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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/796-5/2019. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V, 

 

mely készült 2019. április 25-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 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

 3./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

4./ Beszámoló a közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

5./ 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 

 

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

rendelet módosítására  

 Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

7./ Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának 

érdekében” beruházás kapcsán kivitelezési szerződés módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó 

pályázat benyújtására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

9./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre 
Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

10./ Javaslat a Polgár, 1852/7, 1852/8, 1852/9, 1852/10, 1852/11 hrsz-ú beépítetlen 

ingatlanok hasznosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

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

 

mely készült 2019. április 25-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  

    Czaga János  

    dr. Faragóné Béres Edit  

    Oláh József  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Struba József képviselők. 

 

Igazoltan távol: Vincze Attila képviselő 

 

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné 

Bartók Margit, Kissné Barta Piroska irodavezetők, Hágen József, Tóth Árpádné, Bíró István 

Peténé Molnár Éva intézményvezetők, Gulyás Szabolcs a mezőőrség vezetője, Brieger Sándor 

közterület-felügyelő, Sánta József az Idősügyi Tanács tagja, Molnár Jánosné titkársági előadó, 

Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja, 

hogy az ülésen 7 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja.  

 

Két új napirendi pont felvételét kezdeményezi, az egyik a „Javaslat a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban való részvételre”, mely egy sportpark létrehozását javasolja, a 

másik „Javaslat a Polgár, 1852/7, 1852/8, 1852/9, 1852/10, 1852/11 hrsz-ú beépítetlen 

ingatlanok hasznosítására” elnevezésű előterjesztés, egy ingatlan hasznosítási ügy.   

Mind a két téma a tegnapi Humánfeladatok és ügyrendi bizottság ülésén előterjesztés 

kiosztásával megtárgyalásra került, Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén pedig szóban került 

ismertetésre. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

  

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 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 eseményekről adna számot. Elmondja, hogy április 17-én és 18-

án szabadságát töltötte.  

Az elmúlt napokban több pályázatról kaptak értesítést, ezek pozitív döntések. Négyet említene 

meg, a sportpark pályázatáról külön napirendi pontként is tárgyalnak.   

2016-ban előkészítettek egy EFOP-os pályázatot, ami humánerőforrás fejlesztésre irányult, de 

van benne eszköz és felhalmozási kiadások finanszírozására is lehetőség. 3 év után kaptak 

értesítést, hogy megnyerték ezt a pályázatot. Konzorciumi tagjaként 6 településsel, Hajdúnánás 

vezető szerepével és a Megyei Önkormányzat partnerségével, Tiszagyulaháza, Egyek Hortobágy 

Görbeháza településekkel, 500 millió Ft-os támogatást nyertek. Ebből a Polgárra vonatkozó elem 

68 millió Ft. Ennek jelentős része foglalkoztatás támogatás, egészséges életmód, prevenciós 

programok, közösségépítés, közösségi tér fejlesztés. Azt gondolja, hogy a támogatási szerződés 

aláírásával a képviselő-testület elé fogják hozni az anyag bemutatását.  

Megnyerték az illegális hulladéklerakó telep rekultivációjára benyújtott pályázatot 3 millió Ft 

összeget nyertek, mely 100%-os, önerő nélküli projekt. Néhány napon belül megkezdődik a 

munka. A sportparkról a 9. napirendi pontnál szólna.  

Az is örömteli, hogy hosszú hónapok várakozása után a LEADER pályázati programban is 

döntések születtek 5 pályázatból 4 nyert, de a hivatalos értesítés még nincs a kezükben. 

Néhány szó aktuális dolgokról a tavasszal együtt jár a zöldfelület megújulása. A közterületek 

jelentős részén munkálatokat kell kezdeni, erről a Városgondnokság vezetője ad tájékoztatást. 

Elmondja, hogy minden ingatlantulajdonosnak a saját ingatlanán és az ingatlana előtt 

kötelezettsége, hogy a zöldfelületeket rendbe tartsa.    

 

Megérkezett Molnár János alpolgármester.  

 

Hágen József 

Valóban ez két fontos fenntartási tevékenység. Az utak állapotának a megőrzése minden évben 

feladat, forrás mindenképpen szükséges rá. A téli fenntartás vonatkozásában a 

közfoglalkoztatásban megvalósuló szerepkör arra lehetőséget ad, hogy hidegaszfaltozással 

megpróbálják megelőzni a keletkezett kátyúk kiterjedését. Úgy érzékeli, hogy nincs annyi nagy 

kátyú, mint tavaly. A mai napig végzik ezeket a feladatokat. Ahhoz, hogy jó minőségű kátyúzást 

tudjanak végezni az időnek is olyannak kell lenni, így május végén tud elkezdődni. Ezekre az 

útfenntartási feladatokra, ez évben is az önkormányzat 15 millió Ft-ot fordít.  

A másik nagy feladat a zöldfelület kezelés. A települést átszelő főúton haladnak, a frekventált 

helyeket tudják megcsinálni, a Hősök és a Dózsa Gy. úton dolgoznak jelenleg. Itt is nagy 

jelentősége van a közfoglalkoztatásnak, mint anyagilag, mint humánerőforrás szempontjából.  

 

Molnár János 

Április 12-én a Költészet napja alkalmából rendezett versíró pályázat díjátadó ünnepségén vett 

részt. A mai napon pedig a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrkapitányság által szervezett rendőrség 

napján, amelyen az önkormányzatnak volt lehetősége elismerést adni, ezt megtették a polgári 

rendőrőrs állományából Gyüge János Zsolt részére adtak át jutalmat.  

