
Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

/2019. (. .) önkormányzati rendelete 
 

a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Helyi védelemmel érintett területeken a reklámhordozók és az információs célú 
berendezések kivételével a sajátos építmények, műtárgyak csak beton-, fém- vagy 
faszerkezetből készíthetők. A reklámhordozók és az információs célú berendezések esetén 
a 28.§ (11) bekezdésben foglaltak az irányadók.” 

2. § A Rendelet 28. § (4) bekezdésében a „27. § (5) c) pontjának” szövegrész helyébe „(11) 
bekezdés c) pontja” szövegrész lép. 

3. § A Rendelet 28. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) Információs célú berendezéseket a település belterületén az alábbi követelmények 
betartásával kell kialakítani:  

ca) legfeljebb 1,50 m2 területű, legfeljebb 2,00 m teljes magasságú, legalább 
80 cm magas fém lábakon álló, fém szerkezetbe foglalt üvegvitrin 
sötétzöld mázolással, 

cb) a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom telekhatárától 
számítottan 100 m-en belül a ca) alpontban foglaltak alkalmazandók, azzal 
az eltéréssel, hogy fa szerkezet is elhelyezhető.” 

4. § Hatályát veszti a Rendelet 1/C. melléklete. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Előírásait a 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Bátaszék, 2019……. 
 
 
 



 Dr. Bozsolik Róbert                                      Kondriczné dr. Varga Erzsébet 
         polgármester                    jegyző 
 
       
Záradék:  A rendelet Bátaszék városban 2019…………. napján kihirdetésre került. 
 
 
Bátaszék, 2019…….. 
 
 
       Kondriczné dr. Varga Erzsébet 
                     jegyző 
 

 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez  

A rendelet módosítását a 27.§ (5) bekezdés, a 28.§ (4) bekezdés és (11) bekezdés c) pontja 
közötti kollízió feloldása indokolja. 
 
Részletes indokolás: 
1. §-hoz: a bekezdés kiegészül a reklámhordozókra és az információs célú berendezésekre 
vonatkozó kivételes szabállyal. 
2. §-hoz: elírást korrigál. 
3. §-hoz: a c) pont cb) alponttal egészül ki, mely a Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Plébániatemplom telekhatárától számított 100 m-en belül a főszabálytól való eltérést teszi 
lehetővé. 
4. §-hoz: hatáskör hiányára tekintettel a melléklet hatályon kívül helyezése indokolt. 
5. §-hoz: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
Társadalmi hatása: nincs 
 
Gazdasági hatása: nincs 
 
Költségvetési hatása: nincs 
 
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: önkéntes 
 
A jogalkotás elmaradásának következményei: nincs 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség. 
 
Véleményeztetés: a pénzügyi és gazdasági bizottság véleményezi 



 
 
Jelenleg hatályos rendelet Módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg 

27. § (5) Helyi védelemmel érintett 
területeken a sajátos építmények, 
műtárgyak csak beton-, fém- vagy 
faszerkezetből készíthetők. 

 

27. § (5) Helyi védelemmel érintett 
területeken a reklámhordozók és az 
információs célú berendezések kivételével a 
sajátos építmények, műtárgyak csak beton-, 
fém- vagy faszerkezetből készíthetők. A 
reklámhordozók és az információs célú 
berendezések esetén a 28. § (11) 
bekezdésben foglaltak az irányadók. 

28. § (4) Köztulajdonban lévő intézmény 
esetében hirdetmények, reklámok 
elhelyezésére az intézmény előtti közterület 
gyalogos és közúti közlekedést nem zavaró 
részén információs célú berendezés 
helyezhető el a 27.§ (5) c) pontjának 
figyelembe vételével.  
 

28. § (4) Köztulajdonban lévő intézmény 
esetében hirdetmények, reklámok 
elhelyezésére az intézmény előtti közterület 
gyalogos és közúti közlekedést nem zavaró 
részén információs célú berendezés 
helyezhető el a (11) bekezdés c) pontja 
figyelembe vételével.  
 

28. § (11) c) Információs célú berendezések 
a település belterületén egységes 
megjelenéssel kell kialakítani az alábbi 
követelmények betartásával:  
 

ca) legfeljebb 1,50 m2 
területű, 1,80 m teljes 
magasságú, legalább 80 cm 
magas fém lábakon álló, fém 
szerkezetbe foglalt üvegvitrin 
cb) sötétzöld mázolás.  

 

28. § (11) c) Információs célú 
berendezéseket a település belterületén az 
alábbi követelmények betartásával kell 
kialakítani:  

ca) legfeljebb 1,50 m2 területű, 
legfeljebb 2,00 m teljes magasságú, 
legalább 80 cm magas fém lábakon 
álló, fém szerkezetbe foglalt 
üvegvitrin sötétzöld mázolással, 

cb) a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Plébániatemplom 
telekhatárától számítottan 100 m-en 
belül a ca) alpontban foglaltak 
alkalmazandók, azzal az eltéréssel, 
hogy fa szerkezet is elhelyezhető. 

 
 


