
Tisztelt Képviselő Úr! 

  

A nyári időszakokban Balatonalmádi településen hosszabb időszakra megjelenő cirkuszi mutatványosokkal 

kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni. 

  

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített 

és a természeti környezet egységes védelme érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvényt. 

A törvény felhatalmazta az önkormányzatok képviselő-testületét, hogy a településképi rendeletben állapítsák 

meg 

        a településképi követelményeket (amelyek lehetnek területi építészeti, egyedi építészeti és a 

reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki 

berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények), 

        az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, 

        a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra 

vonatkozó részletes szabályokat, 

        azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek körét, amelyek 

megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti, 

        azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az egyszerű bejelentéshez nem kötött – 

építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését 

településképi bejelentési eljáráshoz köti, 

        a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a 

törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, 

        a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által 

megengedett eltéréseket, 

        a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük különös 

formai (műszaki) követelményeit. 

A helyi önkormányzatok a törvény rendelkezése alapján 2017. december 31. napjáig kötelesek voltak megalkotni 

a településképi rendeletet. 

  

Fentiekre tekintettel Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

26/2017. (XII.1.) önkormányzati rendeletében szabályozza a településképi követelményeket. 

  

Az önkormányzati rendelet 19. fejezete, az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó 

településképi követelményeket szabályozza. Ezen fejezet 21. § szakasza előírja, hogy a település területén 

             a)     mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására 

szolgáló építmény, 



             b)     kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 

             c)     levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), 

             d)     ideiglenes fedett lovarda, 

             e)     legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény 

csak időszakosan, azonos ingatlanra vonatkozóan három havonta, településképi bejelentési eljárás 

lefolytatását követően, legfeljebb tíz naptári napra létesíthető. 

  

Ezen rendelkezés a letelepedő cirkusszal kapcsolatban annyit jelent, hogy Balatonalmádi város 

területén bejelentési eljárás lefolytatását követően legfeljebb tíz naptári napra létesíthető a cirkuszi 

építmény, azonos ingatlan esetében ismételten csak három hónapot követően szintén településképi 

bejelentési eljárás lefolytatását követően  van lehetőség. 

  

A fenti szabályozásokról a terület bérbeadóját, és bérlőjét 2018. március 8. napján kelt levelünkben már 

tájékoztattuk, azt a tértivevény tanúsága szerint tudomásul vették. 

 


