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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/796-8/2019. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V, 

 

mely készült 2019. július 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 Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

3./ Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

      Előterjesztő: Tóth József polgármester    

 

4./  Beszámoló Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

5./  Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi tevékenységéről  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat a Polgár Városért Alapítvány kérelmének támogatására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./  Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2019. 

évi igénylésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat Polgár város Helyi Építési Szabályzatának 2019. évi I. módosítási 

eljárásának megindítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

érdekében” beruházás megvalósításához szükséges kiegészítő támogatás igénylés 

módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

 

mely készült 2019. július 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  

    Oláh József 

    dr. Faragóné Béres Edit  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

 

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

Bartók Margit, Kissné Barta Piroska irodavezetők, Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető, , 

Peténé Molnár Éva intézményvezetők, dr. Vincze István r. alezredes, Monoki Viktor 

őrsparancsnok, Németh Viktor tű. őrnagy, Béke Gyula ÖTE, Szabó Tiborné a polgárőrség 

vezetője, Sánta József az Idősügyi Tanács képviselője, 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 9 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése 

Az írásos anyag lezártát követően történt eseményekről adna tájékoztatást. Július 18-án 

egyeztető megbeszélésen vett részt a Római Katolikus Egyház parókiáján, ahol az egyház 

vezetői mellett a Települési Értéktár Bizottság, a Polgár Városért Alapítvány és a Polgári 

Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület elnöke volt jelen, két fontos esemény kapcsán. Téma volt az 

augusztus 18-ai Mária szobor átadási ünnepsége, illetve a Kálvária-kápolna 250. évfordulójának 

rendezvénye, ami szeptember 13-án lesz. 

Július 19-én a Virágos Magyarország zsűrije járt Polgáron, megnéztek sok helyszínt és ő úgy 

tapasztalja, hogy megelégedettséggel voltak. 

Július 23-án a megyei vöröskereszt uniós pályázat keretében tartott előadásán vett részt, ahol a 

nők foglalkoztatási helyzete volt a téma. 
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Aktuális dolgok kapcsán elmondja, hogy Polgáron egy más településen is jellemző betegség 

ütötte fel a fejét, ennek kapcsán hivatalos megkereséssel élt a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal felé, hogy adjanak tájékoztatást mit tapasztalnak és kérte a főosztályvezető urat, 

hogy értesítse a városlakókat. Erre megérkezett a válasz, melyből a fontosabb információkat 

közre adták a város honlapján. 

 

A következő téma kapcsán is hivatalos megkereséssel éltek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 

igazgatójához. Felolvassa ezt a levelet:  

„Tisztelt Vezérigazgató Úr!  

Az M3-as autópálya polgári behajtójánál 2006-ban épült meg az M3 Archeopark, a Hajdú-Bihar 

Megyei Önkormányzat beruházásában, mely Magyarország első tájtörténeti és régészeti 

pihenőparkja. Az 5 hektárnyi területű park közel 10 évig fogadta turisztikai programjaival a 

látogatókat, adott helyszínt baráti, közösségi, iskolai rendezvényeknek és esküvőknek. 

Ma ez az értékes létesítmény, gazdag régészeti leleteivel, berendezett házaival, a szabadtéri 

színpaddal, játszótérrel, sportpályával, éttermével nem üzemel, félő, hogy az enyészeté válik.  

A tájházak gyűjteményét sok polgári lakos gyarapította adományával, akik aggódnak az általuk 

felajánlott berendezési tárgyakért, a helytörténeti gyűjteményhez adott személyes értékeikért.   

Az Archeopark frekventált elhelyezkedése következtében többen keresik a polgári 

önkormányzatot – nem ismervén a tulajdonosi viszonyokat – hogy mi lesz az Archeoparkkal, mi a 

tulajdonos szándéka, hogyan lesz működtetve, illetve hasznosítva a park a jövőben.  

Kérem Vezérigazgató Urat, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a létesítmény helyzetéről a 

tulajdonos távlati elképzéseiről.”  

Önmagában ez a levél még nem kapott választ, ami miatt szóba hozta, hogy a sajtóból értesültek 

arról, hogy a jelenlegi tulajdonos egy csomag részeként licitre hirdette meg ezt a parkot, 2,5 

milliárd Ft-ért. A vagyonkezelő ezért a parkért 1,6 milliárd Ft-ot vár. Amit megtudtak, hogy 

licitálni lehet augusztus 2-ig. Ez a történet felkelti a média érdeklődését is. 

Folyamatos figyelték a parkot és az utóbbi 3 évben többször fel kellett hívni a figyelmet a 

kaszálásra. A működés nélküli állapotban az idő vas foga inkább kárt okoz. A sajtó érdeklődése 

arra irányult, hogy mit szól ehhez Polgár. Azt nyilatkozta, hogy a legjobb, ami történni látszik, 

hogy történik valami. Hogy miért kellett ehhez néhány évnek eltelnie? Polgáriként azt mondja, 

hogy a mostani állapottól minden jobb. Az lenne a kívánatos, hogy az eredeti küldetése menjen 

tovább, legyen régészeti értéket bemutató hely, egy élményt adó szabadidőpark. Ez nem tud 

menni úgy, hogy magára hagyva, ki kell termelnie a költségeket, ha kulturális intézmény akkor 

ugyanúgy kellene működnie, mint a szentendrei skanzennek, a nyíregyházi tájháznak vagy 

bármely múzeumnak, ami állami támogatásra jogosult.  

Egy kulturális intézményhez sokat kell hozzátenni, a művelődési központ működéséhez is évente 

45 millió Ft támogatást nyújt az önkormányzat.  

