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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: 310-12/2016. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2016. július 21-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 Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

3./ Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

      Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

4./ Tájékoztatás mezei őrszolgálat működéséről  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

5./ Javaslat Polgár város Kálvária domb helyi természeti és épített értékek védelmére 

vonatkozóan 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat a Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelmére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./ Javaslat az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat a könyvtári állomány leltározási ütemtervének jóváhagyására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

9./ Javaslat a szennyvíz-csatornahálózat beruházáshoz kapcsolódó LTP-

szerződésekről szóló döntés meghozatalára 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./ Javaslat a Polgár, Kiss E. utca 5. sz. alatti 1207/B/1, 1207/B/3 és 1207/B/4 hrsz-ú 

ingatlanon lévő garázs felépítmény alatti földterület értékesítésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

11./ Javaslat a Polgár, Toldi u. 89. sz. alatti, 3208 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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12./ Javaslat Polgár, 4118 hrsz-ú és Tiszapalkonya, 2622 hrsz-ú ingatlanok 

térítésmentes átvételére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

13./ Különfélék 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  
 

mely készült 2016. július 21-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 

    Béke László  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Czaga János  

    Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

 

Igazoltan távol: dr. Faragóné Béres Edit képviselő  

 

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Csépányiné Bartók Margit, 

Német Máté irodavezetők, Hágen József intézményvezető, Szabó Tiborné közbiztonsági fórum 

képviselője, Sánta József az Idősügyi Tanács delegált tagja, dr. Vincze István kapitányságvezető, 

Gál Miklós, Dobó Viktor rendőrök, Gulyás Szabolcs mezőőr, 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, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

Oláh József 

A különfélék között lenne majd kérdése.   

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, az 

kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 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  

Ismerteti az anyag lezártát követően történt eseményeket. Július 15-én került megtartásra egy 

lakossági fórum a játszótér fejlesztése kapcsán, melyen jelezték, hogy a kidolgozott koncepció a 

megvalósítás útjára lép. Az egyik tervezett elem a szabadtéri fitneszpark, mely megvalósítása 

egy időközben meghirdetésre kerülő pályázat okán csúszni fog, augusztus 15-ig lehet benyújtani 

és remélik, hogy a sportelemek finanszírozása pályázati úton történhet meg. Ha a pályázat nem 

nyer, akkor is megcsinálják, csak kevesebb elemmel.  

Július 19-én közbiztonsági fórumot tartottak, melyen többek közt tárgyalták a rendőrség, a 

polgárőrság és a mezei őrszolgálat beszámolóját.    
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Tájékoztatást ad arról, hogy a képviselő-testület előző zárt ülésen hozott döntést, a volt 

Városháza ismertebb nevén a volt Tarka-barka épületre tett vételi ajánlatot, a POLGÁR és 

CSEGE COOP Zrt. számára 15,7 millió Ft összegben. Az Igazgatóság határozatában úgy 

döntött, hogy a megajánlott vételárat nem fogadja el. 

Elmondja, hogy az elmúlt napokban tudomást szerezhettek róla, hogy egy jelentős beruházás 

valósulhat meg a Polgári Ipari Parkban, egy indiai cég a SONA telepedhet le, aki autóalkatrészt 

gyárt. Több hónapos előkészítő munka után úgy tűnik ez a beruházás, mely 130 új munkahelyet 

teremthet, itt valósulhat meg. Három tárgyalás is volt, melyen részt vettek az önkormányzat 

részéről. Három körülmény vizsgálata volt a megbeszélés tárgya, hogy áll-e rendelkezésre 130 

szakmunkás, aki tudja végezni a munkát, hosszabb távon lehet a szakképzést ebbe az irányba 

vinni, illetve a környezetterhelést érintően érdeklődtek, hogy várható-e lakossági ellenállás, 

valamint felvetődött a helyi iparűzésiadó mértéke. A város álláspontja, hogy amennyiben az ide 

érkező cégek olyan adólapnövekedést hoznak, amellyel a költségvetésben beérkező iparűzési adó 

mértéke nem csökken, akkor tudnak iparűzésiadót csökkenteni.    

Június 25-én történt az Alkotmány utcában egy gázrobbanás, a helyszínen a hatóságok 

hatékonyan és gyorsan tették a dolgukat, elismerés illeti őket.   

  

Kéri a bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a bizottságok munkájáról.  

