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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

Ikt. sz.: I/973-7/2018. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. április 26-án 13.00 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 önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

a) Javaslat a helyi közművelődésről szóló 5/2004. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

        

b) Javaslat az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 46/2006.(XII.15.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

   Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

c) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

d) Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  

3./ Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

   

 4./ Javaslat Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti ingatlan bérbeadására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

5./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó 

pályázat benyújtására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat Polgár, Hősök u. 25. sz. alatti ingatlan vételéhez szükséges forrás 

átcsoportosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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7./ Javaslat Polgár 0758/20 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítási 

kérelmének elfogadására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat Polgár 0236/2 és 0236/4 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának 

módosítási kérelmének elfogadására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

mely készült 2018. április 26-án 13.00 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  

    dr. Faragóné Béres Edit 

    Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

 

Részt vett az ülésen: Andorkó Mihályné, Csépányiné Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, 

Tóth Árpádné, Bíró István, Hágen József intézményvezetők, Tóthné Soltész Tímea 

intézményvezető helyettes, Sánta József az Idősügyi Tanács delegált tagja, Szabó Tiborné a 

közbiztonsági fórum delegált tagja, Rácz Gyula a PRNÖ elnöke, 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 (Molnár János alpolgármester később érkezett), így 

határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését megnyitja.  

 

Új előterjesztést kezdeményez tárgyalni 8. napirendként mely a „Javaslat Polgár 0236/2 és 

0236/4 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítási kérelmének elfogadására”.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

Oláh József  

A különfélék keretein belül kérne szót.   

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek 

megtárgyalásával, az 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 

 

Tóth József kiegészítése 

Az írásos anyag lezártát követő időszakban történt eseményekről ad tájékoztatást. Április 18-án 

egyeztettek a kerékpárút beruházással kapcsolatban, a terveket készítő Bokker Kft. szakmai 

stábjával. Az engedélyezési terv jelen fázisában, a benyújtás előtt a tartalmi elemeket 

pontosították. A tegnapi napon ennek a tárgyalásnak a következtében Tiszaújváros 

polgármesterével tárgyaltak, holnap pedig a megyei közútkezelőhöz mennek tárgyalásra az 

elkészült tervek véleményezésére.  

Április 21-én a megyei rendőrnapi ünnepségen vett részt, egy személynek elismerést és pénzt 

utalványt adtak át ez évben Ducsai David érdemelte ki a kitüntetést Polgárról.   

Április 22-én Dely Mátyás halálának 100. évfordulója kapcsán volt megemlékező ünnepség. 

Elismeréssel illeti a szervezők munkáját és az önkormányzat szerepét. A Dely Mátyásról szóló 

emlékkönyvet Gencsi Zoltán készítette, amelyből itt könyvbemutató is volt, és a munkájának 

elismeréseként Polgár Város emlékéremben és oklevélben részesítette.  

Személyi elismerések körében, számunkra ismert kitüntetett, a hivatal egyik irodavezetője 

Andorkó Mihályné, aki a Vöröskereszt szervezetben végzett több éves munkájának 

elismeréseként országos kitüntetést kapott. Gratulál ehhez az elismeréshez és további jó munkát 

kíván neki. 

 

dr. Váliné Antal Mária  

Az április 8-án megtartott választások eseményeit foglalná össze, melyről részletes tájékoztatást 

adtak a PolgárTárs újságban. Összeségében a város 7 szavazókörzetében 6335 fő szavazhatott és 

ezzel a jogával 3621 fő élt. Ez alapján 57,1% volt a részvétel. Az egyéni listán 18 jelölt szerepelt, 

egy jelölt lépett vissza, akit le kellett húzni, illetve 24 párt szerepelt. Egy szavazókör volt 

kijelölve az átjelentkezettek részére, 44 fő élt ezzel. A választás napján a szavazatszámláló 

bizottságok és a választási iroda tagjaival, összesen több mint 80 fő vett részt a munkában. 

