Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Ikt. sz.: 3176-2/2015.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal
Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.
Napirendi pontok:
1./

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./

Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

3./

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Polgári Vásárhelyi Pál
Általános Iskola gyermekétkeztetési és a bölcsődei gondozási díj 2015. évi
önköltség megállapítására és térítési díjainak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

4./

Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi
önköltség megállapítására és térítési díjainak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

5./

Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

6./

Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás
rendjéről szóló 19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

7./

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 24/2014. (XI.
28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

8./

Beszámoló a civil és sportszervezetek 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

9./

Javaslat a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatásának felhasználásáról
készült belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
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10./

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

11./

Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatásról
Előterjesztő: Tóth József polgármester

12./

Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

13./

Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági szervezeti
feladatainak átcsoportosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

14./

Javaslat a Polgár 0284 hrsz-ú
meghatározására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

15./

Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági Szerződés
módosításának elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

16./

Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabály
módosításának elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

17./

Különfélék

Alkotott rendelet:
9/2015. (III. 28.) önkormányzati rendelet:
10/2015. (III. 28.) önkormányzati rendelet:
11/2015. (III. 28.) önkormányzati rendelet:
12/2015. (III. 28.) önkormányzati rendelet:
13/2015. (III. 28.) önkormányzati rendelet:

Hozott határozat:
30/2015. (III. 26.) sz. határozat:
31/2015. (III. 26.) sz. határozat:

C5
K8

külterületi

ingatlan

elnevezésének

L0
a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló rendelet
módosítása
L1
a szociális igazgatásokról és
ellátásokról szóló rendelet módosítása
Z0
a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló rendelet megalkotása
A11 közterületek elnevezéséről azok
jelöléséről és házszámozás rendjéről szóló
rendelet módosítás
B8
az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások és helységek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló rendelet
módosítása
polgármesteri jelentés
településrendezési eszközök felülvizsgálata
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32/2015. (III. 26.) sz. határozat:
33/2015. (III. 26.) sz. határozat:
34/2015. (III. 26.) sz. határozat:
35/2015. (III. 26.) sz. határozat:
36/2015. (III. 26.) sz. határozat:
37/2015. (III. 26.) sz. határozat:
38/2015. (III. 26.) sz. határozat:
39/2015. (III. 26.) sz. határozat:
40/2015. (III. 26.) sz. határozat:

C2
beszámoló a civil és sportszervezetek 2014. évi
tevékenységéről
D1
sport és civil szervezetek 2014. évi
támogatásának felhasználásról készült belső ellenőrzési
jelentés
D5
az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
C8
tájékoztató a 20014. évi közfoglalkoztatásról
E16 Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító
Társulás társulási megállapodásának módosítása
Z1
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
gazdasági szervezeti feladatainak átcsoportosítása
Z1
külterületi ingatlan elnevezésének meghatározása
Z1
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
társasági szerződés módosítása
Z1
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű szolgáltató
Zrt. alapszabályának módosítása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2015. március 26-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal
Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:

Tóth József polgármester
Molnár János alpolgármester
Béke László
Czaga János
dr. Faragóné Béres Edit
dr. Hatvani Zsolt
Oláh József
Struba József
Vincze Attila képviselők.

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné,
Csépányiné Bartók Margit, Csikós László irodavezetők, Icsu Ferencné, Hágen József, Tóth
Árpádné, Radics Zoltánné intézményvezető, Molnár Jánosné titkársági előadó, Csőke Vivien
jegyzőkönyvvezető.
Tóth József polgármester
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja,
hogy az ülésen 8 fő képviselő megjelent, 1 fő később érkezett, így határozatképesek, ezért a
Képviselő-testület ülését megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását, mely két napirendi ponttal egészül
ki, 15. napirendként javasolja felvenni és megtárgyalni a „Javaslat a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosításának elfogadására”
valamint 16. napirendként a „Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Alapszabály módosításának elfogadására” elnevezésű előterjesztéseket.
Megkérdezi, van-e más napirendre vonatkozó javaslat?
Oláh József
Elmondja, hogy a különfélék keretében lenne majd bejelentése.
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirend
megtárgyalásával, illetve az erre vonatkozóan elhangzott javaslattal, kézfeltartással szavazza
meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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1./ napirend
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Molnár János alpolgármester megérkezett az ülésre.
Tóth József kiegészítése
Beszámol az írásos anyag lezártát követően történt eseményekről, illetve visszajelzést tesz az
előző testületi ülésén felvetett témákról.
Március 19-én a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség regionális fórumot tartott, melynek
helyszíne Polgár volt. Ezen a fórumon a szakellátási szövetség elnökségi ülése is megtörtént,
valamint egy szakmai fórum került megrendezésre, amely az egészségügyi átalakulás
keretében a járóbeteg szakellátás funkcióját tárgyalta és tett ajánlásokat a kormányzat felé,
amelyben önállóan működő, jellemzően önkormányzati fenntartásban lévő szakellátók
szerepét, fontosságát és finanszírozási körülményeit ajánlották a kormányzat figyelmébe.
Március 20-án összehívásra került a helyi közbiztonsági fórum melyen áttekintették a város
elmúlt időszakára vonatkozó közbiztonsági helyzetet, illetve a jövő feladatait, kifejezetten a
közfoglalkoztatáshoz voltak észrevételek, valamint szó volt a közérdekű munkavégzés
teljesítéséről, mely feladat az önkormányzatra hárul. A közbiztonsági fórum támogatta azt az
elképzelést, hogy a közérdekű munkavégzés lebonyolítása a polgárőrség bevonásával az
irodájának és vezetőjének az igénybevételével induljon meg. Ez a folyamat az igazságügyi
hivatal képviselőjével folytatott egyeztetés után kezdődhet meg.
Március 21-én volt a Hurka-pite fesztivál, amely sikeres rendezvény volt, elismeréssel illeti a
6 civil közösséget, illetve a résztvevő intézményeket, továbbá a hivatali apparátust, valamint a
képviselő társait, akik az érkező vendégek fogadásában részt vettek.
Március 23-án a Fonyódligeti üdülővel kapcsolatban volt egyeztetés Tiszacsegén. 2014 óta
Tiszacsege önkormányzata az üzemeltető, második alkalommal próbálták pontosítani a
körülményeket. A korábbi ülésen vállalt kötelezettségeit Tiszacsege a mai napig nem
teljesítette, a 2014. évi beszámolót és a zárszámadást nem tette meg. A Városgondnokság által
megelőlegezett összeg sem került kifizetésre. A 2015. évi üzemeltetésre vonatkozóan az
elképzelések most pontosításra kerültek. Tiszacsege önkormányzata benyújtotta a felújítási
munkákra vonatkozó tervét, melyet jóváhagytak, megközelítőleg 1,5 millió Ft-os összeg lesz,
melyet tulajdonarányosan kell kifizetni. Az üzemeltetést az elmúlt évben Szatmárcseke
önkormányzatával együtt végezte, de 2015-ben csak Tiszacsege fogja üzemeltetni. A mai nap
kaptak az üdülési tarifákra vonatkozóan javaslatot, melyet elfogadhatónak tartanak. A
konstrukció hasonlóképpen, mint korábban, április 15-ig a tulajdonos települések
önkormányzatai részéről foglalásokat lehet tenni ezután az üzemeltető szabadon értékesíti az
üres helyeket. Tehát akinek üdülési szándéka van, jelezze.
Március 24-én megkereste az önkormányzatot a Telekom megbízásából a Hír-Ker Kft. és
arról adtak tájékoztatást, hogy a Magyar Telekom saját beruházásában, de önkormányzati
támogatással a városra vonatkoztatva optikai hálózatbővítést kíván indítani, 2 ütemben,
amelynek kapcsán valamennyi ingatlanban az internet-hozzáférés sebessége 30Mb/s-re épülne
ki. Ezt támogathatónak tartják, viszont együtemű kiépítéssel.
Az új szabályrendszerben a polgármesternek a szabadságát ki kell írni és tájékoztatást adni a
képviselő-testületnek, hogy mikor történt meg. Tájékoztatja a testületet, hogy március 10-13ig kiírta a szabadságot az ütemterv szerint.
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy polgármesteri hatáskörben, hozzá érkezett
kérelem alapján Badics Attila, polgári lakosnak, aki hosszútávfutóként részt vesz az AthénSpárta maraton versenyen, 50 e Ft támogatást ítélt oda.
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a bizottság elnöke arról adott tájékoztatást, hogy
valamennyi képviselő vagyonnyilatkozatot adott be, megtette ezt ő is, bár nincs ilyen
kötelezettsége, hogy közreadja, de úgy gondolja, hogy a vagyonnyilatkozatot ismerteti.
5