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját hatáskörben tárgyalta a „Tájékoztató a Polgár és 

Tiszaújváros között építendő kerékpárút pályázatáról” elnevezésű előterjesztést, melyet 

elfogadott. A bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság nyílt ülésen hozott döntéseit a napirendi pontok 

tárgyalása során ismerteti majd. Saját hatáskörben tárgyalta a bizottság a „Tájékoztató a Polgár 

és Tiszaújváros között építendő kerékpárút pályázatáról” illetve a „Tájékoztató a szociális 

előirányzat I. félévi felhasználásáról” elnevezésű előterjesztéseket.  

Zárt ülésen hozott döntést a bizottság települési és temetési támogatásokról, szociális étkezés 

támogatásáról, házi segítségnyújtás támogatásáról, szennyvízbekötés megsegítéséről, 

önkormányzati üdülő igénybevételéről és a lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó 

támogatásról. Valamennyi kérelem elfogadásra került.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vincze Attila 

Július 7-én a Szociális Szövetkezet támogatására szervezett pályázati tájékoztatón vett részt 

polgármester úr a Belügyminisztériumban. Erről kérne bővebb tájékoztatást.  

 

Oláh József  

Június 23-án Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közgyűlésén volt 

jelen. Kérdezi, hogy vetődtek-e fel kérdések a hulladékszállítással kapcsolatban? 

 

Tóth József 

Július 7-én a Belügyminisztériumban egy fórumra került sor, ami a szociális szövetkezetek 

forrásszerzését pályázati úton támogatná, azok a szociális szövetkezetetek kaptak meghívást, 

amelyek az önkormányzatok részvételével jöttek létre és ahol a foglalkoztatás a 

közmunkaprogramból eredeztethető és az alapítók között a feltételek teljesülnek. A CSEMETE 

Szociális Szövetkezet ilyen. A pályázat célja, hogy a támogatási idő letelte után a nem könnyen 

működő szövetkezeteknek segítséget adjon.  A pályázat meghirdetésre került, mely jelentős 

segítséget tud adni, a CSEMETE Szociális Szövetkezet 2017.január 1-től pályázhat.   
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Június 23-án a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közgyűlésén viharos tanácskozás volt, 

amelyben 2-3 probléma okozta a feszültséget. Az egyik a társulási tanács döntése miszerint ki 

kell fizetnie a Kft.-nek a társulás felé fennálló tartozását, amely a társulás tulajdonában lévő 

szemétgyűjtő telepnek a bérleti díja.  Az ügyvezetés ezt kockázatosnak ítéli.  

A másik egy új tarifa meghatározás, az állam azt a szándékát, hogy minden településen azonos 

tarifával legyen, ezt már központosította, meghatározza azt a tarifát, amivel számlázhat. Ahol 

magas volt ott alacsonyabb szintre kerül, és az állam kiegészíti a szolgáltatónak, amit a 

csökkentéssel el kell viselni. A mi esetünkben pozitív is lehet. 

Ami a lakosságot érinti, április 1-től nem kaptak számlát, vélhetően augusztusban egy összegben 

kell megfizetnie.  

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

  

101/2016. (VII. 21.) 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 Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

dr. Vincze István kiegészítése  

A 2015-ös év kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes volt, de a korábbi évekhez hasonlóan 

nem volt kevésbé mozgalmas. Jelentős változás volt, hogy megváltozott az illetékességi terület, 

ennek oka, hogy a járási hivatalhoz kellett igazítani a területet jogszabályváltozás kapcsán. Ez 

jelentősen érintette az állományt. Célkitűzések, a legfontosabb a területen élő lakosság szubjektív 

közbiztonság érzetének javítása. Amit mérni tudnak abban elvárás volt a közterületen elkövetett 

bűncselekmények csökkenése, prioritás volt a baleseti helyzet javítása. Feladat volt, hogy a 

büntetőeljárások minél rövidebb idő alatt befejeződjenek.  

A beszámoló kettős felosztású, tartalmazza a teljes rendőrkapitányság illetékességét, Polgár 

vonatkozásában is. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma illetve a kiemelten kezelt 

bűncselekmények száma is. Összegében javult a közlekedés biztonsági rendszer, az eljárások 

időszerűsége. A kapitányság vonatkozásában 30%-al csökkent az összes bűncselekmény száma. 