Rendkívüli esemény nem történt. Szeretné megköszönni a közreműködők munkáját. 2019-ben 

két választás lebonyolítására kerül majd sor, az Európa Parlamenti, illetve az önkormányzati 

képviselői választásra.  

 

Tóth József  

Valóban túl vagyunk a választáson, mely egy kiemelkedő esemény, ünnep. Mindig van 

bizonytalankodás, mennyire borítja fel a város életét, mennyire lesz vágyakkal teljes, és 

mennyire lesznek az érintettek korrektek egymással szemben. Több fórumon elmondta, hogy 

mintát jelenthet az elmúlt időszak, a jelöltek és a pártok sportszerűen viselkedtek, nem zavarták 

egymás rendezvényeit, nem rongálták egymás plakátjait. A szavazóköri delegáltak esküjén is azt 

mondta, hogy legyen ez az időszak korrekt. Elmondható, hogy Polgáron ez rendben le is zajlott.  

Aktuális témák vonatkozásban van néhány dolog, ami foglalkoztatja a lakosságot. Az egyik a 

piactér átköltözése, februárban mikor a költségvetést tárgyalták akkori tudásuk szerint május 

elejére jósolták az ideiglenes piactér kialakítását. Ezt korrigálni kell, a piactér ideiglenes helyzete 

kész, de a beruházás tervezési és közbeszerzési folyamata csúszik, így július 1.-je lehet az 

időpont az átköltözésre, úgy gondolta, hogy helyesen járnak el, ha addig nem költöztetik át. 

Másik téma a zöldterület kezelés, közterületeken, intézményi területeken is dolgoznak, és a 

közmunkaprogram is igyekszik minél több felületet kezelni. Elvárható, hogy mindenki a saját 

portáját rendben tartsa. Arra nem lehet számítani, hogy a közmunkaprogram segítségével a 

magáningatlanokon munkálatokat végezzenek. Működtetik a zöldhulladék gyűjtő pontot, a 

szennyvíztelep mellett, de ott nem lehet mást elhelyezni, azt tapasztalják, hogy mást is 

próbálnak. 
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A kóbor kutyák helyzete is aktuális, az elmúlt hetekben az ivarzási időszak van, jelzéseket 

kaptak lakosoktól, hogy veszélyeztetik a gyerekeket, és ezért hatékonyabb intézkedést kértek.  

Elsődleges szempont, hogy senki számára ne okozzanak problémát. Az önkormányzatnak 

szerződése van az Egyeki gyepmesteri teleppel, akik fogadják és szakszerűen kezelik a kutyákat. 

Az elmúlt napokban 12 összegyűjtött ebet szállítottak el, egyben volt azonosító chip, a többi 

gazdátlan volt. Sokkal fegyelmezettebbnek kell a kutya tulajdonosoknak is lenni.  

 

Megérkezett Molnár János alpolgármester.  

 

Hágen József  

A kátyúzás vonatkozásában elmondja, hogy kétféle módon kezelik, amíg az időjárás nem engedi 

száraz kátyúzás folyik, mely azt jelentette, hogy mart aszfalttal, illetve kőzúzalékkal tömték be a 

kátyúkat. A meleg aszfaltos kátyúzás májusban fog kezdődni, igyekeznek úgy eljárni, hogy a 

kivágott kátyúk ne sokáig maradjanak nyitva. Azokon a területeken kezdenek, ahol a 

legszükségesebb, de az egész város területén szórványosan dolgoznak. A Mátyás és a Kolozsvári 

utca felújítása is meg fog kezdődni.  

 

Német Máté 

A járda felújítás kapcsán a tavalyi évhez hasonlóan április elején elkezdődött a munka, 1500 

méter járdaszakasz van betervezve, illetve 60 db kérelem vár még válaszra. 15 fő dolgozik a 

programban, úgy oldották meg hogy két csapatra vannak osztva, elmondható, hogy elég 

nehézkes a munka. A bontott törmelékkel is kezdeni kell valamit. Ha minden jól megy 2000 

métert tudnak megcsinálni az év során, a technikai feltételek adottak.  