 

Tóth József  

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

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

határozatait a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd. 

 

Struba József  

A bizottság saját hatáskörében tárgyalta a szociális előirányzat I. negyedévi felhasználásáról 

szóló tájékoztatót. Megállapították, hogy a felhasználás időarányosan teljesül. A bizottság 

további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság zárt ülés keretében tárgyalta a települési támogatásokat 

41 fő eseti és rendszeres települési támogatást állapított meg, 1 fő részére temetési támogatást, 3 

fő részére szociális étkezés támogatását, 4 fő részére házi segítségnyújtás támogatását, 4 fő 

részére lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó támogatást és 1 fő részére szennyvízbekötés 

támogatását.   

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József  

A két ülés közötti időben történt események kapcsán polgármester úr április 16-án a 

Hortobágymenti Víztársulat végelszámoló taggyűlésén vett részt. Kérdezi, hogy milyen 

eredmények vannak? A működés időszakából ismerik, hogy sok földtulajdonosnak bosszúságot 

okozott mikor szabálytalanul kimentek a felszólítások s csatornahasználati hozzájárulás 

befizetése kapcsán.  

Az önkormányzat megvásárolta a társulat iroda épületét a Polonkai-házat, ilyen szempontból 

kapcsolódik hozzájuk is a dolog. 

 

Tóth József  

2017. december 6-án a Társulás kimondta a tevékenység megszüntetését és a végelszámolásról 

hozott döntést. Végelszámolóként a társulat elnökét, Magyar Sándort bízták meg. Az érintetti kör 

több ezer földtulajdonos, ezért a folyamatban a felhatalmazás úgy történt, hogy az érintett 

települések polgármesterei képviselték a gazdákat. Azt is kimondták, hogy a végelszámolás 

kapcsán keletkezett javak a települések számára kerüljön kibocsátásra, az eszközökben és 

pénzügyi lehetőségekben is, a településeket érintő területnagyság arányában.   

2017. december 6-án arról kaptak tájékoztatást, hogy a végelszámolás kezdetén 9,5 millió Ft 

számlapénz állt rendelkezésre. Eszközök vonatkozásában akkor már a jelentős részük az 

önkormányzatok számára átadásra került. Egy gép maradt, amit időközben értékesítettek, illetve 

a Polonkai-ház, amelyet az önkormányzat 24 millió Ft-os áron megvásárolt.   

A végelszámolás folyamata elhúzódott, 1,5 év telik el és azt lehet mondani, hogy az április 16-ai 

ülésen megkapták az információkat. Az egyik az, hogy mennyi illeti meg a településeket. A 

költségvetés készítésekor beállítottak bevételnek egy vélelmezett összeget, ezt korrigálni kell 

mert nem fognak annyit kapni amennyit terveztek. Az elmondottak alapján 1,9 millió Ft lett 

volna a Polgárra eső rész, de most arról kaptak tájékoztatást, hogy a jelenlegi pillanatban nem 

tud több lenni. Felhasználásra került 9,5 millió Ft számlapénz, egy gép 1,4 millió Ft összegben 

eladásra került, illetve az általunk kifizetett Polonkai-ház.  

Így a Polgárt megillető, települési rész 1.780 e Ft. Ehhez akkor jutnak hozzá amikor 

végérvényesen kimondják a végelszámolási folyamat lezártát. Tehát a folyamat így lezárult.  

 

Oláh József  

Bízik benne, hogy az érintettek látják, hogy megszűnt a Társulat és a földtulajdonosoknak sincs 

hozzájárulási kötelezettsége.  

 

Tóth József 

Igen. A gazdáknak nincs kötelezettsége, ezek megszűntek, leírták a követeléseket.  
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Struba József  

Több mint 15 hónapon keresztül tartott a végelszámolás, 2018. január 1-től. Munkaszervezet 

akkor nem volt és akkor a bizottságoknak, az igazgatóságnak és a felügyelő bizottságnak nem 

kellett működni. Kérdezi, hogy vettek-e fel tiszteletdíjat a bizottság tagjai erre az időszakra?  

 

Tóth József  

Vannak információk ezügyben. Kértek tájékoztatást, hogy a számlapénz mire került 

felhasználásra. Elvileg sem az igazgatóság, sem a felügyelő bizottság nem bírt jogi felelőséggel. 

Ennek ellenére a tájékoztatóban van jelentős mértékű személyi jellegű kifizetés és tiszteletdíj 5 

millió Ft körüli összegben.  

 

Oláh József  

A közterületek kezelése kapcsán a volt 35-ös út területe vonatkozásában sokszor felvetődik, 

hogy az út felől lévő árok rendbetétele kinek a feladata, az önkormányzaté vagy a Közútkezelőé?  

 

Hágen József 

Tudomása szerint mivel az út kezelését az önkormányzat nem vette át, ezért az útpadkának a 

kezelése az állami közútkezelő feladata, az árok rézsű is. El kell különíteni, hogy kiemelt szegély 

van-e, ha igen, akkor addig, ahol nincs csak padka és rézsű akkor addig. Ettől függetlenül az 

önkormányzat kezeli, mert a Közútkezelő nagy gépekkel dolgozik erre hivatkozva nem szokták 

megcsinálni csak külterületen.  

