat
a) fél évet meg nem haladó időtartamú
közterület-használatok esetében egy
összegben,
b) a féléves és az azt meghaladó
időtartamú
közterület-használatok
esetében a díj arányos részét negyedéves
részletekben,
előre kell megfizetni.
(7) Kérelemre a Gazdasági Bizottság a
reklámdíj megfizetésére – az egyes
részletek
esedékességének
meghatározásával
–
részletfizetést
engedélyezhet.”

3. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

5.
§
(1)
Reklámcélú
közterület-használatnak minősül az is, ha a
nem közterületen álló reklámhordozó
bármely tartozékának függőleges vetülete
a közterületre esik. Ebben az esetben a
reklám
célú közterület-használati díjat a
reklámhordozó teljes reklámfelülete után

„5.
§
(1)
Reklámcélú
közterület-használatnak minősül az is, ha a
nem közterületen álló reklámhordozó
bármely tartozékának függőleges vetülete
a közterületre esik. Ebben az esetben a
reklámdíjat a reklámhordozó teljes
reklámfelülete után kell megfizetni.
(2) Ingatlanok, építmények közhasználatra
átadott részeire – amelyet a lakosság

kell megfizetni.
(2) Ingatlanok, építmények közhasználatra
átadott részeire - amelyet a lakosság
korlátozás nélkül szabadon használ, vagy
használhat - a közterületi elhelyezés
általános szabályai érvényesek.
(3) A 
közterület-használati hozzájárulás
lejártakor,
vagy
amennyiben
a
közterület-használati
szerződés
felmondásra kerül, a felmondási határidő
lejártáig
a
közterület-használó
a
reklámhordozót köteles eltávolítani.

korlátozás nélkül szabadon használ, vagy
használhat – a közterületi elhelyezés
általános szabályai érvényesek.
(3) A
hozzájárulás lejártakor, vagy
amennyiben
a
reklámcélú
közterület-használati
szerződés
felmondásra kerül, a felmondási határidő
lejártáig
a
közterület-használó
a
reklámhordozót köteles eltávolítani.”

4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(2) Újbuda Önkormányzata és intézményei
az által kihelyezett hirdetőoszlop esetén
mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

„(2)
Újbuda
Önkormányzata
és
intézményei,
valamint
Újbuda
Önkormányzata 100%-os tulajdonában
lévő gazdasági társaságai az általuk
kihelyezett hirdetőoszlopok vagy egyéb
reklámhordozók esetén mentesülnek a
díjfizetési kötelezettség alól.”

5. § A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
(5) A gyalogosforgalom biztosítása
érdekében
a
közterület-használati
hozzájárulásban meghatározható, hogy a
megállítótábla ne közvetlenül a fal mellett,
hanem a járda berendezési sávjában legyen
kihelyezve.

„(5) A gyalogosforgalom biztosítása
érdekében
a
hozzájárulásban
meghatározható, hogy a megállítótábla ne
közvetlenül a fal mellett, hanem a járda
berendezési sávjában legyen kihelyezve.”

6. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
(1)
Szórólaposztás,
reklámkiadvány-terjesztés,
szendvicsemberen
történő
hirdetés,

„(1)
Szórólaposztás,
reklámkiadvány-terjesztés,
szendvicsemberen
történő
hirdetés,
hangreklámozás, vetített reklámozás és

hangreklámozás, vetített reklámozás és
árubemutatás
csak
érvényes
közterület-használati
hozzájárulás
birtokában végezhető. A hozzájárulást a
közterület-használat során a helyszínen
kell tartani.

árubemutatás csak érvényes hozzájárulás
birtokában végezhető, és csak a 2.
mellékletben
megjelölt
reklámdíj
megfizetését követően kezdhető meg. A
hozzájárulást a
reklámtevékenységek
végzésesorán a helyszínen kell tartani.
(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

(3)
Vetített
reklám
esetén
közterület-használati
hozzájárulást
beszerezni szükséges:
a) a reklám létrehozásához szükséges
berendezés elhelyezéséhez, valamint
b) a vetített reklám hirdetési felületéhez.