 

Tóth József  

A lomtalanítás kapcsán, új szolgáltató van, aki ezt másképp kezeli, az évenkénti megszokott 2 

időpontot más módon kívánja teljesíteni, ami megítélésük szerint nem a legjobb megoldás, ezért 

levélben fordult Varga László úrhoz a DHK Kft. vezetőjéhez, hogy legyenek partnerek és a 

lomtalanítás korábbi gyakorlata folytatódjon tovább.  

 

Hágen József 

Két dologra kellene koncentrálni, egyrészt ez kötelező közszolgáltatás, amibe bele tartozik a 

lomtalanítás is, nem gondolja, hogy a lakosoknak ezt külön kellene kérni. 

Beszéltek bizottsági üléseken stratégiákról a legfőbb a közterületek rendje, a virágosítás, amit 

több éve végeznek. Ebbe nem fér bele, hogy az utcákon hulladékhalmok legyenek kirakva, ez ezt 

a koncepciót sérti, amit az önkormányzat végez, ilyen szempontból nem látszik jó megoldás és 

vissza kéne térni arra, ami eddig volt.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál változás történt, 

az önkormányzat április 12-ei ülésén Szitai István elnöki posztjáról lemondott és Rácz Gyulát 

választották meg.  

 

Tóth József  

Rendben. Gratulál Rácz Gyula tisztségéhez és jó munkát kíván neki.   

 

 

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

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott, a 

bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  
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Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott, a 

bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

Zárt ülés keretében tárgyalta a bizottság települési támogatásokat, temetési támogatást, házi 

segítségnyújtás támogatását, bérlettámogatást, lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó 

támogatást, a szociális étkezés támogatását és a szennyvíz bekötési támogatást.   

 

Kérdések, válaszok  

 

dr. Faragóné Béres Edit  

A jogszabályi tájékoztatóban szerepel a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához 

nyújtott támogatásra vonatkozó rendelet, erről kérne tájékoztatást.  

 

Oláh József  

A piactér felújítása kapcsán kérdezi, hogy a kiviteli terv a kivitelező részére volt-e bocsátva, 

esetleg ez befolyásolhatja-e a határidő csúszást?  

 

dr. Váliné Antal Mária  

Március 23-án hozták meg azt a kormányrendeletet, ami a közlekedési alapismeretek tanfolyam 

és vizsgadíjról szól. A jogszabály értelmében jogosult támogatásra az a magyar állampolgár, aki 

a rendelet hatálybalépését követően sikeres közlekedési alapvizsgát tett és a 20. életévét nem 

töltötte be. A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díja és a vizsga 

ténylegesen megfizetett összege, ami nem lehet több mint 25 e Ft. Az eljárás kérelemre indul, 

formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a Magyar Államkincstár felé kell benyújtani. 30 

nap az ügyintézési határidő, és 13 napon belül utalják az összeget. A jogszabály július 1-jén lép 

hatályba és a vizsga megszerzését követő egy éven belül lehet beadni a kérelmet.   

 

Német Máté 

Jelen álláspont szerint az engedélyes tervek engedélyeztetése folyik, azért kerül sor a két hónap 

csúszásra, mert volt a rendezési tervben egy változás, illetve 68 millió Ft támogatást kaptak és az 

eredeti 130 millió Ft-os tervben a műszaki csökkenést át kellett vezetni, annyi rejtett dolog 

merült fel a tervezés kapcsán, amivel nem számoltak. A Báthory utca teljes felújítása kapcsán 

nem tudják mi a van a föld alatt, nem volt idő feltárást végezni. Ha július 1-jével átadják a 

munkaterületet 4 hónap alatt tudnak végezni a munkálatokkal, a tervezők ezt az időpontot adták 

meg.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Aggasztja a hulladékbegyűjtés, a lomtalanítás kérdése. Most is vannak olyan területek, ahol el 

