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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

soros, nyílt üléséről 

 

 

Az ülés helye:  Bicske Városháza I. emeleti díszterem 
   Bicske, Hősök tere 4. 

 

 

Az ülés időpontja: 2017. november 27-én 1705 órakor 

 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok: 

Iványi Ferenc Tivadarné elnök 

Dr. Bourgla Ossamah tag 

Csonka István tag 

Komlós Kolos tag 

Szabó Attila tag 

 

Az ülésen távollévő tag:  

- 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

Bálint Istvánné Alpolgármester 

Fritz Gábor jegyző 

Ádámné Bacsó Erika, Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Szabó Ágnes Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ igazgatója 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel 

határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Komlós Kolost. Kéri, hogy aki a napirenddel 

és a jegyzőkönyv- hitelesítő személyével egyetért, az jelezze. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

152/2017. (XI. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A 2017. november 27-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének 

megválasztásáról és napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

Komlós Kolost, a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tagját jegyzőkönyv-hitelesítőnek 

megválasztja és elfogadja az alábbi napirendet 

1.) A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
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(326. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

2.) A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

(330. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendeletalkotásról 

(332. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. október hónapban elvégzett 

munkálatokról 

(327. sz. előterjesztés) 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) Bejelentések 

 

1. Napirend 

A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: elmondja az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a létszámadatok 

változása miatt szükséges a rendeletmódosítás. Megadja a szót Szabó Ágnesnek. 

 

Szabó Ágnes: tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy szeptemberben kapták meg az iskolából az 

új létszámadatokat, a gimnáziumban olyan mértékben megemelkedett a létszám, hogy egy teljes 

évfolyamot át kellett tenni az egyik körzetből a másikba, hogy kapjanak rá finanszírozást. A 

feladatot mindenképpen el kell látniuk, de nem mindegy, hogy finanszírozott körzetet látnak el, 

vagy nem finanszírozott körzetet. Így a Csokonai iskolából a II-es körzetbe teszik át az első 

évfolyamot, akkor elérik a minimális létszámot, ami után megkapják a finanszírozást. 

 

Dr. Bourgla Ossamah: elmondja, úgy emlékszik erről már döntöttek korábban. 

 

Szabó Ágnes: válaszában elmondja, hogy igen, határozatot hozott a képviselő-testület, ugyanis 

nekik működésiengedély módosítással kell elindítaniuk a folyamatot, hogy január 1-jétől ismét 

kapják a finanszírozást. A határozat megszületett - amit az ÁNTSZ el is fogadott - ugyanakkor 

a testület korábban rendeletben szabályozta a védőnői körzeteket, így az önkormányzati 

rendelet módosítása is szükséges. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi, hogy van e további észrevétel, javaslat, ha nincs, kéri 

szavazzanak. 
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Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

153/2017. (XI. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak 

szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                            ____/2017. (_____)  

önkormányzati rendelete 

 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015.évi CXXIII. törvény 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében, a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményének 

kikérésével következőket rendeli el: 

 

1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

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

veszti. 

 

 

                         Pálffy Károly  Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2017.  _____ 

 

                                                                                                    Fritz Gábor 
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                                                                                                       jegyző 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

2. Napirend 

A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat erre 

vonatkozóan. Ha nincsen, akkor kéri, hogy először a határozatról, azt követően pedig a 

rendeletről szavazzon a bizottság.   

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta:  

 

 

154/2017. (XI. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 

Rendelet) felülvizsgálta, 

2. a Rendeletben foglalt adómértékeken nem változtat, 

3. a reklámhordozó, mint adótárgy után fizetendő építményadót 0,-Ft/m2 mértékben 

állapítja meg. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri, hogy most a rendeletről szavazzanak. 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta:  

 

 

155/2017. (XI. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

 

Tárgy: A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. ( .................... ) önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 

§ (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A helyi adókról szóló 17/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

3. § (1) A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles Bicske Város Önkormányzat 

közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 

épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). 

(2) A Htv. 11/A. § alapján adóköteles Bicske Város Önkormányzat közigazgatási területén 

lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. 

 

2. § A Rendelet 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki: 

 

8/A. § Az adó évi mértéke a Htv. 15/A. § szerinti adóalap esetén 0 Ft/m2. 

