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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a helyi önkormányzat a 

helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. Az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi 

társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 

önkormányzati rendeletet alkot. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21-22. §-ai előírják a 

jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát. A felülvizsgálat egyik eleme a rendelet tartalmi 

áttekintése, másik eleme a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a 

továbbiakban: IRM rendelet) szabályainak való megfelelés vizsgálata. Az IRM rendelet a 

jogszabályok formai egységességének következetes érvényesítése érdekében meghatározza a 

jogszabály tervezetének a megszerkesztésére és a megszövegezésére vonatkozó 

követelményeket. 

 

A Képviselő-testület 2002. november 26-ai ülésén alkotta meg az adóügyi köztisztviselők 

anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 28/2002. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét. A 

rendelet megalkotásának célja az volt, hogy az adóügyi dolgozók eredményes közreműködése 

révén végrehajtási intézkedés hatására befolyt adóhátralék 25 %-át érdekeltségi alapként 

megkapják. Tekintettel arra, hogy a jogszabály rendelkezéseit megalkotása óta nem 

alkalmaztuk, így javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését. (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 

 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatások rendszeréről szóló 22/2001. 

(IX. 3.) önkormányzati rendelet tartalmazza a köztisztviselő díjazásának, szociális, jóléti, 

kulturális, egészségügyi és egyéb juttatásainak a szabályait.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-

a rendelkezik a kormánytisztviselőt megillető egyéb juttatásokról. A Kttv. 151. § (3) bekezdése, 

valamint a 152. §-a alapján a hivatali szervezet vezetője közszolgálati szabályzatban 

rendelkezhet a kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő 

szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosításáról, annak mértékéről, feltételeiről, 

az elbírálás és elszámolás rendjéről. Tekintettel arra, hogy a 3/2014. (IV. 30.) sz. jegyzői 

intézkedés vonatkozik a Polgári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatára, mely 

tartalmazza azokat a tárgyköröket, amelyek a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben a 

hivatali szervezet vezetőjének általános szabályozási hatáskörébe tartoznak, így a rendelet 

hatályon kívül helyezését javaslom. (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 

 



2 

 

A Jat. 8. § (2) bekezdése szerint nem lehet módosítani a rendelet megjelölését, a rendelet 

bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezéseit, ezért 

a régebben megalkotott rendeleteknél szükséges az új egységes szerkezetbe történő átdolgozás.  

A jogszabály rendelkezéseire tekintettel, valamint a képviselő-testület 2014. október 27-én 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján megváltozott bizottsági elnevezésre 

szükséges a sport támogatásáról szóló 10/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Az egységes szerkezettel módosult a bevezető rész, a bizottsági elnevezések pontosításra 

kerültek, illetve kisebb tartalmi módosításokat, pontosításokat vezettünk át. (Előterjesztés 2. sz. 

melléklet)  

 

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 

5.) BM rendelet, mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, az irányított 

égetés engedélyezésének szabályaira. A rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos 

belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen 

önkormányzati rendelet – megengedi. Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést 

végeznek és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, 

de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, vagy időpontban végezték, tűzvédelmi 

hatósági eljárást von maga után.  

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos 

előírások értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. 

napját követően a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni 

kell, mely kérelem alapján történik. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület 

égetése jelenthető be, mely illetékköteles.   

A jelenleg hatályban lévő a város környezetvédelméről szóló 22/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a város közigazgatási területén a hulladék 

égetése tilos. Figyelembe véve a fentiekben leírtakat került átdolgozásra a rendelet, melyből 

törlésre került a folyékony hulladék szállítására, tárolására vonatkozó szabályozás – mivel az 

más rendeletben szabályozva van - és beépítésre került az irányított égetés és szabadtéri égetés 

szabálya. Javaslom a rendeletben meghatározni a szabadtéri égetés időszakát egy tavaszi és egy 

őszi időtartam megjelöléssel, melyhez javaslatokat kértünk. (Előterjesztés 3. sz. melléklet) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésre és a rendelet-tervezetek elfogadására. 

 

Polgár, 2015. április 13. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 
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Előterjesztés 1. sz. melléklete 

Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

……/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet-tervezete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről  

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 13. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 28/2002. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

2. § 

 

A  Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőit megillető juttatások rendszeréről szóló 22/2001. (IX. 

3.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2015. április 30.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester               jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2015. ………….. 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 
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 Előterjesztés 2. sz. melléklete 

Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

……/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet-tervezete 

a sport támogatásáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. 