van dobálva a szemét. Felvetődött benne, hogy azon túlmenően, hogy Polgár Város 

önkormányzata kéri a szolgáltatót, nem-e lenne lehetőség, hogy több önkormányzat együttesen 

kérelmezze. Tőle is többször megkérdezték hogy mikor lesz lomtalanitás. Szemetes lesz a 

település mert rajtunk kívülálló okok miatt nem tudjuk biztosítani a hulladék elszállítását.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Ő sokat jár különböző polgári területeken, a mezőőrök tudnának ebben segíteni, ha találnak 

zsákokban vagy szétszórva szemetet, azt jelezzék.   

A kóbor ebek kapcsán az ebtulajdonos kötelessége az ebet évente beoltatni. Szervezett oltás már 

nincsen, Polgáron több állatorvos végezhet oltást, velük kell felvenni a kapcsolatot.  
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Tóth József  

A lomtalanítás ügyében a folyamat az elmúlt egy évben zajlott, mikor az állam kijelölte az új 

szolgáltatót és alvállalkozó lett a HHG Kft.  

Debrecenben ez a hulladékszállítás gyakorlat működőkepés lehet, de a falvakban, városokban 

probléma. Más polgármesterek is jelezték, hogy nem lesz így jó, de ez nem számított, mert az 

önkormányzatnak ebben nem osztottak lapot. Azon próbálnak fogást találni, hogy az 

önkormányzatnak a rendelet alkotás során joga van meghatározni a szükségességét. A lakossági 

jelzésre történő elszállítást gyakorlatban nem látják működőképesnek. Azt fogják megnézni, 

hogy a rendeletre való hivatkozással lehet-e kérni, hogy azt teljesítsék, amit korábban.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

A levél előkészítése kapcsán megvizsgálták az önkormányzat hatályos rendeletét, és a 

közszolgáltatási szerződést. A rendeletben az szerepel, hogy a szolgáltató köteles évi két 

alkalommal elszállítani a lomokat az általa megállapított időpontban. A DHK Kft. szerződésében 

pedig az van, hogy az önkormányzat rendeletében meghatározott módon kell biztosítani.  

 

Tóth József  

A rendeletben nem változtattak semmit, ott látja az ellentmondást, hogy van egy másik 

szolgáltató, aki másképp értelmezi. Azt javasolja, hogy tegyék világossá a rendeletben.   

 

Német Máté 

Elmondja, hogy a mezőőrök napi szinten találnak állat tetemet, melyet jeleznek is, viszont attól, 

hogy ők szólnak nincs a munka elvégezve. Az elmúlt 3 évben komplett szociális 

közmunkaprogram működött, amelyben összegyűjtötték a település határain található 

hulladékokat. Az a tapasztalat, hogy ha a lomtalanítás megváltozik akkor nőni fog a hulladék 

mennyisége.  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 

miszerint az ingatlanok bérbeadásáról szóló döntést módosítsák, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

 

45/2018. (IV. 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. 
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2.a/ napirend 

Javaslat a helyi közművelődésről szóló 5/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára  

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Elmondja, hogy 2018. január 1-jével a közművelődésről szóló törvény újra szabályozta a 

települési önkormányzatok feladatait. A képviselő-testület 2004-ben hozta a rendeletét, ez a 

törvénymódosítás több olyan rendelkezést tartalmaz, ami már okafogyottá tette a korábbi 

önkormányzati rendelet szabályozásait.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet 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 rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

   

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)  

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben  

és a  77. § (1)  bekezdésében,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

valamint Polgár Város Önkormányzat képviselő-testületének az  önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. sz. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága  véleményének kikérésével az alábbiakat  rendeli el:  

 

A rendelet célja 

1. § 

E rendelet célja, hogy Polgár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési  

érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok 

alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját 

és mértékét.  

