Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-2/2021.

Ki vonat
a 2021. június 15-én megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

1/2021. (VI. 15.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a polgári Strandfürdő bérbeadására vonatkozó üzemeltetési és
bérleti szerződés elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgári
Strandfürdő bérbeadására vonatkozó üzemeltetési és bérleti
szerződést elfogadta.

2./

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és az ahhoz
kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 15-én megtartott soron kívüli zárt képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.

2/2021. (VI.15.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2)
bekezdés c) pontja alapján az alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja:

1./

Javaslat a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Polgáron” című TOP-3.1.1.-15-HB1-201600004 azonosítójú
projekt közbeszerzési eljárása keretében hozandó közbenső
döntésre
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 15-én megtartott soron kívüli zárt képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.

3/2021. (VI.15.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című
TOP-3.1.1.-15-HB1-201600004 azonosítójú projekt közbeszerzési
eljárása keretében hozandó közbenső döntésre” vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület támogatja a polgármesteri döntést, mely Polgár
Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított „Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című és TOP-3.1.1-15-HB2016-00004 azonosítójú projekt kivitelezése tárgyú nemzeti eljárásrend
112. § (1) b. pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozik.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

98/2021. (VI. 24.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri
jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
99/2021. (VI. 24.) 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. 2020. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
100/2021. (VI. 24.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről szóló
beszámolót és a Polgári Idősügyi Tanács kezdeményezésére az
alábbi határozatot hozza:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület
kifejezi elismerését a Pétegisz Nonprofit Zrt.
működésének 10 éves évfordulója kapcsán és egyben
köszönetet mond a Járóbeteg Szakellátó Központban
dolgozó valamennyi egészségügyi dolgozónak a
gyógyító, megelőző tevekénységéért.
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.
Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
101/2021. (VI. 24.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Javaslat a „sürgősségi alapellátási ügyelet” megszervezésére vonatkozó
megállapodás megkötésére az Országos Mentőszolgálattal szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzata a Polgár, Kiss Ernő u. 8.sz. alatt
működő orvosi ügyeleti feladatok ellátása érdekében - 2021.
július 1-jétől 2022. június 30.-ig terjedő időszakra vonatkozóan együttműködési megállapodást kíván kötni az Országos
Mentőszolgálattal.

2./

A Képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges ingatlant,
valamint a meglévő berendezéseket, felszereléseket, szakmai
eszközöket az Országos Mentőszolgálat részére
az
együttműködési megállapodás időtartamára térítésmentesen
használatra átadja.

3./

Az érintett épületrész rezsiköltségeit, valamint a karbantartási
költségeket az önkormányzatok viselik a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított forrás erejéig.

4./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az orvosi
ügyelet folyamatos ellátásához kapcsolódó intézkedések
megtételére, valamint az Országos Mentőszolgálattal
megkötendő együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester
…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
102/2021. (VI. 24.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Napsugár
Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a
2021/2022-es nevelési év beindításáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár
Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési év feladatainak
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.

2./

A Képviselő-testület a 2021/2022-es nevelési évben a Napsugár Óvoda
és Bölcsődében indítható óvodai csoportlétszámot
11 csoportban
hagyja jóvá.

3./

A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
25. § (7) bekezdésében foglalt jogkörében engedélyezi a Napsugár
Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2021/2022-es nevelési évben a
csoportlétszám maximális férőhelyének 20 %-kal történő növelését.

Határidő: 2021. szeptember 1.
Felelős:
Tóth József polgármester
Peténé Molnár Éva intézményvezető
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

103/2021. (VI. 24.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2020. évi tevékenységéről” szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a civil és sportszervezetek 2020. évi
működéséről és a 2020. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
104/2021.(VI.24.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I-Labor
Tudásközponthoz történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyílvánítja abbéli
szándékát, hogy a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit KFT. által
üzemeltetett I-Lab projekt megvalósításában részt kíván venni.
2. Kapcsolattartónak felkéri dr. Faragóné Béres Edit alpolgármestert, aki
vállalja, hogy a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit KFT-vel közösen a
megvalósításhoz szükséges dokumentációt legkésőbb 2021. december 31ig előkészíti.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a stratégiai dokumentáció elkészülte után, azt
a képviselő-testület elé terjessze.
Határidő: folyamatos és 2021. december 31.
Felelős: dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
105/2021. (VI. 24.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester 2021. évi szabadság ütemezési tervének megerősítésére
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
1.

