
Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

1/2015. (I. 29.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

2/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2015. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, 

melyet az előterjesztés melléklete szerint elfogadott. 

 

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Polgári 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

hatálybalépését követően gondoskodjon a munkatervben az irodai 

elnevezések átvezetéséről.  

    

Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31. 

      2. pont esetében: azonnal 

    Felelős: polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

3/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat csoportos földgáz energia közbeszerzési eljárásban való 

részvételre” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzata csatlakozik a Sourcing Hungary 

Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) által szervezett 

önkormányzati csoport keretében megindítandó földgáz energia 

közbeszerzési eljáráshoz a 2015. július 1-től 2017. október 1-ig 

tartó szerződéses időszakra, melynek gesztora Jászberény Város 

Önkormányzata. 

 

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

előterjesztéshez mellékletként csatolt szindikátusi szerződést, 

valamint a földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására 

vonatkozó szerződést aláírja. 

 

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

beszerzést követően az energia kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

4/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiája felülvizsgálatára” elnevezésű előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 7. § 

alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiát áttekintette és 

a Korm. rendelet 7. § c) pontja alapján új településfejlesztési 

stratégia készítéséről dönt. 

 

2.) Felkéri a polgármestert, a stratégia kidolgozásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

5/2015. ( I. 29.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Javaslat a 2015. évi városi rendezvénytervre vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2015. évi városi rendezvénytervet az  

előterjesztés melléklete szerint támogatja és jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2015. évi városi rendezvényterv meg- 

valósításához szükséges önkormányzati támogatást 8.566.000.- Ft 

összegben az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tárgyévi 

költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a 

2015. évi városi rendezvénytervben és költségében  - az előre nem 

látható, de indokolt -  változtatás jogát csak a rendelkezésre álló 

költségek keretén belül teheti meg. 

 

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

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

5. A Képviselő-testület felhívja az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár intézményvezetőjét, hogy tegyen kísérletet színházi 

előadások megszervezésére, melyet építsen be a 2015. évi 

munkatervébe.   

 

   Határidő: 2015. évben értelemszerűen 

   Felelős:    Tóth József polgármester 

          Radics Zoltánné intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

6/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Polgári Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 

2./ A Képviselő-testület 2015. május 31. napjáig 27 fővel, 

2015. június 1. napjától 25 fővel biztosítja a Polgári 

Polgármesteri Hivatal működését.  

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 

a Polgári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának munkavállalókkal történő 

megismertetéséről, valamint a munkaköri leírások 

elkészítéséről a szabályzat alapján.   

 

4./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 

önkormányzat 2015. évi költségvetés elkészítésénél a 

határozati javaslat 2. pontjában foglaltakat vegye 

figyelembe. 

     

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

7/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerint elfogadja 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága Szervezeti 

és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az 1. pont szerinti dokumentumot az 

intézmény valamennyi dolgozója megismerje annak 

hatálybalépéséig.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hágen József intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

8/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

3. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti, a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosító okiratát 

elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti, a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága egységes szerkezetű alapító okiratát 

elfogadja. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint az 

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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

9/2015.(I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői 

álláspályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ 

intézményvezetői álláspályázatra beérkezett 

pályázatokban titkos szavazás útján hoz döntést, melynek 

szavazólapjára az alábbi személyek kerülnek fel: 

- Haraszti István, 

- Tóth Áprádné.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

10/2015.(I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Szociális 

Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat elbírálására” előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központja  

 intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást eredményesnek  

 nyilvánítja.  

 

2./ A Képviselő-testület Tóth Árpádné pályázatát támogatja és megbízza – a határozatlan 

idejű közalkalmazotti kinevezése mellett – Polgár Város Önkormányzatának Szociális 

Szolgáltató Központja intézményvezetői feladatainak ellátásával - 3 hónap próbaidő 

kikötéssel - 2015. március 1-től 2020. február 28-ig.  

 

3./  A Képviselő-testület Tóth Árpádné magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § h) pontja alapján, 

a H. fizetési osztály 10. fizetési fokozatának megfelelően az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

  

Garantált illetménye:       202.000 Ft 

 Vezetői/magasabb vezetői pótléka a pótlékalap 500 %-a: 100.000 Ft 

 Ágazati pótlék besorolás alapján:      12.600 Ft 

 Illetménye összesen:      314.600 Ft   

 

4./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott 

jogviszonyból eredő szükséges munkáltatói intézkedéseket hozza meg.   

           

Határidő: 2015. március 1. 

         Felelős: Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

11/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Szociális Szolgáltató Központ ellátási területének megváltoztatására 

irányuló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a támogató szolgáltatás 

és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe az 

alábbiak szerint megváltozzon.  

 

Támogató szolgáltatás 

Ellátási terület: Polgár település közigazgatási területe 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ellátási terület: Polgár település közigazgatási területe 

 

2./  Felkéri a polgármestert, hogy a működési engedély módosításával 

kapcsolatosan a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



 

 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

12/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat földhasználati díj megállapítására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület Biczó Józsefné, 3573 Sajópetri, 

Dózsa Gy. u. 31. sz. alatti lakos részére a Polgár 3420/1/A 

hrsz.-ú ingatlanon bejegyzett 215 m2 földhasználati jog 

után évi 129 000 Ft + Áfa földhasználati díjat állapít meg 

2015. január 1-től. Az éves földhasználati díjat 

negyedévente egyenlő részletben kell megfizetni a 

földhasználónak. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

földhasználati díj fizetésére vonatkozó megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2015. február 28. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

13/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatási kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat kérelmében leírt - családi nap, 

kirándulás, sportnap és strandolás - programokhoz kért 1 

millió Ft összegű költségvetési támogatás megítélését 

nem tartja indokoltnak. 

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az 

érintettet a döntésről tájékoztassa.  

   

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

14/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hortobágyi Vízgazdálkodási Társulás 

küldöttgyűlésébe történő képviseletre vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

   

1./ A Képviselő-testület a 86/2011. (VI. 30.) sz. határozatát 

visszavonja.  

 

2./ A Képviselő-testület a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

32. § (2) bekezdés e) pontja alapján megbízza Molnár 

János alpolgármestert, hogy a polgármester 

akadályoztatása esetén a Hortobágymenti 

Vízgazdálkodási Társulás 2. sz. térségének küldött 

gyűlésén képviselje Polgár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületét.   

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

15/2015. (I. 29.) sz. határozat 

  

 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. 

   

1./ Javaslat területi védőnői álláspályázat elbírálására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 
 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 1469/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. január 29-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

16/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Anya-Csecsemő és 

Gyermekvédelmi Tanácsadó munkahelyre, határozott időtartamra, területi védőnői munkakörre 

beérkezett pályázatot és az alábbi határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület a területi védőnői álláspályázat kiírására érkezett Nemes Orsolya 

Debrecen,  Derék u. 82. szám alatti lakos pályázatát fogadja el.  

 

 Az állás betölthető: 2015. február 02. napjától. A közalkalmazotti jogviszony  

   időtartama határozott időre szól. 

  

 Illetmény megállapítása: a Kjt. 61. §. f.) pontja alapján „.. „F” fizetési osztályba a  

 főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör”-re a  

            vonatkozó jogszabályok szerint történik. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázati eljárás eredményéről a  

 pályázókat értesítse, valamint arra, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést  

 tegye meg.  

 Határidő:  2015. január 30.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 
 

17/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről szóló polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági 

elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

2./ A Képviselő-testület a 2015. évi munkaterve szerinti július 30-ai 

zárt ülés keretében tervezett Javaslat városi kitüntetések 

adományozására vonatkozó napirend tárgyalását a 2015. 

szeptember 24-ei zárt ülés napirendjei közé helyezi át.  

 

3./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a változás munkatervben történő átvezetéséről.  

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelő:     Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

18/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi döntést hozta:   

1./ A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata saját 

bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016-2018. évekre várható 

összegét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, 

amely megegyezik a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet 10. 

számú táblázatával.  

Felelős:   Tóth József polgármester       

   Határidő: 2015. február 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

19/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

polgármester tájékoztatóját az óvodai kapacitásbővítést célzó 

beruházások támogatására kiírt pályázatról  és az alábbi döntést hozta:   

 

1./ A Képviselő-testület Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. mellékletének 

II. pontjában felsorolt felhalmozási célú költségvetési 

támogatásokhoz kiírt pályázatok előkészítéséhez szükséges 

kötelezettségvállalásokra felhatalmazza a polgármestert az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében jóváhagyott,  

pályázatok előkészítésére szolgáló céltartalék terhére, 

alkalmanként legfeljebb 2.000 e Ft erejéig. 

