
Előterjesztés 

Képviselő-testület 2016. április 28-án tartandó ülésére 
 

Tárgy: Javaslat a 4090 Polgár, 0701/6 hrsz.-ú kivett gazdasági épület és udvar megvásárlására 
 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Német Máté Műszaki Iroda irodavezető 

   Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

Véleményező:  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ügyiratszám:  4083/2016. 

Melléklet:  1 db tulajdoni lap másolat 

   1 db ingatlan értékbecslési szakvélemény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közfoglalkoztatási program keretében az állattartást a Polgár Rákóczi út 105. szám alatti 

bázison kialakított épületekben kezdtük el 2015-ben. Itt az állattartás nem bővíthető, nincs 

elegendő terület, és mivel sűrűn lakott övezetben van, nem is kívánatos. Településünkön több 

használaton kívüli – korábban bika, ló és sertéstartást szolgáló – épület van, amelyek kevés 

költségráfordítással (karbantartás, felújítás) alkalmassá lehet tenni.  

A 4090 Polgár, 0701/6 hrsz-ú külterületi ingatlan, amely egy 3494 m2-es művelési ág alól kivett 

gazdasági épület, udvar, azért lenne a legalkalmasabb számunkra, mert ott egy helyen lehetne 

a juh és sertéstartásra kialakított épület. Ezen túlmenően van hely az állattartáshoz szükséges 

szálas és tömegtakarmány, valamint a szalma elhelyezésére. 

Polgár Város Önkormányzata által pályázott és elnyert mezőgazdasági startmunka 

mintaprogram 60909/30/00063 számú hatósági szerződésében foglaltak szerint az ingatlan 

vásárlásra jóváhagyott fedezet 8.000 e Ft. Az ingatlan vételára 9.450 e Ft. A program által nem 

finanszírozott részt - 1.450 e Ft-ot – a 2016. évi költségvetésben a közfoglalkoztatási pályázatok 

egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére szükséges biztosítani. 

 

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

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

 

Polgár, 2016. április 20. 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

…./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: 

 

1. 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. 

 

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

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 


