Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
1/2016. (I. 28.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.

2/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
2016. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, melyet az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadott.
Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31.
Felelős: polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
3/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta.
1./

A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ
és Könyvtár Szervezeti és Működés Szabályzatának
módosítását az előterjesztésben foglalt módosításokkal
jóváhagyja.

2./

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy
a módosítások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Radics Zoltánné intézményvezető
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
4/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és a
Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
Együttműködési Megállapodást
az
előterjesztés
mellékletében foglaltak alapján fogadja el.

Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
értelem szerint

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
5/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hajdúnánás-Folyás, Tiszagyulaháza-Újtikos
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Polgár
Város Önkormányzata között létrejövő megállapodásra
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület jóváhagyja a Hajdúnánás-Folyás,
Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás és Polgár Város Önkormányzata
közötti megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.

6/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a ”Javaslat Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt.-vel kötendő bérleti üzemeltetési szerződés
elfogadására” vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Képviselő testület az előterjesztés mellékleteként csatolt
bérleti-üzemeltetési szerződés módosításával egyetért.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérletiüzemeltetési szerződés módosítás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. február 1.
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
7/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város víziközműveire vonatkozó
gördülő fejlesztési terv elfogadására” vonatkozó előterjesztést, és
az alábbi határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. által elkészített Polgár város
víziközműveinek 2016-2030 évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési tervét elfogadja.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Polgár város víziközműveinek 2016-2030 évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési tervet ellenőrzés céljából
megküldje a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalnak.

Határidő:
Felelős:

2016. január 31.
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
8/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta Polgár Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot.

2./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szabályzat
7. pontja szerinti megismerési záradékban foglaltakról
gondoskodjon.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
9/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a ” Javaslat a Fonyódligeti üdülő 8/200 tulajdoni
hányadának megvásárlására” vonatkozó előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozza:
1./

A Képviselő testület a Fonyódligeti üdülő (8642 Fonyód,
Berzsenyi u. 4., 10084 hrsz.) 8/200 tulajdoni hányadát
1.880.000,- Ft + Áfa vételáron a vételi szándékát
fenntartja.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a döntésről tájékoztassa a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságot.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-1/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.

10/2016. (I. 28.) sz. határozat
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
-

2./

Javaslat termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának
megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
-

Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
„taggyűlés tartás nélküli” döntéshozatalára
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-1/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-1/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
11/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat termőföld adás-vételi szerződés
jóváhagyásának
megtagadásával
kapcsolatos
kifogás
elbírálására” vonatkozó előterjesztést és a határozathozatalt
felfüggeszti, és kéri a Polgármesteri Hivatalt a Földhivataltól való
tájékoztatás beszerzésére.
Határidő: azonnal, illetve következő testületi ülés
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-1/2016.
Ki vonat
a 2016. január 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
12/2016. (I. 28.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
„taggyűlés tartás nélküli” döntéshozatalára vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület az előterjesztett ügyek kapcsán nem
ért egyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. taggyűlés tartása nélküli határozathozatallal.

2./

A Képviselő-testület javasolja a taggyűlés társasági
szerződés szerinti összehívását.

3./

A Képviselő-testület nem ért egyet a csomagban szavazás
módszerével, azzal a szavazólap formátummal, mely
szerint a három határozati javaslat pontokról együttesen
lehet szavazni.

4./

A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a három
határozati javaslat pontról külön-külön lehessen szavazni.

5./

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
meghozott döntésről tájékoztassa a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t.
Határidő: 2016. január 29. 12.00 óra
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.

13/2016. (II. 18.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
14/2016. ( II. 18.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a 2016. évi városi rendezvénytervre” vonatkozó előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a 2016. évi városi rendezvénytervet az
előterjesztés melléklete szerint támogatja és jóváhagyja.

2./

A Képviselő-testület a 2016. évi városi rendezvényterv megvalósításához
szükséges
önkormányzati
támogatást
15.000.000.- Ft összegben, az Ady Endre Művelődési Központ
és Könyvtár tárgyévi költségvetésében biztosítja.

3./

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy
a 2016. évi városi rendezvénytervben és annak költségében, a
változtatás jogát csak a rendelkezésre álló költségek keretén belül
teheti meg.

4./

A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: 2016. évben értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Radics Zoltánné intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.

15/2016 (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a Városgondnokság létszámigényének
jóváhagyására” előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület 1 üres álláshely betöltését
engedélyezi, valamint 1 fő konyhai kisegítő munkakör
visszaállításához hozzájárulását adja, ennek megfelelően
a Városgondnokság 2015. év záró létszámát 57 főben
állapítja meg.

Felelős: Tóth József polgármester
Hágen József intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
16/2016. (II. 18.) sz. határozat
1.

A Képviselő-testület Csibi Lajos 4224 Bodaszőlő, Csonka Torony u. 8. szám alatti
lakost, 2016. február 19. napjával mezőgazdasági szakmai vezetővé kinevezi. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. A próbaidő időtartama 3
hónapban kerül meghatározásra.

2.

Az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódó illetmény megállapítása: a Kjt. 61. § f)
pontja alapján „ „F” fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget
igazoló oklevélhez kötött munkakör.”-re 2. fizetési fokozatba a vonatkozó
jogszabályok szerint történik.
A Képviselő-testület a havi illetményét a következők szerint állapítja meg:
F fizetési osztály, 2. fizetési fokozathoz tartozó
126.270 Ft
garantált illetmény összege:
Kerekítés összege:
30 Ft
Összesen kerekítve:
126.300 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: Kjt 66 §
157.700 Ft
(7) – (8) bek. alapján
Illetmény összesen:
280.000 Ft

3.

A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére az
intézmény technikai feladatainak ellátásához 1 fő közalkalmazott munkavállaló
alkalmazását hagyja jóvá 2016. augusztus 1-jétől kezdődően, így az intézmény
létszáma 7 főről 8 főre növekedik.

4.

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2016. február 19.
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.

17/2016. (II.18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat az Integrált Településfejlesztési
Stratégia elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a 2015-2020 évekre vonatkozó Integrált
Településfejlesztési Stratégiát elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
18/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi
munkatervének jóváhagyására” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület az 1. sz., valamint a 2. sz. mellékletben
foglaltak alapján elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ
és Könyvtár 2016. évi munkatervét.

Határidő: 2016. évben folyamatos
Felelős: Radics Zoltánné intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
19/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti, a Napsugár Óvoda Bölcsőde alapító okiratának
módosító okiratát elfogadja.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete
szerinti, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen
határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
20/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő-testület az előterjesztés 3. számú melléklete
szerinti, a Polgári Szociális Központ alapító okiratának
módosító okiratát elfogadja.
2./ A Képviselő-testület az előterjesztés 4. számú melléklete
szerinti, a Polgári Szociális Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen
határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
21/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület az előterjesztés 5. számú melléklete
szerinti, a Városgondnokság alapító okiratának módosító
okiratát elfogadja.

2./

A Képviselő-testület az előterjesztés 6. számú melléklete
szerinti, a Városgondnokság módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja.

3./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen
határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére
küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
22/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatainak
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti
és Működési Szabályzatát az előterjesztés 1. sz melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.

2./

A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy
gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzatban a
változások átvezetéséről.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Icsu Ferencné intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
23/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatainak
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Polgári Szociális Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát az előterjesztés 2. sz melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

2./

A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy
gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzatban a
változások átvezetéséről.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Tóth Árpádné intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
24/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat intézményei Szervezeti és Működési Szabályzatainak
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Városgondnokság Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés 3. sz melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2./

A Képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy
gondoskodjon a Szervezeti és Működési Szabályzatban a
változások átvezetéséről.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Hágen József intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
25/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári
CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön
szerződés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Polgári CSEMETE Szociális
Szövetkezettel kötött haszonkölcsön szerződést.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
26/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet
alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Polgári CSEMETE Szociális
Szövetkezet alapszabályának III. 2.16. pontja módosítását az
alábbiak szerint:
„Az Igazgatóság tagja:
név: Kókai Gyula
lakcím: 4090 Polgár, Árpád u. 10/A
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
közgyűlés által elfogadott alapszabály aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett
jegyzőkönyvből.
27/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a polgármester 2016. évi szabadság ütemezési
tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyta Tóth József polgármester 2016.
évi szabadság ütemezési tervét.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.

28/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
1./

Javaslat termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának
megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírálására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-2/2016.
Ki vonat
a 2016. február 18-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
29/2016. (II. 18.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat termőföld adás-vételi szerződés
jóváhagyásának
megtagadásával
kapcsolatos
kifogás
elbírálására” vonatkozó előterjesztés és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület a Vígh Barnabás 3580 Tiszaújváros,
Örösi u. 96. sz. alatti lakos által benyújtott kifogást a 2004.
évi CXL. törvény 102. § (3) bekezdés b) pontjára hivatkozva
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

30/2016. (III. 17.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

31/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2015.
évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:
1./

A közfoglalkoztatás 2015. évi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2./
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a közfoglalkoztatás irányításában és
szervezésében résztvevők felé.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.
Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
32/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város
Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyja „Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi
közbeszerzési tervét” az 1. sz. melléklet szerint. Felkéri a
Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv
közzétételéről a város honlapján.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Közbeszerzési terv
Ajánlatkérő
székhelye:
beszerzés éve:

neve:
Polgár Város Önkormányzata
4090 Polgár, Barankovics tér 5.
2016.

Megnevezés

Tervezett eljárás
típusa

A beszerzés
tervezett kezdete

--nemzeti eljárásrend,
nyílt eljárás

--2016.
szeptember

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Építési beruházások
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
Polgár vasútállomás és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
megyehatár között kerékpárút létesítése
Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó
beszerzések
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó
beszerzések
Árubeszerzések
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó
beszerzések
Szolgáltatás beszerzések
Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó
beszerzések

A 2016. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 32/2016. (III. 17.) sz. határozatával
jóváhagyta.

Polgár, 2016. március 17.

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
33/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a civil és
sportszervezetek 2015. évi tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1.

A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat
elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek
vezetőit az elszámolás ellenőrzése során feltárt
hiányosságok megszüntetésére, illetve az érintett
szervezetnél az elszámolás benyújtására.

Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016.március 31.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

34/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat uniós
pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztatót az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat uniós pályázati
lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja és az abban
foglaltakat tovább gondolásra alkalmasnak tartja.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: folyamatos

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

Polgári Polgármesteri Hivatal

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

35/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgár és
Tiszaújváros közötti kerékpárút megvalósításához szükséges döntésekre” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a
TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című
felhívásra.
2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kerékpárút hálózat
tervezett nyomvonalát, az ahhoz tartozó tanulmánytervvel együtt.
3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Polgár és
Tiszaújváros települések között, a kerékpárút megépítésével kapcsolatos
együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre, és felhatalmazza a polgármestert
ennek aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.
Polgári Polgármesteri Hivatal

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
36/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város
helyi közúthálózat forgalmi rend felülvizsgálatára” vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy Polgár város helyi
közúthálózatának forgalmi rend felülvizsgálatához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
37/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúnánási Járási
Hivatal üzemeltetéséhez létrejött üzemeltetési megállapodás módosítására vonatkozó
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező,
a Polgár Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal között megkötendő, a Hajdúnánási Járási Hivatalra
vonatkozó üzemeltetési megállapodást és annak 1. sz. mellékletét.
2. A Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó
megállapodás 9. sz. mellékletét képező leltár aktualizálása az 1.
pontban foglaltakkal egyidelűleg indokolt.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosítás aláírására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.
Polgári Polgármesteri Hivatal

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
38/2016. (III. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján
megtárgyalta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1./
A 4090 Polgár, Bessenyei u. 4 - 5. szám alatti székhellyel működő Napsugár Óvoda
és Bölcsőde gyermeklétszáma a 2015/2016-os nevelési évben 249 fő. Az intézménybe a
jegyzői nyilvántartás alapján 39 fő hátrányos helyzetű és 48 fő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek jár.
2./
A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárát, Polgár
város közigazgatási területében határozza meg.
3./
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a KIR
rendszeren keresztül az Oktatási Hivatalt értesítse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
39/2016. (III.17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatására” elnevezésű előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1./
A Képviselő-testület nem fogadta el a Gorkíj fasor és az Úttörő utcák átnevezésére
vonatkozó javaslatot.
2./
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatalt.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-3/2016.
Ki vonat
a 2016. március 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
40/2016. (III.17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat
„Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárás(ok)
lebonyolítására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat elfogadására” vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” beruházás
megvalósítása érdekében az előterjesztés melléklete szerinti
Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja és felkéri a
polgármestert annak aláírására.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

47/2016. (IV. 28.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

48/2016. (IV. 28.) sz. határozat
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a település egészségügyi alapellátásáról szóló
tájékoztatót és azt elfogadta.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
49/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Borók Levente
háziorvos rendelési idő módosítására irányuló kérelmét és alábbi döntést hozta:
1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Borók Levente kérelmét támogatja,
és 2016. május 1. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak szerint:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Péntek

13.00 – 16.00
8.00 – 11.00
15.00 – 18.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00 (páros hét)
15.00 – 18.00 (páratlan hét)

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg.
Határidő. 2016. április 30.
Felelős: polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

50/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0140. sz. háziorvosi
praxis betöltésének kérdését és az alábbi döntést hozta:
1./
Polgár Város Önkormányzata felhívja a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező pályázati felhívást jelentesse meg az Egészségügyi Közlönyben, az Országos
Alapellátási Intézet honlapján, valamint a helyben szokásos módon.
Határidő: 2016. május 1.
Felelős: polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
háziorvosi praxis betöltésére
Ellátandó település: Polgár település
Ellátandó lakosságszám: 1400 fő
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Polgár Város
Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló – többször módosított –
10/2004.(III.31.) rendelete alapján – a 0140. számú háziorvosi körzetének felnőtt háziorvos,
vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.
A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján
történik.
A feladatellátás helye: Polgári Járóbeteg Szakellátó Intézet háziorvosi rendelője 4090 Polgár,
Hősök u. 1. (Hajdú-Bihar megye)
- Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
- A körzetben az asszisztencia megoldott.
- A rendelő egy újonnan épített heti 200 szakorvosi órával működő épületben van, fiatal,
ambíciózus munkatársakkal.
- Az intézményben minden szakrendelés működik.
- A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható.
Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
2. büntetlen előélet
3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
4. MOK tagsági igazolvány
5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
1.részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, amely
tartalmazza a szakmai gyakorlatot
2.orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati
példányai,
3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati
anyagot megismerhessék,
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz
szükséges feltételeket teljesíti,

9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
A munkakör betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal. Nyertes pályázóval a képviselőtestület
határozatlan
idejű
feladat-ellátási
szerződést
köt.
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Polgár város
Önkormányzata címére 4090 Polgár, Barankovics tér 5. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi
pályázat”
A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor
eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Tóth József polgármestertől az 52/573-512
telefonszámon.