 

2./ A polgármester az 1. pontban kapott felhatalmazás keretében 

hozott döntéseiről a Képviselő-testületet köteles a soron 

következő ülésen tájékoztatni.  

 

Felelős:   Tóth József polgármester       

   Határidő: 2015. február 26. 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

20/2015 (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Polgár, 3420/1/A hrsz.-on bejegyzett, 

215 m2 területű felépítmény megvásárlására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzata a Polgár, 3420/1/A hrsz.-on 

bejegyzett, Biczó Józsefné, 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 

31. sz. alatti lakos tulajdonában lévő 215 m2 területű 

vendéglő művelési ágban nyilvántartott felépítményt 

bruttó 6.000.000,- Ft vételáron megvásárolja. 

 

2./ A Képviselő-testület a felépítmény vételárának fedezetét 

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetésében ingatlanvásárlás címén tervezett 

előirányzat terhére biztosítja. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

4./ A Képviselő-testület az 1. pontban megvásárolt 

felépítményt vagyonkezelésre a Polgár Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága részére további 

hasznosítás céljából átadja. 

 

Határidő: 2015. június 15. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

…………………….. 

kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

21/2015. ( II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi szakmai 

tevékenységéről„szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár    

2014. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

   2./ A Képviselő-testület felkéri az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a beszámolót tegye közzé az 

intézmény honlapján. 

 

Határidő: 2015. február 27. 

                                           Felelős: Radics Zoltánné intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

22/2015. ( II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására” vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

           

1./  A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú Melléklete szerinti, 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

2./   A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy 

gondoskodjon arról, hogy az 1. pont szerinti dokumentumban 

foglaltakat az intézmény valamennyi dolgozója megismerje annak 

hatálybalépéséig. 

 

3./ A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár intézményvezetőjének és dolgozóinak a 2014. 

évi munkájukért.  

 

    Határidő: 2015. március 1. 

    Felelős: Radics Zoltánné intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

23/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város 2014-2020 évekre 

vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

elkészítésére” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2014-2020 évekre vonatkozó Integrált Településfejlesztési 

Stratégia elkészítésére Polgár Város Önkormányzatának 

2015. évi költségvetésében biztosított fedezett erejéig kérje 

meg az ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse 

meg a szerződést. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

24/2015. (II. 26.) sz. határozat  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a polgármester 2015. 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 2015. 

évi szabadság ütemezési tervét.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

25/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

6. A Képviselő-testület a 8/2015. (I. 29.) sz. határozatát 

visszavonja.  

 

7. A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti, a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága alapító okiratának módosító okiratát 

elfogadja. 

 

8. A Képviselő-testület az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti, a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága egységes szerkezetű alapító okiratát 

elfogadja. 

 

9. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint az 

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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

26/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - figyelembe véve a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 

bekezdésében, a 225/J. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket és az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet módosítását - az alábbi határozatot hozza:   

 

1./ A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

HBB/04/297-1/2015. sz. törvényességi felhívását elfogadja.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kormányhivatalt 

tájékoztassa. 

  Felelős: jegyző 

 Határidő: 2015. március 9. 

 

2./ A Képviselő-testület a 119/2014. (X. 27.) sz. határozatát az alábbiak 

szerint módosítja:  

A határozat 1./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

a) „A Képviselő-testület Tóth József kérelmére 3.900.000 Ft 

vissza nem térítendő lakáshozjutási támogatást nyújt, állandó 

lakhatás biztosítása céljából, lakáscélú kölcsönének 

törlesztésére a Közszolgálati Szabályzat II. rész a) pontja 

rendelkezései szerint.  
 A hiteltörlesztés támogatása 2014. október 13-tól kezdődően havonta 

75.600 Ft összegben a Polgári Bank Zrt-hez átutalással teljesül.  

 

b) A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Képviselő-testület Tóth József polgármester munkáját 

félévente június és december hónapban értékeli. A végzett 

munkája alapján a Kttv. 225/H. §-ban biztosított jogkörében 

eljárva dönt jutalom megállapításáról. 
 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

27/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta dr. Faragó Lajos fogszakorvos rendelési idő 

módosítására irányuló kérelmét és alábbi döntést hozta: 

 

1./  dr. Faragó Lajos fogszakorvos kérelmét támogatja, és 

2015. március 1. napjával hozzájárul a rendelési idő 

módosításához az alábbiak szerint:  

Tiszagyulaháza településen 

páros héten keddi napon 15.15 órától – 19.15 óráig  

páratlan héten szerdai napon 15.15 órától – 19.15 óráig 

rendel. 

 

 

2./  Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről 

értesítse. 

 

Határidő. 2015. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-1/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 18-án megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 
 

28/2015. (III. 18.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz pályázat 

benyújtására, valamint a szükséges saját forrás biztosítására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be óvodai 

kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására önkormányzati 

tulajdonban lévő Polgár, 1105/2 hrsz.-ú ingatlanon nem óvodai 

funkciót betöltő meglévő épület átalakítására, melyben két 

csoportszoba kialakítását tervezi megvalósítani 50 férőhellyel. 

 

2. Polgár Város Önkormányzata vállalja, hogy 2015. szeptember 30-áig 

építésügyi hatósági engedéllyel fog rendelkezni. 

 

3. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 

10.372.133,- Ft önerő fedezetét 10.000.000,- Ft összeg erejéig a 

2015. évi fejlesztési pályázatok előkészítése elkülönített 

céltartalékból, a fennmaradó 372.133,- Ft-ot a költségvetés általános 

tartalékából biztosítja. 

 

Határidő: 2015. március 23. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-1/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 18-án megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

   29/2015. (III. 18.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

óvodai kapacitás bővítést célzó beruházáshoz pályázat benyújtásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2015/2016. nevelési 

évben az önkormányzat két új óvodai csoport elhelyezését nem 

tudja biztosítani a pályázati eljárás lefolytatásának és a beruházás 

megvalósulásának időpontjáig.  

A gyermekek óvodai ellátásának a nemzeti közneveléséről szóló 

törvény 8. § (1)-(2) bekezdésében, a 49. §-ban, a 25. § (7) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell teljesülnie.  

 

2./  A Képviselő-testület utasítja a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

vezetőjét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, 

- mérje fel a városban a 2015/2016. nevelési évben beóvodázásra 

váró gyermeklétszámot,  

- a rendelkezésére álló, alapító okiratban meghatározott óvodai 

férőhelyek kihasználására készítse el az óvoda felvételi tervét,  

- a felmérés eredményéről, a felvételi tervről készítsen 

előterjesztést a fenntartó részére.  

 

Határidő: 2015. április 30. 

    Felelős: Icsu Ferencné intézményvezető 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
 



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

 

30/2015. (III. 26.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

  



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

31/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

„Polgár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a „Polgár város településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatáról” készült előterjesztést tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2016. április hónapban 

kezdődjenek el a város új településrendezési eszközeinek előkészítő 

munkái.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

32/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Beszámoló a civil és sportszervezetek 2014. évi 

tevékenységéről”  szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./         Képviselő-testület  a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

 

    Felelős: Tóth József polgármester 

    Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

33/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

sport és civil szervezetek 2014. évi támogatásának felhasználásáról 

készült belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgáron működő sportegyesületek és civil 

szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának 

felhasználásáról készült belső ellenőrzési jelentést elfogadja.   

 

2. Felhívja az érintettek figyelmét, hogy a belső ellenőrzés keretében 

feltárt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul 

gondoskodjanak és erről írásos visszacsatolást teljesítsenek. 

 

       Határidő: 2015. április 10. 

         Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

34/2014. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési 

tervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

„Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 



KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2015. 

 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó 

beszerzések 
--- --- 

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2015. 

szeptember 

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 2015. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 34/2015. (III. 26.) sz. határozatával 

jóváhagyta. 

 

 

 

Polgár, 2015. március 26. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

35/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2014. évi tapasztalatairól szóló 

tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A közfoglalkoztatás 2014. évi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

36/2015. (III. 26.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 

Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés I. sz. 

mellékletében található társulási megállapodást módosító 

okiratot és a II. sz. mellékletben található egységes 

szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodást 

mellékleteivel együtt, és jóváhagyja a Társulási Tanács 

3/2015. (III.05.) Hull. Társ. számú határozatát. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Tóth József polgármester 
 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 
 

37/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár gazdasági szervezeti feladatainak átcsoportosítására módosítására 

irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja Az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ (4a) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásának kötelezettségét a Polgár Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága intézmény vonatkozásában. 

