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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgári Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 

működésükhöz helyiséget biztosítson. A kért ingatlan a Polgár, Barankovics tér 15. szám alatt 

található, a volt „Totó-Lottózó” helyisége, amely iroda, közlekedő, előtér és WC 

helyiségekből áll, összesen 47,10 m
2
 területen. 

 

A „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” beruházás megvalósításáig az önkormányzat a volt 

gyermekkönyvtár épületében biztosította elhelyezésüket térítésmentesen.  

Az Egyesület 20 éve látja el feladatát a város közigazgatási területén, együttműködve a helyi 

rendőrőrssel. Közel két éve nem rendelkeznek állandó helyiséggel, mely szükséges a 

munkavégzésükhöz.  

 

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

bekezdés 17. pontjának rendelkezése szerint, helyi közügy, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősül a közreműködés a 

település közbiztonságának biztosításában. 

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a város közbiztonságának erősítése, az állami 

és helyi közfeladatok teljesítése érdekében, az állandó polgárőri jelenlét biztosításához az 

önkormányzat bocsássa a fenti ingatlanrészt a Polgári Polgárőr Egyesület rendelkezésére.  

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/2008. (XII. 1.) 

rendelet 6. § (5) bekezdésében foglaltak szerint „Polgár Város Önkormányzata vagyon 

tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes, bármely jogcímen történő átruházásáról, vagy 

a vagyon egyéb módon történő, ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról - értékhatártól 

függetlenül - a Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, minősített 

szavazattöbbséggel.” 

 

Az Egyesület a működése során felmerülő rezsiköltségeket vállalja, az ingatlan használatára 

vonatkozóan határozatlan idejű haszonkölcsön szerződést kötünk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2014. szeptember 3. 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 



    Határozati javaslat 

    …./2014. (IX. 18.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgár, Barankovics tér 15. szám alatti ingatlan 

egy részének ingyenes használatba adására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár, Barankovics tér 15. szám 

alatti ingatlan alapterületéből 47,10 m
2
 nagyságú 

területrészt ingyenes használatba ad a Polgári Polgárőr 

Egyesület részére. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

haszonkölcsön szerződés aláírására.  

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 