 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

2. § 

(1) Az önkormányzat a település minden lakosának  biztosítja a kultúrához való  hozzáférés 

jogát és lehetőségét. 
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(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 

alapszolgáltatásokat, melyek: 

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,  működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása,  

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, 

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

       (3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét, 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 

 (4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 

rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés 

alapfeladatait  

 

3. § 

Polgár Város önkormányzata  a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi  

feladatokat támogatja:  

1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek 

biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, 

különféle szabadidős tevékenységek végzését. 

2. A hátrányos helyzetű  társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának 

segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai 

támogatása. 

3. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, 

rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele. 

4. Szervezi a  nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen 

belül állománygyarapító terveket készít, szakembert alkalmaz, a könyvtárak  

állománygyarapítását segíti, a nyilvános könyvtári ellátást  a helyi igények és a 

törvényi előírások alapján biztosítja. 

5. A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános 

olvasóterem működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség biztosítása, 

ehhez szakember alkalmazása. 

6. Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos 

állománygyarapítása. Könyvbemutató foglalkozások író-olvasó találkozók 

szervezése. 

7. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek 

tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer 

kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése. 

8. Színházi  előadások, filmvetítések, irodalmi estek  szervezése. 

9. Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, 

kapcsolatteremtés, kommunikáció  biztosítása,  közös programok szervezése a helyi 

társadalom egyéb rétegeivel. 

10. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen 

belül a településen élő roma nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása. 

11. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez 

szükséges feltételek biztosítása. 
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12. A település  helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi 

művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása. 

13. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. 

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 

4. § 

(1)  Az  önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása 

érdekében  közművelődési intézményt működtet. 

(2) A közművelődési feladatokat elsősorban az  Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár ( a továbbiakban: intézmény)   intézmény  útján látja el. 

(3)  Az önkormányzat biztosítja az intézmény müködtetéséhez szükséges  megfelelő számú 

szakember foglalkoztatását.  

(4)   Az intézmény Polgár város Önkormányzata fenntartásában működő, gazdasági  

    szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv,  gazdasági feladatait Polgár Város     

Önkormányzatának Városgondnoksága , mint önállóan     működő és gazdálkodó     

szerv látja el. 

 (5)  Az intézmény  az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a        

kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához. 

 (6)   Az intézmény kulturális  programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár   éves   

szakmai beszámolója minden évben  önkormányzati jóváhagyásával válik    

érvényessé. 

  

 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

5. § 

  (1)  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről         

szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott         

közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Polgár Város       

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 

 (2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a         

vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el. 

     (3)  Az Önkormányzat intézményinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai    

beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el. 

  (4)   A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 

  1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a  helyi lakosság képviselete 

   érdekében legfeljegy hároméves időtartamra  egy-egy  Közművelődési Kerekasztal     

alakítható.  

 

A közművelődésben együttműködő partnerek 

6. § 

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 

a) a Polgáron működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti,   

 hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 

 személyekkel, 

b) Egyházakkal, 

c) Oktatási, nevelési intézményekkel, 

d) Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 

e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal, 

f) Polgári Helyi Értéktár Bizottsággal. 
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Záró rendelkezések 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 5/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet.  

 

Polgár, 2018. április 26. 

 

 

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                    jegyző 

 

 

 

 

2.b/ napirend 

Javaslat az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 46/2006.(XII.15.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

A 2018. január 1-jével bevezetett új jogszabály indokolta a 2006. évi önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát. Az önkormányzat 2018. január 1-től az elektronikus ügyintézésről szóló törvény 

szabályai szerint, az abban meghatározottak alapján köteles biztosítani az elektronikus 

ügyintézést. Erről az elektronikus ügyintézésről minden információ megtalálható a város 

honlapján.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet 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 rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 
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10/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 46/2006.(XII.15.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 46/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti.  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Polgár, 2018. április 26. 