 

2. A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági 

szervezeti feladatainak ellátását a Polgári Polgármesteri Hivataltól a 

Városgondnoksághoz csoportosítja át. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének VI. fejezetében a 

gazdasági szervezet működésének szabályozásából az önállóan működő intézmények 

köréből az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szövegrészt törli. 

 

4. A Képviselő-testület felhívja a Városgondnokság vezetőjét hogy a 2. pontban foglaltak 

miatt szükséges SZMSZ módosítást a soron következő ülésre készítse elő.  

 

5. A Képviselő-testület a 2.pontban foglalt döntéséhez kapcsolódóan az érintett 

intézmények gazdasági szervezeteinek létszámát változatlanul hagyja.  

 

6. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. április 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

38/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

megtárgyalta a Polgár 0284 hrsz-ú külterületi ingatlan 

elnevezésének meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár 0284 hrsz-ú külterületi 

ingatlan elnevezését „Mervó tanya” névvel jóváhagyja.  

 

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

döntésről értesítse az érintettet, valamint gondoskodjon az 

elnevezés nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 

 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 
 

39/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági Szerződés módosításának elfogadására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagja elfogadja 

társaság társasági szerződésének alábbi módosítását: 

 

 A társasági szerződés XVII. fejezete „A Felügyelő Bizottság” 2) pontja módosul: 

 

 2) A felügyelő bizottság tagja 2015. február 20. napjától 2019. május 31. napjáig: 

 

- Szólláth Tibor (4080 Hajdúnánás, Verestenger tanya 265/20., an: Nagy Juliánna) 

- Fórizs László (4220 Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/a., an: Debreceni Katalin) 

- Szőllős Sándor (4241 Bocskaikert, Csillag u. 5., an: Vass Irén) 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 1. 

mellékletében található egységes szerkezetbe foglalt társasági 

szerződést. 

 

4. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kft. 

ügyvezetőit, hogy a társasági szerződés módosítását terjesszék a 

Debreceni Törvényszék Cégbíróságához. 

 

Határidő:  2015. április 2. 

Felelős:  Will Csaba ügyvezető 

    Kathy Zsigmond ügyvezető 
 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-2/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. március 26-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

40/2015 (III. 26.) 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: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúkerületi 

és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonosi közgyűlésének 

3/2015.-03.17 HBVSZ sz. határozatában foglaltakat elfogadja és az 

Alapszabály módosítását támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy az Alapszabály 

módosításához szükséges dokumentumokat terjessze a Debreceni 

Törvényszék Cégbíróságához. 

 

Határidő: 2015. április 17. 

Felelős: Will Csaba igazgatóság elnöke 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-3/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. április 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

41/2015. (IV. 30.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-3/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. április 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

42/2015. (IV. 30.) 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 módosítását az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

alapszabály aláírására. 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

tájékoztassa a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

Közgyűlését.  

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-3/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. április 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 
 

   43/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület kezdeményezi a településen évente kétszer 

végzendő lomtalanítás időpontját a város környezetvédelméről 

szóló 43/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelet 11. § (2) 

bekezdésében meghatározott szabadtéri égetés időpontjához 

igazítani úgy, hogy az a meghatározott időpontot megelőzze, 

vagy azzal azonos legyen.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgondnokság 

vezetőjét, hogy a lomtalanítás időpontjának módosítása tárgyában 

járjon el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft-nél, 

mint közszolgáltatónál.  

    

Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Hágen József intézményvezető 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-3/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. április 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

44/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2014. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés 

tapasztalatairól szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv 

teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót 

jóváhagyja és felhívja a támogatott szervezetek vezetőit a jelentésben 

foglalt megállapítások, javaslatok alapján arra, hogy a jövőben 

törekedjenek a hiányosságok kiküszöbölésére. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

  támogatott szervezetek vezetői 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-3/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. április 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

45/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok 

feladatellátási megállapodás módosítására irányuló javaslatot és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzata a házi gyermekorvosok és a 

fogorvosok feladatellátási szerződését az alábbiak szerint kiegészíti 

és a melléklet szerint elfogadja: 

 

„A szerződés mellékletét képezi: 

                  - a rendelési idő beosztása.” 

 

2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert a megállapodások 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József  polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-3/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. április 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

46/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és 

a Városgondnokság 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 a Városgondnokság Szervezeti és 

Működés Szabályzatának módosítását az előterjesztésben 

foglalt módosításokkal jóváhagyja.  

 

3./ A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmények 

vezetőit, hogy a módosítások átvezetéséről 

gondoskodjanak.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

  Radics Zoltánné intézményvezető 

  Hágen József intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-3/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. április 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

47/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a PolgárTárs önkormányzati havilap 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 

tájékoztatót, valamint Szabályzatának elfogadására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a PolgárTárs önkormányzati havilap 

működtetésével kapcsolatos szerkesztői tájékoztatót az 

előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

elfogadta.  

 

2./ A Képviselő-testület a PolgárTárs önkormányzati havilap 

működésére vonatkozó Szabályzatot az előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.  

 

3./  A Képviselő-testület - nem kötelező jelleggel - ajánlja a 

PolgárTárs helyi közéleti havilap szerkesztőjének 

társadalmi megbízatású szerkesztő bizottság létrehozását. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Tóth József polgármester 

     PolgárTárs újság felelős szerkesztője 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. Polgári Polgármesteri Hivatal 



4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

48/2015. (V. 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

49/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gazdasági Program 2015-2020 előzetes 

munkaközi egyeztetési anyagot,s alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület elfogadja a Régió Terv Kft. 

által összeállított „Gazdasági Program 2015-2020” 

előzetes munkaközi egyeztetési anyagot, és az 

abban rögzített fejlesztési célokat támogatja. 

 

2./   A Képviselő-testület az előzetes munkaközi 

egyeztetési anyagot közzéteszi, azt helyi 

társadalmi vitára bocsátja, s a beérkezett 

vélemények, javaslatok figyelembevételével a 

soron következő ülésén újratárgyalja és véglegesíti 

a Gazdasági Program 2015-2020 dokumentumot. 

             

Határidő: értelemszerűen 

            Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

    50/2015.(V.28.) 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: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

     Határidő:  2015. május 31. 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

51/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. 

évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok területén végzett szakmai munkáért elismerését 

fejezi ki.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

értesítse a Polgári Szociális Központ intézményvezetőjét.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

52/2015. (V. 28.)  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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata során az 

előterjesztésben, valamint a mellékletekben szereplő  

megállapításokat, változásokat elfogadja. 

 

2. /  A Képviselő-testület  a program intézkedési tervében szereplő 

célkitűzések határidejét további két évre: 2017. június 30-ig 

meghosszabbítja. 

  

3./ Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a program  felülvizsgálata során  

felmerülő változásokat  2015. június 30.-ig  Polgár Város Helyi 

Esélyegyenlőségi  Programjába  vezesse át egységes szerkezetbe 

és azt küldje meg a  TKKI felé. 

 

   Felelős: dr. Váliné Antal Mária 

                           Határidő: 2015. június 30. 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

 

53/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2015. évi városi rendezvényterv kiegészítésére vonatkozó javaslatot és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a 2015. évi városi rendezvényterv 

kiegészítését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja. 

 

2./ A Képviselő-testület a „Polgári Nyári Buliesték” című 

rendezvénysorozat megvalósításához szükséges bruttó 1.836.400 

Ft összeget a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Tóth József polgármester 

     Radics Zoltánné intézményvezető 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

54/2015. (V. 28.) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évben 

várható gyermeklétszámáról, valamint a csoportlétszámok 

kialakításának lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület  a 2015/2016-os 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 2015/2016-os nevelési évben 

a csoportlétszám maximális férőhelyének 20 %-al  történő 

növelését. 

 

  Határidő:  2015. szeptember 01. 

  Felelős: Tóth József polgármester 

                           Icsu Ferencné intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

55/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta „Polgárőr város” cím elnyerése című pályázat 

benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Közbiztonsági - Bűnmegelőzési 

Koncepciót elfogadja.  

 

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

Polgári Polgárőr Egyesület elnökével nyújtsák be a 

„Polgárőr város” cím elnyerése című pályázatot. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

56/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 

kérelméről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgárőr-nap előterjesztésben foglalt 

költségeinek finanszírozására 659 e Ft összegű önkormányzati 

forrást biztosít a 2015. évi általános tartalék terhére. Az 

előirányzat intézményenkénti összege 

- Városgondnokság      300 e Ft 

- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  100 e Ft 

- Polgár Város Önkormányzata    259 e Ft 

Összesen:        659 e Ft. 