„(3) Vetített reklám esetén hozzájárulást
beszerezni szükséges
a) a reklám létrehozásához szükséges
berendezés elhelyezéséhez és
b)a vetített reklám hirdetési felületéhez.”

7. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
12. § (1) A közterület reklámcélú
használatával kapcsolatban az eljárás
során e rendelet előírásaival együtt a
közterületek használatáról és rendjéről
szóló önkormányzati rendelet előírásait is
alkalmazni kell.
(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti
hozzájárulás
iránti
kérelmet
az
Önkormányzat
által
megbízott
Reklámgazdánálkell benyújtani.
(3) A kérelmet a kérelmezett használat
kezdő időpontját legalább 15 nappal
megelőzően kell benyújtani.
(4) A reklám vagy a hirdetés céljából
kiadott hozzájárulás nem akadályozhatja
az állami és önkormányzati ünnepekkel,
megemlékezésekkel és az állami és
önkormányzati
rendezvényekkel
kapcsolatos lobogózási kötelezettségek
teljesítését.

„12. (1) A közterület reklámcélú
használatával kapcsolatban az eljárás során
e rendelet
előírásaival
együtt
a
településkép védelméről szóló törvény
reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV .28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban:
Kormányrendelet),
valamint a közterületek használatáról és
rendjéről szóló önkormányzati rendelet
előírásait is alkalmazni kell.
(2) A hozzájárulás csak ideiglenes
jelleggel – legfeljebb 5 évre, digitális
utcabútorok esetén pedig legfeljebb 10
évre – adható és többször is
meghosszabbítható,
a
díjtételek
megváltoztatása jogának fenntartásával.
(3) A hozzájárulás nem pótolja a
jogszabályokban előírt egyéb (pl.
építésügyi, településképi, egészségügyi,

(5) Amennyiben a hozzájárulás lejártakor,
vagy a hozzájárulás felmondása esetén a
felmondási határidő lejártakor a szerződő
fél a reklámhordozót nem távolítja el,
akkor Újbuda Önkormányzata vagy
megbízottja jogosult a reklámhordozókat a
szerződő fél költségére leszerelni, tárolni,
valamint az átvétel megtagadása esetén azt
megsemmisíteni.

rendészeti stb.) hatósági, szakhatósági
engedélyek,
hozzájárulások,
vélemények, nyilatkozatok beszerzését.
(4) A hozzájárulást annak kell kérnie,
aki a közterületet használni kívánja.
Szórólaposztás esetén a hozzájárulást
annak kell kérnie, akinek érdekében a
szórólapot osztani kívánják.
(5) A hozzájárulás iránti kérelemnek
tartalmaznia kell különösen
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének,
vagy székhelyének és telephelyének
címét, képviselőjének elérhetőségét,
b) a reklámcélú közterület-használat
célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének
helyrajzi szám és GPS koordináta
szerinti, pontos területnagysággal és a
használat
módjával
történő
meghatározását,
valamint
helyszínrajzon történő megjelölését,
d) a közterületen folytatni kívánt
reklámtevékenység
gyakorlására
jogosító okirat egyszerű másolatát
(amennyiben az a reklámtevékenység
gyakorlásához szükséges),
e) a kérelmező által folytatni kívánt
reklámtevékenységben közreműködők
(résztvevők) nevét és lakcímét vagy
székhelyének és telephelyének címét,
képviselőjének elérhetőségét,
f) nem magánszemély kérelmező esetén
a reklámcélú közterület-használatért
felelős személy megnevezését, vagy a
jogi személy felelős vezetőinek adatait,
g)
teljes
bizonyító
erejű
meghatalmazást,
amennyiben
a
kérelmet nem magánszemély esetén nem
a képviseletre jogosult személy írja alá,