A vagyonnyilatkozat a következő: Tóth József polgármester vagyonnyilatkozata, ingatlan
vonatkozásában Polgáron van egy 430 m2 területen, 113 m2-es lakóház, az Akácfa utcán.
2014-ben szerzett ingatlan, családi ház, ahol a család életvitelszerűen él. Tulajdonában van
1000 m2 területen, egy 120 m2-es lakóház tulajdonrésze, a Botond utcán, 1986-ban örökség
útján került tulajdonába, melyben édesanyja haszonélvezeti jogon tartózkodik. Van egy másik
ingatlan a Dante utca végén, egy tanya, 2002 óta melyet a közmunkaprogram szolgálatába
adott térítésmentesen. Továbbá rendelkezik 2 millió Ft készpénzzel, illetve pénzintézeti
számlán 1,5 millió Ft-tal. Jövedelemre vonatkozó rész: Polgár város polgármestereként
448.700 Ft bruttó jövedelme van, amelynek a nettó összege 293.898 Ft. Egyéb más tisztség
révén a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés tagjaként, pénzügyi bizottsági tagsággal együtt
145.000 Ft bruttó tiszteletdíjat kap, melynek nettó összege 102.434 Ft. A Polgári CSEMETE
Szociális Szövetkezet felügyelő bizottságának elnöke, az alapító okirat szerint jogosult
tiszteletdíjra, mely szerint megilleti bruttó 120.000 Ft, de részére ezt nem számfejtik. A
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. felügyelő bizottság tagjaként, bruttó
40.000 Ft-ot kap, ami nettó 25.200 Ft. Összesen ezen jövedelmekkel, havonta megilleti nettó
421.532 Ft. Kéri a jövedelme iránt érdeklődőket, hogy ezekkel a tényekkel és számokkal
dolgozzanak, számoljanak. Az elmúlt testületi ülésen különfélék keretén belül Oláh József
felvetésére, miszerint a Mecsei család emlékhelyét állítsák helyre, azt ígérte, hogy utána
kérdez. Ez a sajnálatos esemény 1998. december 5-én történt, Mecsei Tóni és édesanyja később az apa is- meghalt, az emlékoszlopot nem a család állítatta, hanem a munkatársak.
Akkor engedély nélkül létesült, ma már ezt nem lehetne megtenni, hiszen a hatóság csak
szigorú előírásokkal engedélyezetné. Az örökösöket is megkereste, akik elmondták, hogy a
családra való megemlékezést a temetőben kívánják leróni, az önkormányzattól nem igénylik,
hogy helyreállítsák az emlékoszlopot.
dr. Váliné Antal Mária
Tájékoztatást ad arról, hogy március 15-én dr. Baranya György bizottsági taggal
Nagykárolyban vettek részt a március 15-ei ünnepségen és az önkormányzat nevében
koszorút helyeztek el.
Tóth József
Kéri a bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a bizottságok munkájáról.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság átruházott hatáskörben tárgyalta a „Javaslat a 2015. évi
intézményi felújítási- karbantartási keret felhasználására” elnevezésű előterjesztést, melyet
egyhangúan elfogadott. Ismerteti a határozati javaslatot, mely az alábbi:
A Pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta a „Javaslat a 2015. évi felújításikarbantartási keret felhasználására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Bizottság a 2015. évi intézményi felújítási- karbantartási munkákat az 1. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
2.) Az 1. számú mellékletben jóváhagyott feladatok 20 %-ot meghaladó előirányzat
maradványáról a Bizottság saját hatáskörében dönt, a 20 % alatti maradványról a Műszaki
Iroda az érintett intézményvezetővel egyeztetve dönt, a Bizottság utólagos tájékoztatása
mellett.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság nyílt ülésen átruházott hatáskörben két témát
tárgyalt, az egyik „Javaslat a sportszervezetek 2015. évi önkormányzati támogatási keretének
felosztására” a bizottság a határozati javaslatot elfogadta. Ismerteti az ezzel kapcsolatos
döntést. A sportszervezetek vonatkozásában 4 sportszervezet nyújtotta be pályázatát, a
bizottság döntése a következő:
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Polgár Városi Sport Egyesület igényelt összeg 5.350.000 Ft, megítélt összeg 4.000.000 Ft,
Polgári Vízi Sportegyesület igényelt összeg 360.000, megítélt összeg 345.000 Ft,
FUKU-DO Sportegyesület igényelt összeg 450.000 Ft, megítélt összeg 345.000 Ft,
Polgár Város Kézilabda Sport Klub igényelt összeg 630.000, megítélt összeg 625.000 Ft.
A költségvetés 6.292 e Ft-ot hagyott jóvá a sportszervezetek támogatásra, így ez az összeg
került felosztásra.
Tárgyalta a bizottság a „Javaslat a civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatási
keretének felosztására” elnevezésű napirendet, elmondja, hogy 8 civil szervezet nyújtotta be a
kérelmét. Összesen 1.208 e Ft támogatást ítéltek oda, a következő felosztásban:
Polgári Polgárőr Egyesület igényelt összeg 500.000 Ft, megítélt összeg 400.000 Ft,
Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület igényelt összeg 400.000, megítélt összeg 350.000 Ft,
Életvirága Egészségvédő Egyesület igényelt összeg 140.000 Ft, mivel ebben az évben már
részesült 50.000 Ft-os támogatásban részére nem ítéltek támogatást,
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezet, helyi szervezete igényelt összeg
300.000 Ft, megítélt összeg 200.000 Ft,
Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület igényelt összeg 100.000 Ft, megítélt összeg
100.000 Ft,
POR LINGVO Alapítvány igényelt összeg 90.000 Ft, részükre nem tudtak támogatást adni,
Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület igényelt összeg 300.000 Ft, megítélt összeg 158.000
Ft.
A bizottság zárt ülést is tartott, melynek keretében önkormányzati segélykérelmet bírált el, 31
esetben hoztak pozitív döntést 284 e Ft összegben, 9 kérelmet utasítottak el. Házi
segítségnyújtás keretében 3 esetben, a térítési díj 50 %-át támogatják. Szemétszállítási
díjkedvezményt 7 esetben állapítottak meg 50 %-os mértékben. Szociális étkeztetés
támogatása 7 fő részére 100 Ft/adag összegben. Bérlettámogatás 1 fő részére, 2015. január 1től június 30-ig. Temetési segély 1 esetben 25.000 Ft összegben.
A bizottság további döntéseit az adott téma tárgyalásakor ismerteti majd.
Kérdések, válaszok
Vincze Attila
Bővebb tájékoztatást kér a március 11.-ei, a március 12.-ei és a március 17.-ei eseményekről,
főként Polgárt illetően.
Tóth József
A március 11-ei Kormányhivatal képviselőivel folytatott helyszíni egyeztetésen az volt a
szándék, hogy lehetőség szerint minél előbb történjen elmozdulás a kormányhivatal részéről,
hogy a számukra készenlétben tartott épületrészbe át tudjanak költözni. Egyfelől azért mert
szükség lehet hosszabb távon az ingatlanra, másfelől azt az egyeztetést, amit másfél éve
tettek, annak a pontosítása olyan módon vetődött fel részükről, hogy a hivatal ésszerű
használata érdekében legyen olyan változás, hogy a földszinti jobb oldali irodarész maradjon
a hivatalnál, és ennek fejében a valamikori 3 építési irodát használja a kormányhivatal. Erre
van fogadókészség, de a végleges válaszra várni kell.
dr. Váliné Antal Mária
Elmondja, hogy 2013-ban a pályázat előkészítésekor történt egy megállapodás, hogy a
kormányhivatal a feladatellátására a volt okmány és városüzemeltetési irodákat, illetve a
jelenlegi hatósági 3 irodát kéri majd használatra. Erre vonatkozóan két pályázatot nyújtott be,
a kormányablak kialakítására és a jelenlegi anyakönyvi irodára. A 2014. decemberében
megindult új jogalkotási folyamat során jelentős változások érték a feladatellátást, mind a
kormányhivatalt, mind az önkormányzatot érintve. Február 2-án írásban fordultak a
kormányhivatalhoz, hogy tekintsék át a feladatellátás helyszíneit, hisz feladatváltozás kapcsán
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ésszerű lenne átgondolni egy újabb irodakiosztást. Ekkor javasolták azt, hogy a hivatal jobb
oldali része maradjon, cserébe odaadják a volt építési iroda helységeit, hisz a munkaügyi
központ feladatellátása is kibővült. Ezt a javaslatot akceptálva voltak itt március 11-én és a
helyszínt megnézve, célszerűnek látták az irodák cseréjét. A problémát az okozza, hogy a
közbeszerzési eljárás már elindult, ahhoz, hogy a cseréket le tudják bonyolítani, módosítani
kell valamennyi szerződést. Májusra akár költözhetnek is, ha sikerül megoldani.
Tóth József
Március 12-én a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás küldöttgyűlésén vett részt. A
korábbi tájékoztatásában már elhangzott, hogy a küldötti kör megvonta a bizalmat az előző
elnöktől Kemény Istvántól és az alapszabály értelmében addig az igazgatóság korelnöke
Kapin Albert volt a felelős. Ez a küldöttgyűlés immáron jogszerűen összeült és 5 évre
megválasztotta az intézőbizottság elnökének Magyar Sándort, Folyás település
polgármesterét.
Március 17-én a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonosi közgyűlésén
vett részt. Mivel Hajdúböszörmény alpolgármesterének személye megváltozott, (az előző
alpolgármester tagja volt a felügyelő bizottságnak) így Sőrés Istvánt a mostani
alpolgármestert volt lehetőség megválasztani, illetve egy beszámolót tárgyaltak a 2014. évi
tevékenységről, ami megmutatta, hogy milyen problémával küszködik a Zrt. Önkormányzatok
fenntartásában működő cégként más lehetőségei vannak, mint az államosított szolgáltatóknak.
Ezentúl még belső feszültségek is terhelik a jó együttműködést.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
30/2015. (III. 26.) sz. határozat
1./

Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről szóló polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági
elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.

2./ napirend
Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Boruzs Bernát kiegészítése
Elmondja, hogy az előterjesztés eredetileg tájékoztatónak készült, végül felülvizsgálati
javaslat lett. 2006-ban történtek utoljára módosítások, de az egész nem lett felülvizsgálva. A
felülvizsgálatnak az lenne az eredménye a tájékoztató alapján, hogy javasolják egy új
településrendezési terv elkészítését. Az elkészítésre nem sok idő van, 2017. december 31-ig a
jelenlegi településrendezési tervet lehet alkalmazni, és addigra el kell készülnie az újnak.
Tehát jövőre el kell kezdeni, először a településfejlesztési koncepciót, amely megalapozó
lehet. A helyi építési szabályzatot is teljesen át kell fogalmazni, megpróbálta összeállítani,
hogy mit kell módosítani. Többször módosult az országos területrendezési terv is. Ezen kívül
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a térképek is régiek. Felhívja a figyelmet, hogy az országos területrendezési terv lehetővé
teszi tanyás térségek kijelölését, ennek keretében a tanyák és a majorok helyzetét lehet
rendezni. Vannak olyan előírások a helyi építési szabályzatban, amelyekre a jogszabályok már
nem adnak lehetőséget, azokat törölni lehetne. Ez lenne az előterjesztés lényege.
Tóth József
Elmondja, hogy erre forrást kell biztosítani, fedezetigénye körülbelül 8 millió Ft. Valóban az
elmúlt években csak a helyi ügyek tárgyalásakor módosították a terveket. Most aktualitása
van, hogy új rendezési, szabályozási tervek készüljenek.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
31/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
„Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára”
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a „Polgár város településrendezési eszközeinek
felülvizsgálatáról” készült előterjesztést tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2016. április hónapban
kezdődjenek el a város új településrendezési eszközeinek előkészítő
munkái.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