 

2./ Felhívja a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr 

Szövetséget a döntésről tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

57/2015. (V. 28.) 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./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

Móricz úti általános iskola sportudvarának állapotára 

vonatkozóan készüljön probléma feltárás, a megoldás 

szakmai programja és ahhoz kapcsolódó költségvetési 

terve.  

 

Határidő: 2016. évi költségvetési koncepció készítése 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

 

58/2015. (V. 28.) 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 ab) pont: Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde Móra úti telephelyének felújítása vonatkozásában. 

 

2.) A Képviselő-testület az ab) pontra vonatkozó pályázat 

benyújtásához szükséges 1 028 977 Ft önerő fedezetét a 2015. 

évi fejlesztési pályázatok előkészítésére elkülönített 

céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

59/2015. (V. 28.) 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 b) pont: Mátyás utca és 

Kolozsvári utca szakaszos felújítása vonatkozásában. 

 

2.) A Képviselő-testület a b) pontra vonatkozó pályázat 

benyújtásához szükséges 2 647 059 Ft önerő fedezetét a 2015. 

évi fejlesztési pályázatok előkészítésére elkülönített 

céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő: 2015. június 9. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

60/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

megtárgyalta a Polgár 0252 hrsz-ú külterületi ingatlan 

elnevezésének meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár 0252 hrsz-ú külterületi 

ingatlan elnevezését „Győri tanya” névvel jóváhagyja.  

 

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

döntésről értesítse az érintettet, valamint gondoskodjon az 

elnevezés nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-4/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

61/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár, Gorkij Fasor 21. sz. alatti, 

893 hrsz.-ú kivett beépített terület értékesítésére.” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Gorkij Fasor 21. sz. 

alatt található 893 hrsz.-on nyilvántartott 1690 m2 

alapterületű, kivett beépített területet értékesíti Lovász 

Vladimir Sándorné 3580 Tiszaújváros, Barcsay tér 6. sz. 

alatti lakos részére, bruttó 214 630,- Ft vételáron. 

 

2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-5/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

 

62/2015. (V. 28.) 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 a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. részéről, a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi 

taggyűlésére készített előterjesztéséről 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-5/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. május 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből 

 

 

 

 

63/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről, a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi taggyűlésére 

készített előterjesztést és arra vonatkozóan az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. által készített előterjesztés elfogadását nem 

támogatja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

tájékoztassa a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

taggyűlését.  

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

 

64/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről szóló polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági 

elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

65/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az önkormányzat 2015-2020. évekre szóló 

Gazdasági Programjára vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja az önkormányzat 2015-2020. 

évekre vonatkozó Gazdasági Programot.  

 

2./ A Képviselő-testület a dokumentumban foglalt 

helyzetelemzéssel és megállapításokkal egyetért, az abban 

rögzített fejlesztési célokat támogatja. 

 

    Határidő: értelemszerűen 

            Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

66/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének 

köznevelési alapfeladatai ellátásáról szóló tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Hajdúnánási Tankerületének tevékenységéről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

 

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Hajdúnánási 

Tankerület igazgatóját.  

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

67/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett tevékenységéről” elnevezésű 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

68/2015. (VI. 25.) 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: 

 

1./ A Képviselő-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 2014. évi működéséről szóló tájékoztatóját 

elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

69/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári  József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola  2014/2015-ös 

tanévre  vonatkozó nevelő-oktató munkájának értékelő beszámolóját, 

valamint a 2015/2016-os tanév beindításához kapcsolódó feladatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót  és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./     Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Polgári  József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola  

2014/2015-ös tanévre  vonatkozó nevelő-oktató munkájának 

értékelő beszámolóját, valamint a 2015/2016-os 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

70/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2014/2015-ös tanév  feladatainak 

végrehajtásáról és a 2015/2016-os nevelési év beindításáról szóló 

tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2014/2015-ös tanév  

feladatainak végrehajtásáról és a 2015/2016-os 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

71/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Napsugár  Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési év összegző 

elemzéséről és értékeléséről, valamint a 2015/2016-os nevelési év 

előkészítéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./     Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  

Napsugár  Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési év összegző 

elemzéséről és értékeléséről, valamint a 2015/2016-os 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

72/2015. (VI.25.) 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. 2014. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

73/2015. (VI. 25.) 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. 2014. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

74/2015. (VI.25.) 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 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

75/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjára vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  A képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 

Szakmai Programját 2015.-2020. ciklusra elfogadja.  

 

2./  A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

jóváhagyott bölcsődei Szakmai Programot hirdesse ki a helyben 

szokásos módon, továbbá hozza nyilvánosságra az önkormányzat 

honlapján. 

    

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

76/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos központi költségvetési 

hozzájárulás igénylésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal 

engedélyezett létszámát 2015. január 1-én 27 főben állapította 

meg.  

 

2. A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal által 

létszám-csökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési 

támogatás igényléséhez hozzájárulását adja.  

 

A pályázat benyújtása 2 fő – köztisztviselői - ügyintézői 

álláshelyre vonatkozik. A Polgári Polgármesteri Hivatal létszáma 

2015. június 1. napjával 25 főre csökken.   

 

3. A Képviselő-testület a Városgondnokság által 

létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri költségvetési 

támogatás igényléséhez hozzájárulását adja.  

 A pályázat benyújtása 7 fő - közalkalmazotti - álláshelyre 

 vonatkozik. 

 

A Városgondnokság 2015. év záró létszáma 58 főre csökken. 

2016. április 30-ra 56 főre csökken.  

  

4.   A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 

fenntartói körén belül, költségvetési szerveinél és a polgármesteri 

hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 

megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 

illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 

munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 

nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 



5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a megszüntetett álláshelyeket 

legalább 5 éven át nem állítja vissza, kivéve ha jogszabályból 

adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  

 

6. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt a helyi önkormányzatok 

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igényléséről szóló pályázat a Polgári 

Polgármesteri Hivatal esetében 2 fő, a Városgondnokság 

tekintetében 5 fő 2015. II. ütemben, III. ütemben 2 fő történő 

benyújtására.  

 

    Felelős:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   Határidő:  II. ütemben 2015. augusztus 11.  

     III. ütemben 2015. október 22. 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

          77/2015. (VI. 25.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

  78/2015. (VI. 25.) 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 a 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

Polgári Polgármesteri Hivatal 



4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

79/2015 (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat üzemterv szerinti erdőgazdálkodás végrehajtásának 

elfogadásáról” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület elfogadja az ELAGNUS Bt. ajánlata és az erdőtervi 

adatok alapján elkészített kimutatást. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az üzemterv szerinti 

erdőgazdálkodás végrehajtására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

80/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Pénzügyi és gazdasági bizottság nem 

önkormányzati képviselő tagjának megválasztására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

57. §. (1) bekezdése, valamint az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 

27.) önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdése alapján 

2015. június 25-től a Pénzügyi és gazdasági bizottság 

külső bizottsági tagjának Csikós Lászlót megválasztja. 

          

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az SzMSz 2. 

sz. függelékében a személyi változás átvezetéséről 

gondoskodjon. 

     Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-6/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. június 25-én megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

81/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról” 

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 Tóth József polgármestert, a 2015. év első 

félévében végzett munkájának értékelése alapján, bruttó 747.000 

Ft összegű jutalomban részesíti, melynek fedezete az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Határidő: 2015. július 1.  

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

 

82/2015. (VII. 30.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

83/2015. (VII. 30.) 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: 2015. július 30.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

84/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 

megtárgyalta a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 

tájékoztatót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A Képviselő- testület a Polgári Polgárőr Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület a Polgári Polgárőr Egyesület tagjai 

részére a város köznyugalma érdekében kifejtett 

tevékenységükért elismerését és köszönetét fejezi ki.  

 

Határidő: 2015. július 30. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

85/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évre  vonatkozó  

munkaterv véleményezésével kapcsolatos  előterjesztést  és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016 

-os nevelési évre összeállított munkatervét az előterjesztés 1. sz. 

melléklete alapján megtárgyalta  és  véleményezi jogával élve,  a 

munkatervben foglaltakat elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth József polgármester 

    Icsu Ferencné intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

86/2015.(VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Tiszaújváros Város Önkormányzata és Polgár 

Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 

aktualizálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az együttműködési megállapodást a 

melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

87/2015. (VII.30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tagi kölcsön szerződéseinek módosítására 

irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

2. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város 

Önkormányzata között létrejött működési célú tagi kölcsön szerződés 

módosítást a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

3. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város 

Önkormányzata között létrejött fejlesztési célú tagi kölcsön 

szerződés módosítást a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. 

pontban foglalt szerződés módosítások aláírására. 