és magánszemély esetén, ha a kérelmet
nem a kérelmező írja alá,
h) látványtervet, feltüntetve az anyag- és
színhasználatot,
i) a más érintett ingatlanokra vonatkozó
tulajdonosi hozzájárulást, ha a folytatni
kívánt tevékenység nem csak Újbuda
Önkormányzata tulajdonában lévő
ingatlant érint és
j) a nemzeti vagyonról szóló törvény
szabályai
szerinti
átláthatósági
nyilatkozatot.
(6) A 2. § (2) bekezdés szerinti
hozzájárulás
iránti
kérelmet
az
Önkormányzat honlapjáról letölthető
formanyomtatványon,
az
abban
felsorolt mellékletek csatolásával együtt
a Polgármesteri Hivatalnál személyesen,
postai úton vagy – az elektronikus
ügyintézés
szabályai
szerint
–
elektronikus útonkell benyújtani.
(7) A kérelmet a kérelmezett használat
kezdő időpontját legalább 30 nappal
megelőzően kell benyújtani.
(8) A benyújtott kérelem elbírálásának
előkészítő feladatait a Városüzemeltetési
Osztály látja el, mely az előkészítés
során
a)
vizsgálja,
hogy
a
kérelem
tartalmazza-e az összes szükséges adatot
és mellékletet, amennyiben nem, úgy
hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt,
b)
vizsgálja
a
kérelmezett
közterület-használathoz,
tervezett
tevékenységhez
szükséges
előzetes
szakhatósági
hozzájárulásokat,
állásfoglalásokat,
c) vizsgálja, hogy a kérelmezett
reklámcélú
közterület-használat

összeegyeztethető-e az adott területre
vonatkozó szabályozási tervben foglalt
szempontokkal, megfelel-e a városképi,
városrendezési, műemlékvédelmi, és
közlekedési előírásoknak, valamint a
kereskedelmi
és
turisztikai
szempontoknak,
d) szükség esetén a c) pont szerint
vizsgált szempontok vonatkozásában a
hatáskörrel
rendelkező
szervtől
állásfoglalást kérhet és szakértőt vehet
igénybe,
e) írásban felhívja az ügyfelek figyelmét
a hozzájárulás megadása előtt abban az
esetben, amennyiben a hozzájárulás
nem adható meg teljes körűen.
(9) A benyújtott kérelem elbírálására 30
nap áll rendelkezésre, mely határidő a
Gazdasági
Bizottság
ülésének
napirendre
tűzésétől
a
döntés
meghozataláig
eltelt
idővel
meghosszabbodik.
(10) A reklám vagy a hirdetés céljából
kiadott hozzájárulás nem akadályozhatja
az állami és önkormányzati ünnepekkel,
megemlékezésekkel és az állami és
önkormányzati
rendezvényekkel
kapcsolatos lobogózási kötelezettségek
teljesítését.
(11) Amennyiben a hozzájárulás lejártakor
vagy a hozzájárulás felmondása esetén a
felmondási határidő lejártakor a szerződő
fél a reklámhordozót nem távolítja el,
akkor Újbuda Önkormányzata vagy
megbízottja jogosult a reklámhordozókat a
szerződő fél költségére leszerelni, tárolni,
valamint az átvétel megtagadása esetén azt
megsemmisíteni.”

8. § A Rendelet a következő 5/A. alcímmel
egészül ki:
„5/A.Areklámcélú
közterület-használati hozzájárulás
megadása
12/A.
§
(1)
A
reklámcélú
közterület-használathoz
szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a
Polgármester dönt.
(2) Amennyiben a kérelmező a
közterület-használatra
vonatkozó
szerződést a tulajdonosi hozzájárulás
megadásának közlésétől számított 30
napon belül, vagy hatósági engedélyhez
kötött
tevékenység,
továbbá
településképi bejelentési kötelezettség
esetén 120 napon belül, a kérelmezőnek
felróható okból nem köti meg, úgy - a
hozzájárulás
eltérő
rendelkezése
hiányában - a hozzájárulás érvényét
veszti. A határidőt a Polgármester
kérelemre meghosszabbíthatja.
12/B. § (1) A kérelmezővel a szerződést
– a hozzájárulás megadását követően –
az Önkormányzat képviseletében a
Polgármester írja alá.
(2) A szerződés megkötésére csak azt
követően kerülhet sor, ha a kérelmező
rendelkezik
a
reklámcélú
közterület-használathoz és a folytatni
kívánt
tevékenységhez
szükséges
valamennyi végleges engedéllyel.
12/C. § (1) A reklámcélú hozzájárulást
is tartalmazó írásbeli szerződésnek
tartalmaznia kell különösen
a) a jogosult nevét és lakóhelyének vagy
székhelyének, telephelyének címét,