3./ napirend
Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Polgári Vásárhelyi Pál Általános
Iskola gyermekétkeztetési és a bölcsődei gondozási díj 2015. évi önköltség
megállapítására és térítési díjainak felülvizsgálatára
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 28/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8. 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, valamint Pénzügyi és gazdasági
bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe – változatlan számozás mellett – e rendelet 1. számú
melléklete lép.
2. §
E rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Polgár, 2015. március 26.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

4./ napirend
Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség
megállapítására és térítési díjainak felülvizsgálatára
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Tóth József
Elmondja, hogy az intézményi térítési díjak jellemzően az önköltségi árnál alacsonyabbak.
Olyan módon adnak szolgáltatást, amelyet, aki igénybe vesz, nem fizet érte annyit, mint
amennyibe kerül. Arra kell törekedni a következő időszakban, hogy akinek a jövedelmi
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viszonya engedi, annak magasabb árat szabnak. Ebből nem megtakarítást szeretnének, hanem
egy igazságosabb szolgáltatásfizetést.
Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy
aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében,
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) b) pontjában, 26. §, 32. § (3), 33. § (7) bekezdésében, 38. §
(9), 45. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 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 a Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
A Rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) Ha e rendelet ettől eltérően nem rendelkezik, az e rendeletben meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási
önköltséget.”
2. §
A Rendelet 1. számú mellékletének helyébe – változatlan számozás mellett – e rendelet 1.
számú melléklete lép.
3. §
Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszi.
Polgár, 2015. március 26.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző
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5./ napirend
Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Vélemény, észrevétel, javaslat
Oláh József
Javasolná, hogy a választópolgárok tájékoztatása érdekében, szóbeli kiegészítéssel
ismertessék a kamerák elhelyezésének helyét, illetve, hogy mennyibe került a kiépítésük.
Tóth József
A rendelet mellékletében szereplő 32 kamera helye, illetve, hogy milyen közterületet figyel
meg, nyilvános adat, megtekinthető a honlapon, illetve a PolgárTárs újságban is volt
tájékoztatás. Ez a 32 kamera alapvetően három forrásból jött létre, az egyik a
városrehabilitációs beruházás keretein belül, egy intézményen belüli rendszer, mely a
Polgármesteri Hivatalt, a Művelődési házat, és a Gazdasági Szolgáltató Ház épületét figyeli,
valamint van egy külterületi részen működő kamerarendszer. A beruházás kb. 10 millió Ft-ba
került. A másik eleme a LEADER programon belül valósult meg, napelemes technológiával.
Ez a buszmegálló területén került kiépítésre 16 db kamerával. A harmadik eleme az előbbi
kettőhöz szükségszerűen kapcsolódó hiátusokat próbálta pótolni, ahhoz, hogy a városközpont
teljes területét kamerarendszer figyelje. A 4 kamerát a Járóbeteg Szakellátó Központ
beruházásnak a forrásából valósították meg, mely kamerák a Pétegisz hátsó udvarát, illetve a
Munkaügyi Központ környékét figyelik. Amit még szükségesnek láttak hozzátenni a
közösségi közlekedési pályázaton belül, a Kálvária főbejárata. Így ez a komplex rendszer 32
kamerából áll. Ha a meghibásodás felvetődik, akkor a javítására van megállapodás. Az
előterjesztés arra irányul, hogy rendeletben rögzítsék, hogy milyen célból, ki férhet hozzá.
Voltak olyan esetek mikor hivatalosan kellett kikérni a felvételt. A legnagyobb pozitívum,
hogy biztonságos a városközpont.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással
szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szól
1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésébenben kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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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, a
közterületi térfigyelő rendszerről a következőket rendeli el:
1. §
(1) Polgár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon – az Önkormányzat tulajdonát képező –
műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel
jogszabályban előírt módon történő rögzítését, továbbítását és törlését.
2. §
A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének
biztosítása,
b) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete,
c) a közterület-felügyelet tevékenységének és a rendőrség bűnüldöző
tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése,
d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések
visszaszorítása.
3. §
Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Polgári
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként működő Műszaki Irodát, azon belül a
közterület felügyelőt bízza meg.
4. §
A képfelvevő rendszer működése során be kell tartani a „Polgári Polgármesteri Hivatal
Adatkezelési, adatvédelmi Szabályzatban” rögzítetteket, melynek érvényesüléséért a jegyző a
felelős.
5. §
A közterület felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére –
jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben – az azzal
készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben
nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a „Polgári Polgármesteri Hivatal Adatkezelési,
adatvédelmi Szabályzatban” meghatározottak szerint jogosult.
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6. §
A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a
költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.
7. §
(1)

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben „a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
(3) Ez a rendelet 2015. április 1-én lép hatályba.
Polgár, 2015. március 26.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