 

5. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: 

Bevételi előirányzat: 

- Működési célú támogatás, kölcsön visszatérülés államháztartáson 

kívülről   - 8.000 e Ft 

- Fejlesztési célú támogatás, kölcsön visszatérülés 

államháztartáson kívülről   - 3.712 e Ft 

Kiadási előirányzat: 

- Céltartalék a 2014. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére -

11.712 e Ft. 

 

6. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat 

átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor 

gondoskodjon.  

Határidő: a határozati javaslat 3. pontja tekintetében 2015. 

augusztus 10., az 5. pontja vonatkozásában értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

88/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

fűtőberendezések felújítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár, Bem út 1. sz. alatti, közfoglalkoztatási 

bázishelyként, illetve a Polgár Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 

használt önkormányzati ingatlan fűtőberendezéseinek előterjesztésben 

foglaltak szerinti munkálatainak elvégzésére 600 e Ft összegű 

önkormányzati forrást biztosít a  2015. évi általános tartalék terhére.   

 

2./ Felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

89/2015 (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a 4090 Polgár, Hajnal u., 2583/3 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 

értékesítésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Hajnal u. 2583/3 hrsz-on 

nyilvántartott 2732 m2 alapterületű, kivett beépítetlen területet 

értékesítésre kijelöli, 110 Ft/m2 induló vételáron. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

ingatlant értékesítésre hirdesse meg és a legkedvezőbb ajánlatot 

tevővel az adásvételi szerződést kösse meg. A döntésről a soron 

következő ülésen nyújtson tájékoztatást. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

90/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Polgár ún. „Szőlő” településrész belterületi földrészek telekhatár 

pontjainak megállapítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Polgár ún. „Szőlő” 

településrész 195 db ingatlant magába foglaló terület főbb 

sarokpontjai és a közbezárt utat szükséges kiméretni. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Polgár ún. 

„Szőlő” településrész belterületi földrészek tulajdonosaival, ill. 

használóival egyeztető megbeszéléseket kezdeményezzen a 

földrészek telekhatár pontjainak megállapítása céljából. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

91/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

iskola védőnő munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” szóló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény alapján  pályázatot 

hirdet Anya-Csecsemő és Gyermekvédelmi Tanácsadó munkahelyre,  

iskola védőnői munkakörbe, határozatlan időre szóló, közalkalmazotti 

jogviszony keretében, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

   A pályázatok beérkezési határideje: 2015. augusztus 31. 16 óra 

   A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. szeptember 24-ig. 

   A védőnői állás betölthető: 2015. október 1. napjától. 

   

Határidő:  értelemszerűen 

  Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján  pályázatot hirdet 

iskola védőnő  

munkakör betöltésére 

 

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:  

2015. október 1-től  határozatlan időre szól. 

 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:  teljes munkaidőben történik. 

 

A BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR, ELLÁTANDÓ FELADATOK: a 26/1997.(IX.3.) NM 

rendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak. 

 

A munkáltató a próbaidő időtartamát  3 hónapban határozza meg. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: Egészségügyi Főiskolai karon szerzett védőnői oklevél. 

     Működési nyilvántartási szám,  

     Felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazások), 

     Cselekvőképesség, Büntetlen előélet 

      

PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL: 

     A pályázó szakmai önéletrajzát, 

A kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló 

dokumentumok másolatát. 

     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

     (vagy annak postai feladóvevényét) 

Hozzájárulást a pályázat elbírálásában résztvevők 

betekintési jogához. 

 

ILLETMÉNY, JUTTATÁSOK: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a  

     közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény  

     rendelkezései az irányadóak.     

 

A PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:  2015. augusztus 31. 16 óra 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  2015. szeptember 24-ig 

AZ ÁLLÁS BETÖLTHETŐ:      2015. október 1. napjától 

 

A PÁLYÁZATOT POLGÁR VÁROS POLGÁRMESTERÉHEZ KELL BENYÚJTANI A 

KÖVETKEZŐ CÍMRE:4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

A borítékra rá kell írni: „Iskola védőnő pályázat” 

  

A pályázati felhívással kapcsolatban tájékoztatást Tóth József polgármester ad az (52) 573-511 

telefonszámon.  

   

A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által felkért Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottság véleményezi. 

  

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-7/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. július 30-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

92/2015. (VII. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2015. évi 

igény benyújtásáról szóló javaslatot és alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény 3. számú melléklet III. 4. pontja alapján támogatási 

igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli 

szociális támogatás igénylésére. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2015. augusztus 15. 

Felelős:   Tóth József polgármester 

      

 

  Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

Polgári Polgármesteri Hivatal 



4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-8/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 2-án megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

93/2015. (IX. 2.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat villamos 

energia beszerzés csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítására” vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert, hogy Polgár Város Önkormányzata és intézményei 

vonatkozásában a 2016-2017. évekre a mellékelt ajánlatok 

elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat (Szerződés villamos 

energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, Szindikátusi szerződés) 

aláírja. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

a polgármestert az energia kereskedelmi szerződések aláírására. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

94/2015. (IX. 24.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

95/2015. (XI. 24.) sz. határozati javaslat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Anya-Csecsemő és Gyermekvédelmi Tanácsadó munkahelyre, 

határozatlan időtartamra, iskola védőnői munkakörre beérkezett 

pályázatokat és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az iskola védőnői állás pályázat kiírására 

érkezett Szabóné Gerda Klára  4400 Nyíregyháza, Fazekas János 

tér 26. 3/2.u. 15. szám alatti lakos pályázatát fogadja el.  

 

Az állás betölthető: 2015. október 01. napjától. A közalkalmazotti 

jogviszony időtartama határozatlan időre szól. 

  

Illetmény megállapítása: a Kjt. 61. §. f.) pontja alapján „.. „F” 

fizetési osztályba a főiskolai végzettséget és szakképzettséget 

igazoló oklevélhez kötött munkakör.”-re a vonatkozó 

jogszabályok szerint történik. 

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázati 

eljárás eredményéről a pályázókat értesítse, valamint arra, hogy a 

szükséges munkáltatói intézkedést tegye meg.  

  

Határidő:  2015. szeptember 28-ig.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

96/2015. (IX. 24.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a Berettyóújfalui Szakképzési 

Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötésére irányuló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza:  

 

A Képviselő-testület  

1. az előterjesztés mellékletét képező, 1. számú vagyonkezelési 

szerződés-tervezetet elfogadja. 

 

2. felkéri a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetőjét, hogy évente 

adjon tájékoztatást az intézményben folyó szakképzésről.  

 

3. felhatalmazza a polgármestert hogy a szerződést - a 2015. október 1.-

i oktatási statisztika szerinti gimnáziumi és szakközépiskolai tanulói 

létszámarány alapul vételével – aláírja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen  

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 
97/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a mezei őrszolgálat 

megszervezésére” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület 

1./ úgy dönt, hogy a Polgár közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére – az erdőt és a 

halastavat kivéve - 4 fő mezőőrből álló mezei őrszolgálatot létesít 2016. január 1. napjával.  

 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti mezei őrszolgálat létrehozásához szükséges 

intézkedések (különösen 4 fő mezőőr alkalmazása, mezőőrök kiképzése, felszerelése, tárgyi feltételek 

biztosítása) megtételéről gondoskodjon.  

 

3./ Felkéri a Polgármestert, hogy jelentse be a mezőgazdasági igazgatási szervnek a mezei őrszolgálat 

létrehozását.  

 

4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a mezei őrszolgálat megalakítása előtt kössön együttműködési 

megállapodást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal a mezőőri feladatokat ellátó személyek 

ellenőrzése és a vonatkozó törvényben meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a 

feladatellátás összehangolása érdekében.  

Határidő: az együttműködési megállapodás megkötésére legkésőbb 2016. január 01.  

Felelős: Tóth József polgármester  

 

5./ Felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor mezei őrszolgálat működéséhez 

szükséges fedezet tervezéséről gondoskodjon.  

Határidő: folyamatosan  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

6./ Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a mezei őrszolgálat megalakítási költségeinek 

fedezéséhez szükséges központi költségvetésből származó összeget a nyilvántartásba vételt követő 30 

napon belül, míg a fenntartási és működési költségek fedezéséhez szükséges összeget negyedévenként 

utólag folyamatosan igényelje meg. 

Határidő: folyamatosan  

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

7./ Felkéri a jegyzőt, hogy mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet-tervezetet a 

képviselő-testület októberi ülésére terjessze elő.  

Határidő: 2015. október 29.  

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Kmft. 