 

Vélemény, javaslat 

 

Oláh József  

Az ingatlantulajdonosnak is feladata, hogy odafigyeljenek az ingatlanuk előtti területre. A téli 

időszakban is elég sokszor kell őket felszólítani a síktalanításra. Erre való tekintettel azt 

javasolná, hogy mint a síktalanítás esetében felszólítják a tulajdonost, akkor ezt a módszert itt is 

alkalmazzák. A településőrök, ha látják, hogy gazdátlan az ingatlan akkor szóljanak és szólítsa 

fel a hivatal, hogy tegyen rendet. Sok helyen van olyan, ahol a közterületen lévő fák, ágak 

behajlanak az útra és a gyalogos közlekedést is veszélyeztetik.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Ha jogtalanul vesz fel valaki pénzt, akkor arra nincs jogszabály, hogy visszaszerezzék, hisz ebbe 

a mi pénzünk is benne van, valaki, hogy meri jogtalanul kiosztani ezt a pénzt. 

 

Tóth József  

Ő nem állítja, hogy jogtalanul lett kifizetve. Vélhetően jogszabály alapján, hogy milyen 

teljesítmény, munka van mögötte azt nem tudja megítélni.  A beszámolóból ezeket az adatokat 

olvasták ki, hogy a végelszámolás megkezdése utáni időszakba még kifizetésre kerültek, de nem 

állítja, hogy jogtalanul.  

 

Tóth József 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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37/2019. (IV. 25.) sz. határozat 

 

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 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

 

Béke László 

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, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a határozati javaslatban 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. 
 

38/2019. (IV. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a 2018. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés 

tapasztalatairól szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a 2018. évi belső ellenőrzési 

munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló 

beszámolót jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

 

 

3./ napirend 

Beszámoló a mezei őrszolgálat 2018. évi tevékenységéről 

  

Tóth József kiegészítése  

Immáron harmadik éve van a Képviselő-testület előtt ez a beszámoló. Beigazolódni látszik, hogy 

hasznos volt a hosszú évek tétova kísérletezése után, hogy létrehozták a mezei őrszolgálatot. 

Minden évben értékelik a munkájukat és megtárgyalják a beszámolójukat.   



7 

 

 

A feladatellátás pénzügyi oldalról 3 elemből áll a központi költségvetési elem 4.320 e Ft, a 

mezőőri járulék 4.776 e Ft és az önkormányzati támogatás 3.500 e Ft.   

Van hátralék a mezőőri járulék kapcsán a 2018. évi tárgyévi összeg 1.003.033 Ft és a 

göngyölített összeg pedig 2.820.000 Ft nagyságrendű. A fizetési hajlandóság a földtulajdonosok 

részéről 80-85% körüli.  

Kérne a mezőőrség vezetőjét adjon rövid tájékoztatást a munkájukról.  

  

Gulyás Szabolcs  

Elmondja, hogy 2016 óta működik a mezőőrség Polgár határában, közel 7800 hektár területen. A 

feladatot 4 fő mezőőr végzi. A feladatuk idén kibővült a halőri feladatokkal is. A szolgálatot 

igyekeznek úgy szervezni, hogy minél többet legyenek kint a területen, minél 

kiszámíthatatlanabb időpontban. Közös szolgálatot szerveznek a rendőrséggel, a polgárőrséggel, 

a természetvédelmi őrszolgálattal és a közterület-felügyelettel. Sok esetben van közös 

szolgálatuk a tiszaújvárosi tűzoltósággal is. Közreműködnek a közmunkaprogram segítésében, 

ellenőrzésekben is külterületen és 2018. év II. felétől a polgári külterületen az illegális 

hulladéklerakások és az orvhalászat és az orvvadászat megelőzése végett megfigyelő kamerákat 

helyeztek ki bizonyos területekre.  

 

Béke László 

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 

Sok kérdést feltett a bizottsági ülésen, most megragadta a figyelmét a halőri feladatok ellátása. 

Kérdezi, hogy ez magán horgászterületen vagy Hortobágyi Halgazdaság területén zajlik-e? 

 

Gulyás Szabolcs  

Nem a mezőőri feladatok közé tartozik, külön vizsgát kellett tenni és jogszabályok vonatkoznak 

rá, nem csak a halgazdaságot érinti, ott csak besegítenek. Az egyéb folyóvizeinkre is vonatkozó 

mint a Nyugati-tározó, a Selypes, ahol történik majd ilyen ellenőrzés.   

 

Oláh József  

A plusz feladat, plusz munka és költség, ehhez költséghozzájárulást kapnak-e?  

 

Tóth József  

Ha ez egy gazdasági tevékenységet segítő, legyen az a Hortobágyi Halgazdaság, akkor egy 

megállapodás alapján és némi ellentételezésével lehet elképzelni. Ha ilyen gazdasági szereplők 

számára nyújtanak szolgáltatást akkor azt egy megállapodás keretében lehet. Más önkormányzati 

területen lévő vizeknél belefér a külterület vigyázásba. 

 

Vélemény, javaslat  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Igen fontos döntés volt, hogy a mezőőri szolgálatot elfogadták és létrehozták. Sokat vacilláltak, 

de sikerült. Sok külföldi országban csak felfestett táblát lehet látni. Gyakorlatilag azzal, hogy van 

egy mezőőri szolgálat sok ember tudomásul veszi és óvatosabb. Például, hogy ne hajtsa az állatát 

más legelőjére, ne szántsa fel más földjét. Ha évente csak egy illegális hulladéklerakást tudnak 
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megakadályozni már az is jó. A környezetszennyezés kapcsán sok tennivaló van. Nagy 

segítséget nyújtanak mezőőrök, ő sokszor találkozik velük. 

 

Tóth József  

Ő is egyetért dr. Hatvani Zsolt képviselő úrral. Ami létrejött szolgálat jól szolgálja a várost a 

biztonságot a rendezettséget. Biztos nem tökéletes, több ember kellene, nem tudnak egy időben 4 

helyen jelen lenni, hétvégén is este is kell menni. Jól illeszkedtek a létrejött közbiztonsági 

hálóba. A polgárőrség, a természetvédelmi őr és a rendőrség mellett ő is hozza az információkat 

egymást segítve. A jövőben is fenn kell tartani és fejleszteni.   