§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi 

és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. A rendelet célja 

1.§ 

(1) A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Polgár Város Önkormányzata (a 

továbbiakban: önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges 

feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek 

felhasználásának. 

 

(2)  Magyarország állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez való jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a 

megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos 

módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai 

nevelésében, a személyiség formálásában. 

 

(3) Célként fogalmazza meg, hogy Polgár város lakói minél szélesebb körében kialakuljon a 

mozgás gazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi és 

társadalmi programként általánosan elfogadott legyen. 

 

 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által a sport területén ellátandó feladatokra, 

valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Polgár város közigazgatási területén működő 

a) hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű 

sportszervezetekre, 

b) sportlétesítményekre, 

c) általános és középiskolai sportkörökre, diáksport egyesületekre, 

d) közoktatási intézményekre, 

e) továbbá mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek/akik a 

városi sportcélok és feladatok megvalósításának aktív résztvevői. 
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3. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

3.§ 

(1) Az önkormányzat feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása. 

 

(2)  Ennek formái különösen: 

a) a sport  fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és 

megvalósítása,  

b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való 

együttműködés, 

c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése, vagy ahhoz történő 

hozzájárulás,  

d) az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén a (2) 

bekezdésben foglaltak mellett – lehetőségei szerint – biztosítja az iskolai sportkörök, 

diáksport egyesületek működésének feltételeit is. 

 

(4) Az önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelező feladatai mellett 

illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon 

támogathatja: 

a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,  

b) sportrendezvények szervezésének segítésével,  

c) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,  

d) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló 

sportrendezvények lebonyolításának segítésével,  

e) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek elősegítésével,  

f) az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítésével. 

 

4. A sporttevékenység finanszírozása 

4.§ 

Az önkormányzat a sport támogatására a sportszervezetek támogatására szolgáló 

céltartalékot hoz létre, melynek nagyságrendjét minden évben a költségvetési rendeletében 

határozza meg. 

 

5. Támogatási feltételek 

5.§ 

(1) A Képviselő-testület minden évben, a költségvetés előkészítésekor meghatározza a 

sportszervezetek támogatási keretösszegét, melyre a sportszervezetek támogatási igényt 

nyújthatnak be a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül.  

 

(2)  Támogatási igényt nyújthat be azon sportszervezet, amely megfelel a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, s 

ezt nyilatkozattal támasztja alá, továbbá  

a)   bírósági nyilvántartásban, valamint sport információs nyilvántartásban szerepel,  

b)  alapszabályában szereplő célok megfelelnek a város sportfejlesztési céljainak, a 

támogatási rendszer cél-és feladatrendszerének, 

c)  nem áll csőd-és felszámolási eljárás alatt, köztartozása nincs, 
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d) a támogatási igényét a következő évre tervezett szakmai és pénzügyi terv bemutatásával, 

a konkrét felhasználási cél megjelölésével, előzetes költségtervezettel (kalkulációval), 

továbbá a város sportfejlesztési céljainak, a támogatási rendszerben kiemelt cél-és 

feladatrendszer felvállalására vonatkozó nyilatkozattal együtt nyújtja be,  

e) a sportszervezet a támogatási igénye benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja az 

önkormányzatot a támogatás évében végzett sportszakmai tevékenységéről,  

f) a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg, vagy azt megelőzően szabályszerűen 

elszámol az önkormányzati támogatással, amelynek ellenőrzését a Polgármesteri 

Hivatal végzi. 

 

(3)  A sportegyesületek támogatására szolgáló céltartalék sportszervezetek közötti felosztásáról 

a benyújtott támogatási igények alapján, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben, 

a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság dönt. 

 

(4) A támogatás összegéről, feltételeiről, felhasználásáról, elszámolásáról a támogató Polgár 

Város Önkormányzata megállapodást köt az érintett sportszervezettel az államháztartáson 

kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján. 

 

6. A sportvagyon működtetése, hasznosítása 

6.§ 

(1) Általános rendezési terv módosítását célzó előterjesztéseket, amennyiben azok sportolásra 

alkalmas területet, zöldfelületet, játszóteret érintenek a Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottság és a Pénzügyi és gazdasági bizottság is véleményezi.  

 

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítménnyel, a sportolásra alkalmas terület 

részleges vagy teljes hasznosításával, kialakításával, azon végzett beruházással, annak 

megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság és a Pénzügyi és gazdasági bizottság véleményezi. 

 

7. Záró rendelkezések 

7.§ 

Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 

10/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet és a 7/2013. (III. 29.) módosító rendelete. 