6./ napirend
Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló
19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
dr. Váliné Antal Mária kiegészítése
Az előterjesztés is tartartalmazza, jogszabály indokolta a rendelet felülvizsgálatát. Január 1-től
új jogszabályok léptek hatályba, ehhez igazodik a rendelet is.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez több hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy
aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 20/2014.(X. 27.) önkormányzat rendelet 5. sz. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet tárgyi hatálya Polgár város közigazgatási területén lévő közterületekre és
ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóra, kezelőire) terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény szerinti közterület.
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Kormányrendelet szerinti közterületnév.
c) Településrész név (helységrész-név): a helység központi belterülete (átfedések nélkül,
pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől
elkülönülő – lakott vagy lakatlan – egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve.
d) A b)-c) pontban foglalt nevek együttesen: földrajzi név.
e) Közforgalom elől el nem zárt magánút: közhasználatra szolgáló minden olyan
magántulajdonban lévő földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki
használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván.
f) Házszám: olyan számmal, illetve számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely
az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az
ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
g) Többlakásos épület: legfeljebb három lakást, illetve önálló rendeltetési egységet
magában foglaló épület, amely nem rendelkezik alapító okirattal.
h) Társasház: olyan tulajdoni forma, amelyben a tulajdonostársakat az épület meghatározott
önálló részei (lakások) tekintetében külön, míg az ingatlan egyéb részei (lépcsőház stb.)
tekintetében együttesen illeti meg a tulajdonjog – az alapító okiratban meghatározottak
szerint.
i) Érintett lakosság: a közterület közvetlen szomszédságában ingatlantulajdonnal
rendelkező személyek.
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II. fejezet
A közterület elnevezésének szabályai
3. A közterület elnevezésének általános szabályai
3. §
(1) Polgár város közigazgatási területén minden belterületi közterületet és külterületi lakott
helyet el kell nevezni.
(2) A beépítésre nem szánt területek közül azokat a közterületeket (bel- és külterület) kell
elnevezni, amelyek Polgár Város Településrendezési Tervének Szabályozási Tervlapja
szerint ipari-gazdasági övezetben található ingatlanok megközelítését szolgálják, illetve
amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület
található.
(3) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik,
egységes közterületként megszűnik, az elkülönült résznek – az elkülönítéstől számított
egy éven belül – új nevet kell adni.
(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön eljárás nélkül a
már elnevezett közterület nevét veszi fel.
4. §
(1) Településrészt, közterületet élő személyről nem lehet elnevezni.
(2) Földrajzi név olyan személyről adható,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt
és közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
c) akinek a város életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult Polgár város fejlődéséhez,
(3) Földrajzi nevet adni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az
emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.
(4) A földrajzi név megállapításánál figyelembe kell venni a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. §-ban foglaltakat.
4. Hatásköri és eljárási szabályok
5. §
(1) Földrajzi név megállapítása, megváltoztatása, megszüntetése Polgár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.
(2) Közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló eljárást kérelemre vagy
a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet alapján a jegyző
megkeresésére lehet indítani.
6. §
(1) Földrajzi név megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a képviselő-testület bármely bizottsága,
c) a települési képviselő,
d) Polgár város közigazgatási területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkező
állampolgár, vagy
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(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

e) Polgár város közigazgatási területén ingatlannal székhellyel, telephellyel rendelkező
jogi személy,
f) a közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,
amennyiben az közterületnek nem minősül,
g) Polgár város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező
jogi személy,
A földrajzi névvel kapcsolatos eljárás előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe
tartozik.
A földrajzi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a térképészetért felelős
miniszter mellett működő Földrajzinév-bizottságtól, valamint a helyben szokásos módon
közzétett felhívással a lakosságtól, és közvetlen írásbeli megkereséssel meg kell ismerni
az érintettek véleményét. A hirdetményt a döntést megelőzően 15 napra kell
kifüggeszteni, az érintett lakosságot 15 nappal a döntést megelőzően kell megkeresni.
A földrajzi neveket érintő döntéstől számított 60 napon belül a közterületi névtáblákat az e
rendeletben foglalt szabályok szerint ki kell helyezni. Kihelyezéséről Polgár Város
Önkormányzatának Városgondnoksága köteles gondoskodni.
A közterület elnevezésével, elnevezésének megváltoztatásával kapcsolatos képviselőtestületi döntést a jogszabályokban előírt módon közzé kell tenni.
A közterület elnevezéséről, illetve elnevezésének megváltoztatásáról értesíteni kell az
érintett
közterületen
lakcímmel
rendelkező
személyeket,
az
érintett
ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes központi és helyi illetőségű hatóságokat, így
különösen a kormányhivatalt, a járási hivatal szakigazgatási szerveit, a
rendőrkapitányságot, a közműszolgáltatókat, a mentőszolgálatot, a katasztrófavédelmi
igazgatóságot, a postahivatalt.
III. fejezet
Közterület névtábláinak elhelyezése
7. §

(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni.
(2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület pontos nevét (rövidítés nélkül) és utca
házszámait. Az utca névtáblákon külön a páros és páratlan számozású oldalon – fel kell
tüntetni az utca elejétől a végéig, illetőleg az útkereszteződéstől az útkereszteződésig
terjedő házszámokat, és jelölni kell a számozás irányát.
(3) A névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét oldalán
el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is
fel kell szerelni.
(4) A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól látható
helyen kell elhelyezni.
(5) A műemlék jellegű, illetve helyi védelem alatt lévő területeken a tábla elhelyezése során a
külön jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(6) Az ingatlan tulajdonosa/használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos
munkálatokat tűrni köteles, az ingatlan tulajdonossal történt egyeztetés alapján. A tábla
kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát/használóját a kihelyezésért felelős szerv a
kihelyezés előtt 15 nappal köteles értesíteni.
(7) A közterületi névtáblák elkészítésének, elhelyezésének, karbantartásának költségei az
Önkormányzatot terhelik.
8. §
(1) Közterületi névtáblát eltávolítani, megrongálni, eltakarni, vagy bármely más módon a
tájékoztató jellegét megszüntetni tilos.
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(2) A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az
elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós
áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell
felszerelni.

IV. fejezet
Az ingatlanok számozásának szabályai
5. Általános szabályok
9. §
(1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen
ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.
(2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé
haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán
lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás
az óramutató járásával megegyezően történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás
folyamatos.
(3) Az ingatlanok számozására arab számozás használható. Kiegészítő jelzés a számok
alátöréseként a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók.
(4) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, és az ingatlanon újabb lakások
létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a meglévő
házszámot meghagyva a (3) bekezdés szerinti alátöréssel kell az új lakásokat ellátni.
(5) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új
ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan
keletkezett ingatlan számozását pedig a (3) bekezdés szerinti alátörés alkalmazásával kell
végezni.
(6) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok eredeti sorszámukat megtartják.
(7) Saroktelken lévő ingatlan csak egy házszámot kaphat.
(8) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, az
ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a házszámot, a
(3) bekezdésben foglalt alátörés alkalmazásával.
(9) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem történt
meg, vagy megtörtént, de lehetőség van lépcsőházankénti házszám megállapítására, abban
az esetben alátörés nélkül, arab számmal kell ellátni a lépcsőházakat.
6. Házszám változás
10.§
(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat
be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha
a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, csak a helyrajzi
száma,
b) a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlannyilvántartásban,
c) az ingatlan házszáma téves,
d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.
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(3) Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok
számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel
járó módon át kell számozni.
(4) Ha a társasház, vagy az abban lévő lakások számozása hibás, követhetetlen illetve a
beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon
át kell számozni.
7. Házszámtábla kihelyezésének szabályai
11.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről,
megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról az ingatlan tulajdonosa saját
költségén köteles gondoskodni.
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget
a) új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül,
b) házszám változás esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 60
napon belül kell teljesíteni.
(4) A házszámtáblát épületen, kerítésen, a közterület felőli bejáratnál, ezek hiányában külön
tartószerkezeten, közterületről jól látható módon kell elhelyezni.
(5) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az
ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.
(6) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan kerítésén, ennek
hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon valamennyi lakás házszámát
fel kell tüntetni.
(7) Társasházak esetében a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell
elhelyezni.