Polgáron 4,4% a csökkenés viszont az adatokból látszik hogy tavaly 30%-os csökkenés volt. 

Csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. A nyomozási eredménymutatóknál 

jelentős mértékű az emelkedés. A testisértés, a garázdaság jellemző Hajdú-Bihar megyében 

magasabb az átlagnál. Sikerül csökkenteni, de megállítani nem.  Jellemző hogy közterületen 

történnek a szabálysértések, de a kamerák segítségével rekonstruálhatók a történtek. A lopás a 

leggyakrabban előforduló jogsértés. Csökken a lakásbetörések száma. Rablások tekintetében volt 
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olyan év mikor 10 ilyen cselekmény is volt, 2015-ben 1 volt, ebben a körben 100% az 

eredményesség. 2015-ben jelentős feladat volt a migrációs helyzet kezelése.   

A területen nincs ezzel kapcsolatos jogsértés, útvonallal érintettek, de a migrációs hullám nem 

ért ide. Növekedett a közterületi rendőri órák száma.  A város tekintetében nem sikerült a 

célkitűzést elérni közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán. Az utakon nem volt halálos baleset. 

2016-ban kiemelt feladat a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságos helyzete 

Elmondja, hogy megítélésük szerint jó partneri viszonyt ápolnak a szervezetekkel.  

 

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 

 

Oláh József  

A beszámoló 4. oldalán említést tesznek a tudatmódosító szerekről, ezzel kapcsolatban kérne 

bővebb tájékoztatást. A közmunkaprogram is befolyásolja a közbiztonságot, hogy most többen 

dolgoznak illetve a vendéglátóhelyek megszűnése. Kérdezi, hogy Görbeházán a börtön mi oknál 

fogva nem lett megépítve?   

 

dr. Hatvani Zsolt  

A beszámoló 5. oldalán a rendészeti helyzet fejezetnél a 3353 fő megyére vonatkozik, esetleg 

országos adat?   

 

Béke László  

Megkérdezi, hogy tervezik-e hogy a polgári rendőrőrs létszámát bővítik?  

 

dr. Vincze István  

A kábítószer problémával valóban keveset foglalkozik a beszámoló, ezügyben részletes a 

szabályozás. Ez egy összetett problémakör, azokkal az anyagokkal van a legtöbb gond, mai 

physioaktiv anyag, ami nem tartozik a büntethető körbe. Sokszínű a piaci kínálat, mindig 

változik, a kémény kábítószer kapcsán folyamatosan van eljárás. Ami problémás még a füvek. A 

közmunkaprogram valószínű, hogy a bűncselekmények csökkenésének oka lehet, ugyanígy a 

vendéglátóhelyek vonatkozása is. A Görbeházi börtön kapcsán az információja, hogy nincs 

további realitása. A közterületi órák száma, egy mesterségesen előállított mérőszám, 12 órás 

szolgálatban áll,  azt akarják megjeleníteni mi a tiszta idő, ami a lakosság szolgálatában tölt. A 

létszámbővítés kapcsán, élhetnek javaslattal, de a létszám adott, az egyes területeken nem csak 

polgári állományt tudják biztosítani, egységes egészként kezelik az állományt.   

 

Oláh József  

Kérdezi, hogy van-e lehetőség, hogy mellékutakon is (pl. Rákóczi, Bacsó) végezzenek 

sebességmérést?  

 

dr. Vincze István  

Nincs akadálya, tudnak igazodni a lakosság igényeihez.   

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Megköszöni a beszámolót és elismerését fejezi ki a rendőrkapitányság felé.   



7 

 

 

 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Helyesnek tartja a rendőri jelenlétet a városban, és hogy több közúti ellenőrzés van.  

 

Struba József 

Véleménye szerint meg lehetnek elégedve a közbiztonsággal. Hatékonyabb ellenőrzés kellene, 

mert az emberek abból tanulnak, ha megbüntetik őket. A Zólyom és a Kiss Ernő utcára 

fekvőrendőr telepítését javasolná a forgalomlassítás érdekében.  