 

Vannak fontos ügyek, amiket vállalnak és teljesíteni akarnak. Eldöntötték, hogy a Kárpát utcán 

felújítják az utat. Megteremtették ennek a feltételeit, és képviselői kérésre az út valamennyi 

használati funkcióját áttekinttették. Felvonult a stáb és megnézték, hogy milyen munkák 

szükségesek. Várható akadályokkal szembesültek, valakik rosszallóan fogadták, hogy ott 

bokrokat, fákat kell kivágni a munka elvégzése érdekében, és ez a médiában csapódott le. Fákat, 

amiket valakik engedély nélkül ültettek. Több utca várja, hogy felújításra kerüljön. Az 

önkormányzat végig járta az utcát, hogy kiderüljön mi is a probléma. Egy pár lakóval beszéltek 

is. Mindenki szeretné az új utat és remélik jobb lesz. Körülbelül 5 olyan ház volt, ahol hozzá 

kellett nyúlni a fákhoz, mert a csapadékvízelveztő rendszert befolyásolja. Mindenki elfogadta 

egy kivétellel, hogy ezt most meg kell tenni. Megfogják építeni a Kárpát utcán az utat, mert a 

döntő többség szeretné. Augusztusban el is készül. Ehhez kéri a lakók megértését, türelmét. 
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Beruházások sorában nagy jelentőségű az augusztus 9-én elinduló szennyvízberuházás, ezen a 

napon lesz a területátadó esemény, péntek 9 órakor a Művelődési Központban, amelynek 

kapcsán minden lényeges információt megkaphatnak.  

A piactérről is kell beszélni, már látják a végét, sok akadályt kellett megoldani a műszaki 

stábnak. Augusztus 8-án műszaki átadás, utána megkezdődhet a használatbavételi eljárás – ami 

10 napot még igénybe vesz - és augusztus 29-én csütörtökön már itt tudja a piac folytatni a 

tevékenységét.  

Az óvodaberuházás jól áll, augusztus 15-ére készen lesz, utána az épület berendezése következik 

az eszközök beszerzésre kerültek és szeptember első hetében megkezdheti a működését. 

Szeptember 6-án 10 órakor átadási ünnepséggel kerül használatbavételre.  

A sportlétesítmény beruházás is a vége felé halad, a hazai csapat a bajnoki fordulót augusztusban 

már az új pályán tudja megtenni.  

Három rövid beavatkozásról szólna még, a Zólyom úti járdaszakasz megépült 65 méternyi 

területen, a Taskó úti szigetről is volt kérdés, azt tudják, hogy az új helyszínt elfogadta a 

támogató és megépül, a funkciót meg tudják oldani.  

Az illegális hulladéklerakót szeptember 30-ig kell felszámolni, zajlanak a munkálatok. Azt az 

igényt próbálják megoldani, tudva, hogy nincs ilyen felhatalmazásuk, hogy hogyan lehetne 

legálisan zöldhulladék komposztálási tevékenységet megindítani önkormányzati szinten.  

Események és rendezvények sorában, augusztus 17-én Sárkányhajó Fesztivál és vámpírok 

éjszakája, augusztus 18-án egyházi esemény, illetve a Mária szobor átadása, augusztus 19-én 18 

órától a szokások Szent István napi ünnepség a város főterén, illetve szeptember 13-án a 

Kálvária kápolna rendezvénye. 

 

dr. Váliné Antal Mária  

Az írásos anyag kiküldését követően megjelent jogszabályokról adna tájékoztatást. Megjelent a 

közneveléssel összefüggő egyes törvények módosítása, változott az óvodáztatással kapcsolatos 

jogszabály, ami több lépcsőben lép majd hatályba. Januártól hatályba lépő rendelkezés, hogy 4 

éves korig adható az óvodás korú gyerekeknek felmentés, ennek szigorú szabályai vannak. 

Változott az iskolai oktatásban a magántanulói jogviszonyra vonatkozó szabályozás. 

A Magyar Közlöny 128. számában jelent meg a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény 

és ehhez kapcsolódva az egyes adótörvények módosítása.  

Minden nap figyelik a köztársasági elnök határozatát, amibe kitűzi a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választását. Ez a mai napig nem történt meg, ezért szükséges lesz 

egy soron kívüli ülés, ahol a helyi választási bizottsági tagokat kell megválasztani.  

 

Tóth József  

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. 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság átruházott hatáskörében tárgyalta a szociális 

előirányzat felhasználását.  

Zárt ülés keretében tárgyalták a települési támogatásokat 37 fő részére rendszeres és eseti 

támogatást ítéltek meg, 3 fő kérelmét kellett elutasítani. 2 fő részére temetési támogatást ítéltek 

meg, 1 fő részére házi segítségnyújtás támogatását, 6 fő részére lakókörnyezet rendbetételét és 

122 fő részére természetbeni támogatást állapítottak meg. 

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

Az Idősügyi Tanács véleményét a napirendi pontnál ismerteti majd, a különféléken belül 

tájékoztatást kaptak az utcák helyzetéről, a kátyúzásról és járdaépítésről, az egyházi iskoláról, az 

Archeoparkról és a városi rendezvényekről.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vincze Attila  

A július 15-ei TOP programegyeztetőről kérne információt, illetve a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok pályázatról kérne pár szót Szabó Tibornétól.   

 

Oláh József  

A 65/2019. (VI.27.) számú határozat arról szól, hogy a „Képviselő-testület határozatában 

494.000 Ft önkormányzati támogatásról döntött a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

részére. A támogatási szerződés megkötése megtörtént, az összeg átutalásra került.” 

