Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ikt. sz.: 310-8/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2016. május 19-én 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./

Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

3./

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéről, a
szakmai program teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

4./

Javaslat Polgár Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

5./

Javaslat Polgár, Lehel u. 82. sz. alatti, 3226 hrsz-ú ingatlan átvételére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

6./

Javaslat a TOP-1.2.1-15 pályázati felhívás támogatási kérelmének benyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

7./

Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

8./

Különfélék
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2016. május 19-én 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
dr. Faragóné Béres Edit
Béke László
dr. Hatvani Zsolt
Czaga János
Oláh József
Struba József
Vincze Attila képviselők.

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Csépányiné Bartók Margit,
Andorkó Mihályné, Német Máté irodavezetők, Icsu Ferencné, Tóth Árpádné, Hágen József
intézményvezetők, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető.
Tóth József polgármester
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja,
hogy az ülésen 9 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését
megnyitja.
Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat?
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirend
megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

1./ napirend
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy május 5-én az Ipari Park területén működő gumihasznosító erőműben tűzeset
történt, ennek kapcsán a helyszínre ment és tájékoztatást kért az üzemvezetőtől.
Május 11-én a Bajcsy Zs. utca 9. szám alatt Polonkai Jánosné házában szintén tűz keletkezett,
régi típusú TV készülék felrobbanása okán, tudott segítséget kérni és a szomszédja Murvai Zsolt
a tűzoltást megkezdte, aki felé ezúton is elismerését fejezi ki. Tapasztalás, hogy nem szabad a
régebbi készülékeket felügyelet nélkül bekapcsolva hagyni.
Kéri a bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a bizottságok munkájáról.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott, döntéseit
a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.
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Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság az elmúlt napon nyílt és zárt ülést tartott. A nyílt ülésen
hozott döntéseit a napirendi pontok tárgyalásánál ismerteti majd.
Zárt ülés keretében tárgyalt a bizottság a települési támogatásokról, melyet 28 fő részére 255.954
Ft összegben állapított meg. Temetési támogatás odaítéléséről döntöttek 1 fő részére 25.000 Ft
összegben, illetve szociális étkezés támogatásáról 1 fő részére.
Kérdések, válaszok
Oláh József
Május 11-én polgármester úr a TÖOSZ elnökségi ülésén vett részt. A Polgártársban cikk is
megjelent a kitüntetése kapcsán. Megkérdezi, hogy a TÖOSZ-ban betöltött tisztsége Polgár
érdekében mivel jár, milyen lehetőségeik vannak?
Tóth József
A TÖOSZ, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, mely érdekvédelmi szövetség,
1700 taggal, köztük Hajdú-Bihar megye több települése is tagja. Őt pedig megyei
tagozatvezetőnek választották. A kormányzati előterjesztések kapcsán kérik az álláspontjukat,
ezáltal az önkormányzatok segítségére is tudnak lenni. Ebben a testületben 3 éve társelnök, az
Európia Uniós fejlesztéseknél közreműködő szervként működnek. Elmondja, hogy a Monitoring
Bizottság küldöttje is a TÖOSZ képviseletében, amely az EU-s pályázatokkal kapcsolatos
folyamatokat felügyeli. Azzal, hogy bizonyos információkat kellő időben tudnak megszerezni,
ebből a város mindképp profitál.
Vélemény, javaslat
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással
szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
70/2016. (V. 19.) 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
Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
dr. Váliné Antal Mária kiegészítése
Pontosítást tesz az előterjesztés 1. oldalán, a hivatali személyi állomány iskola végzettség
szerinti összetétele: felsőfokú végzettséggel 16 fő, mivel ebben évben, nyugdíjba vonulás miatt
létszámmozgás volt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény írja elő a jegyzőnek, hogy minden évben
be kell számolni a képviselő-testületnek a hivatal működéséről.
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Feladatuk alapvetően két részből áll az önkormányzati feladatok ellátása és hatósági ügyek.
2015-ben átalakult a hivatal belső szerkezete, a korábbi 5 iroda helyett 3 iroda és egy titkársági
egység került kialakításra. A hivatal dolgozói létszáma is kevesebb lett, 3 fő ment el nyugdíjba.
Elmondja, hogy nagy figyelmet fordítanak a képzésekre, melyek többsége e-learning képzés. Az
elmúlt évben fegyelmi eljárásra nem került sor, és kitüntetésben 1 munkatárs részesült. Lezárult
egy munkaügyi vita, a Kúria döntésével, melyben megállapították, hogy a jegyző, mint
munkáltató jogszerűen járt el. Az ügyiratforgalom a hatásköri változások következtében
csökkent. Az irodák feladatköre, valamint a képviselő-testület és bizottságok munkája az
anyagban kibontásra került. Külső szervezetek részéről 3 ellenőrzés történt, egyik vizsgálat sem
állapított meg hiányosságot. Jegyzőként továbbra is azt tartja fontosnak, hogy hatékonyan és a
törvényi előírásoknak megfelelően működjön a hivatal.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A bizottság
nevében megköszöni és elismerését fejezi ki az elvégzett munkáért a hivatal dolgozóinak.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
Vélemény, észrevétel, javaslat
dr. Hatvani Zsolt
Az eboltásokkal kapcsolatban az önkormányzat minden lehetőséget megragad és mindent
megtesz azért, hogy rendbe tudják tenni a kóbor ebek problémáját. Az eboltások általában május
végéig lezajlanak. Elmondja, hogy minden 4 hónapnál idősebb ebet kötelező beoltani, így
felhívná a lakosság figyelmét, hogy igyekezzenek beoltatni kutyájukat, melyre Polgáron 3
állatorvosnál van lehetőségük.
Tóth József
Elmondja, hogy folyamatos változások érintik a munkát, a képviselő-testület döntéseit végre kell
hajtani, nem könnyű feladat. Nem jellemző, hogy évente átrendezzék a hivatal struktúráját,
nagyobb változás utoljára 2010-ben történt, azóta törvényi
változás volt az, amely
következtében szervezeti változást hajtottak végre.
Figyelni kellett a finanszírozási körülményekre, az adott létszámra. Kaptak olyan feladatot, amik
korábban nem voltak, jellemzően a legnagyobb feladat a közmunkaprogram, közel 400 fővel kell
foglalkozni. Azt gondolja, hogy az apparátusra nem jellemző a fluktuáció, más település
hivatalához képest, a munkamorál megfelelő, a képviselő-testület is arra törekszik, hogy a várost
megfelelően szolgálja.
dr. Váliné Antal Mária
Az eboltásra vonatkozóan nem lenne késő, hogy a rendelkezésre álló kommunikációs
eszközökön hívják fel a lakosság figyelmét.
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással
szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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71/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