 

Béke László  

Megköszöni a kapitányságnak a beszámolót, örömmel érzékelte, hogy minden mutatóban javult 

a közbiztonság. Bízik benne, hogy ezt megérzik az emberek. Ő nem a traffipax használatát 

erősítené, hanem forgalomtechnikai eszközökkel véglegesíteni a helyzetet, mivel az útviszonyok 

teszik lehetővé a sebességtúllépést. A kerékpáros és a gyalogos közlekedés a belvárosban nem 

városhoz méltó, nem csak a motorosok, hanem az elektromos kerékpárosok közlekedése is 

kezelendő feladat.   

 

Tóth József  

Többen a közlekedés rendjéről beszéltek ebben az önkormányzati utak vonatkozásában a 

közterületfelügyelőnek is van dolga.  

Elmondja, hogy rendelet szabályozza közterületen az alkoholfogyasztást, továbbá szabályozták 

az éjjel-nappali üzlet szeszesital kiadását, vannak olyan jelzések, amely alapján ez a szabály 

sérül, újfent erőteljes jelzéseket tettek. Ha nem fog működni, kérni fogja a rendelet módosítását, 

így szigorúbb intézkedések is megszülethetnek.  

 

dr. Vincze István  

Érdekük, hogy ismerjék a problémákat, hogy mit vegyenek figyelembe a munkájuk és a 

szolgálatszervezés során. Nem öncélú a rendőri tevekénység, meg kell tenni mindent a lakosság 

nyugalma érdekében..  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással 

szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

102/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Polgár város 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület a város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2016. július 21.  
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3./ napirend 

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

 

Szabó Tiborné kiegészítése  

Elmondja, hogy ügyeleti rendszer is működik, ami fontos, így sok információ jut el  hozzájuk, 

amivel a rendőrség munkáját is tudják segíteni illetve a  lakosság biztonságérzetét növelni. 

Közérdekű munkavégzéssel is foglalkoznak.  

A rendőrséggel jó a kapcsolat. Fontosnak tartotta egy olyan munkaterv kidolgozását, ami a 

bűnmegelőzés érdekében történt. Az 1-4. és az 5-8. osztályosok, illetve a szakiskola és a 

gimnázium taulói részére tartottak tájékoztatást.  Előtérbe helyezték a közeledést és a KRESZ 

ismertetését. A drogprobléma a felső tagozatos illetve a szakközépiskolás diákokat érintette, 

lehívták  dr. Zacher Gábort, aki tartalmas előadást tartott a részükre. A nyugdíjasok részére is 

tartottak KRESZ ismertetést, mert nincsenek tisztában a közlekedési táblákkal illetve a 

mozgáskorlátozottak által használt mopeddel való közlekedés szabályait ismertették velük.  Az 

elmúlt időszakban nem volt zökkenőmentes a szolgálat, az általános iskolában folyamatos volt a 

rendőri intézkedés. Az iskolák környékén sok problémát tapasztalnak.   

Elmondja, hogy a taglétszámuk immár 60 fő, új tagokkal bővültek, főként gimnáziumi 

tanulókkal.   

Megköszöni a Hajdúnánási rendőrkapitányságnak, hogy segítették az előadás sorozatot. 

 

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 

 

Oláh József  

Kérdezi, hogy a működés kapcsán az önkormányzati támogatáson kívül máshonnan kapnak-e 

támogatást? A polgárőr település pályázat kapcsán a címet Ebes kapta meg, a polgári pályázattal 

mi a helyzet?   

 

Szabó Tiborné  

Támogatás kapcsán több pénzük nincs, mert a vállalkozók sem tudnak annyi támogatást adni 

mint régebben.  Amikor a megyei támogatást szétosztják 120 e Ft jár az első félévben és minden 

új tag után 1700 Ft, a második félévben 60 e Ft és az új tagok után 1700 Ft.  

A pályázat kapcsán voltak olyan feltételek, ami miatt az egyesület nem tudott pályázni.  

 

Oláh József  

Információi szerint a megyétől 400 e Ft-ot kap az egyesület, így 800 e Ft-ból tudnak működni.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Véleménye szerint a szülőknek fel kellene hívni a gyerekeik figyelmét arra, hogy ne 

szemeteljenek.  

 

Struba József  

Sok mindenről kaptak tájékoztatást. dr. Hatvani Zsoltnak igaza van, javasolja, hogy mikor az 

iskolai tanítási napnak vége menjenek a Móricz úti iskolához és láthatják, hogy néz ki mikor 

elvonulnak, akkor rettenetes állapot van.  
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Még több segítséget kell adni az egyesületnek az eszközök fejlesztésére, az összeg, amivel 

támogatják őket kevés.   