 

dr. Vincze István r.alezredes  

Szükséges és jó döntés volt, hogy Polgár létrehozta a szervezetet. Ők is becsatlakoztak a 

közbiztonsági hálóba. Bizonyos feladatrendszer egyszerre jelentkezik minden településen, 

például az iskolakezdés, az augusztus 20-ai rendezvény, a május 1-jei programok, karácsony, 

húsvét stb. Így nagy segítség a polgárőrség is, ezeket a feladatok ilyen segítség nélkül nem 

tudnak ellátni. Örül annak, hogy a közös szolgálat itt is működik és sokat segítenek a 

rendőrségnek is. Vannak lakossági visszajelzések is és a 4 mezőőr jelenlétének komoly 

megelőző hatása van. A kiszámíthatatlanság jó. Kimutatható a jogsértés csökkenés ebbe a körbe 

is.  

A közös szolgálat mellett a rendőrség mentorálja is őket, tavaly 3 járás összes mezei őrszolgálat 

tagjának képzését a Hajdúnánási Rendőrkapitányság vállalta magára. Egész napos képzésen 

adták át a tapasztalásokat, előadásokat tartottak. Köszöni a munkájukat, szerinte szükséges a 

tevékenységük a továbbiakban is.  

 

Tóth József  

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

 

39/2019. (IV. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 

mezei őrszolgálat működéséről szóló beszámolót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat működéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 
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4./ napirend 

Beszámoló a közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Brieger Sándor  

A közterület-felügyelő feladatait az 1999. évi közterület-felügyeletről szóló törvény szabályozza, 

valamint a hatáskörébe tartozó helyi rendeletek – közterületek használatának rendjéről szóló, 

közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletek – határozzák meg.  A közterület-

felügyelő munkáját 7 fő településőr segíti, melyből 1 fő állandó portaszolgálatot, 1 fő pedig a 

játszótér és fitneszpark állandó felügyeletét látja el. 5 fő a közterületen lát el feladatot az általa 

elmondottak alapján. A napi feladatok közé tartozik a rájuk bízott közterület ellenőrzése. A 

munkájukat a megelőzés és figyelemfelhívás jellemzi. A közterület-felügyelő részt vesz a városi 

rendezvények – Hurka-pite fesztivál, augusztus 20-ai rendezvény - lebonyolításában, fő feladat 

az árusok kérelmeinek a befogadása, majd az ideérkezésük alakalmával koordinálja a 

helyfoglalást. Munkáját nagyban segíti a városban felállított térfigyelő kamerarendszer, jelenleg 

32 db, amit az irodában felszerelt monitoron figyel.  

Minden évszaknak megvan a sajátossága, télen a síkos járdaszakaszok, nyáron az elhanyagolt,  

gyomos ingatlanok. Az ingatlan tulajdonosok a felszólítást követően többnyire végrehajtják a 

kérést, akik nem teszek eleget azokat közigazgatási bírsággal sújtják. Egyre több gondot jelent a 

pénzintézetek által lefoglalt, örökölt ingatanok helyzete. Ez esetben a jó karbantartás 

kötelezettség elmulasztása miatt jelzéssel élnek a hajdúböszörményi hatóság felé. Minden 

naposak a szomszédviták. Részt vesznek ebrendészeti feladatok ellátásában, a befogott kutyákat 

az egyeki gyepmesteri telepre szállítják. Az erre elkülönített 860.000 Ft-ból 629.000 Ft költöttek 

a feladatra. 

A közterület-felügyelet négyévente részt vesz a közbiztonsági fórumon, valamint a Helyi 

Védelmi Bizottság ülésén. Ellátja a közbiztonsági referensi feladatokat. Napi kapcsolatban van a 

rendőrséggel, a mezőrséggel, a katasztrófavédelemmel és a polgárőrséggel.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

dr. Hatvani Zsolt  

A közterületi térfigyelő kameráknak és a rendőrségnek köszöntheti, hogy megkerült a motorja és 

meghúzott autója kapcsán is meglett az elkövető. Nem tudja, hogy miért hangsúlyozzák sokszor, 

hogy a térfigyelők személyiségi jogokat sértenek, mikor csak a közterület-felügyelő látja és adott 

esetben a rendőrség.  Véleménye szerint, ha több lenne az még jobb lenne. 

 

Struba József  

A bizottsági ülésen sok minden elhangzott, többek között arról is szó volt, hogyan lehetne ezt a 

munkát hatékonyabban végezni. Összességében lehetne sokkal szigorúbban csinálni, még jobban 

odafigyelve, még több mindent észre venni és szükség esetén anyagi felelősségre vonást végezni. 

A bizottsági ülésen elmondta, hogy mikor tárgyalják az éves költségvetést, a beszámolót mindig 
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a számok között figyeli, hogy mennyi van bírság, mint saját bevételi forrás címen. Számtalan 

olyan dolog van, amit büntetni lehetne. Azt látja, hogy a költségvetés nem mutatja, hogy itt 

kemény hozzáállás volna ehhez. Azt látni gyalog vagy kerékpárral járva a várost, hogy számtalan 

olyan dolog van, amit észre kellene venni. Tisztában van azzal is, hogy kevés a településőr és ezt 

a munkát lehetne képzettebb és jobban megfizetett emberekkel végeztetni, de ennyi lehetőség 

van rá, mégis arra bíztatja felelős irodát és a közterület-felügyelőt, hogy keményebben kell a 

dolgokban eljárni. Előfordul, hogy olyan utcában áll kamion, ahol súlykorlátozó tábla van vagy 

kirakják a sitett. Ezt is büntetni lehet. Nem a Városgondnokság feladata, hogy az egyre 

gyakrabban tapasztalható zsákba lévő szemetet elvigye. Vagy az útkereszteződésekben a túl nőtt 

zöldnövényzet, az utak, árkok állapota. Ő arra ad bíztatást, hogy elismerve a munkájukat 

lenyenek még hatékonyabbak. 