A PolgárTársban is megjelent, illetve kint van a tábla a templomkertben, hogy még mindig 

támogatást gyűjtenek. Kérdezi, hogy még nincsen meg a pénz vagy mire van a gyűjtés?  

 

Tóth József  

A júliusi tárgyalás kapcsán minden önkormányzat, akinek nyertes pályázata van egyeztetésre 

kapott időpontot a Magyar Államkincstárhoz. Itt a legfontosabb szereplő a Magyar 

Államkincstár, az Irányító Hatóság, a megyei önkormányzat vezetése volt jelen és arra irányult 

az egyeztetés, hogy értékeljék hogyan állnak az eredeti menetrendhez képest a projektek, azért, 

mert december 31-ig minél többet el kellene elszámolni. Arról tudtak tájékoztatást adni, hogy 

egy pályázat kivételével menetrend szerint haladnak a történések. Amelyikben még egyeztetés 

kell a kerékpárút pályázat. Minden partner arra törekszik, hogy a projektek megvalósításra 

kerüljenek. Van egy N+3 szabály, hogy a támogatási szerződés megkötésének időpontjától 

számítva 3 éven belül el kell számolni a kapott támogatással. A kerékpárútnál ezt figyelembe 

véve 2020. június 2-ig be kellene fejezni. Ebben megkapták a feloldást nincs időkényszer. Nem 

lenne ellenükre, ha decemberig minél előrébb lenne a projekt.  

A közbeszerzési eljárás kapujában állnak, amelyben azt mondják, hogy mivel nyílt eljárás, 

aminek szigorú időrendi pályája van, ha a döntést meghozza a képviselő-testület a legjobb 

forgatókönyv szerint is 3-4 hónap múlva kerül a közbeszerzési eljárás zárásra. Azt látják, hogy a 

talán november, december tájékán.  

Az elnyert forrásokhoz képest, mivel 2016-ban kerültek összerakásra a pályázatok, mindenkinél 

jelentkezik többletforrásigény, ún. ráemelés, amit 15%-ig egyszerű eljárásban lehet, 30%-ig 

pedig egy bonyolultabb eljárásban. Az egyiknek 3-4 hét az átfutási ideje, a másiknak 4 hónap, de 

éljenek ezzel a 30%-kal mert és ebben van egy kedvező lehetőség, hogy nem az építési 

beruházás költségéhez kell számolni, hanem a megítélt támogatáshoz. Erről tárgyaltak július 15-

én.   

 

Szabó Tiborné  

Június 28-án Gödöllőre utaztak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázat 

eredményhirdetésére, ahová magukkal vittek 2 ifjú roma polgárőrt is. Polgármester úr 

megtartotta a bemutatót és az eredményhirdetésen dobogós helyezést értek el. Nagyon örültek, 

mert nem számítottak rá, és nagyon büszkék erre a díjra. Köszöni dr. Vincze István r. 

alezredesnek, hogy a támogató nyilatkozatot kiadta, ezzel ő is támogatta a pályázatot és Léka 

Gyuláné előadónak, aki segítette a benyújtást. Szép volt a rendezvény a gyerekek nagyon 

örültek.  
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Tóth József  

A szobor rekonstrukció 1,6 millió Ft-ba kerül, ezen költség kiegészítéshez adott támogatást a 

testület. Ehhez képest vannak további költségek, tábla, alapozás, szállítási költség, rendezvény 

melyek költsége nincs benne, ezért összegben többre van szükség, még gyűlnek a forintok, és az 

ehhez felmerülő költség közadakozásból létre fog jönni. 

 

Vélemény, javaslat 

 

Oláh József  

Az útfelújítással kapcsolatban ő javasolta, hogy kapcsolódjon hozzá a csapadékvízelvezető 

rendszer kiépítése a Kárpát utcán, mivel mély fekvésű terület. Annak idején közös lakossági 

erővel megépült az útalap, akkor kötelezettséget is vállaltak, hogy az önkormányzat feladata lesz 

a karbantartás. Most, hogy eljött az ideje a felújításnak az akkori kötelezettségvállalás érvényes. 

El kell dönteni, hogy melyik a fontosabb a csapadékvízelvezetés, ami védi az út állapotát vagy a 

fa, ami oda került ültetésre. Az út műszaki állapota indokolja a felújítást, ezzel értékesebbé válik 

az ott élők ingatlana is. Komoly pénzösszeg ráfordításával olyan út készül, ami az ottani 

körülményeknek megfelel, kéri, hogy a lakosok is támogassák ezt, hisz nem kérnek tőlük 

hozzájárulást. 1981-ben magánerőből építették az utat és kétkezű munkával járultak hozzá.  

 

Molnár János  

Polgármester igen részletesen szólt a két ülés között történt eseményekről. A nyár folyamán 

többféle sportágban világversenyeket rendeznek, és van két olyan polgári ifjú, aki a 

közelmúltban világversenyen vett részt. Horváth Kitti a lovassportág egyik szakágában saját 

korosztályában 12. helyen végzett a svájci világbajnokságon. Illetve Béke Kornél, aki a 23 év 

alattiak versenyében Európa bajnokságon bronzérmet szerzett kajak egyesben 1000 méteren.  

Számára kedvesek ezek az eredmények, hisz hozzánk kötődnek, további szép sikereket kívánnak 

nekik.  

 

Tóth József 

Valóban 30 évvel ezelőtt azokra a lehetőségre kellett alapozni az önkormányzati munkát, amik 

éppen voltak, önerővel ahogy akkor lehetőség volt. Ma már ezt a megoldást az idő túlhaladta. 