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
51/2016. (IV. 28.) sz. határozat
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte és megtárgyalta az egészségügyi alapellátást
végző vállalkozó háziorvosok kérelmét és úgy határoz, hogy
2017. január 01. napjától egy évre iparűzési adómentességet
biztosít az egészségügyi alapellátást és védőnői
tevékenységet végző vállalkozók számára, ezzel is elismerve
és támogatva a lakosság egészségügyi ellátásában végzett
munkájukat.
2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri
a jegyzőt a rendelet-módosítás előkészítésére.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: folyamatos

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
52/2016. (IV. 28.) sz. határozata
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi belső
ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót és az alábbi
határozatot hozta:
1./
A Képviselő-testület a 2015. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés
tapasztalatairól szóló beszámolót jóváhagyja és felhívja az önkormányzat által támogatott
szervezetek vezetőit a jelentésben foglalt megállapítások, javaslatok alapján arra, hogy a
jövőben törekedjenek a hiányosságok kiküszöbölésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
támogatott szervezetek vezetői
Radics Zoltánné intézményvezető
Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető Városgondnokság

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
53/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar nemzeti érékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.tv. 3. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján megtárgyalta a „ Javaslat települési értéktár létrehozására” tárgyú napirendi pontot és
az alábbi határozatot hozta:
1./
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értékek azonosítása,
a helyi értéket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő
kapcsolattartás érdekében települési értéktárat kíván létrehozni.
2./
A képviselő-testület a Polgári Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi
személyt választja:
Ferenczné Fajta Mária, Olajos Istvánné, Polonkai Gábor, Puskás János, Tóth Józsefné.
3./

5

A képviselő-testület a bizottság elnökének Ferenczné Fajta Máriát választja.
A bizottság megbízatását az önkormányzati ciklus végéig állapítja meg.

4./
A Képviselő-testület a Polgári Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Szabályzatát az előterjesztés II. sz. mellékletében foglaltak alapján fogadja el.

Működési

5./
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a HajdúBihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét, valamint a Hungarikum Bizottságot.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. május 15.
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester
……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
54/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Fentartható Fejlődés Helyi Programjának
elfogadására (LOCAL AGENDA 21)” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1./
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Fentartható Fejlődés Helyi Programját (LOCAL
AGENDA 21) elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
55/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Termál- Egészségipari
Klaszter Egyesületből történő kilépésre irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1./
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Polgár Város Önkormányzata TermálEgészségipari Klaszter Egyesületi tagságát 2016. május 1-i időponttal megszünteti.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
56/2016. (VI. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a UPC
Magyarország Kft. hálózatfejlesztés elvi hozzájárulásához” szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1./
A Képviselő-testület a UPC Magyarország Kft. (1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.)
Polgár város közigazgatási területén tervezett optikai hálózatfejlesztési beruházás
megvalósítását elviekben támogatja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
57/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására, továbbá a két önkormányzat közötti
Együttműködési Megállapodás módosítására” irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmét támogatja, a Polgár, Hősök útja 23. szám alatti ingatlan
bérleti díjának fedezeteként 2016. évre vonatkozóan 128.000 Ft
összegű támogatást biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat
átcsoportosításáról a soron következő rendelet-módosításkor
gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást
az előterjesztés 2. sz. Mellékletében foglaltak alapján fogadja el.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

58/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári CSEMETE
Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
3. A Képviselő-testület elfogadja a Polgári CSEMETE Szociális
Szövetkezet alapszabályának III. 2.16. pontja módosítását az
alábbiak szerint:
„Az Igazgatóság tagja:
név: Mecsei Dezső
születési hely és idő: Hajdúböszörmény, 1966. 05. 28.
anyja születési neve: Tóth Mária
lakcím: 4090 Polgár, Bacsó u. 33. sz.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
közgyűlés által elfogadott alapszabály aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
59/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 7,5 tonnás
súlykorlátozó tábla kihelyezése a Gorkij fasor utcára” elnevezésű előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Polgár, Gorkij fasor utca teljes hosszára vonatkozóan 7,5
tonnás súlykorlátozás, „kivéve közszolgáltatók” kiegészítő táblával kerüljön bevezetésre, ezért
felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a táblák kihelyezéséről.
Határidő: 2016. május 1.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
60/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár,
Lehel u. 97. szám alatti, 3230 hrsz-ú kivett lakóház, udvar helyzetének rendezésére” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 4090 Polgár, Lehel u.
97. szám alatt található, 3230 hrsz-on nyilvántartott 730 m2
alapterületű, kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 1/1
arányú tulajdonjogát Polgár Város Önkormányzattól Raduly
János és Raduly Jánosné ½- ½ tulajdoni arányban
megszerezzék, és ezen tény a földhivatali nyilvántartásban is
átvezetésre kerüljön.
2. A Raduly János és Raduly Jánosné tulajdonát képező 4090
Polgár, Veres P. utca 14. szám alatti, 2511/2 hrsz-ú
tehermentes ingatlan tulajdonjogát a tulajdonosok a Lehel u.
97. szám alatti ingatlanért cserébe Polgár Város
Önkormányzatának átengedik.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

kiv. hit.
Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
61/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár,
0701/6 hrsz.-ú kivett gazdasági épület és udvar megvásárlására” vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
2. A Képviselő-testület a Polgár, 0701/6 hrsz-ú ingatlant bruttó
9.450 e Ft összegért megvásárolja. Az ingatlan vételárából
8.000 e Ft fedezetét a mezőgazdasági startmunka
mintaprogram keretében jóváhagyott támogatásból, a további
1.450 e Ft-ot a 2016. évi költségvetés a közfoglalkoztatási
pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére
biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
62/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár,
Nagyváradi u. 24. szám alatti, 2129 hrsz-ú kivett beépített terület értékesítésére” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Nagyváradi u. 24. szám
alatt található 2129 hrsz-on nyilvántartott 1080 m2
alapterületű, kivett beépített területet értékesíti Kiss István és
Kiss Istvánné 4090 Polgár, Nagyváradi u. 24. szám alatti
lakosok részére, 246.890,- Ft vételáron.
2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
63/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a
„Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel konzorciumi együttműködési megállapodás
megkötésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és tisztítási, a
hulladékgazdálkodási
és
az
ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII.19.)
Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív program keretében a
szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása
érdekében az előterjesztés melléklete szerinti Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

64/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Önkormányzati
tulajdonban lévő külterületi ingatlanok vadászati jogának meghatalmazására” szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében
felsorolt önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok
(30,6149 ha) vadászati jogával az Újtikosi Béke
Vadásztársaságot (4096 Újtikos, Fő u. 23.) hatalmazza meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

65/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Önkormányzati
tulajdonban lévő külterületi ingatlanok vadászati jogának meghatalmazására” szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében
felsorolt önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok
(169,2298 ha) vadászati jogával a Polgármente
Vadásztársaságot (4090 Polgár, Bacsó u. 33.) hatalmazza
meg.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testület zár ülésén felvett jegyzőkönyvből.
66/2016. (IV. 28.) sz. határozat
1./
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
- Települési támogatás iránti fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
2./
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alapján az alábbi
napirendeket zárt ülésen tárgyalja:
Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara FOBIR09399-4/2016. sz. állásfoglalás ellen benyújtott kifogás
elbírálására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
-

Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara FOBIR15101-4/2016. sz. állásfoglalása ellen benyújtott kifogás
elbírálására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
-

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testület zár ülésén felvett jegyzőkönyvből.

67/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Istvánné (szül.: Szabó Mária,
Polgár, 1964.09.23., anyja neve: Zelei Mária) Polgár, Taskó u. 93. szám alatti lakos települési
támogatás ügyében előterjesztett fellebbezését
elutasítja.
A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület
határozatának felülvizsgálatára, annak kézhezvételét követő 30 napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással kérelmet terjeszthet elő a Debreceni Járásbíróságon. A pert az Önkormányzat
ellen kell indítani. A keresetlevelet 3 példányban kell benyújtani. A bírósági eljárás a bíróság
döntése alapján illetékköteles.
INDOKOLÁS
Farkas Istvánné Polgár, Taskó u. 93. szám alatti lakos 2015. december 22-én azzal a kéréssel
fordult az Önkormányzathoz, hogy részére települési támogatást állapítson meg. Ennek
előzménye, hogy előző, november hónapban is ezzel a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
melyet a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság átruházott hatáskörben hozott döntésével
pozitívan bírált el, részére rendkívüli élethelyzetére tekintettel – nem rendelkezik jövedelemmel
- 10.000.-Ft települési támogatást állapított meg, melyet 2015. december 21. napján fizetett ki
számára.
Ezen a napon – 2015. december 22. - kettő kérelem érkezett részéről, egyik települési átmeneti
segély, a másik átmeneti támogatásra irányult. Mivel 2015. évben már a bizottság nem
ülésezett, így a 2016. januári bizottsági ülésre terveztük előkészíteni a kérelmét. Időközben
tudomásunkra jutott, hogy Farkas Istvánné 2016. január 07-én külföldre távozott munkavállalás
céljából, ezért az eljárást megszüntettük. Az eljárást megszüntető végzést a kézbesítő nem tudta
számára kézbesíteni, mivel Farkas Istvánné külföldön tartózkodik.
2016. február 19-én a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala
illetékességből áttett részünkre egy kérelmet, melyben meghatalmazással Farkas Istvánné lánya
szintén települési támogatást kérelmezett édesanyja részére, 2016. február 8-án a Hajdúnánási
Járási Hivatalnál. Megjegyezni kívánom, hogy nevezett meghatalmazással rendelkezik, de
ennek ellenére az édesanyja nevét írta alá kérelmezőként. Ezek után Farkas Istvánné részére
2016. február 29-ére idézést bocsátottunk ki, hogy meggyőződjünk arról itthon tartózkodik-e
valójában.

Az idézésre lánya jött, aki elmondta, hogy édesanyja 2016. január 07-én külföldre távozott.
Tájékoztattuk, hogy édesanyja 2015. december 21-én 10.000.-Ft települési támogatásban
részesült ,és mivel tudomásunk van róla, hogy külföldön tartózkodik, részére az önkormányzat
nem ítél meg támogatást, mivel távollétében nem állapítható meg rendkívüli élethelyzete, a
kérelmét végzéssel megszüntetjük.
A végzés kézhezvételét követően Farkas Istvánné lánya, Belhouariné Farkas Beatrix az
édesanyja által adott meghatalmazással ismételten megkereste a Kormányhivatalt, hogy
vizsgálják meg az ügyet, mert az édesanyjának járnának a támogatások. A Kormányhivatal
illetékességből ismét áttette a megkeresést, melyet a Képviselő-testület fellebbezésként kezelt,
így a 2016. április 28-án megtartott ülésén megtárgyalt és elutasított azzal, hogy mivel
kérelmező tartósan külföldre távozott, és nem állapítható meg a rendkívüli élethelyzet
fennállása, így részére támogatást nem állapít meg.
Döntésem a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §án, valamint a Képviselő-testület 67/2016. (IV.27.) számú határozatában foglaltakon alapul. A
bírósági eljárás illetékét a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése
állapította meg.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testület zár ülésén felvett jegyzőkönyvből.
68/2016. (IV. 28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Agrár,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar megyei elnökségének a Polgár,
025/28 hrsz-on nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés
jóváhagyására vonatkozó, 2016. február 26-án kelt állásfoglalását, valamint Tanyi Szilárd
(3586 Sajóörös, Jókai u. 29.) és Juhász Gábor (4090 Polgár, Petőfi u. 9. fsz/3.) az állásfoglalás
ellen benyújtott, 2016. március 22-én kelt kifogását és a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a FOBIR-09399-4/2016. iktatószámú, NAK-NY-101 azonosítószámú
állásfoglalásra vonatkozóan beérkezett kifogások elutasítását tartalmazó határozat
tervezetet nem fogadja el.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással, a közléstől számított 30 napon belül, a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) részére címzett, de Polgár
Város Önkormányzat Polgármesterénél (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 3 példányban
benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adandó keresetlevélben lehet kérni.
Indokolás
Tanyi Szilárd (3586 Sajóörös, Jókai u. 29.) és Juhász Gábor (4090 Polgár, Petőfi u. 9. fsz/3.) a
Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei
elnökségének a Polgár, 025/28 helyrajziszámon nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának
átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására vonatkozó 2016. január 21-én kelt állásfoglalása
ellen kifogást nyújtott be Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.
A mező- és erődgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2)
bekezdése alapján „a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha
annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a
kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület
döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági
igazgatási szervvel.