3./ napirend
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéről, a szakmai
program teljesítéséről
dr. Váliné Antal Mária kiegészítése
Elmondja, hogy évente szükséges a beszámolót elkészíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
munka eredményességéről. Találhatóak érdekes adatok az anyagban, többek között, hogy az
állandó lakosság 8035 fő volt, és ez évről évre csökkent, míg az összlakosság 12 fővel csökkent,
a gyermekek száma 55 fővel emelkedett.
A feladatellátásban kiemelt szerepe van az önkormányzat által nyújtott támogatásoknak, és
jelentős a feladata a szociális és gyermekjóléti szolgálatnak.
Struba József
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
Tóth József
Az összlakosságszámban csökkenés mutatható, mely 12 fő, viszont a gyermekek száma
emelkedett, mely nem csak a születések számából ered.
Icsu Ferencné
Elmondja, hogy az óvodai adatok alapján tapasztalták, hogy a nevelőszülői hálózatba került
gyerekek száma, évente 10-15 fővel emelkedik. Ez átlagban reális, most is van jó néhány. Van
éves mozgás, a védőnőktől kaptak tájékoztatást arra vonatkozóan is, hogy megemelkedett a
született gyerekek szám is.
Andorkó Mihályné
A védőnők tájékoztatása alapján 85 gyerek született 2015. évben, ez 20-al több mint az elmúlt
években (0-3 éves korosztály). Elmondja, hogy 5 család költözött más településről, akik szintén
gyermekes családok voltak.
Vélemény, észrevétel, javaslat
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dr. Hatvani Zsolt
A beszámolóban olvasható, hogy a legnagyobb probléma az iskolákban, a nagymértékű indokolt
hiányzások száma. Van arra törvény, hogy a családi pótlék az iskolába járáshoz köthető, így
bizonyos esetekben meg lehet vonni.
Minden elismerése azoknak a szülőknek, akik próbálják taníttatni a gyermeküket. Viszont
elvenné azoktól a támogatást, akik megvonják ezt a gyerekeiktől, mert azok analfabéták
maradnak. Ne a közmunkaprogramban való részvétel legyen egy 16 éves gyerek előtt a cél.
Segíteni kell azt a lehetőséget, hogy ne kaphassanak igazolást azok a gyerekek, akik
trehányságból lógnak.
Tóth József
Valóban a bizottsági ülésen mélyebben is foglalkoztak ezzel a témával, kérték az orvosok
közreműködését is.
Sikeres oktatás nélkül borúsnak látszik a jövő. Elmondja, hogy egyre kevesebb köze van az
önkormányzatnak az oktatás ügyéhez, július 1-től fenntartói feladatuk sem lesz, de egyetértenek
azzal, hogy az oktatás fontos dolog.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással
szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
72/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített éves értékelést
megtárgyalta, és elfogadja.
Felhívja a jegyzőt, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának az előírt
tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással küldje meg.
Felelős:
Határidő:

dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
2016. május 31.

4./ napirend
Javaslat Polgár Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára
dr. Váliné Antal Mária kiegészítése
Elmondja, hogy az anyag komplex munka eredménye, a programban résztvevőket kérték meg,
hogy adjanak tájékoztatást, hogy milyen intézkedéseket tettek az elmúlt évben, menyire tudják a
célkitűzéseket követni, ennek megfelelően készült el az anyag.
Felhívja a figyelmet, hogy a mélyszegénységben élők témakörében, célként határozták meg a
munkanélküliség országos átlag alá csökkentését, ez nem javult, de az elmúlt évhez képest
javulás érzékelhető, az eredmény 11,66%-os volt. Ha a foglalkoztatás javul, akkor egyéb adatok
is javulni tudnak.
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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
Vélemény, észrevétel, javaslat
Tóth József
Fontos a foglalkoztatás körülményeinek vizsgálata és elemzése. A vidéki térségekben a
foglalkoztatási mutatók a közfoglalkoztatás által befolyásoltak.
dr. Hatvani Zsolt
A közmunkaprogram legjobb oldala az, hogy nagyon sokan csak a segélyt várták most legalább
azt látja a felnövekvő generáció, hogy a szülő dolgozik.
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással
szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
73/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat Polgár Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatára” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

Polgár Város Képviselő-testülete a Program felülvizsgálata során,
az előterjesztést és a mellékletekben szereplő megállapításokat,
változásokat elfogadja.

2./

Felhívja a jegyző figyelmét, hogy Polgár Város Helyi
Esélyegyenlőségi
Programját az 1., 2. sz.
mellékletben
szereplő adatokkal 2016. június 30 -ig egészítse ki.
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Határidő: 2016. június 30.

5./ napirend
Javaslat Polgár, Lehel u. 82. sz. alatti, 3226 hrsz-ú ingatlan átvételére
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy megkeresés érkezett a Korona Kredit Zrt.-től, hogy a tulajdonában lévő üresen
álló ingatlant az önkormányzatnak ingyenesen felajánlaná. A körülmények vizsgálata után
javasolják, hogy a képviselő-testület vegye át az ingatlant.
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Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Tóth József
Elmondja, hogy az ingatlan köztehermentes.
Kérdések, válaszok
Vélemény, észrevétel, javaslat
Oláh József
A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén hosszasan tárgyalták a témát. Az ingatan átvételével
kötelezettség is jár, annak a környezetét is rendbe kell tenni, korábban az ingatlan jó állapotban
volt, időközben eléggé leromlott, látva a mellékelt képeket. Ha megkapják, elsődleges a cél a
romlás megakadályozása. Véleménye, hogy vegyék át, mivel tehermentes.
Vincze Attila
Elmondja, hogy a Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén kisebbségi vélemény volt, hogy akkor
vegyék át az ingatlant, ha fizet érte a Zrt. Hozzáteszi, hogy ez azelőtt hangzott el, mikor még
nem tudták, hogy köztehermentes az ingatlan.
Tóth József
Látható, hogy jó néhány telek és sok ház eladó. Valószínűsíthető, hogy lesznek még ilyen ügyek.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással
szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
74/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Polgár, Lehel u. 82. szám alatti, 3226 hrsz-ú ingatlan átvételére
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Korona Kredit Zrt. által
ingyenesen felajánlott, Polgár, Lehel u. 82. szám alatti, 3226 hrsz-ú
ingatlant átveszi önkormányzati tulajdonba.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
értelemszerűen