Ma már szakszerű, műszaki tartalommal, nem a lakosokat terhelve kell megoldani. Az akkori 

időszakban ilyen módon tették jól a dolgokat, ma már másképp kell. Amikre utaltak, a mostani 

problémák arra vezethetők vissza, hogy nem sikerült karbantartani.  

 

Kissné Barta Piroska  

A pályázat az útfelújításra vonatkozik, de csak akkor maradhat hosszútávon jól karbantartva egy 

út, ha a csapadékvízelveztő rendszer is fel van újítva. Mikor benyújtották a pályázatot látták, 

hogy komoly felújításra szorul. A Városgondnokság elkezdte a csapadékvízelvezető árkok 

tisztítását, meg is találták az átvezetett bevezető csatornát, amelyet most kell feltárni. Anno 

mikor 25-30 éve elkészült a lakosok tartották csak karban nagyobb felújítás nem volt, benőtte a 

gaz a föld és egyes kapubejáróknál nem kerültek beépítésre az átvezetők, megállt a víz, 

felfagyást okozott, 3-4 helyen alap megerősítést is kell végezni.  

Szintezést követően a járda és a padka között jobban meg lehet oldani a csapadékvíz elvezetés 

kialakítást. E nélkül nem érdemes megvalósítani. A Városgondnokság két héten belül elvégzi a 

karbantartást és a kivitelező felvonul az útfelújításra.  

 

Tóth József  

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

javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

70/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 

polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági elnökök 

tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

2./ napirend 

Beszámoló Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy munkatervben szereplő napirendi pontot tárgyalnak. A bizottságok már 

véleményezték és sok kérdés elhangzott, kéri kapitányság vezető urat, hogy a kiegészítésében 

ezekre is térjen ki.  

 

dr. Vincze István r. alezredes  

Elmondja, hogy a 2018-as évről szól a beszámoló. Hasonlóan a korábbi évek metodikájához nem 

csak az aktuális évet tartalmazza, hanem egy 9 éves időszakot ölel fel.  

Célkitűzés volt, hogy a lakosság közbiztonságérzet tekintetében romlást ne érezzen. Fontos volt, 

hogy csökkenjenek a bűncselekmények számai. Összeségében sikerült teljesíteni a feladatot.  

Csökkent a kiemelten kezelt bűncselekmények száma, a lopások és lakásbetörések száma is. A 

közlekedésbiztonsági helyzet is javult. Ha számokról akarnak beszélni, akkor azt lehet mondani, 

hogy az eddigi tendenciák igazak, a javulás minden tekintetben arányaiban nagyobb mértékű, a 

tavalyi évben 100 db alá szorult a regisztrált bűncselekmények száma.  

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában emelkedés van a kapitányság egészén, 

viszont Polgáron csökkent (25%-kal). A közterületi kamerák szerepe jó, segítségükre vannak. 

Megnőtt az ittasan elkövetett balesetek száma 38-ról 60-ra.  

Amit még fontosnak tart a garázdaság és a testisértés, amit szórakozó helyek környékén 

tapasztaltak, ebben van tapasztalás alacsony szintre sikerült csökkenteni. 4 évvel ezelőtt a 

lopások száma magasabb volt, mint most az összes bűncselekmények száma. 

A tulajdon elleni szabálysértés kisebb súlyú, ebben sem törik meg a tendencia, mérséklődés volt 

33 db a bűncselekmények száma. Ami nem volt sikerágazat a közlekedésbiztonság, ketten 

meghaltak a területen, és aggasztó az ittasan okozott balesetek száma is. Polgár tekintetében 

nincs változás. A belső összetétel romlott, többen sérültek meg a balesetekben. A kétkeréken 

közlekedők biztonsága kapcsán magas a kerékpárral történt közlekedési balesetek száma, magas 

okozóként is az arányuk.  

2019. I. félévben a pozitív tendenciákat, amiket említett nem borítja fel, Polgáron magasabb 

javulás mértékű közbiztonsági helyzet javulás van. Negatív folyamat, hogy már 3-an meghaltak 

az úton, 4 éve nem volt ennyi halott. Nem megnyugtató a kerékpárosok részvétele, 7 balesetet 

okoztak az idén és 6-ot ittasan. A KRESZ megengedi, hogy kerékpárral alkoholfogyasztás után 

is lehet közlekedni, viszont amennyiben balesetet okoznak a statisztikát rontják, az elektromos 

kerékpárokra ez már nem igaz, az már bűncselekmény. Volt olyan személyi sérüléses baleset, 

amiben két kerékpáros ütközött. Következetesen kell fellépni és szankcionálásokat alkalmazni.  
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Az eredmények, amiket sikerült elérni nem csak a rendőrség érdeme, sok szereplőnek van hozzá 

köze. Megköszi az önkormányzatnak, hogy szívén viseli a közbiztonságot, illetve a civil 

szerveződéseknek, oktatási intézményeknek, akik ehhez hozzá tudnak tenni. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a 

módosítással, hogy a 2. pont: A bizottság a rendőrség 2018. évben végzett tevékenységét 

elismeri és köszönetét fejezi ki a munkájukért.   

 

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

 

Sánta József  

A Polgári Idősügyi Tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vincze Attila  

Kérdezi, hogy az önkormányzat által hozott intézkedés a nyitvatartás szabályozására milyen 

befolyással volt a jó eredményekre?  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Van-e kimutatás az ittasan balesetet okozók koráról? Véleménye szerint szükséges lenne egy 

sebességkorlátozó táblát kihelyezni a városból kivezető 35-ös útra a becsatlakozás elé, ezt már 

egyszer kérték, csak elutasították. Kérdezi, hogy milyen indokokkal? A legjobb egy körforgalom 

lenne, de nyilván ez költséges.   