A Képviselő-testület 2016. április 28-án tartott zárt ülésén a mellékletet képező határozati
javaslatot nem fogadta el. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 47. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a javaslat elfogadásához az
egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen lévő önkormányzati képviselők több mint a
felének igen szavazata szükséges. A szavazatok megoszlása miatt a képviselő-testület a
javaslatot nem fogadta el, a fentiek figyelembe vételével azt elutasította.
Indoklásként elhangzott, hogy a törvény nem korrekt, ehhez az ügyhöz a képviselő-testületnek
nincs köze. Nem értik a sorrend kialakításának okát, azt a Kamara állásfoglalása nem
tartalmazza. A vevő dolgozókat foglalkoztat, már használta az érintett földterületet és jelentős
állatállománya van.
A képviselő-testület hatásköre a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatásra a 2004. évi CXL. törvény 100. § (2)
bekezdése alapján került sor.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.) Tanyi Szilárd (3586 Sajóörös,
Jókai u. 29.) és Juhász Gábor (4090 Polgár, Petőfi u. 9. fsz/3.) kifogást benyújtók, valamint a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.)
részére történő megküldéséről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-5/2016.
Ki vonat
a 2016. április 28-án megtartott képviselő-testület zár ülésén felvett jegyzőkönyvből.
69/2016. (IV.28.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Agrár,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar megyei elnökségének a Polgár,
0268/25 hrsz-on nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés
jóváhagyására vonatkozó, 2016. március 31-én kelt állásfoglalását, valamint Ferenczi Zoltánné
(3580 Tiszaújváros, Sarolta u. 18.) az állásfoglalás ellen benyújtott, 2016. április 17-én kelt
kifogását, és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
103/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alábbi döntést hozza:
A képviselő-testület Ferenczi Zoltánné Tiszaújváros Sarolta u. 18. sz. alatti lakos kifogását
elutasítja.
A Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar megyei
elnökségének FOBIR-15101-4/2016. iktatószámú, NAK-Ny-101 azonosítójú állásfoglalását,
helybenhagyja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A Polgár Város Önkormányzat Képviselőtestületének a földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló határozata, mint
közbenső érdemi döntés ellen bírósági felülvizsgálat vehető igénybe. A keresetlevelet
jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, a
felülvizsgálni kért határozat közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott
küldeményként postára adni. A keresetlevelet a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bírósághoz (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címezve, Polgár Város Önkormányzat Jegyzőjéhez
(4090 Polgár, Barankovics tér 5.) kell benyújtani 3 példányban.
Indokolás
Ferenczi Zoltánné (3580 Tiszaújváros, Sarolta u. 18.) a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei elnökségének a Polgár, 0268/25 helyrajziszámon
nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyására
vonatkozó 2016. március 31-én kelt állásfoglalása ellen kifogást nyújtott be Polgár Város
Önkormányzat Képviselő-testületéhez.
A mező- és erődgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2)
bekezdése alapján „a képviselő-testület megváltoztatja a kifogással érintett állásfoglalást, ha
annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a megsértésével került sor, egyébként a
kifogást elutasítja. Az elkésett kifogást a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület
döntését jegyző útján közli a helyi földbizottsággal, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági
igazgatási szervvel.
A Képviselő-testület a beérkezett kifogást mind tartalmi, mind formai szempontból
megvizsgálta. Megállapította, hogy az a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.
évi CCXII. törvény 103/A. (1) bekezdésében meghatározott határidőben érkezett.
Ferenczi Zoltánné kifogásában arra hivatkozik, hogy több szempontból is elővásárlási joga van
Károlyi Attilával szemben, akit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fenti számú
állásfoglalásában támogat a 0268/25. hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonú föld adásvételében.
Kifogásában leírja, hogy „Az említett földterületet illetően elővásárlási jogom van több okból
kifolyólag is Károlyi Attilával szemben. A fent nevezett nem rendelkezett tulajdonjoggal a
0268/25 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonú föld esetében, míg én igen. Mindezeket a
mellékelt tulajdoni lap hiteles másolata is bizonyítja. ………… Továbbá elővásárlási
jogosultságomat a földforgalmi törvény 18. § (3) bekezdése is megalapozza, földműves
tulajdonostárs vagyok. Az üzemközpont címe Polgár. Az ingatlanban tulajdonrésszel
rendelkezem.”
A mezőgazdasági igazgatási szerv eljárása során megállapítást nyert, hogy az elfogadó
jognyilatkozat nem tartalmazza a Fétv. 13. § (1) bekezdésében foglalt adatai közül az ad)
pontot, az állampolgárságot. Ezért a Földforgalmi törvény 23. § (1) bekezdés c) pont ca)
alpontjában meghatározott megtagadási ok állt fent. Mivel az adásvételi szerződésre érkezett
elfogadó nyilatkozat nem felelt meg a Földforgalmi törvény előírásainak, ezért nem készült az
elővásárlási jogosultak rangsorát tartalmazó jegyzék.
A Földforgalmi törvény 103/A. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület megváltoztatja
a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a
megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja.
A döntés meghozatalára a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvény 68. § (5) bekezdése, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése, a jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdés d) pontjának
da) alpontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdés
alapján került sor.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatásra a 2004. évi CXL. törvény 100. § (2)
bekezdése alapján került sor.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Magyar Agrár,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1., Oláh
László (4090 Polgár, Iskola u. 1.sz) és Oláh Sándor (4031 Debrecen, Gyepűsor u. 23. sz.) alatti
lakosok, mint eladók, Ferenczi Zoltánné (3580 Tiszaújváros, Sarolta u. 18. ) mint kifogást
benyújtó, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 4024
Debrecen, Kossuth u. 12-14.) részére történő megküldéséről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-8/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
70/2016. (V. 19.) sz. határozat
1./
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb
eseményekről szóló polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági
elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-8/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
71/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgári Polgármesteri Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
1./

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

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-8/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
72/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített
éves értékelést megtárgyalta, és elfogadja.
Felhívja a jegyzőt, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának az
előírt tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással küldje meg.
Felelős:
Határidő:

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

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-8/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
73/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat Polgár Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatára” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

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

2./

Felhívja a jegyző figyelmét, hogy Polgár Város Helyi
Esélyegyenlőségi
Programját az 1., 2. sz. mellékletben
szereplő adatokkal 2016. június 30 -ig egészítse ki.

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Határidő: 2016. június 30.
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-8/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
74/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgár, Lehel u. 82. szám alatti, 3226 hrsz-ú
ingatlan átvételére vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Korona Kredit Zrt. által
ingyenesen felajánlott, Polgár, Lehel u. 82. szám alatti, 3226 hrszú ingatlant átveszi önkormányzati tulajdonba.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
értelemszerűen
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-8/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
75/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a „TOP-1.2.1-15. pályázati felhívás
támogatási kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és
a TOP-1.2.1-15. A Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhíváshoz
kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:
1./

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

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

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-8/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
76/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó pályázat benyújtására” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” kiírt pályázat c) pontja alapján a Mátyás és
Kolozsvári utcák szakaszos felújítására.
2.) A Képviselő-testület a c) pontra vonatkozó pályázat
benyújtásához szükséges 4 411 765 Ft önerő fedezetét a 2016.
évi fejlesztési pályázatok előkészítésére elkülönített
céltartalékból biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2016. június 2.
Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-9/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
77/2016. (V. 19.) sz. határozat
1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2)
bekezdése alapján az alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja:
-

Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara FOBIR09399-4/2016. sz. állásfoglalás ellen benyújtott kifogás
elbírálására
Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
-

Vételi ajánlat az egykori Városháza, Polgár, Barankovics
tér 1. sz. alatti (volt Tarka-barka) ingatlanra
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-9/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
78/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Agrár,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar megyei elnökségének a Polgár,
025/28 hrsz-on nyilvántartott földrészlet tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés
jóváhagyására vonatkozó, 2016. február 26-án kelt állásfoglalását, valamint Tanyi Szilárd
(3586 Sajóörös, Jókai u. 29.) és Juhász Gábor (4090 Polgár, Petőfi u. 9. fsz/3.) az állásfoglalás
ellen benyújtott, 2016. március 22-én kelt kifogását és a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a FOBIR-09399-4/2016. iktatószámú, NAK-NY-101 azonosítószámú
állásfoglalásra vonatkozóan beérkezett kifogásokat elutasítja.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát
jogszabálysértésre hivatkozással, a közléstől számított 30 napon belül, a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) részére címzett, de Polgár
Város Önkormányzat Polgármesterénél (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 3 példányban
benyújtandó, vagy ajánlott küldeményként postára adandó keresetlevélben lehet kérni.
Indokolás
A Képviselő-testület 2016. április 28-án tartott zárt ülésén a fenti tárgyban előterjesztett
határozati javaslatot nem fogadta el. Új döntést a kifogás elbírálására nem hozott.
Tanyi Szilárd 3586 Sajóörös, Jókai u. 29. szám alatti lakos 2015. november 19. napján adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelmet nyújtott be
hivatalunkhoz. A kérelemhez mellékelt adás-vételi szerződés kifüggesztése elektronikusan,
illetve papíralapon is megtörtént 2015. november 20. és 2016. január 19. között. A kifüggesztés
ideje alatt az elővásárlásra jogosultak részéről 1 db nyilatkozat érkezett, melyet a lejárati idő
után a záradékolt adás-vételi szerződésekkel és egyéb mellékletekkel együtt hatósági
jóváhagyás céljából megküldött a Polgármesteri Hivatal a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztályához.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII törvény (a
továbbiakban: Földforgalmi törvény) 103/A. § (1) alapján a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének állásfoglalását a
települési önkormányzat jegyzője annak kézhezvételét követő 3 napon belül a települési
önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös önkormányzati hivatal esetében a közös

önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti, illetve az érintett személyeknek
közvetlenül postai úton tértivevényes levélben is megküldi.
Az állásfoglalás ellen - 5 napon belül - az eladó, a vevő, illetve a határidőben elfogadó
nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési önkormányzat
képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás benyújtásáról és annak
időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet, jelen esetben
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályát.
A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el. A képviselő-testület a
döntését jegyző útján közli a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Megyei Elnökségével, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igazgatási szervvel.
Fenti számú ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának
FOBIR-09399-4/2016. számú állásfoglalása 2016. március 5-től 2016. március 11-ig
kifüggesztésre került, valamint az érintett személyek közvetlenül postai úton, tértivevényes
levélben is megkapták.
Tanyi Szilárd 3586 Sajóörös, Jókai u. 29. szám alatti lakos, mint tulajdonos, és Juhász Gábor
4090 Polgár, Petőfi u. 9. fsz/3. szám alatti lakos, mint elővásárlásra jogosult vevő, a 649-4/2016.
számra való hivatkozással a törvényes határidőn belül kifogást terjesztettek elő a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei Elnökségének FOBIR09399-4/2016. számú állásfoglalása ellen, amely a Polgár, 025/28 hrsz-ú földrészlet
elidegenítése tárgyában született.
Kifogásukban leírják, „hogy a Kamara elnökségének, mint hatósági eljárásban született
intézkedése – állásfoglalása jogszabálysértő. Polgár városban 2013. december hónapban a helyi
földbizottság megalakult, így a Polgár, 025/28 hrsz-ú földrészletet érintően annak elidegenítése
és az elővásárlási jog gyakorlásának tárgyában csak a helyi földbizottság hozhat döntést. A
helyi földbizottság döntésével ellentétes döntést a Kamara Elnöksége sem hozhat, annál is
inkább, mert azt konkrét módon meg sem indokolta. Az is törvénysértő, hogy nem a helyi
földbizottság döntése került kifüggesztésre, hanem a Kamara Elnökségéé.”
Kifogásukhoz mellékletként csatolták a „helyi földbizottság” 2016. március 9. napján kelt
állásfoglalás kiegészítését, mely álláspontjuk szerint egyértelműen bizonyítja a fentieket.
A csatolt dokumentum a helyi agrárbizottság ülésén készült, a falugazdász szóbeli tájékoztatása
szerint. A települési agrárbizottság – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alapszabálya szerint
– a kamara tagjainak közvetlen, érdekegyeztetési és képviseleti fóruma, mely nem rendelkezik
a Földforgalmi törvény 103. § (1) bekezdésben biztosított jogkörrel.
Az itt hivatkozott jogszabály szerint „Ha a településen 2014. május 1-jéig a helyi földbizottság
tagjainak megválasztására nem kerül sor vagy a megválasztott helyi földbizottság
működésképtelen, a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld tulajdonjoga megszerzésének a
hatósági jóváhagyása iránti eljárásban a Kamarának a föld fekvése szerinti területi szervét
keresi meg állásfoglalás kiadása céljából. A helyi földbizottság működésképtelen, ha a
feladatainak ellátását a tagjainak megválasztásától számított 30 napon belül nem kezdi meg,
vagy 30 napot meghaladóan szünetelteti, illetve, ha a tagok számra a Földforgalmi törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott létszám alá csökken.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Földforgalmi törvény és e törvény alkalmazása során a
helyi földbizottság alatt a Kamara területi szervét kell érteni. A jegyző a 102. § (1) bekezdése