b) a reklámcélú közterület-használat
célját és időtartamát, vagy azt a feltételt,
amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás
érvényes,
c) a reklámcélú közterület-használat
helyének, módjának, mértékének és
egyéb
feltételeinek
pontos
meghatározását,
d) szükség esetén utalást arra, hogy a
hozzájárulás csak a közreműködő
szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírások megvalósítása esetén érvényes,
e)
a
hozzájárulás
érvényének
megszűnése vagy a hozzájárulás
megszüntetése esetére az eredeti állapot
kártalanítási
igény
nélküli
helyreállításának kötelezettségét,
f) a reklámdíj-fizetési kötelezettség
esetén a díj mértékét és megfizetésének
módját, egyéb esetben a díjmentesség
tényét,
g) a reklámcélú közterület-használat
jellegétől függően egyéb hatósági,
szakhatósági
előírásokról
és
kikötésekről szóló tájékoztatást, a
városképi
követelményeket,
a
környezetvédelmi, valamint a munka- és
balesetvédelmi
előírásokra történő
utalást,
h) a reklámcélú közterület-használattal
járó járulékos költségek (energiadíj,
vízdíj stb.) viselésének és megfizetésének
módját,
i) a reklámcélú közterület-használat
időtartama
alatt
a
szükséges
állagmegóvási,
karbantartási
és
tisztántartási kötelezettség előírását,
j) a hozzájárulás átengedésének tilalmát
annak rögzítésével, hogy a hozzájárulás
kizárólag a jogosult részére szól,
azonban lehetősége van a reklámcélú

közterület-használathoz
közreműködőket,
résztvevőket
(különösen
alvállalkozó,
bérlő,
üzemeltető, stb.) igénybe venni, de a
közterület-használat joga tovább nem
ruházható,
k) kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a
nemzeti vagyonról szóló törvény szerint
átlátható szervezetnek minősül, és
l) a felek egyéb megállapodásait.
(2) A hozzájárulást meg kell küldeni
a) a kérelmezőnek,
b) a reklámdíj beszedésével megbízott
Pénzügyi
és
Költségvetési
Igazgatóságnak és
c) az Újbuda Közterület-felügyeletnek.
12/D. § (1) A hozzájárulás hatálya
megszűnik
a) a hozzájárulásban meghatározott idő
elteltével,
b) a hozzájárulásban meghatározott
feltétel bekövetkeztével,
c) ha a területre üzemzavar-elhárítás
miatt, vagy Újbuda Önkormányzatának
fontos közérdekből szüksége van,
d)
a
hozzájárulásban
vagy
a
közterület-használatra és az ezzel
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó
jogszabályokban foglaltak megsértése
miatti felmondással,
e) a reklámcélú használatba adott
közterület
tulajdonosa,
valamint
művelési
ága
megváltozásának
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével,
f)
ha a közterületen folytatott
tevékenységre jogosító okirat hatálya és
ezzel együtt a tevékenységre való
jogosultság megszűnik,

g) a jogosult halálával vagy jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság esetén annak jogutód nélküli
megszűnésével,
h) ha a jogosult írásban bejelenti
Újbuda Önkormányzatának, hogy a
közterület reklámcélú használatával
felhagy,
i)
ha
a
reklámcélú
közterület-használatot érintő olyan
jogszabályváltozás áll be, ami alapján a
hozzájárulás megadására nem került
volna sor vagy
j) közös megegyezéssel.
(2) A közterület-használati hozzájárulás
(1) bekezdés szerinti megszűnése esetén
külön döntés nélkül a jogosult által már
befizetett reklámdíj időarányos részét –
a hozzájárulásban foglaltak szerint 
–
vissza kell fizetni a jogosult részére.”