 

Oláh József  

Mindig téma a városon belüli sebességnek a meghatározása, gyakorlása, elsősorban a motorosok 

és fiatalkorúak tekintetében. Kérdezi, hogy az elmúlt időszakban volt-e traffipax bevetve?  

Az állományi létszámmal kapcsolatban érinti-e az őrsöt létszámcsökkenés?  

A 14. oldalon olvasott az illegális migrációról. Kérdezi, hogy ez hogyan kapcsolódik a 

rendőrkapitányság munkájához?  

 

dr. Vincze István  

Az önkormányzati intézkedésnek mindenképp kell, hogy szerepe legyen, különösen ebben a két 

bűncselekmény kategóriába, soha nem volt még ilyen kevés garázdaság és testi sértés, mint a 

tavalyi évben. Jó döntés volt a rendelet megalkotása és jótékony hatás van a közbiztonságra.  

Az ittasan balesetet okozók életkorára nincs statisztika, nem lehet azt mondani, hogy életkori 

sajátosság, elég széles skálát átfog. 

A sebességkorlátozó tábla tekintetében, erre jogköre az útkezelőnek van, a rendőrségnek 

hatásköre nincs. A körforgalom kapcsán volt már ott bejárás és ők javasolták is. 

A traffipaxot napi 13 órát üzemeltetik, azt, hogy hol mérnek a közlekedésbiztonsági helyzet és az 

igények határozzák meg, megvannak műszaki feltétek, hogy lehet mérni. Megtörtént a városban 

is a pontok felmérése, az egyiken nem tudják bevetni, a másik helyen lesz mérés.  

A személyzeti helyzet kapcsán elmondja, hogy teljes feltöltöttséggel dolgoznak. Lesz távozó 

kolléga, de ez kezelhető, az intézkedést megtették.  

Az illegális migrációs feladatok kapcsán ez összetett feladatrendszer, Magyarország teljes 

rendőrállománya részt vesz. Korábban jártak a déli határszakaszra szolgálatot teljesíteni, ez már 

kisebb arányú. Kiépültek a műszaki biztonsági rendszerek, de ha mégis bejut valaki, akkor a 

kiszűrés és az eljárás alá vonásuk a rendőrség feladata. 
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Vélemény, javaslat  

 

Oláh József  

Nem hallgathatják el, hogy a rendőrkapitányság ilyen szintű kedvező statisztika mutatói 

megnyugtatók minden tekintetben, a lakosság részéről sem tapasztalt elégedetlenséget. Fontos a 

lakosság közhangulata és elégedettsége, mely erősödik. Ezért javasolta a bizottsági ülésen is, 

hogy ismerjék el a munkájukat.  

 

Struba József  

A tegnapi bizottsági ülésen hosszan tárgyalták a napirendet ez azt bizonyítja, hogy volt sok 

kérdés, vélemény. Összességében az anyag tartalmas, a rendőrkapitányság területén rendben 

mennek a dolgok, ezt bizonyítják a statisztikai adatok is.  Jó eredményeket, jó csapattal lehet 

elérni. Az eredményeket önmagában is nehéz megtartani, de ha olyan körülmények vannak, mint 

a személycserék, akkor még nehezebb. Ez a fluktuációs probléma ne szakítsa meg az eredményt, 

Polgárnak szüksége van a szakszerű munkára, amit eddig megszoktak. Sok dologról volt még 

szó, akár a közbiztonsági háló működéséről. Köszönettel veszik a munkát, amit az elmúlt 

időszakban végeztek.   

 

Tóth József  

Amiről beszélnek a közbiztonság területe, stratégia kérdés a város vezetésének célkitűzései 

területén. A közterületen tapasztalható rendezettség, nyugalom fontos cél volt és a jövőben is a 

stratégiai célok között lesz. Amit elértek biztos nem a véletlen műve, olyan partneri kapcsolat, 

együttműködés eredménye, amiben nagy szerepe van az állami szervezetnek, aki támaszkodik a 

közösségi szervezetekre is. A közbiztonsági háló működését fontosnak tartja, melynek tagja a 

mezei őrszolgálat is, együtt is teljesítenek szolgálatot. A belterületre, a közterület-felügyelő 

munkájára is figyelnek, jobban ki kell használni a településőri munka megszervezését, a 

kamerarendszer fejlesztését is tervezik. Van egy közlekedés kockázati pont az elkerülő és polgári 

kivezető út. A közlekedési hatóságoknak nem az az álláspontja, mint a lakosságnak. Az 

önkormányzaton nem múlik, ezt folyamatosan képviselni fogja, nem kellene megvárni egy újabb 

balesetet, a következő ciklus tennivalói között fogják ezt firtatni. 

 

dr. Vincze István  

Megköszöni mindenkinek az elismerő hozzászólást, valóban szép eredményeket sikerült elérniük 

és ezeket meg kell tartani.  

 

Tóth József  

A határozati javaslat módosítására vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra miszerint a 2. pont: 

A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a rendőrség 2018. évben végzett tevékenységéért és 

egyben megköszöni munkájukat. 

 

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

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban 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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71/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta Polgár 

város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és 

az alábbi döntést hozta: 

 

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

rendőrségi beszámolót elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a rendőrség 2018. évben 

végzett tevékenységéért és egyben megköszöni munkájukat. 