 

Béke László  

Köszönetét fejezi ki és további jó munkát kíván.  

Ha jól tudja, a térfigyelő kamerák felvételeit nem kíséri figyelemmel senki, csak ha probléma 

van. A kamerák online figyelésével a polgárőrség nézhetné és ha olyat észlel értesíthetné a 

rendőrséget.   

 

Tóth József  

Szigorú jogszabályi háttér az, ami ezt befolyásolja, a polgárőröknek nincs lehetőségük a 

központi kamera felvételeit figyelni. Többen is felvetették, hogy a támogatás növelése 

szükséges, a költségvetés ennek határt szab, de támogatásként lehet azt is figyelembe venni, 

hogy a működés kapcsán olyan iroda áll rendelkezésükre, amit térítésmentesen használhatnak.    

 

Szabó Tiborné  

Köszöni, hogy nagyra értékelik a munkát, a segítségnyújtás nagyon fontos. 

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással 

szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

103/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Polgárőr Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről az érintettet tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. július 30. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

4./ napirend 

Tájékoztatás mezei őrszolgálat működéséről 

 

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 
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Oláh József  

Megkérdezi, hogy a gazdákkal milyen a kapcsolat, hogyan fogadják őket, mennyire 

közvetlenek? 

Van-e tapasztalat, visszaszorul-e a jogtalan eltulajdonítás?  

 

Béke László  

Kérdezi, hogy kerültek-e konfliktusba elkövetőkkel, ha igen sikerült-e rendezni?  

 

Struba József  

Általában a problémák, lopások éjjel történnek, ezt hogyan lehet megoldani?  

 

Német Máté  

A mezőőrség megalakulásának sarkalatos pontja, hogy a gazdák ellenállása volt tapasztalható, ez 

csökkenni látszik. A mezőőrség feladatait megértik és tudomásul veszik.  Olyan dolgokkal is 

terhelnék a mezőőröket, ami nem ő feladatuk pl. elszántások, más területének lekaszálása, 

vannak konfliktusok ezeket próbálják kezelni.   

 

Gulyás Szabolcs  

Elmondja, hogy konfliktushelyzetbe kerültek már, de tudták kezelni. A lopások általában nappal 

történnek nagyobb számban, de éjjel is tudnak figyelni, éjjellátó készülékkel rendelkeznek.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Struba József  

Jó lenne minél hamarabb egymásra találni a gazdákkal, a mezőőrség igénye nem az 

önkormányzattól indult, hanem hogy problémák voltak a külterületen, falopások stb. A gazdákon 

akartak segíteni ezzel megoldással. Az ő érdekükben illetve város érdekében működtetik. 

Javasolja, hogy ha úgy látják az érdekelt felek között konfliktusok vannak, ne a határban 

rendezzék le, hanem tarthatnak fórumot ahol megbeszélhetik a problémákat.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Véleménye szerint fent kell tartani a szolgálatot és jól működtetni, a járulékot pedig meg kell 

fizettetni.   

 

Tóth József  

A gazdák jelentős része kérte és el is fogadta. A 6 hónapnak van olyan tapasztalása, hogy 

elfogadottá vált. A működtetéshez kapnak állami támogatást illetve az önkormányzat maga is 

kiegészítést tesz, mert fontos a tevékenység. A nehéz időszakon túl vannak, eddig 

problémamentesen működik a szolgálat.   

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással 

szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

104/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a mezei 

őrszolgálat működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat működéséről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

Szünet 

 

 

5./ napirend 

Javaslat Polgár város Kálvária domb helyi természeti és épített értékek védelmére 

vonatkozóan 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József  

Kaphatnának információt róla, hogy  a lakosság is tudja, hogy miért történik ez?  

 

Tóth József  

Ez egy folyamat elindítása, aminek lesz több fázisa, és az érintettek bevonása.   

 

Oláh József  

Az idősebb lakosság számára fontos lenne.  