 

 

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                 jegyző 
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2.c/ napirend 

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

A rendelet felülvizsgálatát a Kormányhivatal a Járási hivatalok bevonásával végezte, abból a 

szempontból, hogy szabálysértési tényállást tartalmaznak-e a rendeletek. Egy tényállást nem 

lehet kétféle szempontból bírságolni, rendelet szerint és a szabálysértési törvény szerint.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet 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 rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

valamint 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 a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 19/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdés e) 

pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„6. § (2) bekezdés  
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e) a „Városkert” Sport- és Szabadidőpark játszóterén a 10 éven aluli gyermekek számára 

biztosított játszótéri eszközöket, valamint a fitnesz parkba elhelyezett sporteszközöket 

rendeltetésellenes módon veszi igénybe,”  

 

 

2. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„6. § (2) bekezdés  

g) a közterületen kialakított csobogót és ivókutat rendeltetésétől eltérő tevékenységre használja” 

 

3. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés i) pontjában a „14. § (6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „14. § 

(6) bekezdés b) pontja” szöveg lép. 

 

4. § 

A Rendelet 6. § (2) bekezdés a)-b) és d) pontja hatályát veszti.  

 

5. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

Polgár, 2018. április 26.  

 

 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

2.d/ napirend 

Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Pontosítás történt a melléklet 1.-2. pontjában, a „nyersanyag-norma” helyett „intézményi térítési 

díjak” megfogalmazás szükséges. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  
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Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

4. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

1. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.  

 

Polgár, 2018. április 26.  

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester               jegyző 
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1. melléklet a 12/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez  

 

1./  Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyha       

         adatok Ft-ban 

 A.  

Megnevezés 

B.  

Intézményi térítési díj 

Ft/nap 

a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés) 344 

- tízórai 90 

- ebéd 173 

- uzsonna 81 

b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés) 352 

- reggeli 57 

- tízórai 37 

- ebéd 177 

- uzsonna 81 

 

 

2./ Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha

           

 

A.  

Megnevezés 

B.  

Intézményi térítési díj 

Ft/nap 

a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 373 

- tízórai 86 

- ebéd 213 

- uzsonna 74 

b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 398 

- tízórai 86 

- ebéd 238 

- uzsonna 74 

c./ 15-18 éves gyermekek  

- ebéd 300 

 

 

3./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

 bölcsődei gondozás 

A.  

Megnevezés 

B.  

Térítési díj  

számított intézményi térítési díja 428 Ft/nap 

megállapított intézményi térítési díja 250 Ft/nap  

megállapított intézményi térítési díja 5.250 Ft/hónap 
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A rendelet 1-3. pontjában meghatározott díjak nettó összegben értendők. 

 

 

 

 

 

3./ napirend 

Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

 

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  

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. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

46/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés 

tapasztalatairól szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv 

teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

 

 

4./ napirend 

Javaslat Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti ingatlan bérbeadására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy két alkalommal kerültek meghirdetésre a Zólyom u. 5. és a Barankovics tér 7. 

szám alatti ingatlanok. A Zólyom úti ingatlanra érkezett egy ajánlat Varga Zsolt egyéni 

vállalkozó részéről. A pályázati felhívásban kérték a tevékenység megnevezését, ő lakossági 

kifőzdét és vendéglátó szervízszolgáltatást kíván működtetni. Pontosításra kellett kérni az 

ajánlattevőt, mert ő hosszabb bérletet kezdeményezett, így egy pontosító beadványt tett melyben 

elfogadja a pályázati kiírásban szereplő időintervallumot. A határozati javaslat a Pénzügyi és 
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gazdasági bizottság ülésén kiegészítésre került, melyet előterjesztőként elfogadott, miszerint az 

1. pont kiegészül az ingatlan helyrajzi számával és terület nagyságával.   

