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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A felújított és az elnevezésében is megújult  „Városkert” Sport- és Szabadidőpark használati 

rendjéről döntött a képviselő-testület a 2017. október 19-ei ülésén, melyet beépített a 

közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletébe.  

 

A szabályozás többek között kiterjed a játszótéri- és sporteszközök, a parkban elhelyezett 

padok, egyéb berendezések használatára, a növényzetek védelmére. Meghatározta továbbá, 

hogy mely korosztály használhatja és kinek a felügyelete és felelőssége mellett a játszótéri 

eszközöket, illetve a sporteszközöket.  

A szabályozáson belül külön kiemelésre kerültek azok a tevékenységek, amelyek végzése, 

alkalmazása a játszótér területén szigorúan tilos, annak érdekében, hogy funkciójának 

megfelelően biztonságosan megmaradjon a legkisebbek részére kialakított zárt terület.  

 

A Képviselő-testület 2015. május 28-ai ülésén alkotta meg a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) mely nevesíti a közösségi együttélés 

alapvető szabályait sértő magatartások formáit.  

 

Tekintettel arra, hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre 

került a „Városkert” Sport- és Szabadidőpark használati rendje, így a módosítás tárgyát képező 

rendeletben is szükséges ezen szabályok feltüntetése és az összhang megteremtése. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására. 

 

Polgár, 2017. november 14.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

         Tóth József 

         polgármester 

 



 

 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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 a következőket rendeli 

el: 

 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdés e) pontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 6. § (2)  

 e)  a „Városkert” Sport- és Szabadidőpark játszóterén a 10 éven aluli gyermekek számára biztosított 

játszótéri eszközöket, valamint a fitnesz parkba elhelyezett sporteszközöket rendeltetésellenes módon 

veszi igénybe, rongálja,”  

 

2. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 6. § (2)  

 g) a közterületen kialakított csobogót és ivókutat rendeltetésétől eltérő tevékenységre használja (vizébe 

lép, abban fürdik, mosakodik vagy bármit mos, vagy annak vizét beszennyezi), 

 

3. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:  

„6. § (2)  

i) a közterületek használatáról szóló 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. § (6) bekezdésben 

foglalt szabályokat megszegi.  

 

4. §. 

A Rendelet 9. § (1) bekezdésben a „7. § (1) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „6. § (1) 

bekezdés b) pontjában” szövegrész lép.  

 

5. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Polgár, 2017. november 23.  

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2017. november ……….-én 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző  