 

Polgár, 2015. április 30. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                     jegyző 
 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2015. …………………. 

 

 

    dr. Váliné Antal Mária 

       címzetes főjegyző 
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Előterjesztés 3. sz. melléklete 

Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

……/2015. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a város környezetvédelméről 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (2) 

bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 

és a 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága 

véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya  

1. § 

E rendeletet Polgár város közigazgatási területén kell alkalmazni minden olyan természetes 

személyre, jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, 

aki, illetőleg amely a rendeletben foglalt tevékenységet folytat, a feladatok ellátása során a 

rendeletben megjelölt szervekkel jogviszonyt létesít, illetve aki a rendeletben előírt szabályokat 

megszegi. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

(1)  E rendelet alkalmazásában ingatlan-tulajdonos alatt érteni kell az ingatlan kezelőjét, 

haszonélvezőjét is.  

 

(2)  E rendelet alkalmazásában ingatlan használója alatt érteni kell az ingatlan bérlőjét is.  

 

(3)  E rendelet alkalmazásában ingatlan tisztántartása alatt érteni kell az adott évszaknak, 

időjárásnak megfelelő tevékenységeket, seprés, locsolás, lemosás, kaszálás, 

gaztalanítás, fűnyírás, hulladék-eltávolítás, síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás.   

 

(4)  E rendelet alkalmazásában zöldterületnek minősül a település területének kertészetileg 

rendezett része, a zöldterületek, ha azokon fásítás, parkosítás vagy ezekkel kapcsolatos 

előkészítő munka megkezdődött, továbbá az utcai fák, zöldsávok, virágtartók. Kiemelt 

jelentőségű zöldterületek a Templomkert, a Barankovics téri parkok, a játszótér és a 

Kálvária-domb. 
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II. Fejezet 

Részletes rendelkezések 

3. A közterületek tisztántartása 

3. § 

 

(1)  A város belterületén lévő sétányoknak, közparkoknak, játszótér járdáinak, az utak 

kiépített úttesteinek tisztántartásáról Polgár Város Önkormányzata Városgondnoksága 

útján gondoskodik. 

(2)  A város belterületén lévő nyílt vízelvezető főgyűjtők, átereszek, zárt csapadékvíz-

csatornák karbantartásáról, felújításáról Polgár Város Önkormányzata 

Városgondnoksága útján gondoskodik. 

 

4. § 

(1)  Az egyes ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, beépítetlen területek 

tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni. 

(2)  Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni az ingatlan határvonalaitól az 

úttestig terjedő teljes terület, valamint az ingatlan határvonalai melletti nyílt árkok és 

ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

(3)  A tulajdonos és használó köteles télen a havat, a jeget, az ingatlan mentén lévő 

járófelületről letakarítani, a síkossá vált gyalogutat síkosság mentesíteni. Szerves 

anyagot, illetve káros vegyi anyagokat erre a célra felhasználni tilos. 

(4)  A szórakoztató-, vendéglátó- és egyéb árusító helyek üzemeltetői az üzletek előtti 

területet, az utcai árusok az általuk használt területet és annak környezetét a használat 

által érintett mértékben, de legalább öt méteres körzetben kötelesek tisztántartani és a 

hulladékot eltávolítani. 

 

5. § 

(1)  Hulladékot közterületen tárolni, állati hullát, maradványt közterületen lerakni, 

konténerbe, kukába beletenni, folyékony hulladékot csapadékvíz elvezető csatornába 

kiönteni, kiengedni vagy belevezetni tilos. 

(2)  Tilos eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a közcsatorna víznyelő 

aknájába szórni, önteni, bevezetni. 

(3)  Tilos az ingatlan előtti vízelvezető árokba a csapadékvíz zavartalan elfolyását 

akadályozó bármilyen eszközt, tárgyat, anyagot elhelyezni.  

 

6. § 

(1)  A közterületen napközben – nem közterület-használatnak minősülő módon – 

tartózkodó, parkoló autó, közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt fogatolt kocsi, 

tehergépkocsi, nyerges vontató, autóbusz üzembentartója köteles tartózkodási helyét 

tisztántartani, a tartózkodása alatt keletkezett hulladék és egyéb anyag elszállításáról, 

takarításáról gondoskodni, különös tekintettel az elfolyó, elcsepegő üzemanyagokra és 

olajra. 
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(2)  Tilos a közterületen közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt (1) bekezdésben 

felsorolt járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása, kivéve menetközben 

keletkezett műszaki hiba elhárítása esetén. 