 

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  

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. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

47/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgár, Zólyom u.5. sz. alatti ingatlan bérbeadására irányuló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgár, Zólyom u. 5. sz. alatti 1149 hrsz-

ú 198 m2 alapterületű ingatlan földszinti épületrészét 1+2 év 

időtartamra - 2018.05.15. - 2021.05.15. – bérbe adja Varga 

Zsolt, Polgár, Szabolcs u. 19. sz. alatti egyéni vállalkozó 

részére lakossági kifőzde és vendéglátói szervízszolgáltatás 

céljából.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Városgondokság vezetőjét, hogy 

gondoskodjon az 1. pontban foglaltak szerint a bérleti szerződés 

megkötéséről.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet 

a döntésről tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

5./ napirend 

Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy a Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén a határozati javaslat 1. pontja 

pontosításra került, miszerint Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be „Önkormányzati 
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feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat c) pontja alapján a Kárpát utca 

pályaszerkezetének részleges és az útburkolat teljes felújítására. 

A pályázat minden évben a költségvetési törvény forrásaira kiírásra kerül. Az előző években 

rendszerint az utak rendbetételére pályáztak. A Mátyás és Kolozsvári utca felújítása tavaly 

támogatást kapott. A szakmai stáb több utcát vizsgált meg, arra jutottak, hogy két utca indokolná 

a felújítást, a Kárpát utca - igaz a belső forgalom ott kisebb -, illetve a Széchenyi utca, ami jó 

néhány ponton megsüllyedt, és a településen belül jelentős forgalmat bonyolít. Ezt a két 

lehetőséget mérlegelték az előterjesztő álláspontja, hogy a Kárpát utcára készítsék el a 

pályázatot.  

 

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. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

48/2018. (IV. 26.) 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 Kárpát utca 

pályaszerkezetének részleges és az útburkolat teljes felújítására. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontra vonatkozó pályázat 

benyújtásához szükséges 5 242 568 Ft önerő fedezetét a 2018. 

évi költségvetés pályázatok előkészítésére elkülönített 

céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő: 2018. május 2. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

6./ napirend 

Javaslat Polgár, Hősök u. 25. sz. alatti ingatlan vételéhez szükséges forrás 

átcsoportosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy remélhetőleg ez az ügylet utolsó fázisa. A Víztársulat székházáról van szó, mely 

több képviselő-testületi döntés és tárgyalás után, a végelszámoló elfogadta Polgár Város 
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Önkormányzatnak ajánlatát, miszerint az önkormányzat 24 millió Ft-ért megvásárolja az 

ingatlant. Az előterjesztés a forrás biztosítását tartalmazza.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Többfordulós tárgyalások voltak, amelyeken ő is személy szerint érintett volt. Örül annak, hogy 

a képviselő-testület az ingatlan megvásárlása mellett döntött. Ez egy olyan épület, ami az őseink 

jóvoltából valósulhatott meg. Pozitív, hogy végre a helyére kerül az ingatlan, hisz sok volt eddig 

a bizonytalanság az épület körül. Reméli, hogy a lakosság is díjazza, hogy megvásárolják, és az 

önkormányzat értékeit gyarapíthatja.  

 

Vincze Attila 

Köszönetét fejezi ki a tárgyalóbizottságnak az elért sikerekhez, Oláh József és Béke László 

képviselőknek és Tóth József polgármesternek, hogy sikerült az épületet megszerezni viszonylag 

elfogadható áron. 

 

Tóth József  

Ő is megköszöni a résztvevők munkáját, jó megközelítés volt, hogy nem szabad egy személyre 

bízni a tárgyalást, így sikerrel tudott befejeződni. A nehezebb rész most jön, rendbe kell tenni, és 

hasznosítani, funkciót találni neki.   

 

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. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

49/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár, Hősök u. 25.szám 

alatti ingatlan vételéhez szükséges forrás átcsoportosítására irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a 44/2018. (III.29.) számú Kt határozat 3. pontját hatályon kívül 

helyezi. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékából 

4.000.000 Ft összeget átcsoportosít a Polgár, Hősök u. 25.számú ingatlan vásárlására. 

 

3. A Képviselő-testület a „Céltartalék ingatlanvásárlásra” jogcímről 10.000.000 Ft 

előirányzatot átcsoportosít a Polgár, Hősök u. 25.számú ingatlan vásárlására. 