A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja Tóth József polgármester 2021. évi szabadság
ütemezési tervét.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

105/2021. (VI. 24.) határozat melléklete

2021. évi szabadság ütemezési terv

2020. évben ki nem adott szabadság mértéke
(nap)

18

2021. évi szabadság mértéke összesen (nap):

39

Hónap

igénybe vett napok

nap

január
február

8

március

10

április
május
június

9

július

20

augusztus

10

szeptember
október
november
december
Mindösszesen:

57

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-3/2021.

Ki vonat
a 2021. június 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
106/2021.(VI.24.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
polgármester
2020.
évben
végzett
tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1./

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a
polgármester 2020. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.

2./

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X.
24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság részére biztosított
feladatkörében tett javaslata alapján, Tóth József
polgármesternek, a 2020. évben végzett munkájának
értékelése alapján, háromhavi illetményének megfelelő
bruttó 1.794.900 Ft összegű jutalmat állapít meg.
A jutalom fedezete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Sivák Anita jegyző
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-4/2021.
Ki vonat
a 2021. június 30-án megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett jegyzőkönyvből.
107/2021. (VI.30.) határozat
Polgár Város Önkormányzata által kiírt „"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron" című
és TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 azonosítójú projekt kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárással
kapcsolatban a Képviselő-testület, a közbeszerzési szabályzatban foglaltakkal összhangban a Bíráló
Bizottság javaslata alapján alábbi eljárást lezáró döntést hozza:
I./ az 1. részajánlat esetén:
- a Szilvási Építő Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.) Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot
érvényessé nyilvánítja.
- a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja és az eljárás nyertese a Szilvási Építő Kft.
(3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.) ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték
arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot az alábbi vállalása szerint:
Ajánlati ár (nettó Ft): 384 010 868
A megvalósításban résztvevő szakember (MV-KÉ vagy egyenértékű) többlet szakmai
tapasztalata (min. 0-max. 60 hó): 64
A megvalósításban résztvevő szakember (MV-VZ vagy egyenértékű) többlet szakmai
tapasztalata (min. 0-max. 60 hó): 73
Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap): 24
- a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
II./az 2. részajánlat esetén:
- a Szilvási Építő Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.) Ajánlattevő által benyújtott ajánlatot
érvényessé nyilvánítja.
- a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja és a hiányzó fedezetet Polgár Város
Önkormányzata az alábbi összegben és az alábbi forrásból biztosítja: nettó 9.508.462,-HUF,
saját forrásból és az Áfát az önkormányzat szintén saját forrásból biztosítja.
- a közbeszerzési eljárás nyertese a Szilvási Építő Kft. (3400 Mezőkövesd, Eper u. 51.) ajánlattevő,
mivel ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot az
alábbi vállalása szerint:
Ajánlati ár (nettó Ft): 20 805 202
A megvalósításban résztvevő szakember (MV-KÉ vagy egyenértékű) többlet szakmai
tapasztalata (min. 0-max. 60 hó): 64
Hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe (igen /nem): nem
Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap): 24
a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a szerződés aláírására - értelemszerűen
Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester
…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.

Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
108/2021. (VIII. 5.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri
jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.

Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
109/2021. (VIII. 5.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:
1./

A képviselő-testület a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, Polgár város 2020. évi tűzvédelmi helyzetére, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekre vonatkozó
beszámolóját elfogadja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.

Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
110/2021. (VIII. 5.) határozat
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PÉTEGISZ Polgár és
Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit ZRt. tulajdonosa/fenntartója támogatja a
szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok mértékét illetően történő átcsoportosítást a
következők szerint:
Csecsemő –és gyermekgyógyászat - 2 óra
Pszichiátria
+ 2 óra
Masszázs
- 10 óra
Fizikoterápia
- 10 óra
Gyógytorna
- 10 óra
Pszichológia
+30 óra
2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete , mint a PÉTEGISZ Polgár és
Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit ZRt. tulajdonosa/fenntartója nyilatkozik,
hogy
- az átcsoportosítás fenntartható, az egészségügyi szolgáltató biztosítani tudja az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett
szakmák tekintetében,
- az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató
pályázatban vállalt kötelezettségeibe,
- és megfelel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII.
törvény 4/A. § (3)–(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.
Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
111/2021. (VIII. 5.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat az állatok
védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásaiból adódó önkormányzati feladatok
meghatározására és a 2021. évi ebösszeírás lebonyolítására” vonatkozó előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
I.
Ebösszeírással kapcsolatos feladatok:
1. az ebösszeírás időszaka: 2021. szeptember 1.- 2021. november 30.,
2. a lakosság tájékoztatása céljából a mellékelt tájékoztató az SzMSz-ben rögzített,
helyben szokásos módon kerüljön kihirdetésre,
3. az ebtartók a kötelezettségük teljesítése érdekében a lakossági tájékoztató szerint és
ahhoz mellékelt formanyomtatványon tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek.
4. bejelentés ellenőrzése 2022. január 1. -2022. március 31.,
5. ellenőrzés összegzését követően folyamatosan kerül sor a szabálysértők
szankcionálására.
Határidő: 2021. szeptember 1-től folyamatosan
Felelős: polgármester, jegyző
Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásaiból adódó egyéb
önkormányzati feladatok felülvizsgálata:
1. A kóbor állatok befogása, őrzése, elhelyezése, esetlegesen a beteg állat elhelyezésének
és ellátásának vagy ártalmatlanná tételének és az elhullott állatok tetemének
összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanításának feladatellátásra vonatkozó
szerződéseket a költséghatékony feladatellátás érdekében át kell tekinteni.
2. Meg kell vizsgálni a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek bevonását a
szakszerűbb feladatellátás érdekében, illetve tájékozódni kell az állatmenhelyként is
működő ebrendészeti telepek tevékenységéről.
II.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester
…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

FELHÍVÁS
POLGÁR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ
EBÖSSZEÍRÁS
Tisztelt Polgári Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Polgár
Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Polgár város
területén

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

-

2021. szeptember 1. – 2021. november 30-ig terjedő
időszakban Polgár város közigazgatási területén
tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.

-

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy
adatlapot, ún. „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt
(azokat) a polgármesteri hivatalba visszajuttatni. Az
adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ ebtartó
kötelezettsége. Azok 2021. augusztus 5. napjától
kezdődően folyamatosan beszerezhetők a Polgári
Polgármesteri Hivatal Polgár, Barankovics tér 5.
szám alatt az ügyfélváróban, vagy letölthető az
önkormányzat honlapjáról (www.polgar.hu). A
kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás telefonon a Polgári
Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelőjétől az
52/573-517 telefonszámon kérhető.

-

-

-

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi
módokon lehet benyújtani:

- postai úton a 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
címre
- személyesen
a
Városháza
földszinti
ügyfélváróban kihelyezett gyűjtőládában
- e-mail cím: ebbejelentes@polgar.hu címre

-

a kedvtelésből tarott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26) Korm.
rendelt 17/B. § (10) bekezdése érdekében 2013.
január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb
csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért
kérem,
amennyiben
a
jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még nem tett
eleget, úgy szíveskedjen a bevallással egyidőben
mikrochippel
nem
rendelkező
ebeket
állatorvosnál megjelölteni.
az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi
nyilvántartásban már szereplő, valamint a
bilétával rendelkező és helyi nyilvántartásban
szereplő ebeket is be kell jelenteni.
az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is
kötelesek 8 napon belül az adatokban
bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban
bejelenteni.
az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a
benyújtott
adatlapok valóságtartalmát
a
polgármesteri hivatal munkatársai és a
közterületfelügyelő ellenőrizni fogják és
szankcionálják
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak
megfelelően
teljesíti az
állatvédelmi
bírságról szóló
244/1998.
(XII.
31.)
Kormányrendelet
alapján állatvédelmi
bírsággal büntethető.
az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó
jogsértést elkövető ebtartókkal szemben az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 43.§ (1b) pontja alapján
kedvtelésből tartott állat (eb) esetében minimum
30.000.-Ft terjedő összegű állatvédelmi
bírság kiszabásának van helye.
Polgár, 2021. augusztus 5.

Az ebösszeíró adatlapok leadására
rendelkezésre álló idő:

2021. szeptember 1. – 2021. november 30.

dr. Sivák Anita
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.
Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
112/2021. (VIII. 5.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
Stratégiai Tervének és Folyamatszabályozási Kézikönyvének
megismerésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot
hozta:
1./

A képviselő-testület az előterjesztés 1-2. melléklete
szerinti tartalommal megismerte az Ady Endre
Művelődési Központ és Könyvtár Stratégiai Tervét és
Intézményi Folyamatszabályozási Kézikönyvét.

2./

A dokumentumban megfogalmazott fejlesztési célok,
feladatok megvalósítása a költségvetési lehetőségek
figyelembevételével történhet.