 

 

 

3. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 

 

                         Pálffy Károly  Fritz Gábor 

polgármester jegyző 
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ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2017.  _____ 

 

                                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                                       jegyző 

 

 

3. Napirend 

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletalkotásról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy gyakorlatilag egy egy hónapig 

hatályban lévő rendeletről szól az előterjesztés, aminek elkészítésére jogszabály kötelezi az 

önkormányzatot. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, javaslat a rendelettel 

kapcsolatban? Ha nincsen, akkor kéri, hogy szavazzanak.   

 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás  

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta:  

 

156/2017. (XI. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendeletalkotásról  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága 

elfogadásra javasolja a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendeletalkotásról szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:  

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

  

…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 

 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 
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Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli 

el:  

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § 

 

(1) E rendelet célja Bicske város településképének védelme érdekében a település területén 

elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint 

elhelyezésük módjának szabályozása. 

 

(2) E rendelet hatálya Bicske város közigazgatási területén a közterületen, a közterületről 

látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő 

reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki. 

 

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi fióktelepét is –, aki Bicskén a (2) bekezdésben meghatározott helyen reklámot 

tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván 

elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. §  

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a) CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete 

hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, 

papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9 arányú, álló 

helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik; 

b) CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló 

berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem 

ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által 

megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik; 

c) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más 

célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, 

hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági 

igények kielégítésére szolgál; 

d) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, 

az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight 

formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz; 
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e) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről 

való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű 

hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly 

módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett 

részét. 

f) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, 

amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, 

fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől 

elkülönülten kerül elhelyezésre; 

g) más célú berendezés: a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló 

berendezés 

h) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített 

és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői 

tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését 

szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt 

meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat; 

i) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából 

létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, 

közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel 

kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a 

közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat; 

j) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek 

funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, 

vagy egyéb közérdekű tájékoztatás; 

 

 

 

II. Fejezet 

 

Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok 

 

1. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről 

látható magánterületen 

 

3. § 

 

Bicske város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló 

törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a 

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy 

nem szabályozott reklám közzététele. 

 

 

4. § 

 

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja 

meg hátrányosan. 

 

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem 

helyezhető el. 
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(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem 

keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el. 

 

(4) Bármely utcabútortól számítva egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven 

méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a 

reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú 

utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra. 

 

 

 

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó 

hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók. 

 

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető. 

 

(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés 

kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó 

berendezésként nem alkalmazható. 

 

2. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen 

 

5. § 

 

(1) E rendelet 1. melléklete szerinti, a településrendezési terv alapján meghatározott területen 

reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése az 

1. mellékletben meghatározott számban kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges. 

 

(2) E rendelet 2. melléklete szerinti, a településrendezési terv alapján meghatározott területen 

nem tehető közzé reklám, illetve nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó 

berendezés.  

 

(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi védelem alatt 

álló területeken. 

 

3. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok 

 

6. § 

 

(1) E rendelet 2. mellékletben meghatározott területen kizárólag olyan funkcionális célokat 

szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan 

nem befolyásolja.  

 

(2) E rendelet 2. mellékletben meghatározott területen létesített funkcionális célú utcabútor 

esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából. 

 

(3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a 

kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el. 

 

(4) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés 

reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más 
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célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló 

berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra. 

 

 

 

4. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok 

 

7. § 

 

(1) A 3. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények számának 10-szeresével 

megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú 

hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem 

haladhatja meg. 

 

(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű 

információ közlésére létesíthető: 

 

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk; 

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; 

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos 

tájékoztatás nyújtása; 

d) idegenforgalmi és közlekedési információk; 

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk; 

 

(3) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám 

közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt 

kell, tartalmazzon. 

 

5. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények 

 

8. §  

 

(1) Közterületen reklámhordozón  

 

a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön; 

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött; 

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben; 

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;  

e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális 

célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem 

vertikálisan nem 

helyezhető el. 

 

(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére 

szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán Bicske Város 

Önkormányzata az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére 

jogosult. 

 

 

III. Fejezet 
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Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése 

 

9. § 

 

(1) E rendelet 4. mellékletében meghatározott, településképi szempontból meghatározó 

közterületen nem helyezhető elő közművelődési célú hirdetőoszlop. 

 

(2) Valamennyi, a 3. mellékletben meghatározott közművelődési intézmény településképi 

bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.  