     

Határidő: 2019. július 25. 

    Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

3./ napirend 

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

 

Szabó Tiborné kiegészítése 

A Polgári Polgárőr Egyesült létszáma elérte a 72 főt, ebből 51 fő aktív, 21 ifjú és az ifjak között 

12 fő roma ifjú polgárőr van. Elmondja, hogy az egyesületen belül kialakítottak egy ifjú roma 

polgárőr csoportot.  

Jól együtt működnek a rendőrséggel, rendszeresen járnak közös szolgálatba. Arra törekednek, 

hogy jó polgárőröket tudjanak kinevelni, a lakosság biztonságérzetét növelni akarják. Megemlíti, 

hogy fontos az, hogy van egy polgárőr iroda, ahol a lakosok felkereshetik őket. Elmondják, hogy 

mi a probléma és ha rendőrségi intézkedést kíván akkor csak átszólnak és közösen beszélik meg 

a problémát. Nagyon jól együttműködnek a helyi rendőrőrssel, megvan a bizalom. Továbbra is 

arra fognak törekedni, hogy a lakosság bizalmát elnyerve végezzék a munkát.  

Köszöni a segítséget a lakosságnak, a vállalkozásoknak és az önkormányzatnak, akik anyagi 

támogatással is hozzájárulnak az egyesület működéséhez.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a 

módosítással, hogy a 2. pont: A bizottság a Polgári Polgárőr Egyesület 2018. évi munkáját 

elismeri és az országos elismeréshez gratulál.  

 

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

bizottság elismerését fejezi ki az elvégzett munkáért.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József  

Milyen létszám látogat be naponta az irodába, milyen ügyekkel keresik a polgárőrséget?  

 

Szabó Tiborné  

Amikor bejön egy lakos, mert tapasztal valamit, akkor ők megsegítik, hogy a polgárőrséget vagy 

rendőrséget érintő ügy. Vannak olyan lakosok, akik észrevesznek egy idegent bejönnek, hogy 

nézzenek utána vagy ha valaki elhagyja a pénztárcáját szólnak, behozzák. Olyan eset is volt, 

hogy meg kellett figyelni valamit.  
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Vélemény, javaslat  

 

Struba József  

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az a munka, amit a polgárőrség vezetője végez elismerést 

érdemel. Mikor évente egy alkalommal megállapítják a támogatási összeget, akkor ez az összeg 

a polgárőrség tekintetében jó helyre kerül és ha lehet akkor többet kellene erre fordítani. Azon 

túl a szokványos feladatokat is ellátják, olyan dolgokkal is foglalkoznak, ami számára meglepő. 

Ismeretterjesztő előadások, kulturális munka, morális kérdések kezelése, a roma fiatalok 

felkarolása, nevelése, rendezvények biztosítása. Odafigyelnek a lakosságra, azt gondolja, hogy 

az a munka, amit végeznek az minden elismerést megérdemel, ehhez kíván a jövőben is jó 

egészséget és további jó munkát.  

 

Tóth József  

A Gödöllőn megélt pillanat különleges volt mikor az önkormányzati vezetők jelenlétében a 

polgárőr pályázatokról beszéltek. Az országban több ezer egyesület működik. Ami a mi 

egyesületünkben különleges volt, hogy ez a tevekénység, amit csinálnak, több mint egy 

szokványos tevekénység, az országban kevés ifjú szervezet van és nálunk van az első roma 

polgárőr csoport.  

 

A határozati javaslat módosítására vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra miszerint a 2. pont: 

A Képviselő-testület az egyesület 2018. évében végzett munkáját megköszöni és az országos 

elismeréshez gratulációját fejezi ki.   

 

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

 

 

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

 

72/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Polgárőr Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület az egyesület 2018. évében végzett 

munkáját megköszöni és az országos elismeréshez 

gratulációját fejezi ki.   

 

Határidő: 2019. július 25. 

Felelős: Tóth József polgármester 
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4./ napirend 

Beszámoló Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről 

 

Németh Viktor tű. őrnagy kiegészítése 

Megtették a beszámolást a 2018-as évről. Ez az időszak is hasonló volt a megelőző 

időszakokhoz. A beszámoló jól tükrözi milyen feladatokat hajtottak végre. 33 település van a 

működési területükön, közel 65 ezer lakossal. Tiszaújváros Tűzoltó Parancsnoksága megtett 

mindent annak érdekében, hogy Polgár város is ezt a biztonságot érezze. Igyekeztek úgy 

dolgozni, hogy azt ne érzékeljék. A beszámoló tartalmazza, hogy 2018. évben a tűzoltó 

parancsnokság gyarapodott 3 gépjármű fecskendővel (Rába R16-os) 2 db található 

Tiszaújvárosban, 1 pedig Mezőcsáton. Ebben az időszakban egy 32 méter munkamagasságú 

gépjárművük is volt, melyet felváltott egy 42 méter munkamagasságú gép, ami a 

Tiszaújvárosban lévő 19 középmagas épülethez megfelelő. A tűzoltó parancsnokság szakmai 

felügyelete alá tartozik 3 önkéntes tűzoltó egyesület Mezőcsát, Tiszadob és Polgár egyesülete. A 

szakmai felügyelet mellett folyamatosan segítik az ő munkájukat. Pályázati anyagok 

elkészítésében segítséget nyújtanak, illetve a szakfelszerelések vizsgálatában. Az egyesület jól 

működik, minden évben beszámolót tartanak. Mindig szívesen jönnek ide. Az oszlopos tagok 

mellett találkoznak fiatalokkal is. A tegnapi bizottsági ülésen is beszéltek arról, hogy sok olyan 

rendezvény van a városban, ahol háttérmunkát lát el az önkéntes tűzoltó egyesület.  