 

Tóth József  

Valóban az lenne az elvárás, hogy a naponta a település utcáit járó településőrök ne csak 

nézelődjenek, lássanak is. Vegyék észre a szabálytalanságokat, szemetelést. Az ő hatáskörük 

korlátozott, jelezni és megkérni tudnak. Ők közfoglalkoztatottak azzal a felkészültséggel.  

A másik téma, ami elhangzott a térfigyelő rendszer, mely jól működik, hasznos és nem csak 

megtartani akarják, hanem bővíteni és továbbfejleszteni is. Erre van elképzelés, a következő 

időszakban. és a 32 kamerát szeretnék 50 db-ra bővíteni és korszerűsíteni. Szigorú szabályai 

vannak, hogy ki, mikor figyelheti ezt a felvételt vagy kérhet ki. Azt gondolja, hogy 5 év alatt 

bebizonyosodott, hogy a rendszert érdemes volt kiépíteni. Példaként a kerékpárlopás ritkább lett 

és vannak olyan területek, amiket szükséges folyamatosan figyelemmel tartani.  

 

dr. Vincze István r.alezredes 

A közterület-felügyelővel a legtöbb kapcsolatuk a kamerák vonatkozásában van, és köszöni azt a 

segítséget, amit kapnak. Elnézést a sürgető hangnemért, amit ilyenkor szoktak eszközölni, de 

nekik mindig azonnal kell, mert sokat segít. Kettős hatása van a kamerának, a megelőző hatása 

és a jogsértések bizonyítását könnyíti. Sok közlekedési balesetnél segített már.   

Ha nem történik jogsértés akkor ezekkel a felvételekkel ők nem találkoznak és törvényben 

határozott idő után automatikusan törlésre kerültnek. Ha történik valami akkor lefoglalják a 

felvételt és addig kezelik amíg szükséges, és náluk biztonságban vannak ezek a felvételek.  

Örül a kamerafejlesztés gondolatának és ezt ők is támogatják.     

 

Tóth József  

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

 

40/2019. (IV. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Beszámoló a közterület-felügyelet 2018. évi tevékenységéről” 

elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a közterület-felügyelet 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.     

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester  
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Molnár János alpolgármester távozott a teremből. 

  

 

5./ napirend 

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

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

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Elmondja, hogy folyamatos feladatuk a jogalkotásról szóló törvény szerint, hogy a meglévő 

önkormányzati rendeleteket felülvizsgálják és összhangba hozzák a magasabb szintű 

jogszabályokkal. Ebben az esetben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet tekintették át.  

Ami módosítás, néhány hatályon kívül helyező rendelkezés, amit más jogszabály szankcionál.    

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, 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 rendeletet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

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

 

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, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésben 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. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

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

pontjában a „2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet” kifejezés helyébe a „21/2018. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet” kifejezés lép.  

 

2.§ 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
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„9. § 

(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő elkövetővel 

szemben – kivéve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt magatartás - ötvenezer forintig terjedő 

helyszíni bírság, illetve természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság 

szabható ki.” 

 

3.§ 

Hatályát veszti a Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja, az 5. § (2) bekezdése és a 6. § (1) 

bekezdés a) pontja.   

 

4. § 

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

 

 

Polgár, 2019. április 25.  

 

    

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

   polgármester               jegyző 

 

 

 

6./ napirend 

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

módosítására 

  

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Ez a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata is hasonló 

szempontok alapján történt, mint az előző napirendben tárgyalt. Itt a hatályos jogszabályoknak 

való megfeleltetést próbálták végig vinni. Javasolják módosítani a várakozó helyekre vonatkozó 

szabályozást is, a korábban hatályos rendeletben lehetőséget biztosítottak arra, hogy tartósan 

biztosítanak gépjármű várakozó helyeket. Úgy gondolták, hogy nem életszerű ennek a 

szabályozásnak a megtartása. Továbbiakban pontosítottak hulladékelhelyezésre vonatkozó 

szabályozást is a közterületen.   

 

Molnár János alpolgármester visszaérkezett a terembe.  

 

Béke László  

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  

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

 

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

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottság, valamint Pénzügyi és 

gazdasági bizottság véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el:  önkormányzati 

rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX. 28.) önkormányzatai rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. §  

(2) A rendelet hatálya kiterjed minden használóra, természetes és jogi személyekre.”  

 

2. § 

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

„6. § 

(6) Építési anyag és törmelék elhelyezése miatt közterület-használathoz közterület-használati 

hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.” 

   

3. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép: 

 

4. § 

Hatályát veszti a Rendelet 4. § (3) bekezdés 3. pontja, és a 11. § (7) bekezdés b) pontja.  

 

5. § 

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

 

Polgár, 2019. április 25.  

