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rárgv „Cityboard" h1rdetöberendezések felülv1zsgalata

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyíilés!

2018. január l-től a Htv. kiegészült azzal. hogy adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelmeröl szóló törvény szermti
reklámhordozó. Ezen jogszabály változás egy UJ ép1tményadó („plakátadó") rendelet
megalkotását tette szükségessé.
2017. november 30-án a Közgyűlés módosította az építmenyadóról szóló önkormányzati
rendeletet, amely alapján az építményadó megfizetésének kötelezettségét kiterjesztette a
reklarnhordozók.ra is. Az clötcrjcsztés alapján 2017-bcn Nyíregyháza közigazgatást határán
belül összesen 12 médiahirdetési-felület értékesítő cég 372 db, összesen 4640 m2 hirdetesi
felületet üzemeltetett Mindez minimálisan 55.680.000,-Ft többletbevételt jelentett az
önkormányzatnak.
A rendeletváltozás egyik remélt következmenye az lett volna, hogy a város értékes arculata, az
épített és a természeti környezet egységes védelmet kapjon, elősegítse a kedvezőbb városkép
kialakítását, valamint, hogy a vizuálisan környezetszennyező, városképromboló hirdető
berendezések száma visszaszoruljon.
2020. közepén kormányzati döntés hatására meg kellett szüntetni a „plakátadót'', ami ezalatt a
két év alatt bebizonyította, hogy sajnos egyáltalán nem tudta befolyásolni a kedvezőbb városkép
kialakítását. A jelenlegi helyi szabalyozások pedig továbbra sem segítik a városképet romboló
reklámtáblák számának csökkentését.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a városképvédelmi szempontból megfogalmazott célokat
továbbra is tartsuk fontosnak, és a Jelenlegi helyzetet tekintsük egy lehetőségnek, hogy
Nyíregyháza életében egy új városképvédelmi irányvonal kezdődhessen el.
Ezek alapján kérem, hogy a tisztelt Közgyűlés az előterjesztest fogadja el.

1. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés tamogatJa, hogy felulv1zsgalatra kerüljenek Nyíregyháza közigazgatási
határán beliJI a , cityboard" (onasplakat) formatumu hirdető-berendezések az alábbi
szempontok alapJan
a

N) 1reg) háza Megyei Jogu Varos települesképi vedelméröl szóló 31/2017.(X.27.)
önkormányzati rendeletben meghatározott „varosközpont" területén, valamint a
kiskörút mentén nem helyezhető J..1 olyan „cityboard" fonnátumú hirdetöberendezés, amely 2 métertől 4 méter magasságu két vagy négy lábon álló
berendezés, amely láthato, papír- (vagy falta-) alapú felülettel rendelkezik.

b. A települeskép1 szempontból meghatározó utcákban a városközponton kívüli és a
Nagykörúton belúh terúleteken nem helyezhetö ki olyan „cityboard" formátumú
hirdető-berendezés, amely nem 11leszked1k az utcaképbe és a környezetbe.
e. Ny1regyháza bevezető útjam egymástól számított, minimálisan egy kilométeres
távolságon belül egy ,.c1tyboard' formatumu h1rdetö-berendezés helyezhető el.
d. Azonos útvonalon elhelyezett „cityboard"
magasságban és rálátási szögben lehetnek.

hirdető-berendezések

Felelös:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Határidő

2020. november 30.

csak azonos

2. sz. határozati javaslat:

A Közgyűlés támogatja, hogy Nyíregyháza MJV Településképi Arculati Kézikönyv „A
reklámozási tevékenységre vonatkozó ajánlások" hetedik pontja
„A beve:ető lÍljamk mentén é., a belvcírvsi épületeken elhezve=ett
óriásplakátok s=ámát C\őkkenteni .\ :iik,ége\. Prioritási élve= a városkö=pont
és nagykörút men/1 épületek oromfalain lévő úricbp/akátok eltávo/ftása. "

az alábbi résszel egészül ki
Nyíregyháza Megyei Jogú Varos településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.)
önkormányzati rendeletben meghatározott „városközponC területén, valamint a
kiskörút mentén nem helyezhető ki ol) an ,,cityboard" formátumú hirdető
berendezés, amely 2 métertől 4 méter magasságú két vagy négy lábon álló
berendezés, amel) láthato, paptr- (vagy foha-) alapú felülettel rendelkezik.

Felelős·

Dr Kovács Ferenc polgármester

Határidő:

azonnal

3. sz. határozati jarnslat:
A Közgyülés felkéri Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy bízza meg a Nyíregyhaz1
Várostizemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t, hogy értesítse azokat a hirdető
berendezés tulajdonosokat, akik nem fotelnek meg a meghatározott felülv1zsgálat1
szempontoknak, és szólítsa fel öket, hogy a hirdctö-berendezéstiket alakítsák át Yagy
száll1tsák el az érintett közterületről.

Felelős:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Határidő:

2020. december 31.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. szeptember 21.
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