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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2018. (IX. 28.) önkormányzati 

rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta a közterületek használatát.  

A jogszabályok tartalmi felülvizsgálatának kötelezettségét a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 22. §-a tartalmazza, mely alapján került módosításra a rendelet.  

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény módosítása alapján 2020. március 1-jétől általános szabálysértési 

hatóságként a rendőrség jár el. 
 

A Rendelet fenti jogszabályoknak való megfelelése érdekében szükséges módosítani a 12. § (2) 

bekezdést, mivel az még utalást tartalmaz a szabálysértés tényére.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet 

elfogadására.  

 

 

Polgár, 2021. december 3.  

 

 

     Tisztelettel:  

 

 

         Tóth József 

         polgármester  

 

 

 

  



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2021. (……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról a 

 

 

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

bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában kapott felhatalmazás 

alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. 

§ (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2016. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, 

valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el:   

 

1. § 

 

A közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 12. § (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„12. § 
(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt 

feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli, vagy az eltérő használat időtartamára az 

egyébként fizetendő közterület használati díj megfizetésére kell kötelezni.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. december 20-án lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2021. december 16. 

 

 

 

  Tóth József     dr. Sivák Anita 

  polgármester           jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

 

 

Polgár, 2021. december ….17-én  

 

 

      dr. Sivák Anita  

          jegyző 

 

    