Tóth József sk.       dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

98/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2015. év I. félévi 

költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1.  A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2015. év I. félévi állapot szerinti  

bevételi főösszegét             1.214.133 e Ft-ban  

kiadási főösszegét  1.215.228 e Ft-ban 

állapítja meg.  

 

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 2015. I. félévi beszámolót 

követően, szükség esetén, tegyék meg előirányzat módosítására, átcsoportosításra irányuló 

javaslataikat.  

 

4. Az intézmények vezetői gondoskodjanak 2015. II. félévében is a takarékos, körültekintő 

gazdálkodásról a működőképesség fenntartása érdekében.  

 

 Felelős:   Tóth József polgármester 

     intézményvezetők 

 Határidő: értelemszerűen 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

99/2015. (IX. 24.) 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: 

 

4.) A Képviselő-testület Polgár város „Lenin tanya” elnevezésű 

tanyát 2016. január 1. hatállyal „Királydombi tanya” névre 

változtatja. 

 

5.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az elnevezés 

változással kapcsolatos intézkedések  megtételére.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

100/2015. (IX. 24.) 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: 2015. október 1. 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázatot az 

Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 5. 

   

3./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi 

fedezetet a 2016. évi költségvetésbe építse be. 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: 2016. február 15. 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

101/2015. (IX.24.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a központi orvosi ügyeleti szolgálat működéséről 

szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a központi ügyeleti szolgálat 

működéséről szóló tájékoztatót elfogadja és egyben 

elismerését és köszönetét fejezi ki az orvosi ügyeleti munka 

ellátásában résztvevők munkájáért.  

 

2.  A Képviselő-testület felkéri az ügyeletvezető orvost, hogy a 

soron következő ülésére készítse el jóváhagyásra a központi 

orvosi ügyelet működési szabályzatát. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a Polgári Polgármesteri Hivatal 

figyelmét, hogy a 2016. évi költségvetési koncepció 

előkészítésekor a felvetett, pénzügyi tárgyú javaslatokat 

prioritási sorrendben vegye figyelembe a források 

függvényében.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

102/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség 

Országos Pályaépítési Program IX. ütemén történő részvételre” 

elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség országos 

pályaépítő programjára, amelynek keretében a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz úti telephely (4090 

Polgár, Móricz u. 3-5., hrsz.: 399.) sportudvarán műfüves 

futballpálya épül. Felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések és nyilatkozatok megtételére valamint 

együttműködési megállapodások (Magyar Labdarúgó 

Szövetség, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Polgár 

Városi Sportegyesületet) aláírására. 

 

2./ A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a 

sportpálya létesítéséhez szükséges önrészt bruttó 9.750.000.- 

Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja. 

 

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő 

futballpálya fenntartási költsége az Önkormányzatot terheli. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő: 2015. október 9. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

103/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás 

2015. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. számú melléklet III/4. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

104/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzati ASP Központhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatot és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület támogatja az Önkormányzati ASP Központhoz 

történő csatlakozást.  

 

2./ A Képviselő-testület az ASP szolgáltató központ keretrendszerén 

keresztül az alábbi alkalmazások körét kívánja igénybe venni: 

- Gazdálkodási rendszer, 

- Ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 

- Helyi adórendszer, 

- Iratkezelő rendszer, 

- Önkormányzati portál. 

   

3./ A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

csatlakozási szándékról szóló nyilatkozat ebr42 rendszerben történő 

feltöltéséről. 

   

Határidő: 2015. szeptember 25. 

  Felelős: Tóth József polgármester  

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

105/2015 (IX. 24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a 4090 Polgár, 

Vereckei utca 51., 1748/9 hrsz.-ú kivett lakóház, udvar 

helyzetének rendezésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Vereckei utca 51. sz. alatt 

található 1748/9 hrsz.-on nyilvántartott 711 m2 alapterületű, 

kivett lakóház, udvar megjelölésű ingatlan 1/1 arányú 

tulajdonjogát Polgár Város Önkormányzattól ifj. Bancsók 

Ferenc és Rontó Gyuláné ½- ½ tulajdoni arányban  – mint 

Bancsók Ferenc és Bancsók Ferencné örökösei - elbirtoklás 

jogcímén megszerezzék és ezen tény a földhivatali 

nyilvántartásban is átvezetésre kerüljön. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-10/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

106/2015. (IX. 24.) számú határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatokról 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 

 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-9/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. szeptember 24-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

107/2015. (IX. 24.) számú 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 úgy döntött, hogy 2015 évben „Polgár Város Díszpolgára” címet 

nem adományoz, azt 2018. évben a várossá válás 25. évfordulója alkalmából fogja 

kiadni. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról 

szóló önkormányzati rendelete alapján  

 

Dr. Kiss Attila részére adományozza a „PRO URBE Polgár’ Emlékérmet, 

Béke Gyula részére adományozza az „Önzetlen polgár” díjat, 

a Polgári Foltvarró Kör részére adományozza a „Lokálpatrióta összefogás” díjat, 

Makó Sándorné részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat. 

Mészáros László részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat. 

Lukácsné Győrfi Lilla részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat. 

Ferenczné Fajta Mária részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat. 

Zlehovszkyné Berkes Mária részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” 

díjat. 

 

3. Felhívja a polgármestert, hogy a díjakkal járó díszoklevelet és emlékplakettet a 2015. 

október  2-án megrendezésre kerülő Önkormányzatok Napja ünnepségen adja át.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. október 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

 

108/2015. (X. 29.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. október 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

109/2015. (X. 29.) sz. határozat 

 

A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 24/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára” elnevezésű 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

   

1./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 

Képviselő-testület soron következő ülésére vizsgálja felül 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 24/2008 (XII.01.) rendeletét és 

terjessze elő az új rendelet-tervezetet.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. október 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

110/2015. (X. 29.) sz. határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgári Polgármesteri Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal 

2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  

 

     Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. október 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

111/2015. (X. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a központi orvosi ügyelet működési szabályzatáról 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti szolgálat 

működési szabályzatát az 1. számú melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az 

ügyeleti szolgálat ellátási területébe tartozó települések 

részére a szabályzatot küldje meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. október 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

112/2015. (X. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a 

közétkeztetési reform tapasztalatairól” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

7. A Képviselő-testület elfogadja a tájékoztatót a közétkeztetési reform tapasztalatairól.  

 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma felé, illetve az egyéb érdekképviseleti szervek felé tegyen javaslatot, 

észrevételt a közétkeztetési reform intézkedéseinek felülvizsgálatára, illetve a 

közétkeztetési rendelet módosítására vonatkozóan az alábbiak szerint: 

 a megfelelő minőségi és mennyiségi közétkeztetés megvalósítása érdekében a 

konyhatechnológia fejlesztésére forrás biztosításával pályázati kiírás szükséges, 

 indokolt a rendelet további – időbeni - fokozatosabb alkalmazása, 

 kezdeményezzük az előírt alapanyagok, illetve hozzáadott fűszerek tekintetében 

egy „–tól – ig” rugalmasság bevezetését, 

 a közétkeztetésben közvetlen dolgozók (élelmezésvezetők, szakácsok, 

dietetikus szakácsok) felkészítése, továbbképzése, ehhez állami forrás 

biztosítása szükséges, 

 javasoljuk a tudatos kommunikációt a közétkeztetést igénybevevők felé az 

egészséges életmód fontosságáról, 

 javasoljuk, hogy az ellenőrzésre jogosult hatóságok folyamatos 

figyelmeztetéssel, s ne drasztikus pénzbírság kiszabásával éljenek. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. október 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

113/2015. (X.29.) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

megtárgyalta a „Javaslat a Polgár 0106/2 hrsz.-ú külterületi 

ingatlan elnevezésének meghatározására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a Polgár 0106/2 hrsz.-ú, kivett tanya, 

külterületi ingatlan elnevezését „Magyar Szürkebarát tanya” 

elnevezéssel jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

értesítse az érintettet, valamint gondoskodjon az elnevezés 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. október 29-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

114/2015. (X. 29.) sz. határozat 

 

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: 

 

1./ Mezőőri pályázatok elbírálása 

         Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-11/2015.  

 

K i  v o n a t  

a 2015. október 29-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

115/2015. (X. 29.) sz. határozati javaslat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzata által 

meghirdetett határozatlan időtartamra szóló, mezőőr munkakörre beérkezett pályázatokat és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mezőőr állás pályázat kiírására a megadott  

 határidőben, 11 pályázat érkezett, melyből 2 érvénytelen.  