Határidő: értelemszerűen és folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester
Bíró István igazgató
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.
Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
113/2021. (VIII. 5.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belterületi utak, járdák,
hidak felújítása – Mátyás utca felújítás” tárgyú fejlesztéshez szükséges beruházási kölcsön
ajánlatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Mátyás utca felújításához kapcsolódó beruházás
megvalósításához szükséges beruházási kölcsönre vonatkozóan a Polgári Bank Zrt. által
nyújtott indikatív finanszírozási ajánlatot elfogadja.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt célú beruházási kölcsönt az alábbi
feltételek mellett kívánja felvenni:
a., összege:
10.000.000,- Ft
b., típusa:
beruházási kölcsön (banki saját forrásból)
c., kamat:
3 havi BUBOR +1,70 %
d., kezelési költség:
0 Ft
e., törlesztési teljes futamidő:
72 hónap
f., ezen belül törlesztési türelmi idő :
12 hónap
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgári Bank Zrt. a beruházási célú
kölcsön törlesztését - az önkormányzat külön rendelkezése nélkül-, a költségvetési
elszámolási számláról teljesítse az önkormányzat saját bevételei terhére.
4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön éveiben az
önkormányzat költségvetése összeállításakor a felvett kölcsönt és járulékait minden más
fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek
figyelembevételével a kérelmi dokumentáció benyújtására, illetve a beruházási kölcsön
szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester
…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.
Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
114/2021. (VIII. 5.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a Hajdúkerületi és
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. ázsiós alaptőke-emelésének és az 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 9/2021.06.08. HBVSZ
határozatában foglaltakat elfogadja, az előterjesztett ázsiós alaptőke-emelését és az
alapszabály módosítását támogatja az alábbi tartalom szerint:
A részvénytársaság részvényesei írásbeli határozathozatallal döntenek, hogy a jelen
írásbeli határozathozatal napjával ázsiós tőkeemelésre kerül sor a Társaságnál. Erre
tekintettel a Társaság alaptőkéjét 30.000,- Ft-tal 22.170.000,- Ft összegre emelik, míg
2.400.000,- Ft összeggel a tőketartalék kerül megemelésre.
A tőkeemelésre tekintettel 30,- db egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékú
dematerializált módon előállított, egysorozatú ésr névre szóló törzsrészvény kerül
kibocsátásra, amelyeket Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényes jegyez
Az új részvények névértékét és a tőketartalékba fizetendő 2.400.000,- Ft összeget a
részvényes a jelen határozat meghozataláig már a Társaság rendelkezésére bocsátotta,
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részvényesen kívül a többi részvényes
elsőbbségi jogával nem kíván élni és a tőkeemelésben nem kíván részt venni, így a Ptk.
3:296.5 (1) bekezdés e) pontja szerinti időtartam és határidő meghatározása nem
szükséges.
2.

Felhatalmazza a polgármestert a döntéshez kapcsolódó szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2021. augusztus 9.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester
…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-5/2021.
Ki vonat
a 2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
115/2021. (VIII. 5.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a Hajdúkerületi és
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. ázsiós alaptőke-emelésének és az alapszabály módosításának
elfogadására ” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. támogatja a társaság Alapszabályának VII. pontjának módosítását az
alábbiak szerint:
VII.
A Társaság alaptőkéje, mint jegyzett tőke és a részvények
1. A Társaság alaptőkéje 22.170.000.- Ft, azaz Huszonkettőmillió-egyszázhetvenezer
forint készpénzből áll, ami az alaptőke 100%-a és megegyezik a Társaság összes
részvényei névértékének az összegével. A Társaság részvényeinek kibocsátási értéke
megegyezik a részvények névértékével.
Az alapítók az alaptőke teljes összegét az alapításkor, a csatlakozó részvényesek a
tőkeemeléskor teljesítik akként, hogy azt, mint pénzbeli hozzájárulást a jelen alapszabály
aláírását követő 8 (nyolc) napon belül fizetik be a Társaság bankszámlája javára.
A 2021 …… napi ázsiós alaptőke-emelés során a Társaság alaptőkéje 30.000,- Ft, míg a
tőketartalék 2.400.000,- Ft összeggel emelkedett meg. A jelen Alapszabály alaptőkeemelésre tekintettel történő egységes szerkezetbe foglalásáig mind az alaptőke-emelésre,
mind a tőketartalék-emelésre vonatkozó pénzbeli hozzájárulás a Társaság bankszámlájára
már megfizetésre került.
A Társaság alaptőkéje 22.170 db (Huszonkettőezer-százhetven darab), egyenként
1.000x-Ft, azaz Egyezer forint névértékű dematerializált módon előállított, egysorozatú és
névre szóló törzsrészvényben testesül meg.
Minden részvény azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesít meg, ezért azok egy
részvénysorozatnak minősülnek.
Az alapítók és a csatlakozó részvényesek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társaság
összes részvényeit átveszik a VII.4. pontban rögzített megoszlásban.
3. A dematerializált részvény olyan dematerializált értékpapír, amely a nyomdai úton
elállított részvény tartalmi elemeit foglalja magában azzal az eltéréssel, hogy
a)
a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az
értékpapír-számlavezető által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza,
b)
nincs sorszáma; és
c)
nem tartalmazza a kibocsátó részvénytársaság képviselőinek aláírását.
Ha a részvényben rögzített adatok megváltoznak, a társaság köteles a változással érintett
dematerializált részvény tartalmát módosítani.
2.