 

 

 

 

   Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

   polgármester               jegyző 
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1. melléklet a 10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Közterület-használati díjak 

(ÁFA nélkül) 

 

 A. B. 

1. Üzlethomlokzat, portál kirakatszekrény, 

előtető cég – és címtábla, 

ernyőszerkezet, hűtőszekrény 

525 Ft/m2/hó 

2. Árusító és egyéb fülke, pavilonok 525 Ft/m2/nap 

3. Önálló hirdető berendezés  525 Ft/m2/hó 

4. Figyelmeztető, tájékoztató tábla 1.050 Ft/db/hó 

5. Építési munkával kapcsolatos állvány, 

anyag-és törmeléktárolás 

Magánszemély 

20 Ft/m2/nap 

Nem magánszemély: 

125 Ft/m2/nap 

6. Idényjellegű árusítás 420 Ft/m2/nap 

7. Alkalmi- és mozgóárusítás 420 Ft/m2/nap 

8. Vendéglátó-ipari előkert 735 Ft/m2/hó 

9. Árusító automata 1.050 Ft/db/hó 

10. Üzleti szállítás alkalmával rakodás, 

göngyöleg tárolás 

30 Ft/m2/nap 

11. Kiállítás, vásár 525 Ft/m2/nap 

12. Mutatványos tevékenység 210 Ft/m2/nap 

13. Sport- és kulturális rendezvény 

(nyereség érdekeltség) 

105 Ft/m2/nap 

14. Rendezvényhez kapcsolt árusítás 525 Ft/m2/nap 

15. Javító és szolgáltató tevékenység 525 Ft/m2/nap 

16. Kerékpártároló elhelyezése 420 Ft/m2/hó 

17. Szeméttároló helyfoglalási díja 

közületek részére  

630 Ft/db/hó 

18. Felvonulási épület, konténer 1.580 Ft/m2/hó 

19. Zöldfelület  525 Ft/m2/nap 

20. Üzlet előtti árukipakolás 

termékbemutatás céljából 

210 Ft/m2/hó 

21. Vallási jelképek ideiglenes, 

alkalomszerű elhelyezése 

525 Ft/m2/nap 
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7./ napirend 

Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” 

beruházás kapcsán kivitelezési szerződés módosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Fontos beruházás zajlik, mely kapcsán egy kezdeményezés van a határidő módosítására.  

Tájékoztatást adnak hogyan áll a projekt, milyen problémákkal birkóznak meg.  

 

Kissné Barta Piroska  

Elmondja, hogy utoljára a képviselő-testület akkor tájékozódott a nyertes pályázatról amikor 

2018. november 29-én a közbeszerzési eljárást eredményesnek ítélte. Ezt követően december 7-

én megkötésre került a Gold Épker Kft-vel a kivitelezési szerződés. A beruházás értéke 

58.110.779 Ft. Az előkészületek a szerződéskötést követően megkezdődtek. Elő kellett készíteni 

az átköltöztetést és január 7-én munkaterületet biztosították a kivitelezőnek. Jelenleg a piac az 

ideiglenes helyén működik. A munkaterület átadáskor a műszaki ellenőrrel tekintették át a 

dokumentumokat és azt észlelték, hogy a magasépítési engedélyben volt egy kikötés, miszerint a 

Báthory utca építése külön engedélyköteles, ebben kellett intézkedni. A tervezőnek gyorsan 

kellett dolgozni. Ez a 4 db új parkolóhely miatt következett be, azok építése engedélyköteles. A 

tervező március 12-ére készítette el a tervet eddig a kivitelező nem jelentett akadályt, a munkát 

megkezdte. A szociális épületrész szerkezetkész állapotban áll, még a fedett csarnok 135 m2-es 

árusító pavilon rész munkálatai nem igazán látszódnak. Az építőipar ez évi nagymértékű 

elfoglaltsága miatt nehezen haladnak a munkaerő átcsoportosítással, de folyik a kivitelezés.    

A kiviteli tervek átadását követően a Gold Épker Kft. akadályt közölt. A kiviteli terv áttekintését 

követően az önkormányzat benyújtotta engedélyeztetésre a terveket. Az engedélyezési eljárás 

folyik. A kivitelezőnek az egész munkaterületet átadták április 9-én, a nem engedélyköteles 

munkákat is végzik. A szerződésben foglalt határidő 6 hónap, a december 7-ei szerződéskötéstől 

számítottan. 

Az írásos akadályközlésében a kivitelező július 15-ét kérte az új határidő meghatározására az 

egyeztetéseket követően ők július 8-ára tettek javaslatot, azért, mert körülbelül ennyi időt 

jelentett az akadályoztatás, illetve a projekt mérföldkövei is így vannak meghatározva, hogy az 

önkormányzatnak július 15-ig be kellene fejezni az építési beruházást. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

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

 

41/2019. (IV. 25.) sz. határozat 
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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra 

jutásának érdekében” beruházás kapcsán kivitelezési szerződés 

módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1./ A Gold Épker Kft kivitelezési tevékenységében történő 

akadályoztatás miatt a kivitelezési szerződés IV.2. 

bekezdésében meghatározott teljesítés határidőt közös 

megállapodás alapján 2019. július 8-a hétfőre módosítják a 

melléklet szerződés tervezetben meghatározottak szerint. 

 

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

kivitelezési szerződés I. sz. módosítását írja alá.  

 

Határidő: Határidő: 2019. április 25. 

