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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2014. január 30-ai ülésén vizsgálta felül a közterületek használatáról szóló 

2009-ben megalkotott rendeletét és a hatályban lévő rendelkezéseket figyelembe véve alkotta 

meg az új rendeletet.  A rendelet jelenlegi felülvizsgálatát több szempont is indokolta.  

 

Egyrészt 2017. szeptember 29-én hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény és annak módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény módosítására 

vonatkozó 2017. évi CV. törvény, mely felhatalmazást adott az önkormányzatnak a reklámok, 

reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és 

tilalmáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.  

Mivel a közterület használatáról szóló 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) tartalmazott a fenti szabályozásra vonatkozó rendelkezéseket, így az összhang 

megteremtése érdekében szükséges volt a Rendelet 10. §-ának módosítása.  

 

Másrészt a „Városkert” Sport- és Szabadidőparkban elhelyezett új játszótéri és sporteszközök, 

berendezések megóvása céljából, a park helyes és biztonságos használatának érdekében a 

rendelet-tervezetbe beépítésre került a  „Városkert” Sport- és Szabadidőpark használati rendjére 

vonatkozó szabály, melynek értelmében a 3. §-ban meghatározott fogalomkör is kiegészítésre 

került.   

 

Kezdeményezem továbbá a Rendelet 13. §-ának módosítását is, mely a közterület használatra 

vonatkozó díjkedvezmény és mentesség lehetőségeiről rendelkezik. Jelenleg a rendelet 13. § 

(1) bekezdés c) pontja alapján nem kell közterület használati díjat fizetni az önkormányzat éves 

rendezvénytervében szereplő, közterület-használattal járó programok esetében.   

Az előző években a Polgári Hurka-pite Fesztiválhoz kapcsolódott a kézműves- és egyéb 

kirakodóvásár, mely a tapasztalatok alapján sikeres volt a lakosság és a fesztiválra érkezők 

körébe, így a javaslat e programelem további népszerűségét erősítve tartaná meg a közterület 

használati díjmentességet, a többi városi rendezvénnyel ellentétben.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2017. október 11. 

     Tisztelettel: 

          Tóth József 

          polgármester 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésben 

kapott eredeti jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13. § 2. pontjában, valamint a  42. §-ában, meghatározott feladatkörében 

eljárva, 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 Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsága véleményének kikérésével, az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Értelmező rendelkezések 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban 

álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. 

b) Játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére 

(telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés 

építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem. 

c) Játszótéri eszköz: játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az alkotórészeket és a 

szerkezeti elemeket is, amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan 

használnak. 

d) Sporteszköz: az egészséges életmódhoz hozzásegítő, a fizikai erőnlétet elősegítő fitnesz 

és kondigépek.  

e) Alkalmi árusítás: néhány napos (legfeljebb 20 nap), általában rendezvénnyel összekötött 

árusítás. 

f) Árusító és egyéb fülke (pavilon): 12 m2 bruttó alapterületet meg nem haladó, bármikor 

könnyen szétszerelhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, földalatti 

közművek nélküli, szabadon álló vagy csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő 

földszintes építmény.  

g) Mozgó árusítás: az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett –mobil vagy 

hordozható- árusítóhelyre illetve berendezésre alapozott kereskedelmi tevékenység. 

h) Üzemképtelen jármű: A hatósági engedéllyel és/vagy jelzéssel nem rendelkező olyan 

jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet 

részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki állapotánál fogva  

a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült 

stb.) jármű. 

i) Lakossági apróhirdetés: Lakosságtól eredő, valamely ingó-, ingatlan vagyontárgy, állat 

értékesítésére, beszerzésére, felkutatására irányuló írásbeli felhívás.  

j) Önkormányzati hirdető-tábla: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár előtt 2 darab       

(Barankovics tér), Autóbuszmegállóban (Hősök u.), Orvosi rendelő előtt (Kiss Ernő u.), 

Penny Market élelmiszerüzlet parkolója mellett (Hősök u.), Báthory utcán (Húsbolt előtt), 

Sportpálya bejárata előtt (Rákóczi u. 101.), Arany János utcai élelmiszerbolt mellett, Deli 



Mátyás - Gagarin utcák kereszteződésében az élelmiszerbolt előtt, Vasútállomás előtt 

(Hajdú u.), Strandfürdő bejárata előtt (Fürdő u.)”  

 

2.§ 

 

A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Önkormányzati hirdető berendezésekre vonatkozó szabályok 

10. § 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon falragaszok, hirdető-berendezések 

elhelyezése tilos.  

 

(2) A városképi szempontból nem megfelelő, továbbá a rendeletben meghatározottaktól 

eltérően elhelyezett hirdető - berendezést és falragaszt, valamint a jogszabály által tiltottnak 

minősített reklámot haladéktalanul el kell távolítani (távolíttatni), és intézkedni kell az eredeti 

állapot helyreállítása felől. 

 

(3) Az önkormányzati hirdető-berendezéseken kizárólag önkormányzati hirdetés, tájékoztatás, 

az önkormányzati intézmények hirdetése, tájékoztatója, valamint lakossági apróhirdetés 

helyezhető el.  

 

(4) Az önkormányzati hirdető-berendezéseken a (3) bekezdésben nem szereplő hirdetéseket, 

reklámokat, anyagokat, tájékoztatásokat, értesítéseket a jegyző eltávolíttathatja.”  

 

3. § 

A rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„13. § (1) bekezdés 

c) A Polgári Hurka-pite Fesztiválhoz kapcsolódó közterület-használattal járó programok 

esetében;” 

 

4. § 

A Rendelet az alábbi új 14. §-al egészül ki: 

 

 „Városkert” Sport- és Szabadidőpark használati rendje 

14. § 

(1)  A Városkertben elhelyezett sport- és játszótéri eszközök, padok rendeltetésszerűen, 

díjmentesen használhatók, állapotuk veszélyeztetése nélkül. Az eszközöket, 

berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az okozott kárért. 

 

(2) A játszóteret napkeltétől napnyugtáig lehet használni. 

 

(3) A játszótér felszereléseit: 

a) a 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülő felügyelete és 

felelőssége mellett használhatják, 

b)  a 6-14 éves gyermekek a játszótér felszerelését szülői felügyelet nélkül, de a 

szülők felelőssége mellett használhatják.  

 

(4) Iskolai és óvodai csoportos használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, 

a baleset megelőzéséért.  

 



(5) A sporteszközöket a 14 éven aluliak kizárólag felnőttkorú kísérő (tanár, pedagógus, 

edző, szülő stb.) felügyelete mellett használhatják.  

 

(6) A „Városkert” Sport- és Szabadidőpark területén tilos:  

a) dohányozni, alkoholt fogyasztani, közbotrányt okozni, 

b) kutyát, más állatot beengedni, bevinni.  

c) hulladékot, szemetet az erre a célra kihelyezett hulladékgyűjtő eszközön kívül 

elhelyezni.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 14. §-a, 15. §-ra változik.  

 

6.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Polgár, 2017. október 19.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2017. október ….-án  

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

         címzetes főjegyző  

 