 

4. A Képviselő-testület az ingatlan vételárából eredően a Polgár Város Önkormányzatát 

megillető, tulajdoni arány alapján számított összeggel a 2018. évi költségvetés általános 

tartalékát növeli.  
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5. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fentiek szerinti előirányzat 

átcsoportosításokról a soron következő költségvetési rendelet módosításkor 

gondoskodjon. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről tájékoztassa a 

Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat végelszámolóját, valamint felhatalmazza az 

ingatlan adás-vételi szerződésének aláírására. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

7./ napirend 

Javaslat Polgár 0758/20 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítási kérelmének 

elfogadására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy napelempark létesítésére irányul a kérelem.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Béke László  

Bejelenti érintettségét az ügy kapcsán, de a szavazásban részt kíván venni.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Béke László 

Jelzi, hogy az előterjesztés első bekezdésében el van írva a helyrajzi szám.  

 

Tóth József  

Köszöni az észrevételt, javítják.  

 

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. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

50/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta 

a „Javaslat Polgár 0758/20 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának 

módosítási kérelmének elfogadására” szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja, hogy Polgár, 0758/20 hrsz-ú, kivett legelő művelési 
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ágú, Ev (védelmi erdő) övezeti besorolású ingatlant K-En 

(megújuló energiaforrás hasznosításának különleges területe) 

övezeti besorolásba átminősítsék. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a településrendezési eszközök módosításához, a 

kormányrendelettel szabályozott módon történő 

lebonyolításához. 

 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

8./ napirend 

Javaslat Polgár 0236/2 és 0236/4 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítási 

kérelmének elfogadására  

 

Tóth József kiegészítése 

Az előző napirendhez hasonlóan itt is övezeti besorolás módosításáról van szó, a NAGÉV Kft.  

nyújtotta be a kérelmet.    

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

51/2018. (IV. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Polgár 0236/2 és 0236/4 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának 

módosítási kérelmének elfogadására” szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 

hogy Polgár, 0236/2 és 0236/4 hrsz-ú ingatlanok, kivett út, 

telephely, illetve telephely művelési ágú, Gksz-4 (gazdasági terület) 

övezeti besorolású ingatlant K-En (megújuló energiaforrás 

hasznosításának különleges területe) övezeti besorolásba 

átminősítsék. 
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2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

településrendezési eszközök módosításához, a kormányrendelettel 

szabályozott módon történő lebonyolításához. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Béke László távozott az ülésről. 

 

 

9./ napirend 

Különfélék 

 

Oláh József 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén felvette, hogy a jó idővel a temetőn elindult a virágok 

eltulajdonítása és ezzel kegyeletsértést követnek el. Kérné, hogy hétvégén is legyen valamilyen 

felügylet. Sajnos ez visszatérő probléma, kellő nyilvánosságot kell, hogy kapjon és erre közösen 

kell megoldást találni.   

 

Tóth József 

Felháborító, hogy ilyen esetekről kell beszélni. A nyilvánosság talán hatással lehet arra, hogy aki 

a temetőn gyakran jár ő maga is figyelmesebb lesz és ha lát olyat, ami nem megszokott, akkor 

jelzéssel él. Közösen tudunk eredményt elérni, a temető fenntartását végző Korpusz ’93 Kft. 

vezetője felé is jelezni fogja, és kérni a fokozatosabb figyelmet. A településőrök és a közterület 

felügyelet munkája csak a hétköznapokra irányul.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Köszönetnyilvánítást szeretne tenni. Húsvét vasárnap ellopták a robogóját, amit ő hétfőn vett 

észre és miután a rendőrségnek jelezte 1,5 óra múlva meg is találták.   

 

 

 

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

testület nyílt ülését bezárta és zárt ülés keretében folytatták a munkát. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