V. fejezet
Záró rendelkezések
12. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
19/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet és a 17/2012. (VI. 1.) módosító rendelete.
Polgár, 2015. március 26.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

7./ napirend
Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
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Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 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 Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének
kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A bérbeadó üres helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után, határozott, legfeljebb
öt év időtartamra kötött bérleti szerződéssel adhat bérbe, mely a felek közös megegyezésével,
öt évvel meghosszabbítható, legalább költségelven meghatározott összegű bérleti díj
megfizetése esetén.”
2. §
A Rendelet 36. § (5) bekezdésében „- a polgármester írásbeli hozzájárulásával-„ szövegrész
helyébe „- a Pénzügyi és gazdasági bizottság hozzájárulásával-„ szövegrész lép.
3. §
A Rendelet 36. § (6) bekezdése hatályát veszti.
4. §
A Rendelet 36. § (7) bekezdésében a „polgármester” meghatározás helyébe a „Pénzügyi és
gazdasági bizottság” meghatározás lép, valamint a „(6) bekezdés” szövegrész helyébe az „(5)
bekezdés” szövegrész lép.
5. §
A rendelet 36. § (7) bekezdése (6) bekezdésre módosul.
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6. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Polgár, 2015. március 26.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

8./ napirend
Beszámoló a civil és sportszervezetek 2014. évi tevékenységéről
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy a civil és sportszervezetek minden évben, az előző évi tevékenységükről
számot kell, hogy adjanak. A számukra megítélendő támogatásról, benyújtott kérelmük
alapján, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság átruházott hatáskörében dönt. Ezt
megelőzően a döntéshozók szeretnék látni, hogy milyen tevékenység folyik a szervezeteknél.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Vélemény, javaslat, észrevétel
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hosszan tárgyalta ezt az előterjesztést. A bizottság
állásfoglalása szerint valamennyi szervezet tette a dolgát az elmúlt évben. Megbecsülve és
elismerve valamennyi sport és civil szervezet tevékenységét, mégis kiemelésre került egy-két
szervezet, köztük a Polgárőr egyesület, akinek a munkáját nagyra értékelte a bizottság, illetve
a FUKU-DO és a Vízi Sportegyesület tevékenységét értékelték különösképpen. Ezek közül is,
ha rangsort lehet tenni, a vélemények szerint a FUKU-DO Sportegyesület munkáját kiemelten
jónak értékelte a bizottság. Jelentős munkát végez ez a csapat, területi és országos
versenyeken is részt vesznek. 50 fővel működik a szervezet, családias társaság. Évente kétszer
tehetnek vizsgát a sportegyesület tagjai. Többen részt vennének a foglalkozásokon, ha
megfelelő helység állna rendelkezésre. Lehetősége volna az egyesületnek arra is, hogy
Polgáron területi, országos, sőt nemzetközi versenyt rendezzenek, ha megfelelő helység (pl.
sportcsarnok) állna rendelkezésre. A Zólyom úti általános iskola fejlesztésével együtt, egy
rendezvénycsarnokot is megépíthetnének. Elmondja, hogy felosztásra kerültek a támogatási
összegek, de jó lenne, ha a jövőben a költségvetés készítésénél nagyobb összeget tudnának
fordítani a szervezetek támogatására, különösen azok részére, akik maradandót alkotnak.
Tóth József
Ha többet akarnak erre a célra fordítani, akkor a költségvetési koncepció készítéséről kell a
javaslatokat megtenni.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
32/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Beszámoló a civil és sportszervezetek 2014. évi tevékenységéről”
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: értelem szerint

9./ napirend
Javaslat a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatásának felhasználásáról készült
belső ellenőrzési jelentés elfogadására
Csépányiné Bartók Margit kiegészítése
Két pontosítás tenne, a belső ellenőrzés 8. oldalán a Tiszaújvárosi Kajak- Kenu és
Sárkányhajó Egyesületnél az összegző mondat, ami értékeli a pályázat elszámolását, hiányzik,
oda szükséges beírni az alábbi mondatot: „Az elszámolás szabályszerűen megtörtént, a
pályázatban megjelölt céloknak megfelelően.”
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Vélemény, javaslat, észrevétel
Struba József
Elmondja, hogy minden évben számot kell adni a szervezetnek a munkájukról, a támogatási
összeg felhasználásáról, ezt zárja le a belső ellenőrzési jelentés. Minden évben ugyanolyan
hiányosságok történnek. Felhívja a szervezetek figyelmét, hogy a szigorú elszámolás fontos,
mert amennyiben nem szabályos az elszámolás, vagy nem teljesítik a kötelezettségüket
megszüntetik a szervezetet, bármennyire is jól működnek.
Oláh József
Csatlakozik az elmondottakhoz, hisz a polgári adófizetők pénzéből van támogatva valamennyi
szervezet. Látható az előterjesztésben, hogy néhány szervezet eleget tett a pénzügyi
kötelezettségnek, néhány nem. Erősíteni szeretné azt a javaslatot, hogy mindaddig, amíg a
2014. évi elszámolási kötelezettség az előírásoknak megfelelően nem történik meg, addig az ő
támogatásának folyósítása ne történjen meg.
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Tóth József
Egyetért, hogy szükséges áttekinteni a szervezetek belső működését, ezért is szükséges a
belső ellenőrzés. Úgy gondolja, hogy ki kell javítani a hibákat, a mulasztásokat pótolni kell.
Fontos, hogy a közösségek támogatva, erősítve legyenek.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
33/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
sport és civil szervezetek 2014. évi támogatásának felhasználásáról
készült belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Polgáron működő sportegyesületek és
civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának
felhasználásáról készült belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
2. Felhívja az érintettek figyelmét, hogy a belső ellenőrzés
keretében feltárt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul
gondoskodjanak és erről írásos visszacsatolást teljesítsenek.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős: polgármester, jegyző

10./ napirend
Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Csikós László kiegészítése
Pontosítás tesz, miszerint az előterjesztés véleményezője nem a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, hanem a Pénzügyi és gazdasági bizottság.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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34/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési
tervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
„Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési
tervét” az 1. sz. melléklet szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy
öt munkanapon belül intézkedjen a terv közzétételéről a város
honlapján.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