A hatósági feladatok ellátásánál Hajdúnánás Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékes, a 

mentő tűzvédelem pedig a Tiszaújvárosi Parancsnoksághoz tartozik. Úgy gondolja, hogy a 

célként kitűzött feladatok teljesültek, a 2019-es évre is hasonló célokat tűztek ki.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a 

módosítással, hogy a 2. pont: A bizottság a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

2018. évi tűzvédelmi tevékenységét elismeri és köszönetét fejezi ki a munkájukért. 

 

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

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Struba József  

A bizottsági ülésen két fontos területről szóltak, az egyik az a tevékenység, amit végez a 

tűzoltóság, a másik, hogy hogyan kapcsolódik ehhez az önkéntes tűzoltó egyesület. Az első 

kérdésnél tisztázódott, hogy a beavatkozó munka Tiszaújvároshoz tartozik. Láthatóvá vált, hogy 

mit jelent Tiszaújváros közelsége, amellett, hogy sok polgári embernek munkát ad a testvérváros, 

ebben a dologban nagyon komoly biztonságérzetet is jelent. Amit biztosítanak, az mindenképp 

elismerést érdemel.  

Az önkéntes tűzoltó egyesület munkájával kapcsolatban, hozzájárulnak a biztonságérzethez és 

sok más mellett akkor mikor a képviselő-testület megszavazza a támogatási összeget akkor ez azt 

is jelenti, hogy elismeri a munkát, amit végeznek. Az a munka, ami a rendezvények biztosítását 

illeti, a hagyományőrzésen túl, ha nem volnának ezt a tiszaújvárosi tűzoltó parancsnokságnak 

kellene biztosítani, esetenként komoly összegért vagy nem tudnák biztosítani a megjelenést mert 

egy hirtelen esethez el kellene menni. Az önkéntes egyesület ehhez ad segítséget. Köszönet a 

tűzoltó parancsnokságnak és köszönet a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek. 
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Vincze Attila   

Megköszöni a parancsnoknak, hogy ilyen részletes beszámolót készített és ezáltal a gyakorlati 

munkát is megismertette az olvasókkal és nem csak a törvényi kötelemnek tett eleget.  

 

Németh Viktor 

Teljesen új szemléletmód jött 2019. év elején, a főigazgatói értekezlet hatására megváltozott a 

beszámolók rendje, nagyobb látásmódot kell biztosítani az önkormányzatoknak.   

Elmondja, hogy a Tűzoltó Parancsnokság az idén ünnepelte a 60. évfordulóját, ezt megelőzte egy 

egész napos rendezvény és ezzel párhuzamosan volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tűzoltó 

Nap. Ide meghívták a működési területük vezetőit, és mindenki betekintést nyerhetett a szervezet 

életébe.  

Az önkéntes tűzoltó egyesület fontos az ő szempontjukból, ha egy rendezvényen kell részt venni, 

ők nem tudják 100%-osan biztosítani, mert ha éles tűzesethez kell menni akkor védtelen marad a 

rendezvény, viszont az önkéntes tűzoltó egyesület ezt tudja biztosítani.   

A magasból mentő jármű kapcsán elmondja, hogy a polgári Ipari Parkban is számos csarnok van, 

ahol ezt az eszközt tudják alkalmazni. 

 

Tóth József  

A határozati javaslat módosítására vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra miszerint a 2. pont: 

A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi 

tevékenységéért elismerését fejezi ki és egyben megköszöni munkájukat. 

 

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

 

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

 

73/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Polgár 

város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 

szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót 

elfogadja. 

    

2./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó- 

parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéért elismerését 

fejezi ki és egyben megköszöni munkájukat. 

 

Határidő: 2019. július 25. 

    Felelős: Tóth József polgármester 

 

Szünet  
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5./ napirend 

Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi tevékenységéről 

 

Ferenczné Fajta Mária kiegészítése 

A bizottság a törvényi előírásnak megfelelően állítja össze félévente a beszámolóját, hogy  

milyen döntések születtek és milyen módon végzik a munkát.  

Az I. félévben egy javaslat érkezett „Sebestyén Ferenc: Polgár múltja és jelene 1–7 részes 

videosorozat” települési értéktárba való felvételére. Az ő indíttatása tiszteltre méltó, hogy olyan 

anyagot próbált az utókornak hagyni, ami Polgár helytörténetében kimagasló.  

Törvényi kötelezettség a nyilvánosság biztosítása, így a dokumentumokat nyilvánossá kell tenni, 

és ezen anyagoknak a letöltését is biztosítani kell, ez szerkesztés alatt áll. A polgar.hu 

weboldalon az Értéktár menüpontban megtalálható lesz majd.  

Az idén lesz a Kálvária Kápolna 250. évfordulója, mely alkalomból rendezvényt szerveznek 

2019. szeptember 13-án 17 órától. Két fontos programelem az imakönyv kiállítás és egy 

hangverseny. Már egész szép imakönyv gyűjtemény van, melyeket augusztus 31-ig fogadnak.  

 

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, javaslat  

 

Oláh József  

Bíztatással és elismeréssel tud szólni az eddigi munkáról. Nem kis feladat ennek az összefogása, 

az értékek rögzítése lelkiismeretes munkát igényel. Ezek olyan dokumentumok, amiből az utókor 

majd meg tudja ismerni ezt az időszakot. 