9. § (1) A Rendelet 16. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
16. § (1) Aki reklámot, reklámhordozót
vagy reklámhordozóhoz nem kötődő
reklámozási tevékenységet
a) a közterületen hozzájárulás nélkül, vagy
a hozzájárulástól eltérő módon (különösen
a hozzájárulásban meghatározott mértéket
meghaladó alapterületben), vagy
b) az e rendelet egyéb előírásainak
megsértésével
helyez el, létesít, tart fenn vagy végez,
köteles Újbuda Önkormányzata vagy a
Reklámgazda felhívására a jogellenes
állapotot haladéktalanul megszüntetni,
továbbá - közterület esetében - az eredeti
állapotot kártalanítás nélkül helyreállítani.

„(1) Aki reklámot, reklámhordozót vagy
reklámhordozóhoz
nem
kötődő
reklámozási tevékenységet
a) a közterületen hozzájárulás nélkül, vagy
a hozzájárulástól eltérő módon (különösen
a hozzájárulásban meghatározott mértéket
meghaladó alapterületben), vagy
b) az e rendelet egyéb előírásainak
megsértésével
helyez el, létesít, tart fenn vagy végez,
köteles
Újbuda
Önkormányzata
felhívására
a
jogellenes
állapotot
haladéktalanul megszüntetni, továbbá közterület esetében - az eredeti állapotot
kártalanítás nélkül helyreállítani.”

(2) A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
(3) Amennyiben a jogellenesen elhelyezett
reklám,
reklámhordozó
vagy
reklámhordozóhoz
nem
kötődő
reklámozási tevékenység az engedélyezés
feltételeinek egyébként megfelel kérelemre - a közterület-használati
szerződés
a
jövőre
vonatkozóan
megköthető. Ezzel azonban a használó
nem mentesül az (2) bekezdés szerinti
díjfizetési kötelezettség alól.

„(3)
Amennyiben
a
jogellenesen
elhelyezett reklám, reklámhordozó vagy
reklámhordozóhoz
nem
kötődő
reklámozási tevékenység az engedélyezés
feltételeinek egyébként megfelel kérelemre - a hozzájárulás a jövőre
vonatkozóan megköthető. Ezzel azonban a
használó nem mentesül az (2) bekezdés
szerinti díjfizetési kötelezettség alól.”

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a
Melléklet lép.
11. § Ez a rendelet 2020. december 1-jén lép
hatályba.
12.§ Hatályát veszti a Rendelet
d) aszfaltmatrica: szilárd útburkolattal a) 1. § 1. pont d) alpontja és
ellátott gyalogos-járdára felragasztott, a
járda síkjából nem kiemelkedő hirdetés; a
hirdetés csak ragasztással rögzíthető;
(2) Aszfaltmatricák (a továbbiakban: b) 10. § (2) bekezdése.
matrica)
elhelyezésére
Újbuda
Önkormányzata vagy annak 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társasága (a
továbbiakban:
kihelyező)
jogosult
közérdekű
rendezvénye(i)kről
való
tájékoztatás céljából. Az egyes matricák
mérete nem haladhatja meg az 1 m²-t,
mennyiségük pedig rendezvényenként a
10 db-ot. A matrica eltávolításáról - a

rendezvény zárását követő 24 órán belül a kihelyező köteles gondoskodni. Ebben
az esetben a kihelyező mentesül a
díjfizetési kötelezettség alól.

dr. László Imre
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Indokolás
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a
településképet meghatározó reklámok és reklámhordozók elhelyezésének, valamint
használatának szabályairól szóló 41/2017. (X. 25.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló
46/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendeletéhez

Az 1. §-hoz
A szakasz az értelmező rendelkezéseket módosítja. Ezzel törlésre kerül a reklámgazda
fogalma, tekintettel arra, hogy a továbbiakban a Polgármesteri Hivatal végzi a reklámgazdai
feladatokat, viszont definiálásra kerül az új utasváró fogalma, ugyanis ennek értelmezése a
gyakorlatban problémát okozott.
A 2. §-hoz
Ez a szakasz a közterületre reklámhordozó telepítésének szabályait módosítja, és a
használatért fizetendő díj számításának módját határozza meg.
A 3. §-hoz
A reklámcélú közterület-használatára vonatkozó hozzájárulás megnevezését pontosítja ezen
szakasz.
A 4. §-hoz
Ez a szakasz Újbuda Önkormányzata és intézményei által kihelyezésre kerülő
hirdetőeszközök díjmentességét szabályozza, ugyanis nem indokolt, hogy az Önkormányzat
saját maga számára díjfizetési kötelezettséget állapítson meg, és ugyanez vonatkozik a saját
maga által alapított gazdasági társaságokra és intézményekre is.
Az 5. és 6. §-hoz
A reklámcélú közterület-használatára vonatkozó hozzájárulás és a reklámdíj megnevezését
pontosítják ezen szakaszok.
A 7. §-hoz
Meghatározza az eljárási szabályokat, a kérelem benyújtása és határidők tekintetében.
Indokolt a nagy értékű, színvonalas reklámeszközök kihelyezése esetére - amelyek a
közterületek megjelenését is színvonalasabbá, modernebbé teszik - hosszabb időtartamban
maximalizálni a kiadható hozzájárulás hatályát, figyelembe véve ezen eszközök élettartamát
és értékét. Rögzíti továbbá a kérelmek elbírálása során vizsgált szempontokat, az elbírálásra
rendelkezésre álló időt.

A 8. §-hoz
Ezen szakasz a reklámcélú használatra vonatkozó hozzájárulás megadásával kapcsolatos
részletszabályokkal egészíti ki a rendeletet.
A 9. §-hoz
A jogellenes reklámcélú közterület-használatok szabályozását kívánja pontosítani ez a
szakasz.
A 10. §-hoz
A rendelet 1. melléklete módosításra, kiegészítésre került az egyes zónák pontosabb
meghatározásával.
A 11. §-hoz
Ez a szakasz rendelkezik a rendelet hatálybalépéséről.
A 12. §-hoz
Ezen szakasz rendelkezik az egyes, hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezések
felsorolásáról. Az aszfaltmatricára vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre
kerülnek, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében reklám - a közművelődési
célú hirdetőoszlopra kihelyezés kivételével - ragasztás útján nem rögzíthető.

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a
településképet meghatározó reklámok és reklámhordozók elhelyezésének valamint
használatának szabályairól szóló 41/2017. (X.25.) rendelet módosításának várható hatásai –
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A rendeletalkotás A rendeletmódosítással a reklámcélú közterület-használatok új
várható
társadalmi, alapokra való fektetését valósítjuk meg. A kérelmezők számára
gazdasági hatásai
egyértelmű, átlátható szabályokkal kívánjuk rendezni a
közterület használatát.

2. A rendeletalkotás A rendeletmódosítással a reklámcélú közterület-használati
várható
költségvetési bevételek közvetlenül az Önkormányzathoz kerülnek
hatásai
megfizetésre, ezáltal bevételnövekedés várható.

3. A rendeletalkotás
várható környezeti és
egészségügyi
következményei

Nem releváns.

4. A rendeletalkotás A rendeletmódosítással a kérelmezők
adminisztratív terheket adminisztrációs terhek nem keletkeznek.
befolyásoló
várható
hatásai

oldalán

többlet

5.
A
rendelet A reklámcélú hasznosításra kötött szerződés lejárta miatt
megalkotásának
szükséges az új szabályozás. Ennek elmaradása esetén nem lesz
szükségessége,
a végrehajtható a jelenleg hatályos rendelet.
jogalkotás
elmaradásának várható
következményei
6.
A
rendelet A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek a Polgármesteri
alkalmazásához
Hivatalnál rendelkezésre állnak.
szükséges
személyi,
szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek

7. Egyéb információ

-