7. § 

(1)  A közterületek, sportolásra szolgáló területek, a közösség számára nyitva álló 

helyiségek, közintézmények szennyezése tilos, a keletkezett hulladékot az erre kijelölt 

szemétgyűjtő tartályokba kell elhelyezni. 

(2)  A közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő tartályok beszerzéséről, kihelyezéséről, 

ürítéséről, tisztán- és karbantartásáról Polgár Város Önkormányzata Városgondnoksága 

útján gondoskodik. 

 

4. Az ivóvízzel kapcsolatos követelmények 

8.  § 

(1)  Az ivóvizet szolgáltató közkutak környezetét tisztán kell tartani és védeni a 

szennyeződéstől. A közutak környezetében mosakodni, mosni, mosogatni, állatokat 

rendszeresen itatni tilos.  

(2)  Meg kell akadályozni az elcsurgó víznek a kútba való visszafolyását. Mind a 

mélyfúrású, mind az ejektoros rendszerű közkutaknál biztosítani kell a kifolyó víz 

elvezetését. 

(3)  A fogyasztásra alkalmatlan, szennyezett, fertőzött vizet szolgáltató kutat „nem ivóvíz” 

feliratú táblával kell megjelölni. Az ilyen feliratú táblával megjelölt kút vizét ivásra, 

főzésre, élelmiszerek mosására, mosogatásra felhasználni tilos. 

 

(4)  Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak végrehajtásáról, a mélyfúrású közkutak 

fenntartásáról, üzemeltetéséről, karbantartásáról, lezárásáról a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt., mint szolgáltató gondoskodik. 

 

5. Csapadékvíz és szennyvíz elvezetése 

9. § 

(1)  Az épület tulajdonosa, használója az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásai szerint köteles 

gondoskodni arról, hogy az épület tetőszerkezetéről az esővíz, és a hólé a járdára ne 

csurogjon. 

(2)  A városi csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait  

hulladék lerakásával szennyezni tilos. 

 

6. Irányított égetés szabályai 

10. § 

(1) Polgár város külterületén a szabadtéri égetés csak a területileg illetékes 

katasztrófavédelmi kirendeltséghez benyújtott kérelem alapján és engedélyével 

végezhető.  

 

(2) Az országos tűzgyújtási tilalom időszakában az irányított égetés nem engedélyezhető.  
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7. Belterületi szabadtéri égetés szabályai  

11. § 

(1)  A város belterületén tartózkodni kell minden olyan tevékenységtől, amely a levegő 

tisztaságát veszélyezteti. 

(2)  A város belterületén a kertek takarításából származó száraz növényi hulladék szabadtéri 

elégetése az alábbi időpontban végezhető: 

a) március 1-től április 15-ig, 

b) október 1-től november 10-ig. 

 

(3) A szabadtéri égetés végzésekor folyamatos figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi 

szabályok betartására. Az égetés végén, illetve erős füstképződéskor gondoskodni kell 

a tűz eloltásáról (vízzel vagy földdel).  

 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül a hulladék szabadtéri égetése tilos, 

valamint az országos tűzgyújtási tilalom időszakában, melynek figyelmen kívül hagyása 

tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.  

 

 (5)  A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése  külön engedély nélkül 

végezhető. Ezzel együtt, vagy külön tilos elégetni a gumi, a műanyag, a festék és 

kátrányos eredetű hulladékot.  

 

8. Parkok, zöldterületek védelme 

12. § 

(1)  A közhasználatú zöldterületeket, parkokat, azok építményeit, berendezéseit és 

felszereléseit a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül 

mindenki ingyenesen használhatja. 

(2)  Rendeltetésellenes használatnak minősül, ezáltal tilos 

a) a növényzet, a szobrok, az utca bútorok (padok, virágtartók, védőkorlátok, szemetes 

tárolók és egyéb felszerelési tárgyak) rongálása, eltávolítása, 

 b) a parkokban, zöldterületeken járművel közlekedni, parkolni, 

 c) a kijelölt helyeken kívül máshol tüzet rakni, 

 d) a parkokban, zöldterületeken legeltetni. 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

13. § 

(1)  Ez a rendelet 2015. május 4-én lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti a 22/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, valamint a 12/2011. (IV. 1.) és a 

33/2012. (X. 26.) módosító rendeletek.  

Polgár, 2015. április 30. 

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária   

polgármester                 jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2015….. 

dr. Váliné Antal Mária  

    címzetes főjegyző 