 

Vincze Attila  

Van az interneten egy cikk Polgár Kálvária címszó alatt. „A legenda szerint a város közepén 

elhelyezkedő, korábban temetőként működő több hektárnyi területű kálváriadombot az 1873. évi 

kolerajárvány megszűnésének emlékére, fogadalomból építették meg. A Kálvária domb további 

együttesét képezi a térben hatásosan elhelyezett 14 stáció melynek fülkéit kívülről vasöntvények 

díszítik, belülről öntöttvás dombormű található a keresztút ábrázolásával melyek pontosan 

felidézik a Bibliában leírt jeleneteket. Még a stációk után 1874-ben építik meg a siralomvölgyet 

és Golgota három keresztjét is. A stációkat később 1969-ben, majd 1994-ben újítják fel.” 

 

Ferenczné Fajta Mária  

Magát a Kálvária-dombot 100 évvel később a kolera járvány idején építették meg, de a kápolnát 

1769-ben. Utána később a pestis járvány idején épült a Kálvária domb.  

 

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 
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   74/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 

Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

         Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

6./ napirend 

Javaslat a Polgár Városért Alapítvány kérelmének támogatására 

 

Tóth József kiegészítése 

Az alapítványi kérelmek a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak, szükséges 200 e Ft a 

likviditási helyzeten való átsegítésre, hogy el tudjanak számolni. 

 

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, 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

75/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár Városért Alapítvány kérelmének támogatására irányuló javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az alapítvány kérését támogatja, a Polgár Városért 

Alapítvány részére 200.000,-Ft összegű visszatérítendő támogatást 

biztosít. 

 

2. A Képviselő-testület a támogatás visszafizetését a Leader pályázaton 

nyert összeg elszámolását követően, legkésőbb 2019. október 31.-i 

időpontban határozza meg. 
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 

előirányzat módosítás átvezetéséről a soron következő költségvetési 

rendelet módosításkor.  

 

Határidő: értelemszerűen  

    Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

7./ napirend 

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2019. évi 

igénylésére 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy folytatnák az előző évek sikeres gyakorlatát, a szociális támogatások 

finanszírozásához támaszt kapva.  

 

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, 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

76/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 

önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2019. évi igény 

benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 

L. törvény 3. számú melléklet I. 10. pontja alapján támogatási 

igényt nyújt be az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” 

keretében rendkívüli szociális támogatás igénylésére a 2019. évi 

kifizetésekhez.  

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős : Tóth József polgármester 
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8./ napirend 

Javaslat Polgár város Helyi Építési Szabályzatának 2019. évi I. módosítási eljárásának 

megindítására 

 

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, 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

77/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár 

város Helyi Építési Szabályzatának 2019. évi I. módosítási eljárásának megindítására 

vonatkozó előterjesztést és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVII. törvény 6. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva dönt az alábbiak 

szerint: 

 

1. Kövér Zsolt és Kövérné Görömbei Anita Polgár, Somogyi u. 29. szám alatti 

lakosok kérelmére, a benyújtott telepítési tanulmánytervben foglaltak szerint - 

Polgár Petőfi- Jókai - Mátyás utcák által határolt tömb „Lk-2” jelű építési övezetre 

előírt legalább 4,5 méteres legkisebb épületmagasság érték csökkentését - a 

rendezési terv módosítását határozza el. 

 

2. A tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat 

településrendezési szerződést kíván kötni a kérelmezővel, a településrendezési 

eszközök megvalósítását eredményező tervezési díj a kérelmező részére történő 

teljes áthárítása mellett bruttó 200. 000, Ft összegben. 

 

3. Képviselő-testület a főépítész kezdeményezésére vonatkozó rendelet 

felülvizsgálatát határozza el, mely módosításhoz szükséges bruttó 300.000, Ft 

tervezési költség forrását az általános tartalékból biztosítja.  

 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítások kidolgozásához szükséges 

munkák elkészítéséről a kérelmezők költségére gondoskodjon. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a 

Képviselő-testület döntéséről, illetve a településrendezési szerződést a döntésnek 

megfelelően készítse elő. 
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 Felelős: Tóth József polgármester 

 Határidő: 2019. augusztus 31. - településrendezési szerződés megkötése 

 2019. augusztus 31. - településrendezési eszközök módosítása véleményezési 

eljárásának megindítása 

 

 

9./ napirend 

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

beruházás megvalósításához szükséges kiegészítő támogatás igénylés módosítására 

 

 

Csépányiné Bartók Margit kiegészítése 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén elhangzott módosításokat átvezették. 

A határozati javaslatban pontosítás miszerint „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi 

termelők piacra jutásának érdekében” elnevezésű projektre vonatkozó 15%-os 

költségnövekménynek megfelelően 10.496.931, - Ft összegben a kiegészítő támogatás igénylése 

érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Tóth József  

Ez a kormányrendelet, amely lehetőséget ad a ráemelésre, további forrásszerzési lehetőség nyújt, 

ezért a márciusi határozatot módosítanák.  

 

Vincze Attila  

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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

 

78/2019. (VII. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

„A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra 

jutásának érdekében” beruházás megvalósításához szükséges 

kiegészítő támogatás igénylés módosítására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a 125/2018. (XI. 29.) sz. határozat 6. 

pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 számú, „A piaci terület 

felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának 

érdekében” elnevezésű projektre vonatkozó 15 %-os 
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költségnövekménynek megfelelően, 10.496.931, - Ft 

összegű kiegészítő támogatás igénylése érdekében a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

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

testület ülését bezárta és zárt ülés keretében folytatták a munkát.  

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