Felelős:  Tóth József polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 

képviseletében: Tóth József polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), 

másrészről Gold Épker Kft. (4090 Polgár, Ipari Park 0277/63 hrsz.) képviseletében Sütő 

Balázs László ügyvezető (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és 

feltételekkel: 

 

Megrendelő adószáma: 15728599-2-09 

számlaszáma:  61200216-11069203 

számlavezető bank neve: Polgári Bank Zrt. 

naplóügyfél-jele (NÜJ): 134041292 

 

Vállalkozó cégjegyzék száma: 09-09-005366 

adószáma: 11555872-2-09 

számlavezető bank neve: Polgári Bank Zrt. 

számlaszáma: 61200216-11010890 

MKIK száma: 34A24553 

NÜJ száma: 430783126 

 

 

I. Előzmények 

 

Szerződő felek között 2018. december 07. napján vállalkozási szerződés jött létre a „A piaci 

terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” című TOP-1.1.3-

15-HB1-2016-00014 azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozóan, melyet közös 

akaratukkal megegyezően 2019. április 26.  napján módosítanak. 

 

II. A szerződés módosítása 

 

Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják: 

 

Eredeti: 

IV.2. Befejezés: 

Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 6 hónap. 

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad. 

 

Módosított: 

IV.2. Befejezés: 

Teljesítés határideje: 2019. július 8. 

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad. 

 

Indokolás: 

A kivitelezés megkezdődött, de csak részleges munkaterületet lehetett adni a kivitelezőnek, 

mivel a közlekedési létesítmények közül 4 db parkoló a tervezett kialakítással építési engedély 

köteles tevékenységek. 

 

Az építési engedélyben ismertetettek alapján is a projektben kivitelezendő közlekedési 

létesítmények közül a Báthory utcán létesítendő 4 db parkoló útépítési engedély köteles  
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tevekénység, mely engedély nem állt a rendelkezésre a közbeszerzési eljárás lezárásakor sem, 

így a 2019. január 7-én megtartott munkaterület átadáson nem kerülhetett átadásra  a projekttel 

érintett  munkaterület  egésze a Kivitelező részére. 

A hatósági engedélyben foglaltak alapján a tervező a hiányzó útépítési engedélyezési terveket 

2019. március 12-re készítette el, mely tervek azonnal átadásra kerültek a Kivitelező részére.  

 

A Kivitelező 2019. március 29-én akadályt közölt az építési kivitelezés kapcsán, mely szerint a 

március 12-én megküldött tervek továbbra sem nyújtanak megfelelő megoldást a járdán 

keletkezett csapadékvíz elvezetésére, mivel a terven szereplő minta-keresztszelvény nem a 

valóságnak megfelelően készült el, illetve kérte a tervek felülvizsgálatát és a vállalkozási 

szerződés teljesítési határidejének módosítását 2019. július 15-re.  

 

A projekt bonyolítása kapcsán 2019. március 21-én az Önkormányzat megkérte a Közlekedési 

Hatóságtól a Polgár, Báthori István utca 1-5. szám előtti közterületen tervezett 4 db párhuzamos 

állású várakozó hely útépítésére vonatkozó engedélyt. 

A projekt előrehaladása érdekében a Megrendelő a Báthory utcai 667. hrsz-ú területet 

munkavégzésre 2019. április 9-án adta át a kivitelezőnek azzal, hogy HB-03/ÚO/00379-4/2019 

számon folyamatban van az útépítési engedély kiadása és a tervek alkalmasak a kivitelezésre. 

A Megrendelő és a Kivitelező közösen megállapodtak abban, hogy a 2019. június 7-i határidő 

2019. július 8-a hétfőre kerül módosításra, így a munkakezdésben történő akadályoztatás 30 

napban került elfogadásra. 

 

Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak, nem határoz meg 

olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési 

eljárásban, a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a módosítás 

a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg és a módosítás a szerződés tárgyát nem 

terjeszti ki. 

 

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és 

hatályban maradnak. 

 

A vállalkozási szerződés a 2019. április 26. napján kelt I. sz. módosítással együtt érvényes. 

 

Felek a szerződésmódosításban foglaltakat közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Polgár, 2019. április 26. 

 

     

   

 

  ______________________   ______________________  

                       Megrendelő                                                                   Vállalkozó 
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8./ napirend 

Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

Tóth József kiegészítése 

Az előző évben benyújtott pályázat, a Kárpát utca felújítására vonatkozóan forráshiány miatt 

elutasításra került. Ezévben újra kiírta a Belügyminisztérium és mivel ennek az útnak a 

rendbetételét szükségesnek tartják, ezért aktualizálják és újra benyújtják. 

 

Béke László 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a határozati javaslatban 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. 

 

42/2019. (IV. 25.) 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 

teljes felújítására. 

 

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

benyújtásához szükséges 7 773 786 Ft önerő fedezetét a 2019. 

évi költségvetés pályázatok előkészítésére elkülönített 

céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

Oláh József képviselő távozott az ülésről. 
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9./napirend 

Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre 
 

Tóth József kiegészítése 

Egy korábban 2016-ban benyújtott támogatási igényről érkezett támogató döntés. Ezt a parkot a 

Kiss Ernő úti gimnázium előtti parkban tervezték több más beavatkozással együtt megvalósítani. 

Erre a pályázatra 2017-ben nem tudtak tovább várni, így saját forrásból - 3 millió Ft- 

megvalósították.  

Ez a támogató értesítés örömet okozott, de egyben problémát is jelent, oda már nem tudják 

létrehozni. Nem szeretnék elengedni ezért keresik az alkalmas helyszínt. Több helyet vizsgálva 

arra jutottak, hogy fogadják a támogatást és úgy látják a Taskó-Szondy utcák által határolt 

területrészre, mely funkcióval nem rendelkező terület indokolt elképzelni, amely további hozzá 

illeszkedő elemekkel bővülhet is.  