6./ napirend
Javaslat a TOP-1.2.1-15 pályázati felhívás támogatási kérelmének benyújtására
Tóth József kiegészítése
A múltkori képviselő-testületi ülésen hozott döntés meghozatalát követően a meghirdetett TOP
pályázatok közül, 6 db benyújtásra került. Jelen pályázati kiírást, mely turisztikai fejlesztésre
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vonatkozik, amikor vizsgálták, nem tették a prioritások közé, mert nem találtak olyan célt, ami
megvalósítható lett volna, illetve március 7-e volt a beadás határideje.
Céljaik között szerepel a volt Tarka-barka ingatlan fejlesztése, felújítása, a korabeli Városháza
látványának visszahozása. Fő célkitűzés, hogy a város főteréhez illeszkedjen, belső funkciót
találva, mely akár néprajzi gyűjtemények, kulturális értékek megfelelő helyszíne lehet, így
bemutathatók lehetnek a helyi értékek. Javasolja, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra.
Jelenleg az ingatlan nincs önkormányzati tulajdonban, ezért elsődleges cél a tulajdonszerzés.
Meg kell tenni a kezdő lépéseket, ez részben már meg is történt, ezáltal kéri, hogy majd zárt ülés
keretében hozzanak döntést.
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
Vélemény, észrevétel, javaslat
dr. Hatvani Zsolt
A pályázat beadása kapcsán nincs kifogása. Ha a pályázatot elnyerik, akkor szavazza meg a
vételt, ha reális áron történik.
Struba József
Elmondja, hogy az épület 1836-ban épült, és ettől az időponttól 1970-ig közösségi,
önkormányzati funkciót látott el. Az épületnek az eszmei értéke az ami jelentős. Akkoriban az
ingatlan jelentéktelen üzlet kertében került az Áfész tulajdonába, ezért nem gondolja, hogy nagy
árat kellene fizetni érte.
Oláh József
Egyértért az előtte szólókkal. A bizottság ülésén is elmondta, hogy más régi épület is van a
városban pl. a volt rendőrkapitányság, ami a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat
tulajdonában van, a Polonkai ház, az is központba lévő, szép, de elég romos állapotban lévő
épület, annak is fontos volna a felújítása. Ha fontossági sorrendet nézi, azt újítaná fel hamarabb.
A pályázat benyújtását támogatja, de a döntést az ár figyelembevételével fogja meghozni.
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással
szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
75/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Javaslat a „TOP-1.2.1-15. pályázati felhívás támogatási
kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és a TOP-1.2.115. A Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
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turizmusfejlesztés című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan az
alábbi határozatot hozza:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatási kérelmet nyújt be a TOP-1.2.1-15. kódszámú,
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című felhívásra, melynek keretében az
egykori Városháza épületének a kulturális örökség
turisztikai hasznosítása, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó
építése, felújítása, bővítése valósul meg.

Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Tóth József polgármester

7./ napirend
Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat
benyújtására
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy a pályázat hazai forrású és a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre áll az
összeg, mely az önkormányzat számára lehetővé teszi az utak felújítását. A tavalyi pályázatot
aktualizálták, és 700 m-es szakaszon teljes felszíni felújítást tennének. Ez 15 millió Ft összegű
vissza nem terítendő támogatás.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
Vélemény, észrevétel, javaslat
Tóth József
Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy
aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
76/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó pályázat benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1.) Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására” kiírt pályázat c) pontja alapján a Mátyás és
Kolozsvári utcák szakaszos felújítására.
10

2.) A Képviselő-testület a c) pontra vonatkozó pályázat
benyújtásához szükséges 4 411 765 Ft önerő fedezetét a 2016.
évi fejlesztési pályázatok előkészítésére elkülönített
céltartalékból biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2016. június 2.
Tóth József polgármester

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a Képviselőtestület nyílt ülését bezárta és zárt ülés keretében folytatták tovább a munkát.

Kmft.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
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