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Jegyző



Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. májusában megalkotta a 
reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 
14/2007. (V.17.) számú rendeletet. 
A rendelet célja Miskolc Város Önkormányzatának tulajdonában álló közterületeken 
történő reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének 
szabályozása.
A rendelet módosítását a rendelettel és a reklámtevékenységekkel kapcsolatos 
jogszabályok változása indokolja.
A Miskolc Holding Zrt. megvizsgálta a rendelettel kapcsolatos jogszabályok 
érvényességét és változását, mely alapján a jogszabályi hivatkozásokra vonatkozóan 
indítványozza a rendelet módosítását. 

II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszony

A jogszabályok harmonizálása elengedhetetlen feltétele az Önkormányzat átlátható, 
racionális működésének.

III. Előzmények

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. májusában megalkotta a 
reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 
14/2007. (V.17.) számú rendeletet. 
A 2007. június 11-én megkötött, a reklámvagyon hasznosítására vonatkozó 
megállapodás alapján Miskolc Város önkormányzati közterületeinek reklám célú 
hasznosítása a Miskolc Holding Zrt. feladatkörébe került.

IV. Várható szakmai hatások

A rendelet módosítása biztosítja a közterületi reklámtevékenységekre vonatkozó 
jogszabályi háttér követelményeinek való megfelelést, amely megalapozza a 
rendezett és előírásoknak megfelelő reklámok megjelenését Miskolc Város 
közterületein.

V. Várható gazdasági hatások

A rendeletben kizárólag jogi hivatkozások módosulnak, ezért a korábbiakban 
felvázolt következmények mellett egyéb gazdasági hatás nem várható.



VI. Kapcsolódások 

Az előterjesztés szorosan kapcsolódik Miskolc Város városfejlesztési, üzemeltetési 
elképzeléseihez.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Vitás kérdések nem maradtak fenn.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A rendelettervezet elfogadását követően a kihirdetéssel egy időben a közvélemény a 
sajtón keresztül tájékoztatható.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt rendelettervezetet megvitatni és a 
rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Miskolc, 2007. október ….

Káli Sándor
polgármester



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
....../2007. (……) számú rendelete

a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének,
közzétételének szabályairól szóló 14/2007.(V.17.) számú rendelet módosításáról

1.§
A 14/2007. (V.17.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) Preambuluma az alábbiak szerint 
módosul:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az Országos Településrendezési 
és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint a 
gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény figyelembevételével a 
következő rendeletet alkotja:

2. §
A rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

(1) A város közigazgatási területén reklámhordozó létesítése történhet:

a) építési engedély alapján, ha a reklámhordozó létesítését az egyes 
építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM 
rendelet vagy a többször módosított 21/2007. (VII.6.) sz. Ör. (Helyi Építési 
Szabályzat) építési engedélyhez köti és reklám célú közterület-használati 
szerződéskötéssel vagy 

3. §
A rendelet 6. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(6) A választási plakát elhelyezésére a választási eljárásról szóló, többször módosított 
1997. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

4. §
A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) Aki e rendelet 6. § (1)-(11) bekezdéseiben és a 7. § (1) és (3) bekezdéseiben 
foglaltakat megszegi szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal 
vagy 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

5. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. október …

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
jegyző polgármester
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