11./ napirend
Tájékoztató a 2014. évi közfoglalkoztatásról
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatás egyre inkább az önkormányzatok életében meghatározó
tevékenység, a lakosság számára megélhetési kérdés.
Közfoglalkoztatási munkaprogram mindig is volt, a 2009-es válságtól kezdődően minden
önkormányzat kénytelen volt erre figyelmet fordítani. Az látszik, hogy nő a
közfoglalkoztatásba bevont személyek száma, nagyobb a költségvetésből erre a célra fordított
adópénz. Gyakorta változnak a szabályok, amelyek a jogosultakat érintik. 2012-ben a
költségvetés 132 milliárd Ft részt szakított ki közfoglalkoztatásra, akkor ez 261.000 fő
érintettségét hordozta magában. 2013-ban ez a létszám már 386.000 fő volt, és 154 milliárd
Ft-ot fordított erre az ország költségvetése. Az előző évben ez az érintetti létszám 482.843 fő
volt, amelyhez 231 milliárd Ft költségvetési pénz párosult. A statisztika nem úgy tervezi,
hogy ez átlagos, egész éves foglalkoztatási létszám, hanem közfoglalkoztatásban érintett
személyeknek a száma. Tehát egy éven belül egy személynek több érintettsége is lehet,
vélhetően 220.000 embernek biztosít munkalehetőséget. Ha olyan kitekintést tesznek, hogy a
főváros vagy a szerencsésebb nyugati részt összevetik az ország keleti részével, hogy a
közfoglalkoztatást hogyan élik meg, érdekes következtetésre jutnak. 2014-ben a megyék
körében közfoglalkoztatásban legnagyobb mértékben érintett megye Borsod-Abaúj-Zemplén
megye, ahol 78.500 közfoglalkoztatottat vontak be a programokba. A második SzabolcsSzatmár-Bereg megye 70.000 fő, a harmadik Hajdú-Bihar megye 43.000 fő, szemben a
nyugati megyével, például Győr-Moson-Sopron megye 5000 fő. Következésképpen a
fejlettség, a gazdaság általi foglalkoztatás magasabb színvonalon van.
Ha a 2015-ös szándékokat vizsgálják, a kormányzati szándék azt mondja, hogy 213.000 főt
akar ebbe a programba bevonni, ez legalább fél millió érintettet jelent. Ami változás az előző
évekhez képest, hogy korábban a programokat 100%-ban lefinanszírozták, ez 2015-ben már
nem így van. Ha azzal a feltételezéssel élnek, hogy 270 milliárd Ft van közfoglalkoztatásra, és
213.000 embert akarnak bevonni, az egész éves foglalkoztatás a közfoglalkoztatott
minimálbér és a hozzá kapcsolódó járulék eléri a 270 milliárd Ft-ot. Ezen programokhoz
kapcsolódnak egyéb dologi kiadások, munkaruha, szerszám, eszköz, stb. Így a programban
18-20 %-ot képviselő rész a költségben nincs benne, az önkormányzatnak saját erőt kell
hozzátenni. Így alakul a kormányzati program, de közmunkaprogram nélkül el sem lehetne
képzelni a településen belüli létet. Van egy olyan kutatás, ami azt mondja, hogy a
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közfoglalkoztatás segítségével az emberek visszakerülhetnek az elsődleges munkaerő piacra.
Ebben a dologban nem tudnak áttörést hozni, 8-9%-nál több nem tud visszakerülni. Van olyan
tapasztalás is, hogy nem büntetésként, hanem lehetőségként élik meg a közmunkaprogramot,
mert nem látszik ettől jobb. Polgáron körülbelül a munkaképes korú lakosság 5679 fő melyből
nincs munkahelye 16-17%-nak, ami kb. 900 fő. Ebből 600 fő FHT támogatásban részesül
(22.800 Ft havonta), a többi álláskeresési támogatásban. Ez olyan probléma a településen,
melyre figyelmet kell fordítani. Arra törekednek, hogy minél több embernek teremtsenek
munkalehetőséget.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén még nem volt ismert a zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó képzést sikeresen elvégzők száma, akik március 23-án fejezték be
képzést.
Andorkó Mihályné
A mezőgazdasági munkás képzés március 13-ig tartott, ők le is vizsgáztak. A park-és
kertépítő, temetőkertész képzés március 30-ig tart, illetve a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
képzés március 23-ig, most a gyakorlati képzés folyik, március 30-án vizsgáznak.
Molnár János
Elmondja, hogy a közfoglalkoztatást pozitív dolognak tartja, elsősorban azon részét, amely a
közfeladatok ellátásában segíti az önkormányzatokat. Új elemként jött a közfoglalkoztatásban
2014-ben a mezőgazdasági startmunka program. Ez értékteremtő munka, azon túl, hogy
munkalehetőséget teremt, az önkormányzat intézményeit nyersanyaggal látja el.
Mivel a mezőgazdasági termelés nem feladata, profilja az önkormányzatnak, kezdeményezi,
hogy azon a településen, ahol van olyan nonprofit szervezet, aki jogosult
közfoglalkoztatottakat foglalkoztatni, mint jelen esetben a Csemete Szociális Szövetkezet, a
mezőgazdasági programnak ők is lehessenek alanyai. Sok esetben párhuzamos tevékenységet
folytatnak. A másik dolog, hogy munkakultúrát kell teremteni a dolgozóknak. Ha a
kormányzat komoly feladatának szánta, hogy a foglalkoztatást így növelje, akkor a
versenyszférában a bérezést is azonossá kell tenni. A programban célként tűzték ki, hogy
legalább az önerő részt megtermeljék.
Vincze Attila
Tájékoztatást kér a Rákóczi u. 105. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban, hogy milyen
elképzelések vannak a hasznosítására a ráépülő tevékenységen belül.
Tóth József
Elmondja, hogy az önkormányzatnak nem feladata a mezőgazdasági termelő tevékenység, az
a gazdasági szféra dolga. Ami miatt a kormányzat az önkormányzatok feladatának szánta,
hogy a mezőgazdasági termelésbe bevont közfoglalkoztatás, érjen el olyan eredményt, amely
a település konyhájához biztosítja a nyersanyagot. De többet termelnek, mint amit
felhasználnak, így lesz többlet, amit szociális támogatásként próbálnak majd hasznosítani,
mivel az árusításnak nincs meg a feltétele.
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Molnár János
A Rákóczi u. 105. szám alatti ingatlan kiürült, és nem volt megfelelő bázis, ahol a 120 fő
közfoglalkoztatottat el tudták volna helyezni, így ez alkalmas lehet. Kialakítható bázisként,
melegedőként szolgálhat, raktárként illetve a megtermelt javak elhelyezésére és tárolására
lehet alkalmas. A ráépülő program keretében idén állattenyésztést is terveznek, (2 anyakoca, 4
kecske és 600 előnevelt csirke). Ha ezt a programot hosszútávon az önkormányzat végezni
akarja, nem lesz megfelelő a Rákóczi utcai telephely, akkor arra alkalmas helyszínt kell
találni. Ha sikeres lesz a program, tesznek majd javaslatot.
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
35/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
közfoglalkoztatás 2014. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az
alábbi döntést hozta:
1./ A közfoglalkoztatás 2014. évi végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Szünet