szerinti nyilvántartásban annak tényét tünteti fel, hogy a helyi földbizottság feladatait a Kamara
látja el.
103/A. § (1) A helyi földbizottság az állásfoglalást a települési önkormányzat jegyzője annak
kézhezvételét követő 3 napon belül a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve
közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján 5 napra
kifüggeszti. Az állásfoglalás ellen – 5 napon belül – az eladó, a vevő, illetve a határidőben
elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult kifogást terjeszthet elő a települési
önkormányzat képviselő-testületénél. A kifogást a jegyzőhöz kell benyújtani. A kifogás
benyújtásáról és annak időpontjáról a jegyző haladéktalanul értesíti a mezőgazdasági igazgatási
szervet.”
A Megyei Elnökség a döntéshozatal előtt megkereste a települési agrárbizottságot, ajánlás
kiadása végett, azt tárgyalta, de elfogadni nem tudta. Egyetértett Földhivatali Főosztály
értékelésével, mely egyik félnél sem állapította meg az állattartó telep üzemeltetését, mint
elővásárlási jogcímet.
A kifogás azon részét, melyben a helyi földbizottság működésére vonatkozó szabályok
megsértését jelzik, a fentiek alapján el kell utasítani.
A kifogást tevők beadványukban arra is észrevételt tettek, hogy a Kamara elnöksége a fentebb
megjelölt állásfoglalásával Császár Sándor tulajdonszerzését támogatta első helyen, míg Juhász
Gábor földtulajdon szerzését a második helyen. Ez álláspontjuk szerint ellentétes a földforgalmi
törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjával, mert Juhász Gábor állattartó telepet üzemeltet, míg
Császár Sándor ilyen elővásárlási jogosultsággal nem rendelkezik.
A kifüggesztés időtartama alatt Császár Sándor, 4090 Polgár, Hősök u. 105. sz. alatti lakos
2016. január 14. napján benyújtott nyilatkozatával élt elővásárlási jogosultságával, ezért – az
elővásárlási jogosultak rangsorát tartalmazó – jegyzék készült.
Az előzetes vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az adásvételi szerződéssel szemben a
Földforgalmi tv. 23. § (1) bekezdés a)-b) pontjában, valamint 23. § (2) bekezdésében
meghatározott megtagadási okok nem állnak fenn.
A Juhász Gábor vevő az adásvételi szerződéssel megszerezni kívánt földrészlet tulajdonjogával
együtt sem haladja meg a Földforgalmi tv. 16. §-ában meghatározott földszerzési és
birtokmaximumot.
A vevő Nyilatkozik, hogy elővásárlási joggal a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés b) pont ba)
alpontján és a 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján rendelkezik. A vevő 2015. szeptember 1.
napjától használja az adásvételi szerződés tárgyát képező földet, így nincs meg a Földforgalmi
tv-ben meghatározott legalább 3 éves időtartam.
Az ingatlan nyilvántartási térkép adataiból megállapítható, hogy az adásvétel tárgyát képező
földdel szomszédos ingatlan – a Polgár külterület 025/23 helyrajzi szám – a vevő tulajdonában
van, illetve a lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján megállapítható, hogy Juhász Gábor
életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási
területén az adásvételi szerződés tárgyát képező föld fekszik.
Csatolásra került a vevő részéről a Földforgalmi törvény 19. § (4) bekezdésében meghatározott
élelmiszerlánc-felügyelet által kiadott HBI/01/7894/2/2015. számú hatósági bizonyítvány,
mely igazolja a tényleges állattartást és a nyilvántartás szerinti állatlétszámot. Az igazolás
szerint Juhász Gábor tenyészete 241 db sertésből és 10 db lóból áll.

Az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló VM rendelet 2. §-ában foglalt
rendelkezések alapján a Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog
vonatkozásában az állattartáshoz szükséges takarmány-előállítást biztosító területnek akkor
tekinthető a megszerezni kívánt földterület ha az elővásárlási jog gyakorlását megelőző 1 éves
időszakban és az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában egyaránt a szerzéssel érintett
földterületre és az elővásárlási jogot gyakorló személynek a Földforgalmi törvény 5. § 3. pontja
szerint az elővásárlási jog gyakorlásának időpontjában birtokában levő szántó, rét, legelő
(gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott földterületre együttesen számított
állatsűrűség legalább 0,5.
Tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartás és a terület-kimutatás adatai szerint Juhász
Gábor birtokában lévő földterület a megszerezni kívánt föld nélkül is 278 ha 4858 m2, így
elővásárlási joga a Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján nem áll fenn.
Az elfogadó nyilatkozatot tevő Császár Sándor földművesként az 510.292/2/2014.04.02.
számon nyilvántartásba lett véve, valamint a 09/01675-8 számon családi gazdálkodóként
szerepel a nyilvántartásban.
Császár Sándor az adásvételi szerződéssel megszerezni kívánt földrészlet tulajdonjogával
együtt sem haladja meg a Földforgalmi tv. 16. §-ában meghatározott földszerzési és
birtokmaximumot.
Megállapítást nyert, hogy az elfogadó nyilatkozattal szemben a Földforgalmi törvény 23. § (1)
bekezdés c) pontjában, valamint 23. § (2) bekezdésében meghatározott megtagadási okok nem
állnak fenn.
Az elfogadó jognyilatkozatban Császár Sándor az elővásárlási jogosultságát a Földforgalmi
törvény 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a 18. § (4) bekezdés a) pontjára alapította.
Az ingatlan-nyilvántartási térkép adataiból megállapítható, hogy az adásvétel tárgyát képező
földdel szomszédos ingatlan – a Polgár külterület 025/27 helyrajzi szám – Császár Sándor
tulajdonában van, illetve a lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján megállapítható, hogy az
életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási
területén az adásvételi szerződés tárgyát képező föld fekszik.
A Földforgalmi tv. 5. § 10.) pontja alapján Császár Sándornak az elővásárlási joga fennáll.
Csatolásra került Császár Sándor részéről a Földforgalmi törvény 19. § (4) bekezdésében
meghatározott élelmiszerlánc-felügyelet által kiadott HBI/05-ÉLBF/340-2/2016. számú
hatósági bizonyítvány, mely igazolja a tényleges állattartást és a nyilvántartás szerinti
állatlétszámot.
A Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdése alapján (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott
földművest – az elővásárlásra jogosultak sorrendjében – megelőzi a szántó, rét, legelő (gyep),
vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a földműves, aki a föld
fekvése szerinti településen az elővásárlási joga gyakorlását megelőzően legalább 1 éve
állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésnek a célja az állattartáshoz szükséges
takarmány-előállítás biztosítása.
A becsatolt HBI/05-ÉLBF/340-2/2016. számú hatósági bizonyítvány adatai alapján Császár
Sándor Tiszagyulaházán folytat állattartási tevékenységet, nem pedig az adásvételi szerződés
tárgyát képező ingatlan fekvése szerinti településen, továbbá az elővásárlási jognyilatkozatában
Császár Sándor a Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés a) pontjára nem hivatkozott, mint
elővásárlási jogalapjára, így ez nem is lett figyelembe véve.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal mezőgazdasági igazgatási feladatkörében eljáró
Földhivatali Főosztálya elfogadó nyilatkozatot tett elővásárlásra jogosultak rangsorát az
alábbiak szerint állapította meg:

„1. Császár Sándor 4090 Polgár, Hősök u. 105. sz. alatti lakos, mint elővásárlási joggal élő
elővásárlási jogosultsága a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés c) és a 18. § (4) bekezdés a)
pontjai alapján áll fenn, vagyis olyan földműves, aki helyben lakó szomszédnak minősül és
családi gazdálkodó.
2. Juhász Gábor, 4090 Polgár, Petőfi u. 9. fszt/3. szám alatti lakos, mint szerződés szerinti vevő
elővásárlási joga a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján fennáll, mint helyben
lakó szomszéd földműves.”
A Kamara Megyei Elnöksége a Települési Agrárbizottság ajánlásának bekérést követően arra
a megállapításra jutott, hogy a Földhivatali jegyzék és ezáltal a törvény által felállított sorrend
megváltoztatása nem indokolt. A Földhivatal által felállított sorrend csak akkor változtatható
meg, ha az első helyen rangsorolt féllel szemben megtagadó állásfoglalás születik. A sorrendet
a Kamara nem változtathatja meg csak az első helyen állót kiejtheti, de ezt csak megtagadással
tudja megtenni. A Megyei Elnökségnek nem álltak rendelkezésre olyan információk, amelyek
alapján az Alkotmánybíróság vonatkozó 17/2015. (VI.05.) határozatában foglalt részletes
indokolási kötelezettségre is tekintettel megtagadó tartalmú állásfoglalást lehetett volna kiadni
bármelyik féllel szemben is. A Földhivatali Főosztály a megküldött jegyzéken foglalt sorrendet
a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően az eljárás felhasználható nyilvántartások adatai
alapján határozta meg.
A Földforgalmi törvény 18. § (4) bekezdés határozza meg az elővásárlásra jogosultak
sorrendjét, melyet a földhivatali főosztály figyelembe vett. Így a kifogás azon részét, melyben
az elővásárlási jog sorrendjét kifogásolják el kell utasítani.
A Földforgalmi törvény 103/A. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület megváltoztatja
a kifogással érintett állásfoglalást, ha annak kiadására a Földforgalmi törvény 23-25. §-a
megsértésével került sor, egyébként a kifogást elutasítja.
„A Földforgalmi törvény vonatkozó rendelkezései az alábbiak:
A 23. § valójában a mezőgazdasági igazgatási szerv számára állapít meg feladatokat, és annak
(5) bekezdése utal arra, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv meg kell, hogy keresse a helyi
földbizottságot állásfoglalás beszerzése érdekében.
A 24. § (1) bekezdése szerint: A helyi földbizottság – a mezőgazdasági igazgatási szerv
megkeresésének beérkezésétől számított 15 napon belül adja ki az adásvételi szerződés
jóváhagyásának megtagadásához, vagy a jóváhagyás megadásához szükséges állásfoglalását.
A 24. § (2) bekezdése szerint: „A helyi földbizottság az adásvételi szerződést a köztudomású
tények és legjobb ismeretei alapján, különösen az alábbi szempontok szerint értékeli:
a) az adásvételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére,
b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a
tulajdonjog átruházásában, de az adásvételi szerződést csak a jelen eljárás keretében
léptetnék egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának
megtételével hatályba,
c) az adásvételi szerződés jóváhagyása esetén az adásvételi szerződés szerint vevő, illetve
jegyzék szerinti, első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlási
jogosult áll első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elővásárlásra jogosult,
ca) alkalmas-e az adásvételi szerződés 13. §-ában, illetve 15. §-ában meghatározott
kötelezettségvállalások teljesítésére,
cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát
visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy
cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhatalmazási célból szerezné meg a föld
tulajdonjogát,

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem az aránytalansággal a
vevő elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.
25. § (1) bekezdés szerint a helyi földbizottság a 24. § (2) bekezdése szerinti értékelést köteles
azonos szempontok szerint a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult és az adásvételi
szerződés szerinti vevő vonatkozásában elvégezni.
A rendelkezésre álló iratok alapján a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint
döntött, mivel az állásfoglalás kiadására a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 23-25. §-ában foglaltaknak megfelelően került sor.
A képviselő-testület hatásköre a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdésén alapul.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatásra a 2004. évi CXL. törvény 100. § (2)
bekezdése alapján került sor.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.) Tanyi Szilárd (3586 Sajóörös,
Jókai u. 29.) és Juhász Gábor (4090 Polgár, Petőfi u. 9. fsz/3.) kifogást benyújtók, valamint a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.)
részére történő megküldéséről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-9/2016.
Ki vonat
a 2016. május 19-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
79/2016. (V. 19.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta „A Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1.-15 pályázathoz
kapcsolódó ingatlanvásárlásról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1.

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
POLGÁR és CSEGE COOP Zrt. által készített
értékbecslést megismerte. A Polgár, Barankovics tér 1. sz.
(675 hrsz-ú) alatti ingatlanra, bruttó 10.000.000 Ft vételi
ajánlatot tesz.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az ingatlanszerzéshez szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
80/2016. (VI. 16.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
81/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési év összegző
elemzéséről és értékeléséről, valamint a 2016/2017-es nevelési év
előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési év összegző
elemzéséről és értékeléséről, valamint a 2016/2017-es nevelési év
előkészítéséről szóló beszámolót.

