
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 
49/2017. (XII. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: TKtv.) 12.§ (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelet 6. melléklet 1. fejezet 1. pontja helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

 
2.§  

 
E rendelet kihirdetése napján 12.00 órakor lép hatályba. 
 
Kaposvár, 2021. május 28. 
 
 
 
 

Szita Károly     Dr. Csillag Gábor 
polgármester      jegyző 
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1. melléklet a 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

„6. melléklet a 49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez 
 

1. fejezet 

 

Közterületen vagy köztulajdonú területen elhelyezhető telepített reklámhordozók 
 

1. UTASVÁRÓ CITYLIGHT FELÜLETTEL 

Engedélyezhető darabszám: 217 db 
Műszaki és formai paraméterek: Mintarajz/mintakép 
Egy, két vagy három oldalról védett 
vázszerkezeten álló tető átlátszó fedéssel és 
oldaltakarással. Fémszerkezetek RAL5008 
vagy RAL 7016 színre pórszórt vagy 
szinterezett. 
 
Egy utasváróban maximum 2 db kétoldalas 
CityLight használható reklám közzétételére, 
továbbá elhelyezhető még 1db 70cm x 100cm 
méretű alumínium profilú plakátkeret. 
 
A berendezés legyen belülről LED-es 
fényforrással megvilágított: 

a) A fényforrás 
energiahatékonysága 80 
lumen/Watt értéket meghaladó 
legyen; 

b) A reklámfelület fényessége ne 
haladja meg a 400 Cd/nm 
értéket. 

 
Tetején reklámhordozó, illetve reklám tartó 
berendezés nem helyezhető el. 
 
CityLight reklámfelület mérete: 
117cm x 171cm 
 
Buszváró maximális mérete: 
Beépített alapterület nagysága: 7,56 m2 (4,2 m 
x 1,8m) 
Lefedett alapterület nagysága: 7,56 m2 (4,2 m 
x 1,8m) 
Párkánymagasság elöl: 2600 mm 
Párkánymagasság hátul: 2400 mm 
 

 

 
mintarajz 

 

 
mintakép 

 
 

„ 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2021. (V. 28.) 
önkormányzati rendeletének indokolása 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló  
49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
 

Általános indokolás 
 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki 
az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a 
polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést érinti.  

 
Kaposvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII.13.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) módosítása a buszvárók felújításához kapcsolódóan, a 
buszvárókban elhelyezhető reklámfelületek darabszámának tekintetében vált szükségessé. 
 

Részletes indokolás 

 
1.§-hoz 

 
A R. 6. melléklet 1. fejezet 1. pontja módosítását tartalmazza. 

2.§-hoz 
A rendelet hatályát állapítja meg. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 22/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú 
Város településkép védelméről szóló 49/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás:

Egyéb hatás: 

A rendelet hatása: a településkép felügyelt 
alakítása, városarculat alakítása, koordinálása, 
jogbiztonság az építtetőknek.  

A nagyobb számú 
citylight felülettel  
ellátott buszvárók 
közterület bérleti 
díjbevétele növekszik. 

A települési környezet 
alakítása, formálása. 
„Élhetőbb, szebb város” 

nincs nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4.§ (1) bekezdése és a 16.§ (2) bekezdése alapján 2017. évben minden településnek meg kellett 
alkotnia a településképi rendeletét. Jelen módosítás a gyakorlati alkalmazás során felmerült módosítást tartalmazza.  
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  
A nem megfelelő műszaki állapotú buszvárók cseréje indokolt, egyben lehetőséget biztosítva azok citylight felülettel és plakáttartóval történő elláthatóságára.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: rendelkezésre áll 
 

Szervezeti: rendelkezésre áll Tárgyi: biztosított Pénzügyi: rendelkezésre áll 

Főépítészi Iroda 
 

nem igényel 
 

nincs vonzata 

 
 
 