 

Struba József 
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Ha erre a területre lesz döntés, arra kérné a képviselő-testület tagjait és a szakmai stábot, a város 

lakóit, hogy legyenek segítségükre és tegyenek ajánlást milyen közösségi funkciókat tudnának 

elképzelni a kondipark mellett, hogy teljes legyen a terület kihasználtsága. A Polgártárs 

következő számában egy felhívást erre megfogalmazhatnak.  

 

Struba József  

Azt javasolja, hogy írjanak ki erre egy pályázatot a lakosság felé a Polgártárson keresztül, illetve 

megkereshetik a civil szervezeteket, közösségeket is, akinek van véleménye és díjazzák a 

pályázat nyertesét. 

 

Tóth József  

Egy ilyen felhívást a szakmai stáb összeállíthat és a képviselő-testület értékelheti.  

 

Hágen József  

Miután eldől a terület funkciója azt tudomásul kell venni, hogy a kiépítésnek lesznek kötelező 

tartalmi elemei. A szabályosság teljesítése, parkolási rendszer, védelmet nyújtó kerítést kell 

felépíteni, közművesíteni kell. Ilyen szempontból ezt számba kell venni, hogy lesznek olyan 

költségei, amiből nem lehet kihátrálni.  

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.        

   

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 
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43/2019. (IV. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre vonatkozó előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 

Program”-ra benyújtott kérelemre hozott támogató döntés alapján az értesítésben 

közölt beruházásnak a településen történő megvalósulását elfogadja, azt 

támogatja. 

 

2. Megállapítja, hogy a kérelemben a beruházás megvalósítására kijelölt ingatlanra 

vonatkozó változások történtek, azon önerőből egy közösségi tér valósult meg.  

 

3. A sportpark helyszínére, a beruházásra alkalmas területként kijelöli a Polgár, 

Taskó utca 354 hrsz-ú beépítetlen területű ingatlant.  

 

4. Az önkormányzat vállalja, hogy az eszközök/felépítmények fenntartását, 

karbantartását, üzemeltetését az öt éves fenntartási időszak végéig ellátja, és 

biztosítja a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, 

illetve az eszközök őrzését a fent említett időszak alatt. 

 

5. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatos 

szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 

szükséges nyilatkozat(ok) és az együttműködési megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2019. április 30. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

10./napirend 

Javaslat a Polgár, 1852/7, 1852/8, 1852/9, 1852/10, 1852/11 hrsz-ú beépítetlen ingatlanok 

hasznosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Önkormányzati terület haszonbérletbe adására vonatkozik az előterjesztés, mely a Vereckei utca 

végén lévő közel 4000 m2 nagyságú terület, telepített gyümölcsfákkal.  

 

Struba József 
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg.        
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

44/2019. (IV. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár, 

1852/7, 1852/8, 1852/9, 1852/10, 1852/11 hrsz-ú beépítetlen ingatlanok 

hasznosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./  A Képviselő-testület haszonbérletbe meghirdeti az alábbi ingatlanokat.  

 

Hrsz. Cím Besorolás Terület 

m2 

1852/7 Vereckei u. 66. beépítetlen terület 0,0816 

1852/8 Vereckei u. 68. beépítetlen terület 0,0816 

1852/9 Vereckei u. 70. beépítetlen terület 0,0816 

1852/10 Vereckei u. 72. beépítetlen terület 0,0816 

1852/11 Vereckei u. 74. beépítetlen terület 0,0882 

 

2. /  A haszonbérlet időtartama 5 év, bérleti díja minimum 10.000 Ft/év.  

 

3./  A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a határozat közzétételére az 

önkormányzat weblapján, 15 nap időtartamra.  

  

4./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hasznosításra a 

legelőnyösebb ajánlatot benyújtó bérlővel kösse meg a haszonbérleti 

szerződést.  

  

 Felelős: Tóth József polgármester 

 Határidő: értelemszerűen,  

       3. pont esetén: 2019. április 26.  

       4. pont esetén: 2019. május 13.  

 

 

11./napirend  

Különfélék 

 

Tóth József  

Zajlanak a május 1-jei BELÁHAPI Fesztivál előkészületei, melyről Bíró István intézményvezető 

adna tájékoztatást. 

 

Bíró István 

Két kulturális programra irányítaná a figyelmet, az egyik Kovács Anikó festő Ízek, színek 

formák című kiállításának megnyitója, melyre április 26-án pénteken 17 órakor kerül sor.  

A másik rendezvény a május 1-jén 13. alkalommal megrendezésre kerülő BELÁHAPI Fesztivál. 

A szabadidő kellemes eltöltésének jegyében a bevált programokkal és versenyekkel várják a 

résztvevőket. Reggel 6 órától horgászverseny, 8 órától főzőverseny, 9 órától kezdődik a futball 
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torna. A szokásoknak megfelelően 10 órakor gyermek horgászverseny és aszfaltrajz verseny. Az 

eredményhirdetésekre 17 órakor kerül sor. A színpadon egész nap kulturális programok lesznek. 

14 órától fellépők Tiszavirág Citerazenekar és Újvári Marika operett énekes, majd a Polgári 

Mazsorett és Táncegyüttes és a Polgári Roma Hagyományőrző Zene és Tánc Egyesület műsorát 

láthatják, illetve a FUKU-DO Sportegyesület karate bemutatója lesz. A nap két sztárvendége 

Kollányi Zsuzsi és Rácz Gergő énekesek. Egész napos családi programot biztosít a Bazsarózsa 

népi játékpark. A Vöröskereszt szervezésében egész nap véradás a Városgondnokság épületében.  

A belépő ára 600 Ft. Várnak mindenkit nagy szeretettel.  

 

 

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

testület ülését bezárta.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