2./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
értesítse az intézmény vezetőjét.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
82/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola
2015/2016-os tanév
feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év beindításáról
szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2015/2016-os tanév
feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év
beindításáról szóló tájékoztatót .

2./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
értesítse az intézmény vezetőjét.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
83/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József
Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 2015/2016-os tanévre
vonatkozó nevelő-oktató munkájának értékelő beszámolóját,
valamint a 2016/2017-es tanév beindításához kapcsolódó
feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót
és az alábbi
határozatot hozta.
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József
Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 2015/2016-os
tanévre vonatkozó nevelő-oktató munkájának értékelő
beszámolóját, valamint
a 2016/2017-es
tanév
beindításához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.

2./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről értesítse az intézmény vezetőjét.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
84/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó
munkaterv véleményezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017
-es nevelési évre összeállított munkatervét az előterjesztés 1. sz.
melléklete alapján megtárgyalta és véleményezi jogával élve, a
munkatervben foglaltakat elfogadja.

2./

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy
a nyári ügyelet időtartama alatt a jogszabályoknak megfelelően
biztosítsa a gyermekek elhelyezését.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth József polgármester
Icsu Ferencné intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

85/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben
várható
gyermeklétszámáról,
valamint
a
csoportlétszámok
kialakításának lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1./

A Képviselő-testület a 2016/2017-es nevelési évben a Napsugár
Óvoda és Bölcsődében indítható csoportlétszámot 9 csoportban
hagyja jóvá.

2./

A Képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 24.
§ (7) bekezdésében foglalt jogkörében, engedélyezi a Napsugár
Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2016/2017-es nevelési évben
a csoportlétszám maximális férőhelyének 20 %-al történő
növelését.

Határidő: 2016. szeptember 01.
Felelős: Tóth József polgármester
Icsu Ferencné intézményvezető
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
86/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről szóló
beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
87/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a ’KORPUSZ 93’ Kft. tevékenységéről szóló
beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a ’KORPUSZ 93’ Kft. 2015. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
88/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet
tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális
Szövetkezet 2015. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
89/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő
alapítványok 2016. évi önkormányzati támogatására vonatkozóan az alábbi
határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 55/2016.
(III.16.) számú határozatában foglaltakat megerősíti és 2016. évi
költségvetésben tervezett céltartalék terhére, az alapítványok részére
nyújtandó önkormányzati támogatást az alábbiak szerint biztosítja:
„Polgár Városért” Alapítvány
POR LINGVO Alapítvány
Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány
Összesen:

1.200 e Ft
110 e Ft
190 e Ft
1.500 e Ft

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

90/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár
város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a 0140. sz. háziorvosi praxis betöltetlen álláshelyére
beérkezett pályázatokat és az alábbi döntést hozta:
1./

Polgár város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilatkozza, hogy a területi ellátási kötelezettséggel
működő 0140. sz. háziorvos körzet működtetésére dr.
Molnár Tibor háziorvossal a feladatellátásra vonatkozó
előszerződést megköti.

2./

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a praxis engedély
birtokában a feladatellátási szerződést megkösse.

3./

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse.

Határidő: 2016. június 30. és folyamatos
Felelős: polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
91/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 114/2013.
(IV.16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt
jogosultsága alapján, megtárgyalta a „Javaslat a települési
értéktár SZMSZ -ének módosítására” vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta :
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgári Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát az 1. sz. mellékletben foglaltak
alapján elfogadja.

2./

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről a bizottság elnökét tájékoztassa.

Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: értelem szerint
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
92/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező
Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
tervezetet elfogadja.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
aláírására.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
93/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Polgár
város Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos észrevételeket és
az alábbi döntést hozza:
1) A HÉSZ módosítását nem tervezi 2016. december 31-ig. A
Képviselő-testület új HÉSZ-t kíván alkotni 2017. november
30-i elkészítési határidővel.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselőtestület döntését a Kormányhivatal részére továbbítsa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
94/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár, Lehel u. 76. szám alatti,
3219 hrsz-ú kivett beépített terület értékesítésére” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Lehel u. 76. szám alatt
található 3219 hrsz-on nyilvántartott 701 m2 alapterületű,
kivett beépített területet értékesíti Tóth Csaba 2800
Tatabánya, Mártírok u. 24. alatti lakos részére, 106.830,Ft vételáron.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
95/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Magyar
Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében támogatásban részesült
műfüves pálya megépítésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
2.) A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség
országos pályaépítő programjának keretén belül meg kívánja valósítani a 20x40-es
műfüves labdarúgó pálya építését.
3.) A Képviselő-testület a labdarúgópálya létesítéséhez szükséges önrészt bruttó
7.794.951.- Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja.
4.) A Képviselő-testület a 2. pontban foglaltak szerinti saját forrás összegét az
Önkormányzat oktatási intézményi működtetői feladatának megszűnését követően
követelésként érvényesíti a jogszabály szerinti működtetői feladatot ellátó új szervezet
felé.
5.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége
az Önkormányzatot, mint az oktatási intézmény működtetőjét terheli.
6.) A Képviselő-testület az Önkormányzat működtetői feladat ellátási kötelezettsége
időtartamára vállalja a 4. pontban foglalt költségek finanszírozását.
7.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016. június 20.
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
96/2016.(VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben
végzett munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1./

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a
polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót.

2./

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.
27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében a
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság részére biztosított
feladatkörében tett javaslata alapján, Tóth József
polgármestert, a 2016. év első félévében végzett
munkájának értékelése alapján, bruttó 747.000 Ft összegű
jutalomban részesíti, melynek fedezete az önkormányzat
2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-10/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
97/2016.(VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a települési önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatásának 2016. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az „Önkormányzatok
rendkívüli támogatása” keretében szociális támogatás
igénylésére a 2016. évi kifizetésekhez.

2./

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és
a pályázatt6al kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-11/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
98/2016.(VI.16.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi
napirendeket zárt ülésen tárgyalja:
1. Javaslat „A Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1.-15 pályázathoz
kapcsolódó ingatlanvásárláshoz
Előterjesztő: Tóth József polgármester
2. Javaslat a 4090 Polgár, 0701/6 hrsz.-ú kivett gazdasági épület
és udvar megvásárlására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-11/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
99/2016. (VI. 16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta „A Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” TOP-1.2.1.-15 pályázathoz
kapcsolódó ingatlanvásárlásról szóló előterjesztést és a KT
79/2016. (V. 19.) sz. határozatát megváltoztatva az alábbi
határozatot hozza:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vételi szándékát fenntartja a Polgár, Barankovics tér 1. sz.
(675 hrsz-ú, 1330 m2 területű, kivett áruház) alatti
ingatlanra és bruttó 15.700.000 Ft összegben vételi
ajánlatot tesz.

2./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az ingatlanszerzéshez szükséges intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-11/2016.
Ki vonat
a 2016. június 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
100/2016. (VI.16.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár, 0701/6 hrsz.-ú kivett
gazdasági épület és udvar megvásárlására” vonatkozó
előterjesztést és a KT 61/2016. (IV.28.) számú határozatát
megváltoztatva az alábbi döntést hozza:
1./

A Képviselő-testület a Polgár, 0701/6 hrsz-ú ingatlant
bruttó 12.000 e Ft összegért megvásárolja. Az ingatlan
vételárából 8.000 e Ft fedezetét a mezőgazdasági
startmunka mintaprogram keretében jóváhagyott
támogatásból, a további 4.000 e Ft-ot a 2016. évi
költségvetés a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb
kiadásaira elkülönített céltartalék terhére biztosítja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
101/2016. (VII. 21.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
102/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta Polgár város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:
1./
A Képviselő-testület a város közbiztonsági helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót
elfogadja.
Határidő: 2016. július 21.
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
103/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Polgárőr
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1./
A Képviselő-testület a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
2./
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
tájékoztassa.
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
104/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a mezei őrszolgálat
működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat működéséről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
értelemszerűen

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
105/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kálvária domb helyi
védelmével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./
A Képviselő-testület védetté nyilvánítási eljárást indít a Kálvária domb teljes területére
vonatkozóan a területen található síremlékek, emlékoszlopok és táblák, valamint kegyeleti
építményeket (Krisztus sírja, Golgota) magában foglaló kegyeleti park teljes területére
vonatkozóan.
2./
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról 20 napon belül
értesítse a terület tulajdonosát (tulajdonosait), kezelőjét azzal, hogy a 14/2016. (IV.29.) önk.
rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a kiértesítés kézhezvételétől számított 30 naptári napon
belül észrevételt tehet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
106/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Római Katolikus
Egyházközség kérelmére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyházközség részére, a
stációjk felújításához 949.500 Ft támogatást biztosít az
önkormányzat 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére,
támogatási megállapodás megkötése mellett. A megjelölt célra
történő felhasználásról a Római Katolikus Egyházközség számla
másolat benyújtásával számol el.
2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a Római Katolikus Egyházközséget.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
107/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Országos
Mentőszolgálat kérelmére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./
A Képviselő-testület az Országos Mentőszolgálat Polgári Mentőállomása részére
hűtőszekrény beszerzését hagyja jóvá, bruttó 115.000 Ft összegben. Az eszköz
térítésmentesen átadásra kerül a támogatást kérő szervezet részére.
2./
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Országos
Mentőszolgálat Polgári Mentőállomását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
108/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár által benyújtott - Javaslat a könyvtári állomány leltározási
ütemtervének jóváhagyására - vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./
A Képviselő-testület támogatja, hogy az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
2016. augusztus 8 - augusztus 18. közötti időpontban, az időszaki, fordulónapi és teljes körű
leltárt elvégezze az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő leltározási ütemterv alapján.
Határidő: 2016. augusztus 18.
Felelős: Radics Zoltánné intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
109/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szennyvízcsatornahálózat beruházáshoz kapcsolódó LTP-szerződésekről szóló döntés meghozataláról
szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1.

A Képviselő-testület a Polgár Város Önkormányzatát, mint engedményest
megillető
3203937;3204093;3204102;3221681;3221714;3234285;3234355;3234513;
3234514;3234718;3234979;3234989;3235503;3235547;3235548;3237617;
3237874;3237886 számú Fundamenta LTP. szerződésekhez kapcsolódóan
nyilatkozik arról, hogy az érintett lakos az érdekeltségi hozzájárulást nem
fizette meg, így a vele szembeni követelés jelenleg is fennáll.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a zárolt összeg FundamentaLakáskassza Zrt. részéről az elhunyt jogán jóváírt, jogszerűen igényelt
állami támogatással kerül kifizetésre.
3. A Képviselő-testület döntésével kijelenti, hogy az állami támogatással
kapcsolatban, az örökösök részéről a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felé
benyújtott esetleges reklamációt és igényeket az örökösökkel rendezi, az
ebből eredő igények kielégítését vállalja.
4. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-t.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
110/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgár, Kiss
E. utca 5. szám alatti 1207/B/1, 1207/B/3 és 1207/B/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő garázs
felépítmény alatti földterület értékesítésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1./
A Képviselő-testület a Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található 1207/B/1 hrsz-on
nyilvántartott 14 m2 területű garázzsal beépített felépítmény alatti földterületet értékesíti Tóth
István Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatti lakos részére bruttó 25.400,- Ft vételáron.
2./ A Képviselő-testület a Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található 1207/B/3 hrsz.on nyilvántartott 13 m2 területű garázzsal beépített felépítmény alatti földterületet értékesíti
Dobos Ernő Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatti lakos részére bruttó 25.400,- Ft vételáron.
3./
A Képviselő-testület a Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatt található 1207/B/4 hrsz.on nyilvántartott 13 m2 területű garázzsal beépített felépítmény alatti földterületet értékesíti
Virág József Polgár, Kiss E. u. 5. szám alatti lakos részére bruttó 25.400,- Ft vételáron.
4./
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződések
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
111/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár, Toldi u. 89. szám
alatti, 3208 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Toldi u. 89. szám alatt található,
3208 hrsz-on nyilvántartott, egy szoba, konyha, kamra, fürdőszoba
helyiségekből álló, félkomfortos komfortfokozatú, összesen 789 m2
alapterületű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant megvásárolja
1.500.000 Ft vételáron. Az ingatlanban a tűzeset következtében
lakhatatlanná vált lakás bérlője, Rontó Zoltán és gyermeke lesz
elhelyezve.
2.
Felelős:
Határidő:

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.