 

Vélemény, észrevétel, 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

105/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta a 

Kálvária domb helyi védelmével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

- Védetté nyilvánítási eljárást indít a Kálvária domb teljes területére 

vonatkozóan a területen található síremlékek, emlékoszlopok és táblák, 

valamint kegyeleti építményeket (Krisztus sírja, Golgota) magában 

foglaló kegyeleti park teljes területére vonatkozóan. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy erről a határozatról 20 napon belül értesítse a 

terület tulajdonosát (tulajdonosait), kezelőjét azzal, hogy a 14/2016 (IV.29) 

önk. rendelet 4 § (3) bek. szerint ezzel kapcsolatban a  kiértesítés 

kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül észrevételt tehet.  

 

Határidő: a határozatot követően 
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6./ napirend 

Javaslat a Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelmére 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy az egyház részéről megkeresés érkezett, a Kálvária-dombon levő 14 db stáció 

felújítására, mivel az eddig összegyűjtött összeg kevés, ezért az önkormányzat támogatását kérik.    

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 

106/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Római 

Katolikus Egyházközség kérelmére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./  A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyházközség részére, a stáció 

felújításához 949.500 Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2016. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére, támogatási megállapodás megkötése 

mellett. A megjelölt célra történő felhasználásról a Római Katolikus 

Egyházközség számla másolat benyújtásával számol el.  

 

2./  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 

Római Katolikus Egyházközséget.   

 

Határidő: értelemszerűen  

Feleős: Tóth József polgármester  

 

 

7./ napirend 

Javaslat az Országos Mentőszolgálat támogatási kérelmére 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy a mentőszolgálat vezetője kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy segítsék 

meg a mentőállomást egy hűtő beszerzésével. Ennek a döntésnek a meghozatala az összeg miatt 

túllép a polgármester saját hatáskörében meghozható döntésén ezért a képviselő-testület 

hozzájárulása szükséges.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
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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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

107/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Országos Mentőszolgálat kérelmére vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az Országos Mentőszolgálat Polgári 

Mentőállomása részére hűtőszekrény beszerzését hagyja jóvá, 

bruttó 115.000 Ft összegben. Az eszköz térítésmentesen átadásra 

kerül a támogatást kérő szervezet részére.  

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről 

értesítse az Országos Mentőszolgálat Polgári Mentőállomását.  

     

Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

8./ napirend 

Javaslat a könyvtári állomány leltározási ütemtervének jóváhagyására 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

108/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott - Javaslat a könyvtári állomány 

leltározási ütemtervének jóváhagyására - vonatkozó  

Előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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1./ A Képviselő-testület támogatja, hogy az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár 2016. augusztus 8 - augusztus 18. közötti időpontban, az időszaki, 

fordulónapi és teljes körű leltárt elvégezze az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

szereplő leltározási ütemterv alapján. 

 

Határidő: 2016. augusztus 18. 

Felelős: Radics Zoltánné intézményvezető 

 

 

 

9./ napirend 

Javaslat a szennyvíz-csatornahálózat beruházáshoz kapcsolódó LTP-szerződésekről szóló 

döntés meghozatalára 

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

109/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

szennyvíz-csatornahálózat beruházáshoz kapcsolódó LTP-szerződésekről 

szóló döntés meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a Polgár Város Önkormányzatát, mint 

engedményest megillető 3203937; 3204093; 3204102;3221681; 

3221714;3234285;3234355;3234513;3234514;3234718;3234979;3

234989;3235503;3235547;3235548;3237617;3237874;3237886 

számú Fundamenta LTP. szerződésekhez kapcsolódóan nyilatkozik 

arról, hogy az érintett lakos az érdekeltségi hozzájárulást nem 

fizette meg, így a vele szembeni követelés jelenleg is fennáll. 

 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a zárolt összeg Fundamenta-

Lakáskassza Zrt. részéről az elhunyt jogán jóváírt, jogszerűen 

igényelt állami támogatással kerül kifizetésre.  

 

3. A Képviselő-testület döntésével kijelenti, hogy az állami 

támogatással kapcsolatban, az örökösök részéről a Fundamenta-

Lakáskassza Zrt. felé benyújtott esetleges reklamációt és igényeket 

az örökösökkel rendezi, az ebből eredő igények kielégítését 

vállalja. 
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4. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről 

értesítse a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

10./ napirend 

Javaslat a Polgár, Kiss E. utca 5. sz. alatti 1207/B/1, 1207/B/3 és 1207/B/4 hrsz-ú ingatlanon 

lévő garázs felépítmény alatti földterület értékesítésére 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Kérdezi, hogy a garázsok vegyes tulajdonúak? 

