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NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

../2019. (.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a településkép védelméről szóló 22/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  

 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
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 43/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály és az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, továbbá az erről szóló külön 
önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

 
1. § Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 22/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 

bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 43/A. §-
ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási Hivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály és az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, továbbá az erről szóló 
külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek véleményének 
kikérésével – a következőket rendeli el:” 

 
2. § A Tkr. 20. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„20.      § A reklámok közzétételére a következő szabályokat kell érvényesíteni:  



a) méretük reklámonként legfeljebb a Vhr. szerint a plakátnak a reklám közzétételére 

igénybe vehető felülete megengedett legnagyobb méretéig terjedhet” 
 
3. § Ez a rendelet 2019…………. napján lép hatályba, s a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
 
  Szőkéné Vadon Edit    Pallai Szabina 
      polgármester                     jegyző  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Záradék: 

 

Ezen rendelet 2019. ……….. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2019. ………. 

 

         Pallai Szabina 

              jegyző 
 
 

 
 