Tóth József polgármester
értelemszerűen

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-12/2016.
Ki vonat
a 2016. július 21-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
112/2016. (VII. 21.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár, 4118 hrsz-ú és
Tiszapalkonya 2622 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes átvételére vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Nagy Miklós által
térítésmentesen felajánlott, Polgár, 4118 hrsz-ú és Tiszapalkonya
2622 hrsz-ú ingatlanokat átveszi önkormányzati tulajdonba.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási
szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
értelemszerűen

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
113/2016. (IX. 15.) 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.
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
114/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv
elfogadására, valamint tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről” elnevezésű
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
3.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. által elkészített Polgár város víziközműveinek 20172031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét elfogadja.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Polgár
város víziközműveinek 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési tervet ellenőrzés céljából megküldje a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalnak.
5.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 30.
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

……………………..
kiv. hit.
Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
115/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Polgáron
végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
2. A Képviselő-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2015. évi működéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
116/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az új lakások építésére, a CSOK +
Polgár megvalósítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a CSOK + Polgár koncepcióját elfogadja
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok szabadpiaci értékesítése, az elkészült tanulmányterv
szerinti újlakás építési program megvalósításának az előírásával.
2. Első ütemben a Polgár, Szabadság u. 1., második ütemben a Barankovics tér 7-8 sz. alatti
ingatlanokra készült új lakás építési tanulmányterv megvalósítását támogatja.
3. A Polgár, Barankovics tér 8. sz. alatti korlátozottan forgalomképes ingatlant - a közfeladat
megváltozása miatt – az üzleti vagyon körébe minősíti át. Utasítja a jegyzőt, hogy a módosítást
a 41/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításával készítse elő.
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Határidő: 2016. október 20.
4. A CSOK jogosultak helyi támogatására bevezeti új lakóházépítés, vagy új lakásvásárlás esetén
az elismert építési költségnek, illetve új lakásvásárlás esetén a lakás vételárának a 10 %-át,
maximum 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosítását. Utasítja a jegyzőt, hogy a
lakáscélú támogatásokról szóló 19/2007.(VI. 1.) rendelet módosítását készítse elő.
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Határidő: 2016. október 20.
5. A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívást az adásvételi és együttműködési szerződéssel a
határozat-tervezet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és utasítja a polgármestert,
hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás közzétételéről, legalább a helyben szokásos módon.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2016. szeptember 20.
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Polgár, Szabadság u. 1. sz. alatti, 1247 hrsz-ú, 896 m2 területű ingatlan hasznosítására
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (IX. 15.) sz. határozata
alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Polgár, Szabadság u. 1. sz. alatti, 1247
hrsz-ú, összesen 896 m2 területű ingatlant hasznosításra, kizárólag társasház beépítésre
meghirdeti az alábbiak szerint:
A vállalkozó jogot szerez arra, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra ráépítési
szerződéssel társasházat építsen fel a hatályos szabályozási tervek előírásainak megfelelően. Az
önkormányzat a helyszínre vonatkozó tanulmánytervet elkészíttette, mely kötelező
irányelvként szolgál a vállalkozó saját költségén elkészíttetendő engedélyezési és kiviteli
tervdokumentációnak. A tanulmánytervet a Polgármesteri Hivatal rendelkezésre bocsájtja a
vállalkozó részére.
Az építészeti kialakítás alapvető szempontja, a település hagyományos morfológiájának
felhasználásával kialakított tömegforma és struktúra összehangolása a CSOK követelményeit
kielégítő, minőségi, energiahatékony, élhető lakásfunkció létrehozásával!
Polgár Város Önkormányzata a beépítés tanulmányterv szerinti megvalósítását kötelező
elemként határozza meg!
A beruházást legkésőbb a jogerős építési engedély megszerzését követő 1 éven belül meg kell
valósítani.
Pályázatok beérkezési határideje: 2016. 11. 20.
A Pályázónak vállalnia kell, hogy a tanulmányterv szerint 7 db új társasházi lakást megépít 7
db gépkocsi parkolóhely egyidejű kialakításával.
A tervezésnél és kivitelezésnél betartandó kötelező szabályozási előírások:
HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat)
OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények (253/1997.XII.20.)
CSOK (Családi Otthonteremtési Kedvezmény Szabályai) (16/2016.II.10.)
Építőipari Kivitelezési Tevékenységről szóló kormányrendelet (191/2009.IX.15.)
Építési Törvény (1997.évi LXXVIII. Törvény)
A pályázatok elbírálásának határideje a 2016. decemberi testületi ülés.
A telek vételára 1.800.000 Ft + Áfa.
Több pályázó esetén a beruházás megvalósítására az a pályázó kap lehetőséget, aki az előírt
kötöttségek mellett, a kivitelezést a legkedvezőbb m2 áron valósítja meg.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy számára megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa és új ajánlattételi kiírásáról döntsön.
Ha eredményes pályázat esetén a legelőnyösebb ajánlat adó nem köt szerződést, a soron
következő legjobb ajánlatot adóval köt szerződést az eladó - ha az ajánlat eléri a kiírt minimum
feltételeket.
A megkötendő szerződések: Adás-vételi és együttműködési szerződés.

Adásvételi és együttműködési szerződés
Tervezet
Amely létrejött egy részről
I.

Polgár Város Önkormányzata (székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.,
törzskönyvi azonosító: 728593, adószám: 15728599-2-09, KSH statisztikai jel:
15728599 8411 321 09), képviseletében Tóth József polgármester, mint Eladó

II.

……………………………………….., mint Vevő részéről

alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:
Előzmény:
1. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll a 1247 hrsz. alatt nyilvántartott, a
valóságban Polgár, Szabadság út 1. sz. alatti, „kivett szociális otthon” megjelölésű, 896
négyzetméter nagyságú ingatlan.
2. Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete …. számú határozatával döntött a
CSOK+Polgár koncepció elfogadásáról. A koncepció alapján a fenti ingatlanon 7
lakásos társasház épül.
3. Az Önkormányzat ajánlattételi felhívására jelentkező vállalkozások közül a beruházás
megvalósítására jelen szerződés Vevője került kiválasztásra a Képviselő-testület
……..… sz. határozata alapján.
4. Jelen szerződés Vevője a benyújtott ajánlatában vállalta, hogy az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsájtott tanulmányterv szerinti társasházi lakásokat ………..
négyzetméter áron, kulcsrakész állapotban, az ajánlattételi felhívásban szereplő
határidőig első osztályú minőségben, energiahatékony módon megépíti.

Adásvétel: A és B alternatíva (üres telekként vagy beépített telekként)
5. Az Önkormányzat eladja, a Vevő pedig megvásárolja az 1. pontban megjelölt ingatlant
az értékbecslésben meghatározott ………………. Ft + áfa vételárért. A Vevő
ingatlanon köteles társasházat építeni a szerződés mellékletét képező tanulmányterv
szerint. A társasház építési kötelezettségének szerződésszerűen legkésőbb az építési
engedély jogerőssé válását követő 1 éven belül tehet eleget. Az ingatlant építési telek
céljára adja el az Önkormányzat.
A Verzió: Az Eladó vállalja, hogy az ingatlanon lévő építményt lebontja, és az ingatlant
a szerződés aláírását követő 30 napon belül a Vevőnek rendelkezésre bocsájtja.
B Verzió: A Vevő az ingatlant építési telek céljából vásárolja meg, de jelen állapotában
veszi át Eladótól azzal, hogy az azon lévő épületet esetlegesen felvonulási épületként
használja, vagy azt lebontja.

6. A vételárból foglalóként a szerződéskötés napján 1.000.000 Ft + áfa összeget köteles
megfizetni a Vevő az Önkormányzat számlájára utalással. A foglaló jogi tartalmával
felek tisztában vannak.
7. A Vevő a vételár további részét - amennyiben a megépítendő 7 lakásból legalább 5
lakásra vonatkozóan a leendő vevőkkel előszerződést kötött -, az előszerződések
megkötését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2017. augusztus 30-ig köteles
megfizetni.
8. A Vevő az ingatlan ismert, megtekintett állapotban vásárolja meg, az Eladó nem
szavatol az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett térmértékért, nem vállal
kötelezettséget esetleges közművezetékek kiváltására, vagy hasonló jellegű használatot
akadályozó körülmények megszűntetésére.
9. Az Önkormányzat a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a teljes vételár
kifizetésre nem kerül. A vételár teljes kifizetését követően az ügyvéd előtt letétbe tett
nyilatkozattal járul hozzá a tulajdonjog átvezetéséhez. A nyilatkozat tartalmazza, hogy
a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott ingatlan minden további feltétel nélkül,
visszavonhatatlanul Vevő nevére bejegyzésre kerülhet adásvétel jogcímén, az Eladó
tulajdonjogának törlését követően.
10. A szerződéskötés, valamint a tulajdonjog átírásával felmerülő költségeket a Vevő viseli.
Eladó gondoskodik a Vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyeztetéséről, valamint a bejegyzési engedély benyújtásáról. Vevő kötelezettséget
vállal arra, hogy az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától
számított 4 éven belül társasházi lakóházat épít, erre figyelemmel az Itv. 26.§ (1) a)
pontjában rögzített illetékmentesség alkalmazását kéri.
11. Felek tisztában vannak azzal, hogy az államnak az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási
joga van. A szerződés hatályba azt követően lép, hogy az elővásárlási jog gyakorlására
jogosult szerv a szerződés részére történő megküldésétől számított 35 napon belül
nyilatkozik arról, hogy jogával nem kíván élni, vagy 35 napon belül nem tesz
nyilatkozatot.
12. Felek nyilatkoznak, hogy Magyarországi székhelyű, Magyarországon bejegyzett
jogalanyiságú jogi személyek, üzletkötési képességükben akadályozva nincsenek,
ellenük adósságrendezési eljárás nincs folyamatban.
Együttműködési megállapodás:
13. A felek az önkormányzati cél megvalósítása érdekében a szerződés teljes tartalma alatt
együttműködésre, és kölcsönös tájékoztatásra kötelezettek annak érdekében, hogy az
Önkormányzat döntése szerinti társasház megépülhessen, és annak értékesítése
megtörténhessen. Felek a hitelt folyósító pénzintézettel együttműködnek annak
érdekében, hogy a megépült új lakás vevői a legoptimálisabb feltételekkel kapják meg
a támogatásokat és esetlegesen a hitelt.

14. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül az
ingatlant beruházás megkezdésére alkalmas állapotban átadja.
15. Az együttműködés keretében felek közösen tartanak tájékoztató fórumot, és szükség
szerint marketing tevékenységet folytatnak.
16. Az Önkormányzat a tanulmánytervet ingyenesen bocsájtja rendelkezésre. A
tanulmányterv szerzői jogát az Önkormányzat megvásárolja, amennyiben a Vevő nem
a tanulmányterv készítőjétől rendeli meg az engedélyes-, és kiviteli terveket.
17. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy az Önkormányzat által elképzelt beruházás
megvalósítását is segítve a polgári családok otthonteremtését, helyi rendeletének
módosításával kiemelten támogatja.

Szerződésbontás, elállás, szerződésszegés
18. Felek rögzítik, hogy amennyiben az elkészült engedélyes tervek alapján meghirdetett
lakásokra kellő számú jelentkező nincs, illetve legalább 5 lakásra nem tudnak
előszerződést kötni, azt felek bontó feltételnek tekintik. Ebben az esetben a felek
közötti szerződés felbontásra kerül azzal, hogy a jelen szerződés vevője nem tarthat
igényt a tulajdonjogra, és mindkét fél a cél megvalósítása érdekében beruházott
költségeit saját maga viseli. Ilyen költség különösen az Önkormányzat részéről a
szervezéssel és a tanulmánytervvel kapcsolatos költségeket, a Vállalkozó pedig a
szervezéssel és építési engedélyes tervvel kapcsolatos költségek.
A szerződés megszűnésével feleknek további követelésük egymással szemben nem
lehet.
19. Az Önkormányzat az alapozási munkák befejezéséig jogosult elállásra abban az
esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az építési engedély jogerőssé válását követő 2
éven belül sem teljesíthető az ingatlan megépítése.
20. Szerződésszegésnek minősül az Eladó részéről, ha az ingatlant a szerződésben
meghatározott időpontig nem adja a Vevő birtokába.
Szerződésszegésnek tekinthető a Vevő részéről, ha a beépítési kötelezettségét nem,
vagy nem határidőben teljesíti.
Ezen szerződésszegések esetén a Ptk. szerint késedelmi kötbért jogosult a másik fél a
szerződést megszegőtől követelni. Felek megállapodása alapján a teljesítési határidő
mulasztása esetén a kötbér mértéke napi 10.000 Ft.
21. Felek kijelentik, hogy jelen okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
adásvételre vonatkozó szabályait és együttműködésre vonatkozó jogelveit, valamint az
azokhoz kapcsolódó jogszabályi előírásokat tekintik irányadónak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jelen lévő és szerződést
készítő ügyvéd előtt aláírták.
-

Meghatalmazásra vonatkozó szabályok
Pénzmosásra vonatkozó szabályok

Polgár, 2016. december

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
117/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2016. év
I. félévi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2016. év I. félévi állapot szerinti
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét
állapítja meg.

1.116.133 e Ft-ban
1.212.607 e Ft-ban

2. A Képviselő-testület felhívja a költségvetési szervek vezetőinek figyelmét, hogy a félévi
teljesítési adatok ismeretében a bevétel elmaradások összegének figyelembe vételével
biztosítsa a kiadások csökkentését, az intézmény pénzügyi egyensúlyának megtartása
érdekében.
3. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a 2016. I. félévi
beszámolót követően, szükség esetén, tegyék meg előirányzat módosítására,
átcsoportosításra irányuló javaslataikat.
4. Az intézmények vezetői gondoskodjanak 2016. II. félévében is a takarékos, körültekintő
gazdálkodásról a működőképesség fenntartása érdekében.
Felelős: Tóth József polgármester
intézményvezetők
Határidő: értelemszerűen
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

……………………..
kiv. hit.

