
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat Polgár, Barankovics tér 4-6. szám alatti, volt üzlethelyiség ingyenes 

használatba adására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

Ikt. sz.: 6703/2014. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Vöröskereszt Helyi Szervezete kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 

működésükhöz helyiséget biztosítson. A kért ingatlan a Polgár, Barankovics tér 4-6. sz. alatt 

található, a Művelődési Központ mögötti volt üzlethelyiség, melynek alapterülete 45 m
2
.  

A Vöröskereszt Helyi Szervezete heti rendszerességgel végez adománygyűjtést és osztást. A 

fenti ingatlan központban való elhelyezkedése, jó megközelíthetősége könnyebbséget jelent a 

lakosság részére is.  

 

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

bekezdés 4. pontjának rendelkezése szerint helyi közügy, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősül az egészségügyi 

alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása. A Vöröskereszt 

Helyi Szervezete az utóbbi feladatot látja el.  

 

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.” 

 

A Vöröskereszt Helyi Szervezete a működése során felmerülő rezsiköltségeket vállalja, az 

ingatlan használatára vonatkozóan határozatlan idejű haszonkölcsön szerződést kötünk.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslat szerinti döntését meghozni 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 4-6. szám alatti, volt 

üzlethelyiség ingyenes használatba adására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár, Barankovics tér 4-6. szám 

alatti, 45 m
2
 alapterületű volt üzlethelyiség ingatlant, 

ingyenes használatba adja a Vöröskereszt Helyi 

Szervezete részére. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

haszonkölcsön szerződés aláírására.  

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 