12./ napirend
Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
megállapodásának módosítására
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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36/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
társulási megállapodásának módosítására” vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés I. sz.
mellékletében található társulási megállapodást módosító
okiratot és a II. sz. mellékletben található egységes
szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodást
mellékleteivel együtt, és jóváhagyja a Társulási Tanács
3/2015. (III.05.) Hull. Társ. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Tóth József polgármester

13./ napirend
Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági szervezeti
feladatainak átcsoportosítására
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Tóth József
Elmondja, hogy az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint, azon
gazdasági szervezet, amely a 100 fős statisztikai létszámot nem éri el, önálló gazdálkodási
tevékenységet nem végezhet április 1-jétől. Ez a probléma a Városgondnokságot érintette, úgy
oldották meg a helyzetet, hogy a Városgondnokság látja el, az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár pénzügyi, könyvelési feladatait.
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
37/2015. (III.26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági szervezeti
feladatainak átcsoportosítására módosítására irányuló javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ (4a) bekezdésében foglaltak
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alkalmazásának
kötelezettségét
a
Polgár
Város
Önkormányzatának
Városgondnoksága
intézmény
vonatkozásában.
2. A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár gazdasági szervezeti feladatainak ellátását a Polgári
Polgármesteri Hivataltól a Városgondnoksághoz csoportosítja
át.
3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének VI.
fejezetében
a
gazdasági
szervezet
működésének
szabályozásából az önállóan működő intézmények köréből az
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szövegrészt törli.
4. A Képviselő-testület felhívja a Városgondnokság vezetőjét
hogy a 2. pontban foglaltak miatt szükséges SZMSZ
módosítást a soron következő ülésre készítse elő.
5. A Képviselő-testület a 2. pontban foglalt döntéséhez
kapcsolódóan az érintett intézmények gazdasági szervezeteinek
létszámát változatlanul hagyja.
6. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2015. április 1.
Tóth József polgármester

14./ napirend
Javaslat a Polgár 0284 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezésének meghatározására
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
38/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a
Polgár 0284 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezésének meghatározására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Polgár 0284 hrsz-ú külterületi ingatlan
elnevezését „Mervó tanya” névvel jóváhagyja.
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2./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
értesítse az érintettet, valamint gondoskodjon az elnevezés
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

15./ napirend
Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági Szerződés
módosításának elfogadására
Csikós László kiegészítése
Kéri az ülés elején a napirendre vonatkozóan kiosztott határozati javaslat figyelembevételét és
elfogadását. Az egységesség érdekében kell az önkormányzatnak ezt a határozatot elfogadni.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a módosított határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
39/2015. (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
„Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági
Szerződés módosításának elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagja elfogadja
társaság társasági szerződésének alábbi módosítását:
A társasági szerződés XVII. fejezete „A Felügyelő Bizottság” 2) pontja
módosul:
2) A felügyelő bizottság tagja 2015. február 20. napjától 2019. május
31. napjáig:
-

Szólláth Tibor (4080 Hajdúnánás, Verestenger tanya 265/20., an:
Nagy Juliánna)
Fórizs László (4220 Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/a., an:
Debreceni Katalin)
Szőllős Sándor (4241 Bocskaikert, Csillag u. 5., an: Vass Irén)
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2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1.
mellékletében található egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződést.
3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kft.
ügyvezetőit, hogy a társasági szerződés módosítását terjesszék a
Debreceni Törvényszék Cégbíróságához.
Határidő: 2015. április 2.
Felelős: Will Csaba ügyvezető
Kathy Zsigmond ügyvezető

16./ napirend
Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabály
módosításának elfogadására
Csikós László kiegészítése
Az előző napirendhez hasonlóan itt is a módosított határozati javaslat elfogadását kéri.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a módosított határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki
egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
40/2015 (III. 26.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
„Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Alapszabály módosításának elfogadására” vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonosi
közgyűlésének 3/2015.-03.17 HBVSZ sz. határozatában foglaltakat
elfogadja és az Alapszabály módosítását támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy az Alapszabály
módosításához szükséges dokumentumokat terjessze a Debreceni
Törvényszék Cégbíróságához.
Határidő: 2015. április 17.
Felelős: Will Csaba igazgatóság elnöke
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17./ napirend
Különfélék
Oláh József
A március 20.-ai Szuperinfó kiadvány 5. oldalán olvasható egy cikk, mely a Tiszaújváros és
Polgár közötti kapcsolatról szól. Felolvass egy részletet. Polgár és Tiszaújváros
önkormányzatai között élő a kapcsolat, a testvérvárosi együttműködés dokumentumát 2007.
április 20-án írták alá. A két város a köznevelés, az egészségügyi ellátás, a közigazgatás, a
városüzemeltetés és városfejlesztés, a környezetvédelem, a turizmus és a sport területén
együttműködés érdekében kötött megállapodást. Megkérdezi, hogy ezt melyik település
polgármestere nyilatkozta? Elmondja, hogy látható, hogy sok szülő Tiszaújvárosba viszi a
gyermekét iskolába, illetve a város vezetése ünnepség alkalmával megtiszteli városunkat.
Kezdeményezi, hogy aktualizálják az együttműködési megállapodást.
Elmondja továbbá, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt helyi szervezete tegnap tartotta
taggyűlését melyen felvetődött, hogy az 1997-ben, Barankovics István szülőházára ismét
elhelyezett emléktábla az épület elbontásával lekerült. Azzal a kéréssel fordul a képviselőtestület felé, hogy az emléktáblának keressenek másik helyet. Kéri, hogy legyen lehetőség a
kihelyezésre.
Tóth József
Elmondja, hogy ő a Szuperinfót nem szokta kapni, így nem tudja mi áll benne, nyilatkozatot
nem adott, valószínűleg Tiszaújváros oldaláról került bele a cikk. A Képviselő-testület a
korábbi ülésén elfogadott munkaterve szerint a júliusi ülésre van tervezve a testvárosi
együttműködések áttekintése. Barankovics István szülőházára vonatkozóan, ismeretei szerint
Barankovics István nem ezen a helyen született, de a család hosszabb ideig élt a házban.
Annak idején a KDNP helyezett el emléktáblát, véleménye szerint most is nekik kell kézben
tartva az ügyet megtenni és elhelyezni. Javasolja, hogy a Pénzügyi és gazdasági bizottsághoz
adjanak be erre vonatkozóan kérelmet, melyet majd megtárgyalnak.

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a
Képviselő-testület ülését bezárta.

Kmft.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
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