 

2. A Képviselő-testület az érvényes mezőőr álláspályázatok közül 

- Gulyás Szabolcs Polgár, Selypesköz 24. sz. alatti lakos, 

- Görömbei Zoltán Polgár, Szabadság u. 57. sz. alatti lakos, 

- Kereki Károly Görbeháza, Aradi u. 43. sz. alatti lakos, 

- Burján János Folyás, Kossuth u. 7. sz.  alatti lakos  

pályázatát fogadja el és kinevezi mezőőrnek 2016. január 1. napjától. A közalkalmazotti 

jogviszony 6 hónap próbaidővel, határozatlan időre szól. 

  

Illetmény megállapítása: a Kjt. 61. §. alapján a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével 

történik. 

 

3.  Egyidejűleg a Képviselő-testület dönt arról is, hogy az érvényes pályázatok közül 5.-ként Oláh 

László Polgár, Botond u. 23. sz. alatti lakos pályázatát fogadja el.  

Amennyiben a 2. pontban megjelölt személyek az alkalmazási feltételként előírt vizsgákat nem 

teszik le a megadott határidőig, vagy a kinevezés elfogadására nem kerül sor, s így a 

jogviszonyuk nem jön létre, továbbá ha a létrejött jogviszony 6 hónapon belül a próbaidő alatt 

megszűnik akkor a Képviselő-testület az 5.-ként megjelölt személyt nevezi ki a törvényben és 

ezen döntésben meghatározott feltételekkel mezőőrnek.  

 

4. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázati eljárás eredményéről a  

 pályázókat értesítse.  

 Határidő:  2015. november 2-ig.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

5. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést tegye 

meg.  

Határidő:  2015. december 31-ig.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

116/2015. (XI. 26.) 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

117/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az önkormányzat fenntartásában lévő Szociális 

Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és szakmai 

dokumentumainak módosítására tett javaslatot és az alábbi 

döntést hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés  

- 1. és 2. sz. mellékletét képező módosító alapító okiratot, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot,  

- 3. sz. mellékletét képező Szervezeti és Működési 

Szabályzatot 

- 4. sz. mellékletét képező Szakmai Programot elfogadja. 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a 

jövőben nem kívánja nyújtani, ezért a finanszírozási 

szerződés meghosszabbítását nem kezdeményezi. 

 

3./  Felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: jegyző 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

118/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

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, 

továbbá a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalt értesítse a 

jogsértés megszüntetéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

119/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

nevelési - oktatási  intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

24. § (1) bekezdése alapján, a Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola felvételi körzethatárának megállapításához, tárgyú előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./   A 4090 Polgár, Zólyom u. 14. szám alatti székhellyel működő 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2015/2016-os tanév 

tanulói létszáma 548 fő. Az intézményben a jegyzői nyilvántartás 

alapján 186 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló áll 

jogviszonyban.   

 

2./  A Képviselő-testület a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

felvételi körzethatárának, Polgár város közigazgatási területét 

javasolja megállapítani.  

  

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 

döntésről az illetékes Kormányhivatalt értesítse. 

 

       Határidő: 2015. november 30. 

      Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

120/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közszféra önkormányzati 

forrásból finanszírozható egyszeri jövedelem-kompenzációjára irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

9. A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatás előirányzatából 

2.357 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékból 637 e Ft-ot átcsoportosít Polgár Város 

Önkormányzata 2015. évi általános tartalékába.  

 

10. A Képviselő-testület a Városgondnokság személyi juttatások előirányzatából 5.449 e 

Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékból 1.177 e Ft-ot átcsoportosít Polgár Város 

Önkormányzata 2015. évi általános tartalékába. 

 

11. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatából 5.872 

e Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékból 1.586 e Ft-ot átcsoportosít Polgár Város 

Önkormányzata 2015. évi általános tartalékába. 

 

12. 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 14.785 e Ft összegben az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező táblázat 8. oszlopában szereplő intézményenkénti előirányzatot 

biztosít az általános tartalék terhére 2015. évben egyszeri jövedelemkompenzációra. 

 

13. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében 

eljárva az intézményvezetők tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

14. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenti előirányzatok 2015. évi 

költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a rendelet-módosítás során 

gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

121/2015. (XI. 26.) sz. határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

pótelőirányzat iránti kérelmére irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 
 

1./ A képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár 2015. évi nem tervezett és szükségszerű 

kiadásaira 2.988 e Ft pótelőirányzatot biztosít, 695 e Ft-ot 

a 2014. évi kötelezettségekre elkülönített céltartalék, 

2.293 e Ft-ot az általános tartalék terhére. 

 

2./ Felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat 

átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

122/2015.(XI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2016. 

évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket 

határozza meg:   

 

1. A Képviselő-testület a 2016. 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 2016. évi költségvetésnek fokozottan bevételközpontúnak kell lennie, 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. 

 

4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, 

tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azokat végre kell 

hajtani.  

 

5. A 2014-2020. közötti új, európai uniós fejlesztési források megszerzése érdekében a 

pályázati lehetőségek feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez, illetve a 

szükséges önerőhöz a 2016. évi költségvetésben a forrást meg kell tervezni.   

 

6. Az önkormányzati szintű vagyonállományt ismételten át kell tekinteni, a funkció 

nélküli, illetve hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell 

a felhalmozási célú bevételek növelésére.  

 

7. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek 

kihasználásával az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb, magasabb színvonalú és 

költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.  

 



8. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges 

személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében meg kell tervezni, így 

a programok hatékonyabb, szakszerűbb és magasabb színtű végrehajtása biztosítható. 

 

9. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2016. évi tervezése 

során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének változását.  

 

10. 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.  

 

11. 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. 

 

12. A költségvetés tervezésébe új elemként épül be a fiatalok B kategóriás jogosítvány 

szerzésének támogatása, amely a szociálisan rászorult családban nevelkedett gyermekek 

munkavállalási feltételeinek könnyítését szolgálja.   

 

13. Az első lakáshoz jutók támogatása 2016. évben 20.000 e Ft összegben kerüljön 

tervezésre. 

 

14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2016. évi előirányzat 

tervezésénél figyelembe kell venni az év közben visszautalt támogatásokat is. 

 

15. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend 

erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati 

rendészeti tevékenységet – a mezei őrszolgálattal kibővítve - a jövőben is indokolt 

fenntartani. 

 

16. A mezei őrszolgálat 2016. január 1-jétől történő működtetéséhez szükséges kiadásokat, 

illetve a kapcsolódó bevételeket – központi költségvetésből származó, illetve mezőőri 

járulék - meg kell tervezni az önkormányzat költségvetésében.   

 

17. A városi rendezvényterv 2016. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

javaslata alapján tervezhető. 

 

18. Az általános tartalék összege legalább a 2015. évi eredeti előirányzat legyen. 

 

19. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalék 2016. évben 20.000 e Ft-ban 

kerüljön tervezésre.  

 

20.  A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2016. évi előirányzata 

legalább a 2015. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.  

 



21. 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.  

 

22. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenysége, annak munkahelyteremtő, 

értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése 2016. évben is kiemelt jelentőségű. 

Minél sikerebb tevékenységéhez szakmai segítséget, illetve alapfeladatainak 

ellátásához önkormányzati támogatást kell biztosítani a működési gazdaságossági 

mutatóinak figyelembe vételével.    

 

23. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése 

kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket 

a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.  

 

24. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének, a 

megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a 

megváltozott finanszírozási körülményekre. A közszférában foglalkoztatott 

munkavállalók védelme érdekében szükséges, hogy azok a női munkavállalók, akik a 

40 éves szolgálati időt elérik, éljenek a korkedvezményes nyugdíjba vonulás 

lehetőségével. Kivételt képeznek ez alól azon munkakörök, melyek esetében az érintett 

munkavállaló továbbfoglalkoztatása a fenntartó érdeke. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. Az alapfokú nevelési-oktatási intézmények üzemeltetési feladataihoz szükséges 

fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés 

feladatfinanszírozásból kell biztosítani. Fokozott figyelmet kell fordítani az alapfokú 

nevelési-oktatási intézmény nyári karbantartásánál arra, hogy a feladatfinanszírozás ne 

csökkenjen. 

 

28. 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.  

  

29. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell 

tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, bevételként az 

igényelhető pályázati támogatást.  

 



30. Az önkormányzat intézményeinél a meleg-étkeztetés támogatására a 2015. 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.  

 

31. A fizetési számlához kapcsolódóan a munkavállalónak adómentesen adható 

bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000,-Ft/hó/fő, melyet minden intézmény a 2016. 

évi költségvetésben megtervez.  

 

32. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg 

kell tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.  

 

33. 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 - a kedvezőbb ár elésére érdekében -, önkormányzati szinten 

szükséges azok versenyeztetése. 