 

Német Máté  

A garázs alatt lévő terület volt az önkormányzaté, a felépítmény pedig magán. A 3 db garázs 

alatti földterületet akarják most értékesíteni. 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Korábban nem volt igény rá?  

 

Német Máté  

Nem. 

 

Vélemény, észrevétel, 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

110/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

Polgár, Kiss E. utca 5. szám alatti 1207/B/1, 1207/B/3 és 1207/B/4 hrsz.-ú 

ingatlanon lévő garázs felépítmény alatti földterület értékesítésére” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található 

1207/B/1 hrsz-on nyilvántartott 14 m2 területű garázzsal beépített 

felépítmény alatti földterületet értékesíti Tóth István Polgár, Kiss E. 

u. 5. szám alatti lakos részére bruttó 25.400,- Ft vételáron. 
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2. A Képviselő-testület a Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található 

1207/B/3 hrsz.-on nyilvántartott 13 m2 területű garázzsal beépített 

felépítmény alatti földterületet értékesíti Dobos Ernő Polgár, Kiss E. 

u. 5. szám alatti lakos részére bruttó 25.400,- Ft vételáron. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található 

1207/B/4 hrsz.-on nyilvántartott 13 m2 területű garázzsal beépített 

felépítmény alatti földterületet értékesíti Virág József Polgár, Kiss E. 

u. 5. szám alatti lakos részére bruttó 25.400,- Ft vételáron. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

11./ napirend 

Javaslat a Polgár, Toldi u. 89. sz. alatti, 3208 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

111/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár, Toldi u. 89. szám alatti, 3208 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Toldi u. 89. szám alatt 

található, 3208 hrsz-on nyilvántartott, egy szoba, konyha, 

kamra, fürdőszoba helyiségekből álló, félkomfortos 

komfortfokozatú, összesen 789 m2 alapterületű, lakóház, udvar 

megnevezésű ingatlant megvásárolja 1.500.000 Ft vételáron. 

Az ingatlanban a tűzeset következtében lakhatatlanná vált lakás 

bérlője, Rontó Zoltán és gyermeke lesz elhelyezve. 

 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 
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12./ napirend 

Javaslat Polgár, 4118 hrsz-ú és Tiszapalkonya, 2622 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes 

átvételére 

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

112/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár, 

4118 hrsz-ú és Tiszapalkonya 2622 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes átvételére 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Nagy Miklós által 

térítésmentesen felajánlott, Polgár, 4118 hrsz-ú és Tiszapalkonya 2622 

hrsz-ú ingatlanokat átveszi önkormányzati tulajdonba. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

13./napirend 

Különfélék 

 

Oláh József  

A strandfürdő kapcsán szülők, nagyszülők kérése lenne, hogy a fürdőbelépőt, mint csak 

felügyelő szülő ne keljen megváltaniuk, esetleg látogatói jegyet.  

 

Hágen József  

Nyilván vannak kategóriák  a fürdőben, felnőtt-, diákjegy, bérlet, stb. Arra nincs lehetőség, hogy  

kísérő jegyet is árusítsanak, hisz azt  ellenőrizni is kellene, hogy valóban nem használják a fürdő 

szolgáltatásait. Ugyanilyen módon a horgászok is megveszik a fürdőbelépőt.  

Ha esetleg beadvány érkezik, meg tudják vizsgálni.   

 

Tóth József  

Elmondja, hogy augusztus hónapban nem lesz testületi ülés, a következő szeptember 15-én 

várható. A kitüntetésekre vonatkozó döntést ezen az ülésén fogják meghozni, a felterjesztések 

ideje augusztus 30.  
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Struba József  

Az érintettek részére a felkérő levelek kiküldésre kerültek, kérik, hogy minél több javaslat 

érkezzen megfelelő indoklással. 

Lesznek nyári rendezvények, amire szeretné felhívni a figyelmet, július 23-án Nyári buliesték, 

augusztus 18-19 Szent István napi rendezvény.  

 

Béke László  

Elmondja, hogy augusztus 13-án Sárkányhajó Fesztivál, melyre mindenkit szeretettel várnak!  

 

 

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a Képviselő-

testület nyílt ülését bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 

          Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

                     polgármester        címzetes főjegyző 