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
118/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület kérelméről szóló javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület
működési költségeinek finanszírozására 400 e Ft összegű
önkormányzati forrást biztosít a 2016. évi általános tartalék
terhére.

2./

Felhívja a polgármestert, hogy a Polgári Nyugdíjasok Klubja
Egyesületet a döntésről tájékoztassa.

Határidő:
Felelős :

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
119/2016. (IX. 15.) sz. határozat
1./ Polgár Város Önkormányzata csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület az
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az
elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 3.
2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 4.
3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához
történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2017. február 15.
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
120/2016. (IX.15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat önkormányzati képviselő által lemondott 2016. augusztus havi
tiszteletdíj általános tartalékba helyezésére” szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1.

A Képviselő-testület az Önkormányzati képviselők körében
korábban alkalmazott gyakorlat alapján Vincze Attila
önkormányzati képviselő által lemondott 2016. augusztus havi
tiszteletdíját általános tartalékba helyezi.

2.

Felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosításáról
a költségvetési rendelet módosítása során gondoskodjon.

Határidő: határozat hozatalt követően azonnal
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
121/2016. (IX.15.) sz. határozat
A képviselő-testület megtárgyalta a „Javaslat tiszteletdíj általános
tartalékból történő felhasználására” szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1./

A Képviselő-testület Vincze Attila képviselő úr által
lemondott tiszteletdíj általános tartalékba helyezett bruttó
összeget 127.622 Ft-ot, a Városgondnokság támogatására
biztosítja.

2./

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az
előirányzat átcsoportosításáról a költségvetési-rendelet
módosítása során gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
122/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak módosítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a korábban meghozott 109/2014. (IX. 18.) sz.
határozat 2. pontjának 1. és 5. szavazókör összetételét az alábbiak szerint
módosítja:
2. szavazókör:
Tagok:

Dózsa Gy. u. 1-3.
Dózsa úti Óvoda
Kissné Juhász Marianna
Taskó u. 22.
Jáborszki Imréné
Rákóczi u. 168.
Aranyos Tiborné
Wesselényi u. 12.
Póttagok:
Heinrichné Kovács Mónika
Szondy u. 6.
Bodnár Hajnalka
Fenyő u. 14.
5. szavazókör: Móricz u. 1.
Zólyom úti Ált. Isk.
Tagok:
Agócs Zsoltné
Rákóczi u. 58.
Horváthné Kacsa Judit Taskó u. 44.
Gulyásné Lovász Mária Taskó u. 80.
Póttagok:
Balogh Krisztina
Hősök u. 58.
Szalontai Sándorné
Kun u. 5.
2./

A Képviselő-testület települési szinten a Szavazatszámláló Bizottság
póttagjai közé választja :
- Ekéné Tusi Gizella
Polgár, Hősök u. 88.
- Hornyák Bálintné
Polgár, Bercsényi u. 9.
- Vámosi Mária
Polgár, Gábor Áron u. 19.
alatti lakosokat.

3./

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az újonnan
megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.

Határidő: 2016. szeptember 20.
Felelős: HVI vezető, polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
123/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás
2016. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III/4. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

Határidő:
Felelős :

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-13/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

124/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zólyom úti iskola előtti útszakaszon fekvőrendőr
telepítésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Zólyom úti általános iskola előtti
útszakaszon fekvőrendőr telepítésének költségeire
400.000 Ft fedezetet biztosít. Az összeg forrásaként a
2016. évi költségvetés általános tartalékát jelöli meg.

2./

Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést
tegye meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-14/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.

125/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
1. Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre
és díjakra
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-14/2016.
Ki vonat
a 2016. szeptember 15-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
126/2016. (IX. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által
adományozható kitüntetésekre és díjakra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról
szóló önkormányzati rendelete alapján
-

a Polgári József Attila Gimnázium Alapító Tanárai részére „PRO URBE Polgár’
Emlékérmet adományoz,
Kovács János részére „Önzetlen polgár” díjat adományoz,
a Polgári Polgárőr Egyesület részére „Lokálpatrióta összefogás” díjat adományoz,
dr. Baranya Györgyné részére „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat adományoz,
Bartók-Varga Anikó részére „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat adományoz,
Elek Zoltánné részére „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat adományoz,
Kun Tiborné részére „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat adományoz,
Lukács Jánosné részére „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat adományoz.

2. Felhívja a polgármestert, hogy a díjakkal járó díszoklevelet és emlékplakettet a 2016.
szeptember 30-án megrendezésre kerülő Önkormányzatok Napja ünnepségen adja át.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
127/2016. (X. 20.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
128/2016. (X. 20.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a város védelemre, valamint
a nyilvántartásba vételre javasolt épületeivel kapcsolatos előterjesztést és alábbi határozatot
fogadta el:
1./ Védetté nyilvánítási eljárást indít:
a. A védelem alá helyezésről:
Református templom (Taskó u.118; hrsz. 114/2)
Régi tanácsháza, (jelenleg szakiskola) (Barankovics tér 2, hrsz. 620) emeletes
épületszárnya
Móricz utcai iskola régi épülete (hrsz. 399) közcélú épületek valamint,
Polonkai ház a telken lévő villaszerű épülettel, valamint a teljes telekkel együtt (Hősök
u. 25 hrsz. 554)
Rákóczi u. 115 (hrsz. 31)
Bacsó u. 11 (hrsz. 2715)
Táncsics u. 11 (hrsz. 1221
Kárpát u. 26 (hrsz. 2513/1)
Taskó u. 112 (hrsz. 122)
Mátyás u. 5 (hrsz. 1100) lakóépületek esetében
b. Nyilvántartásba vételről:
Hősök u. 24/a (hrsz.1226/2)
Hősök u. 75 (hrsz. 597)
Deák F. u. 24 (hrsz. 1563)
Kolozsvári u. 17 (hrsz. 1469)
Taskó u. 41 (hrsz. 510)
Kárpát u. 24 (hrsz. 2912)
Erdei u. 32. (hrsz. 3021)
Vasvári Pál u. 2 (hrsz. 1712)
Somogyi u. 9 (hrsz. 2744)
Hősök u. 67 (hrsz. 591)
Erdei u. 20 ( hrsz. 3034)
Erdei u. 54 (hrsz. 3000)
Bacsó u. 2. (hrsz. 1377/8)
Hajdú u. 18. (hrsz. 3158/1) utcafronti kerítéssel együtt
Vasútállomás forgalmi épülete (hrsz. 0269/1) épületek esetében.

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy erről a határozatról 20 napon belül értesítse az épületek
tulajdonosait (használóit). A 14/2016 (IV. 29) önk. rendelet 4. § (3) bekezdés szerint ezzel

kapcsolatban aé kiértesítés kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül észrevételt tehetnek.
Az észrevétel jogával az adott időn belül nem élőket, kifogást nem emelőnek tekintjük.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
129/2016. (X. 20.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évre
vonatkozó munkaterv aktualizálására vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017es nevelési évre vonatkozó
munkaterv aktualizálását az
előterjesztésben foglaltak alapján megtárgyalta és véleményezési
jogával élve, a munkaterv 13. sz. mellékletének módosítását
elfogadta.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Icsu Ferencné intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
130/2016. (X. 20.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta „Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosításának elfogadására”
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
4. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
tulajdonosi közgyűlésének 12/2016.-09.16 HBVSZ sz.
határozatában foglaltakat elfogadja és az Alapszabály
módosítását támogatja.
5. A Képviselő-testület felkéri Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy az
Alapszabály módosításához szükséges dokumentumokat
terjessze a Debreceni Törvényszék Cégbíróságához.
Határidő: 2016. október 21.
Felelős: Will Csaba igazgatóság elnöke
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
131/2016. (X. 20.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr.
Borók Levente háziorvos rendelési idő módosítására irányuló kérelmét
és alábbi döntést hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Borók
Levente kérelmét támogatja, és 2016. szeptember 1. napjával
hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak szerint:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Péntek

2./

14.00 – 17.30
8.30 – 11.00
14.00 – 17.30
8.30 – 11.00
8.30 – 11.00 (páros hét)
14.00 – 18.00 (páratlan hét)

Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződés
módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg.

Határidő. 2016. október 31.
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
132/2016. (X. 20.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár, Lehel u. 76. szám alatti,
3219 hrsz.-ú kivett beépített terület értékesítésének
visszavonására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1. A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Lehel u. 76. szám alatt
található 3219 hrsz-on nyilvántartott 701 m2 alapterületű,
kivett beépített területet értékesítésére vonatkozó 94/2016.
(VI.16.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
133/2016. (X. 20.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
„Javaslat a „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú projekt
megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft.-vel megkötött konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai
Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által
a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint
a
2014-2020
programozási
időszakban
a
szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító
beruházások
megvalósításáról
szóló
339/2014.(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program keretében a
szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása érdekében az
előterjesztés melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-16/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
134/2016. (X. 20.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
1./

Vezetői megbízás lemondása
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
Mária sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-16/2016.
Ki vonat
a 2016. október 20-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből.
135/2016. (X. 20.) sz. határozat
A képviselő-testület megtárgyalta a vezetői megbízás lemondásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1./

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény
vezetője Radics Zoltánné által kezdeményezett – 2016. október
18-án benyújtott - intézményvezetői lemondásához, 2016.
október 31. napjával a Képviselő-testület hozzájárul.

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az
intézményvezetői megbízás visszavonásával kapcsolatos
munkáltatói feladatok ellátásáról, valamint a munkakör átadásátvétel lebonyolításáról gondoskodjon.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Tóth József polgármester
2./

A Képviselő-testület utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az Ady
Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői
álláshelyére a pályázati felhívás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016. november havi soron következő Képviselő-testületi ülés
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
3./

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
136/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „
Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának
jóváhagyására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1./

A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde
köznevelési
intézmény „Természetesen,
tevékenyen,
Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai
Programját elfogadja, alkalmazásához egyetértő támogatását
adja.

2./

A Képviselő-testület felhívja a köznevelési intézmény vezetője
figyelmét, amennyiben a jövőben a program megvalósítása a
fenntartóra többletköltséget jelent, egyetértés céljából a
pedagógiai program újra tárgyalása szükséges.

3./

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a meghozott
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.
Határidő: 2016. november 17.
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
137/2016. (XI. 17.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
138/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket
határozza meg:
1. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben alapvető célként határozza
meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos
működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.
2. A 2017. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az
intézmények kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként
vállalt feladatok finanszírozása csak saját bevételek, vagy az erre a célra
biztosított külön források terhére lehetséges. Törekedni kell új bevételi források
felkutatására.
3. A helyi adóbevételek mértéke nem változik, új adónem bevezetésére nem kerül
sor, a tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében
törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is
hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű
feladat az új adóalanyok felderítése, nagyobb figyelmet kell fordítani a
földtulajdonosokra, a mezőgazdasági vállalkozásokra és az őstermelőkre.
4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a
kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket
kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.
5. A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati
lehetőségek további feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás
szükséges. A fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2017. évi
költségvetésben meg kell tervezni.
6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2016. évről áthúzódó, folyamatban lévő,
kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem
valósult célokra is.
7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli,
illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell
a felhalmozási célú bevételek növelésére.

8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati
lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek
visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és
költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.
9. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz
szükséges személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében
úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.
10. Az évről-évre egyre szélesebb tevékenységi kört jelentő közfoglalkoztatási
startmunkaprogramok miatt a szakmai, pénzügyi és adminisztrációs területen
szükséges a humánerőforrás további megerősítése.
11. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2017. évi
tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
12. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon
túlmenően azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli
élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését
szolgálják.
13. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi
támogatási formákat (temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás,
gyógyszertámogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás
támogatása, iskolába járás költségeihez hozzájárulás, szociális tüzelőanyag
támogatás,
lakhatási
támogatás,
hulladékszállítási
díjkedvezmény,
szennyvízközmű bekötési támogatás) melynek célcsoportjai az idősek, a
fogyatékkal élők és rászoruló családok. A 2016. évben bevezetett új szociális
támogatási formát, a lakókörnyezet rendben tartását tovább kell folytatni.
14. A 2017. évi költségvetési rendeletben az első lakáshoz jutók támogatására – a
CSOK + Polgár program - 20.000 e Ft + 20.000 e Ft összeg elkülönítése
szükséges.
15. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2017. évi
előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni az év közben visszautalt
támogatásokat is.
16. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési
közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő
önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani.
17. A városi rendezvényterv 2017. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi
bizottság javaslata alapján tervezhető.
18. Az általános tartalék összege legalább a 2016. évi eredeti előirányzat legyen.

19. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalék 2017. évi előirányzata
legalább az előző évivel azonos összegben kerüljön meghatározásra.
20. A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2017. évi
előirányzata legalább a 2016. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
21. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített
céltartalék összege legalább a 2016. évi eredeti előirányzattal megegyező
legyen.
22. A talajterhelési díjból, a parkolóhely megváltásából, az építésügyi bírságból, az
ivóvíz-hálózat fejlesztésére elkülönített, illetve a vízterhelési díjból származó
bevételekből képzett tartalékot a felhasználásig áthúzódó céltartalék
előirányzatként kell nyilvántartani és tervezni.
23. Az önkormányzati utak állapota komplex megoldást igényel, a felújításra,
karbantartásra a feladatfinanszírozás összege nem elegendő, az uniós pályázati
forrásokat folyamatosan kutatni kell, pályázati forrás hiányában a költségvetésben
útfelújítási céltartalék elkülönítése indokolt legalább 20.000 e Ft összeg erejéig.
24. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet társadalmi tevékenysége, annak
értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése 2017. évben is kiemelt
jelentőségű támogatandó feladat.
25. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb
megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes
létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére
vonatkozóan.
26. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság
elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők
legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
27. A foglalkoztatás bővítése érdekében minden költségvetési szervnek az alapító
okiratában meghatározott feladatai humán erőforrás szükségletének kiegészítésére a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása nyújtotta lehetőséget ki
kell használni a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében.
28. A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatok részére
a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt
keletkezett többletköltségekre, amennyiben a település saját bevételeiből nem
tudja biztosítani ezek fedezetét. A támogatási feltétel fennállása esetén a
pályázat benyújtása szükséges a központi forrás igénylésére.
29. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz
szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi
költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani. Fokozott figyelmet kell
fordítani a nevelési-oktatási intézmény nyári karbantartásánál arra, hogy a
feladatfinanszírozás ne csökkenjen.

30. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az
ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci
viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások
tényleges árának megfizetésére.
31. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben
meg kell tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit,
bevételként az igényelhető pályázati támogatást.
32. Az önkormányzat intézményeinél – kivéve a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői munkavállalóit - a meleg-étkeztetés támogatására a 2016. évi
szinten - azaz legfeljebb 10 hónapra vonatkozóan, havonként 20 napra
kiterjedően, 400 Ft/nap összegben - kerülhet sor, a juttatást érintő adózási és
járulékfizetési szabályok változatlansága mellett. Az intézményeknél a dolgozói
nyilatkozatok alapján kell tervezni ezen előirányzatot és a felhasználással
negyedévente elszámolni szükséges.
33. A Polgári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében meg kell vizsgálni azt
a lehetőséget, hogy az alapilletmény legfeljebb 50 %-ának összegével
kiegészítve személyi illetmény megállapítható-e, és ennek forrását a
költségvetésben biztosítani kell.
34. A fizetési számlához kapcsolódóan a munkavállalónak adható bankszámlahozzájárulás mértéke bruttó 1.000,-Ft/hó/fő, melyet minden intézmény a 2017.
évi költségvetésben megtervez.
35. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást
megelőzően meg kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez
szükséges közüzemi díjak fedezetét.
36. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb
feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási,
határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást
felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek. A
több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű
versenyeztetés szükséges.
37. A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséhez
szükséges forrást az állami hozzájárulás és a pályázati úton elnyerhető
feladatalapú támogatás biztosítja. Polgár Város Önkormányzata a
helyiséghasználathoz kapcsolódó költségek – jogszabályban meghatározott
mértékű - fedezetéhez, valamint a gazdálkodási és adminisztratív feladatok
ellátásához szükséges humán erőforrás biztosításával 2017. évben is
hozzájárul a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
139/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására
vonatkozó pályázat kiírására” készített előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására, az
előterjesztés 1. sz. Mellékletben foglalt pályázati felhívás
alapján.
2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
pályázati felhívás megjelentetéséről:
- a Személyügyi Központ internetes
oldalán
2016. november 18-ig
- Polgár Város honlapján
2016. november 18-ig
- a PolgárTárs helyi lapban
2016. december 10- ig
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

1. sz. Melléklet
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet az
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkakör megnevezése: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros,
informatikus könyvtáros
A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,
2017. február 1-től – 2022. január 31-ig szól.
A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai
munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:
-

Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1)
bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint.

-

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú
közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett
legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú
szakirányú végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves, 2009 után szerzett
főiskolai könyvtárosi képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat.
A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

-

-

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és
munkakörei napra pontos adataival.
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott

-

-

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését
igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított
két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a
büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott
véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,
a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja,
a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a
képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. december 21.
A pályázattal kapcsolatosan további információt Tóth József polgármester nyújt, a 06-52/573511-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Polgár Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő
megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni az
„
Igazgatói pályázat” szöveget, továbbá a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
8209/2016.
- Elektronikusan a: j.toth@polgar.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd az
önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Polgár Város honlapja (www.polgar.hu): 2016. november 18.
PolgárTárs helyi havilap:
2016. december 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgar.hu honlapon szerezhet.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
140/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
képviselő-testülete
megtárgyalta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
1./

A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést
elfogadja.

2./

Felkéri a jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről
gondoskodjon.

3./

A
Szociális
Szolgáltatástervezési
Koncepció
felülvizsgálatának következő időpontja 2018. év.

Határidő: folyamatos, 2016. november, 2018.év
Felelős: polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
141/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Intézményvezetői
pályázat véleményezésére„
vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1./

Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
véleményezési jogával élve, Bene Lászlóné a Polgári Vásárhelyi
Pál Általános Iskola intézményvezető - magasabb vezetői feladatainak ellátására
benyújtott vezetői programját
megismerte, megvalósítását támogatja.

2./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről
tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Hajdúnánási Tankerületének Igazgatóját.

Határidő: 2016. november 18.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

142/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a szociális bérlakások értékesítéséről szóló
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület az előterjesztés 1.sz. mellékletében
foglaltak szerint, a szociális bérlők részére értékesíti az általuk
bérelt ingatlant.

2./

Felhívja a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a
döntésről, valamint gondoskodjon az adásvételi szerződések
megkötéséről a helyi rendeletben rögzített szabályok
alkalmazásával.

Határidő:
Felelős :

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
143/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közszféra önkormányzati
forrásból finanszírozható egyszeri jövedelem-kompenzációjára irányuló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Polgári Szociális Központ személyi juttatás előirányzatából 2.067 e Ftot, a munkaadókat terhelő járulékból 620 e Ft-ot átcsoportosít Polgár Város Önkormányzata
2016. évi általános tartalékába.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság személyi juttatások előirányzatából 6.400 e Ft-ot,
munkaadókat terhelő járulékból 1.000 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 898 e Ft-ot átcsoportosít
Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános tartalékába.
3. A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatából 2.757
e Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékból 744 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 3.900 e Ft-ot
átcsoportosít Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános tartalékába.
4. A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások előirányzatából 875 e
Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékból 236 e Ft-ot átcsoportosít Polgár Város Önkormányzata
2016. évi általános tartalékába.
5. A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatából 2.522 e Ft-ot,
munkaadókat terhelő járulékból 680 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 3.319 e Ft-ot átcsoportosít
Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános tartalékába.
6. A Képviselő-testület a közszférában 2008 óta - a soros lépéseken, illetve a képesítés
megszerzéséből adódó átsorolásokon túlmenően - az ágazati törvények alapján béremelésben
nem részesülők esetében 26.018 e Ft összegben az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
táblázat 8. oszlopában szereplő intézményenkénti előirányzatot biztosít az általános tartalék
terhére a 2016. évben egyszeri jövedelemkompenzációra.
7. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva az
intézményvezetők tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
8. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenti előirányzatok 2016. évi költségvetési
rendeleten történő átvezetéséről a rendeletmódosítás során gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

…………………..
kiv. hit.
Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
144/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a
„Javaslat a Polgári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
kérelmének
megtárgyalására”
irányuló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
4. A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat támogatási kérelmét a Polgár, Hősök útja 23.
szám alatti bérlemény rezsiköltség kalkuláció hiánya miatt
érdemben nem tudta megtárgyalni, ezért a rezsiköltségre
vonatkozó hozzájárulást nem támogatja.
5.

A hiányzó dokumentumok pótlását követően a Képviselőtestület a kérelmet a következő ülésen tárgyalja újra.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
145/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tájékoztató a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti
ingatlan hasznosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti
ingatlan hasznosításáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi
és nyilatkozik, hogy a tulajdonba adásról szóló megállapodás
alapján az ingatlan hasznosítása megtörtént.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozat
kivonattal az MNV Zrt-t legkésőbb 2017. január 31-ig
tájékoztassa.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-15/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

146/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a HIM-HF16 kódszámú, a Magyarországon
található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása
témában kiírt pályázat benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatási kérelmet nyújt be a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által HIM-HF16
kódszámú, a „Magyarországon található I. világháborús
hadisírok és emlékművel felújítása” című felhívásra,
melynek keretében a Polgár Város Önkormányzata által
fenntartott Köztemetőben egy hősi temető (emlékpark)
kialakítása valósul meg.

2./

Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést
tegye meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-16/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
147/2016. (XI. 17.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi
napirendet zárt ülésen tárgyalja:
1. Javaslat a 4090 Polgár, 0701/5 hrsz.-ú kivett géppark
megnevezésű ingatlan térítésmentes használatra történő
átvételére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-16/2016.
Ki vonat
a 2016. november 17-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
148/2016. (XI.17.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár, 0701/5 hrsz.-ú kivett
géppark megnevezésű ingatlan térítésmentes használatra történő
átvételére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
6. A Képviselő-testület a Polgár, 0701/5 hrsz-ú ingatlant
térítésmentes használatra történő átvételét kezdeményezi a
Magyar Államtól.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

149/2016. (XII. 15.) 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.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

150/2016. (XII. 15.) sz. határozat
A Képviselő-testület a Polgár-Invest Kft. tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadta.

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
151/2016. (XII. 15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Polgár Város Önkormányzata 2017. évi ellenőrzési tervének
jóváhagyására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
6. A képviselő-testület Polgár Város Önkormányzatának 2017. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és kockázatelemzését a határozat
1. és 2. sz. mellékletei szerint hagyja jóvá.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
152/2016. (XII.15.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola működtetésének átadására
vonatkozó megállapodások megkötésére irányuló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola
2017. január 1-től történő működtetésére vonatkozóan a
Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal a határozat
mellékletét képező vagyonkezelési szerződést, valamint
megállapodást megköti.

2./

A Képviselő-testület a szerződés mellékletét képező,
ingóságokról 2016. december 31.-i időponttal elkészült leltárról a
2017. januári ülésen kap tájékoztatást.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
153/2016. (XII. 15.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működési célú
visszatérítendő támogatás nyújtására irányuló javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
3. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére
működési célú visszatérítendő támogatást nyújt 26 millió
forint keretösszegig 2016. december 30-tól 2017. január 15ig terjedő időszakra.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város Önkormányzata
között a támogatási szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
154/2016. (XII. 15.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a Polgári CSEMETE Szociális
Szövetkezet támogatására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezetet lakossági
szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében 3 millió Ft
támogatásban részesíti az általános tartalék terhére.

Határidő: 2016. december 31-ig
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
155/2016. (XII. 15.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az új lakások építésére, a CSOK + Polgár
megvalósítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozza:
6. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező, Polgár Szabadság u. 1. szám alatti, 1247 hrsz.-ú,
összesen 896 m2 területű ingatlan hasznosítására a
legkedvezőbb ajánlatott GOLD ÉPKER Kft. (4090 Polgár,
Ipari Park 0277/63 hrsz.) adta.
7. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi és
együttműködési szerződés aláírására.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2017. június 30.
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.
Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
156/2016. (XII. 15.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Belügyminisztérium által a bűnmegelőzési
projektek megvalósítására kiírt pályázat benyújtásáról szóló
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium által a
bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázati
felhívásra.
2) Polgár Város Önkormányzata az 5 %-os önerőt a 2017. évi
költségvetésben betervezi.
3) Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidő:
Felelős :

értelemszerűen
Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
157/2016. (XII. 15.)) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében
pályázat benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
8. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatási kérelmet nyújt be „A vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának
és
alapvető
szolgáltatásainak
fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
tárgyú felhívásra az alábbiak szerint:
- 1. célterület esetén: 0723, 0729 (szilárd burkolat felújítás),
0764, 0755/12, 07, 064/1, 064/4 (stabilizálás) hrsz.-ú, az
önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak
felújítása,
- 2. célterület esetén: erőgép beszerzése.
9. A Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontjára
vonatkozóan a szükséges önerőt bruttó 19.411.760.- Ft-ot a
2017. évi költségvetésben pályázati önerő alap céltartalékban
biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
158/2016. (XII. 15.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a XX. századi önkényuralmi
rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatására” elnevezésű
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület nem fogadta el a Gorkíj fasor és az
Úttörő utcák átnevezésére vonatkozó javaslatot.

2./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről
értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/391-015
Ikt. sz.: 310-17/2016.
Ki vonat
a 2016. december 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
159/2016. (XII.15.) sz. határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tájékoztató a polgármester második félévben
végzett munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1./

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a
polgármester második félévben végzett munkájáról szóló
tájékoztatót.

2./

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.
27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében a
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság részére biztosított
feladatkörében tett javaslata alapján, Tóth József
polgármesternek, a 2016. év második félévben végzett
munkájának értékelése alapján, bruttó 747.000 Ft összegű
jutalmat állapít meg.
A 2016. évi munkáját értékelve a bérmegtakarítás terhére,
bruttó 457.700 Ft összegű jutalmat hagy jóvá.
A jutalmak fedezete az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

……………………..
kiv. hit.

dr. Váliné Antal Mária sk.
címzetes főjegyző