 

34. A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működéséhez szükséges forrást 

az állami hozzájárulás és a pályázati úton elnyerhető feladatalapú támogatás biztosítja. 

Polgár Város Önkormányzata a helyiséghasználathoz kapcsolódó költségek 

fedezetének, valamint a gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges 

humán erőforrás biztosításával 2016. évben is hozzájárul a helyi nemzetiségi 

önkormányzat működéséhez.  

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 

  



 

 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

123/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 

Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosítása” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület feltételezve a csatlakozás 

szabályszerűségét elfogadja az előterjesztés I. sz. 

mellékletében található társulási megállapodást módosító 

okiratot és a II. sz. mellékletben található egységes 

szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási 

megállapodást mellékleteivel együtt azzal a kitétellel, 

hogy a csatlakozó önkormányzatok hulladékszállítási 

közszolgáltatási igénnyel nem lépnek fel.  

 

2./ A határozat a társulás valamennyi tagja képviselő-

testületének minősített többséggel meghozott jóváhagyó 

döntése alapján lép hatályba. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

124/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Polgár, Munkácsy utca 16. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére vonatkozó 

határozat visszavonására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgár, Munkácsy u. 16. szám alatti 

645/A/3 hrsz.-ú 75 m2 területű önkormányzati tulajdonú lakás 

+ 12 m2 tároló helyiség, valamint a lakáshoz tartozó 645/A/5 

hrsz.-ú 15 m2 területű garázs értékesítésére hozott 81/2011 

(VI.30) és 63/2013 (V.30) számú határozatát visszavonja. 

 

2. A Képviselő-testület a Polgár, Munkácsy u. 16. szám alatti 

645/A/4 hrsz.-ú 70 m2 területű önkormányzati tulajdonú lakás 

+ 12 m2 tároló helyiség, valamint lakáshoz tartozó 645/A/6 

hrsz.-ú 15 m2 területű garázs értékesítésére hozott 81/2011 

(VI.30.) és 63/2013. (V.30.) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

125/2015. (XI.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgár, Toldi 

u. 30., Toldi u. 54., Szabolcs u. 13., Szabolcs u. 14.  szám alatti önkormányzati tulajdonú 

szociális lakások elidegenítésre történő kijelölésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a  

1. Polgár, Toldi u. 30. szám alatti, 3148 hrsz-ú 1248 m2 területű ingatlan, lakóépület 60,37 

m2 + nyitott veranda és melléképület, 

2. Polgár, Toldi u. 54. szám alatti, 3134 hrsz-ú, 1309 m2 területű ingatlan, lakóépület 56,39 

m2 + lakóépülethez közvetlenül csatlakozó melléképület (nyári konyha, tüzelő és 

terménytároló), 

3. Polgár, Szabolcs u. 13. szám alatti 3404 és a 3404/A hrsz-ú, 1439 m2 területű ingatlan, 

lakóépület 48,50 m2 + lakóépülethez közvetlenül csatlakozó melléképület, 

4. Polgár, Szabolcs u. 14. szám alatti 3405 és a 3405/A hrsz-ú, 1439 m2 területű ingatlan, 

lakóépület 47,35 m2 + a lakáshoz hozzáépített, külső bejárattal ellátott toldalék épület 

14,00 m2 önkormányzati tulajdonú lakásokat értékesítésre kijelöli. 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-4. pontokban hozott döntésről a 

bérlőket tájékoztassa. 

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az eladásra kerülő ingatlanok 

értékbecslését ingatlanforgalmi szakértővel végeztesse el.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

126/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat az Integrált Településfejlesztési 

Stratégia munkaanyagának elfogadására” elnevezésű 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a 2015-2020 évekre vonatkozó 

Integrált Településfejlesztési Stratégia munkaanyagát 

elfogadja 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 

jogszabályban meghatározott véleményezési és 

egyeztetési eljárás lefolytatására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-12/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. november 26-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

127/2015. (XI.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF-NHI-FPR-2015) által 

meghirdetett pályázatán való részvételre” elnevezésű 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Igazgatóság által meghirdetett OKTF-NHI-FPR-2015 

kódszámú pályázatot nyújtsa be.  

 

2./ A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját erőt 

(5.333.333 Ft) a környezetvédelmi alap elnevezésű 

céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

128/2015. (XII. 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.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

129/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Polgár Város Önkormányzata 2016. évi ellenőrzési 

tervének jóváhagyására irányuló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

2. A képviselő-testület Polgár Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.  

 

Határidő: 2016. december 31.  

Felelős:  Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

130/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat együttműködési megállapodás 

létrehozására a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat megalakítása 

előtt együttműködési megállapodást köt a Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőr-főkapitánysággal a mezőőri feladatokat 

ellátó személyek ellenőrzése és a vonatkozó törvényben 

meghatározott tevékenységük felügyelete, valamint a 

feladatellátás összehangolása érdekében.  

 

2. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 

Együttműködési Megállapodást jóváhagyja, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Határidő: 2016. január 1. 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

131/2015. (XII.17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának a helyi 

értékek védelméről szóló 24/2004. (IX.29.) számú önkormányzati 

rendeletének felülvizsgálatára” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület felhívja a polgármesteri hivatalt, 

hogy a főépítész bevonásával helyszíni felmérés alapján 

készítsen javaslatot a helyi védelemben részesítendő 

épületekről, beleértve a Kálvária-dombon található, de 

műemléki védettséget nem élvező objektumokat, 

emléktáblákat és síremlékeket is. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária jegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

132/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzata V. fejezetében a 

Hivatal szervezeti egységeinek feladatai résznél a 

Hatósági Iroda, a Műszaki Iroda és a Pénzügyi Iroda 

feladatait az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyta.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások 

szervezeti és működési szabályzatban történő 

átvezetéséről gondoskodjon.  

 

     Határidő: 2015. december 31. 

     Felelős:   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

133/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működési célú 

visszatérítendő támogatás nyújtására irányuló javaslatot és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

7. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére 

működési célú visszatérítendő támogatást nyújt 24 millió 

forint keretösszegig 2015. december 30-tól 2016. január 11-

ig terjedő időszakra. 

 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város Önkormányzata 

között a támogatási szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

134/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet támogatási szerződésének 

meghosszabbítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

4. A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

részére a pályázati forrást megelőlegező, 2015. november 30.-án 

esedékes, 5.045 e Ft összegű visszatérítendő támogatás 

visszafizetésének határidejét meghosszabbítja 2016. március 31.-ig 

terjedő időszakra.  

 

5. A módosított támogatási megállapodásban rögzítendő 

szabályozásként előírja, hogy az önkormányzat által nyújtott 

kamatmentes támogatást a szövetkezet két ütemben fizeti vissza. Az 

I. ütemben 2015. december 31-ig 2.600 e Ft-ot, a II. ütemben 2016. 

március 31-ig 2.445 e Ft-ot utal vissza Polgár Város 

Önkormányzatának költségvetési bankszámlájára. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. 

pontban foglaltak szerint a támogatási megállapodás módosítására.  

 

Határidő: 8 napon belül 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

135/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. szám 

alatti ingatlan hasznosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár, Wesselényi u. 16. szám 

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 2016. január 

31-ig tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. január 31. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

136/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról” 

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 Tóth József polgármestert, a 2015. év 

második félévében végzett munkájának értékelése alapján, bruttó 

747.000 Ft összegű jutalomban részesíti, melynek fedezete az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

137/2015. (XII.17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága megtárgyalta a „Javaslat Mezőőri szolgálat 

gépjárműbeszerzésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület 97/2015. (IX.24.) sz. határozata alapján 

a 2016. évi mezei őrszolgálat létrehozásának és 

működtetésének költségvetési modelljében található 

gépjármű beszerzés soron szereplő 2.127.025 Ft helyett, 

4.500.000 Ft-ban maximalizálja a beszerzési költséget.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 

beszerzéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

138/2015. (XII. 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./ Előterjesztés a Polgári Bank Zrt. indikatív számlavezetési 

ajánlatáról  

         Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 

 

 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/391-015 

Ikt. sz.: 3176-13/2015.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2015. december 17-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

139/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári Bank Zrt. indikatív számlavezetési ajánlatáról szóló előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgári Bank Zrt. az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

foglaltak szerinti indikatív ajánlatában rögzített számlavezetési ajánlatot 

megtárgyalta és 2016. január 1.-jétől történő alkalmazását elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az 

érintett pénzintézetet. 

 

        Határidő :  értelem szerint  

        Felelős :  Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.      dr. Váliné Antal Mária sk. 

 polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 

kiv. hit. 

 

 


