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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 2014-ben megalkotott rendeletét az 

eltelt időszak alatt egy alkalommal, 2017. október 19-ei ülésén módosította jogszabály változás, 

valamint a „Városkert” Sport- és Szabadidőpark használati rendjére vonatkozó szabályok 

meghatározása miatt.  

 

A rendelet módosítására vonatkozóan a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Főosztályától szakmai javaslat érkezett, mely egyrészt a rendeletben alkalmazott fogalom 

meghatározásra irányul, másrészt a hirdető-berendezésekre vonatkozóan meghatározott 

szabályokra.  

 

A szakmai javaslatnak megfelelően bővül a rendelet értelmező rendelkezésében felsorolt 

fogalomkör, illetve figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat a rendelet 10. §-ának (2) és 

(4) bekezdésének hatályon kívül helyezése szükséges, mivel a rendelet kizárólag a közterület 

használatára és a közterület használatáért fizetendő díj meghatározására vonatkozóan 

tartalmazhat szabályokat.  

 

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

elfogadására. 

 

Polgár, 2018. január 15.  

 

 

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

 

          Tóth József  

          polgármester  

 

 

 

 

 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (…) önkormányzati rendelet-tervezete 

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

 

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 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 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. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„3. § j) Hirdető-berendezés:  a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 4. 

pontjában megfogalmazott információs vagy más célú berendezés.” 

 

2. § 

A Rendelet 3. §-a az alábbi k), l), m) pontokkal egészül ki: 

  

„3.§  

k) Önkormányzati hirdető-berendezés: az önkormányzat által elhelyezett a j) pontban 

meghatározott berendezés, mely az alábbi helyeken található: 

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.)” 

 

l) Plakát: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 2. pontjában 

meghatározott falragasz. 

 

m) Reklámtábla: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. 

pontjában meghatározott reklámhordozó.” 

 

3. § 

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

az önkormányzati intézmények hirdetése, tájékoztatója, valamint lakossági apróhirdetés 

helyezhető el.”  

 

 



4. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2018. január 25.  

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester           címzetes jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

Polgár, 2018. január ……-án 

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

            címzetes főjegyző  

 

 