 

IV. Fejezet 

 

Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól 

 

10. § 

 

(1) Az országos szabályoktól eltérni az alábbi esetekben lehet: 

(a) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében 

legfeljebb évente tizenkét hét időtartamra, 

(b) építési reklámháló történő reklámelhelyezés esetén az önkormányzat jogosult a 

reklámmal, reklámhordozóval és reklámhordozó berendezéssel kapcsolatos 

jogszabályoktól átmeneti időre eltérni abban az esetben is, ha az építési tevékenység 

idejére építési reklámháló kihelyezésének engedélyezését kérelmezik az építési 

tevékenység időtartamára. 

 

 

11. § 

 

(1) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló 

helyezhető el. 

 

V. Fejezet 

 

 

Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére 

 

12. § 

 

12. § (1) A reklám, illetve reklámfelületet biztosító reklámhordozó elhelyezése bejelentési 

eljárás köteles. 

 

(2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – 

papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a 

dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. 

 

(3) A bejelentésnek tartalmazni kell: 

a) bejelentő nevét, 



 

12 

b) a bejelentő lakcímét (jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet 

esetén székhelyének a címét), 

c) a bejelentő aláírását, 

d) a reklám elhelyezés, valamint a reklámhordozót tartó berendezés megjelölését, 

e) a konkrét elhelyezés dokumentációját. 

(3) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy 

rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről 

a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés 

 

a)    megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott, továbbá – a 

csatolandó dokumentációt illetően – a (2) bekezdésében előírt követelményeknek, 

b)    a reklám illeszkedik a településképbe, valamint a Kr. rendelkezésnek megfelel. 

 

(4) A polgármester megtiltja reklámelhelyezés vagy reklámhordozó elhelyezését és – a 

megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés 

nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 

jogszabályoknak. 

 

(5) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvétel 

megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 

napon belül adja ki. 

 

(6) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a 

kiadmányozástól számított egy év.  

 

(7) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester 

tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges 

kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 

 

(8) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági 

eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

VI. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

13. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

14. § 

 

Hatályát veszti 

(1) Bicske helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 18/2009. (VII. 27.) 

önkormányzati rendelet  
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a) 25. § (8) bekezdés b) pont „önálló reklámhordozók, hirdető berendezések” 

szövegrész; 

b) 27. § (2) bekezdés b) pontja; 

c) 33. § (5) bekezdés a) pontja; 

(2) a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelet 

a) 2. § (3) – (4) bekezdés, (12) bekezdése; 

 

 

 

                         Pálffy Károly  Fritz Gábor 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Bicske, 2017.  _____ 

 

                                                                                                    Fritz Gábor 

                                                                                                       jegyző 

 

 

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

 

4. Napirend 

Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. október hónapban elvégzett 

munkálatokról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kérdezi a bizottsági tagokat, hogy át tudták-e nézni az október 

hónapban elvégzett munkákat. Kérdezi, hogy van e észrevétel, javaslat. Ötletként javasolja a 

bizottsági tagoknak, hogy a következő bizottsági ülésre hívják meg igazgató urat is, akitől akkor 

tudnak majd kérdezni. Kérdezi, hogy egyetért-e a bizottság az előbbi felvetésével, miszerint 

igazgató urat meghívnák a bizottsági ülésre. 

 

Komlós Kolos: válaszol, hogy igen. 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri, hogy ezzel egészítsék ki a határozatot. Kérdezi, hogy egyéb 

észrevétel, javaslat van-e a beszámolóval kapcsolatban? 

 

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő 

A döntéshozatalból kizárt képviselő: nem volt 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

 

157/2017. (XI. 27.) Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság  

H A T Á R O Z A T  

 

Tárgy: Beszámoló a Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. október hónapban elvégzett 

munkálatokról 

 

 

A Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

• a határozati javaslat mellékletében szereplő Bicskei Gazdasági Szervezet által 2017. 

október hónapban elvégzett munkálatairól szóló beszámolót elfogadja, 

• kéri, hogy a Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója vegyen részt a következő, soros 

bizottsági ülésen, 

• a továbbiakban is kéri havonta a beszámolót. 

 

Határidő: 2017. november 27. 

Felelős: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság elnöke 

 

 

 

5. Napirend:  

Bejelentések 

 

Iványi Ferenc Tivadarné: kéri a bizottság tagjait, ha van bejelentésük azt ismertessék.  

 

Iványi Ferenc Tivadarné: A nyílt ülést 17 óra 30 perckor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Iványi Ferenc Tivadarné  Komlós Kolos 

Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

       elnöke  tagja, jkv. hitelesítő 