Az alapszabály VII.2. pontjában meghatározott részvényeket a részvényesek az
alábbiak szerint veszik át az itt rögzített pénzbeli hozzájárulásuk ellenében:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.727.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2727 db
4.

Bocskaikert Község önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 470.000.- Ft
Részvényeinek száma: 470 db
Földes Nagyközség Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 635.000,- Ft
Részvényeinek száma: 635 db
Hajdúböszörmény Város önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 5.030.000.- Ft
Részvényeinek száma: 5030 db
Hajdúdorog Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 1.335.000.- Ft
Részvényeinek száma: 1335 db
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.061,000.- Ft
Részvényeinek száma: 2061 db
Hajdúszoboszló Város önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 4.587.000.- Ft
Részvényeinek száma: 4587 db
Komádi Város önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 879.000.- Ft
Részvényeinek száma: 879 db
Magyarhomorog Község önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 129.000.- Ft
Részvényeinek száma: 129 db
Polgár Város önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 1.217.000.- Ft
Részvényeinek száma: 1217 db
Téglás Város önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 960,000,- Ft
Részvényeinek száma: 960 db
Tiszavasvári Város önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 2.000.000.- Ft
Részvényeinek száma: 2000 db

Szorgalmatos Község önkormányzata
Pénzbeli hozzájárulása: 140.000.- Ft
Részvényeinek száma: 140 db
2.

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Hajdúkerületi és
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának egységes szerkezetbe történő
foglalására figyelemmel a XIV.2. pontban a könyvvizsgálói megbízatás időtartamának a
cégjegyzékben szereplő adatokkal történő módosítását az alábbiak szerint:
2*

3.

A társaság könyvvizsgálója 2021. június 8.
napjától 2023. május 31 napjáig. A társaság
könyvvizsgálója: ZÁR-SZÁM-ADÓ Kft.
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 62.
Cégjegyzékszáma: 09-09-004203
Nyilvántartási szám: 000555
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében
felelős természetes személy:
Kosztin László
Lakcím: 4200 Hajdúszoboszló,
Kossuth u. 62. Nyilvántartási
szám: 002654

Felhatalmazza a polgármestert a döntéshez kapcsolódó szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2021. augusztus 9.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-6/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

116/2021. (IX. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri
jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-6/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

117/2021. (IX. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
szakmai tervének módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a „Szakmai terv” napirendi kérdés tárgyában hozott 1/2020.
(I.15.) számú határozatát módosítja, és azt az alábbi tartalommal jóváhagyja:

1./

Gépek berendezések felújítása,
minimum 12 108 193 Ft
beszerzése, technológiai avulásuk
miatti cseréje
Ingatlanhoz kapcsolódó beszerzések, maximum 4 500 000 Ft
felújítások
1.

A végrehajtás határideje változatlanul 2021.12.31.

Határidő: 2021.december 31.
Felelős: Tóth József polgármester
Dr. Pásztor Ibolya vezérigazgató
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-6/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

118/2021. (IX. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. térítési díjairól szóló szabályzat módosításának
jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő - testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Térítési díj
szabályzatának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt hatályos
tartalmát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és a
41/2021. (II.26.) számú határozatot módosítja.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester
Dr. Pásztor Ibolya vezérigazgató

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4090 POLGÁR, Hősök útja 1.
Cégjegyzékszám: 09-10-000449
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail:
petegisz@petegisz.hu
http://www.petegisz.hu

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT
az Intézmény által nyújtott, térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és azok
térítési díjáról

Hatályos:

I.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál
térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások körét, igénybevételének folyamatát, a
térítési díj mértékét, továbbá a megfizetésének és behajtásának rendjét az alábbi szabályzatban állapítjuk
meg.
A külföldi állampolgárok részére térítésmentesen és térítési díj felszámítása mellett nyújtott
egészségügyi szolgáltatások körével, elszámolásával szabályzatunk külön pontokban foglalkozik.

II. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, JOGANYAG
✓ A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény – a továbbiakban Tbj.tv.
✓ A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény – a továbbiakban: Ebtv.
✓ A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet – a továbbiakban: Vhr.
✓ A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet.
✓ A kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló
46/1997. (XII.17.) NM rendelet.
✓ A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet.
✓ A foglalkozás egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet.
✓ A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.)
ESzCsM rendelet.
✓ A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX.25.) Korm. rendelet.
✓ A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet 20. cikke.
✓ A 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló 987/2009/EK rendelet 26. cikke.
✓ TÁJÉKOZTATÓ a magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók
számra az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint a Magyar Köztársasággal
egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból érkező személyek egészségügyi
ellátásáról (NEAK Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály).
✓ 2019. évi CXXII. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról valamint ezen ellátások
fedezetéről.
✓ 28/2020. (VIII.19.) EMMI rendelet a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi
szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának,
valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól.

III. A SZABÁLYZAT HATÁLYA
A szabályzat területi hatálya kiterjed a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. valamennyi szervezeti egységére és
egészségügyi szolgáltatására (szakrendelések, nem szakorvosi szolgáltatások, nappali kórház, otthoni
szakápolás).
A szabályzat személyi hatálya alá tartozik valamennyi intézményi munkavállaló, illetve az intézménnyel
fennálló bármely jogviszony alapján tevékenységet végző személy, aki a szabályzatban meghatározott
térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi ellátást nyújthat, illetőleg beavatkozást végezhet.

Ezen érintettek a szabályzatban írottak szerint kötelesek eljárni a térítésköteles szolgáltatás végzése,
annak bizonylatolása és adminisztrálása során.
A jelen szabályzat hatálya az alábbi térítésköteles egészségügyi szolgáltatásokra terjed ki:
a) A kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető egészségügyi szolgáltatásokra.
b) A saját kezdeményezésre igénybe vett, orvosilag nem indokolt szűrő-, ellenőrző, és egyéb állapot
javító ellátásokra.
c) A külföldiek térítésköteles egészségügyi ellátására.
d) A biztosítással nem rendelkezők által igénybevett egészségügyi szolgáltatásokra.
e) Egyéb nem egészségügyi, térítési díj fizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokra.

IV. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
1. Alapelvek:
✓ Az egészségbiztosítási ellátások közül az egészségügyi szolgáltatások a vonatkozó, hatályos
jogszabályok alapján kiadott finanszírozási, vizsgálati és terápiás eljárási rendek
figyelembevételével, az egészségi állapot által indokolt mértékben vehetők igénybe.
✓ Az egészségügyi szolgáltatások azonos szakmai tartalommal illetik meg az egészségbiztosítás
egészségügyi szolgáltatásaira jogosult személyeket.
✓ Az egészségügyi szolgáltatások az egészségbiztosítóval az adott szolgáltatásra finanszírozási
szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál vehetők igénybe.
✓ 2009. július 1-jétől a biztosítottnak nem minősülő, vagy egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen
sem jogosultak megállapodás alapján havi egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése mellett
vehetik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat.
✓ Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony megszűnését
követően maximum 45 napig ún. passzív jogon még fennáll.
2. Biztosítási jogosultság igazolása:
Egészségügyi szolgáltatás – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – TAJ számot igazoló
érvényes okmány alapján – a személyazonosság igazolása mellett - vehető igénybe. Az egészségügyi
szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően a TAJ számot igazoló okmány
bemutatást követően a NEAK nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton ellenőrzi, hogy az adott
személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e.
Abban az esetben, ha az ellenőrzés alapján az adott személy az egészségbiztosítás egészségügyi
ellátásaira nem jogosult, a szolgáltató értesítőt ad át, mely a biztosítási jogviszony rendezésére
vonatkozó információkat tartalmazza.
Az ellenőrzés eredménye az egészségügyi szolgáltatás biztosításának kötelezettségét nem érinti.
Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek
magyarországi tartózkodásuk során, a megfelelő igazolás (Európai Egészségbiztosítási Kártya, E112
jelű nyomtatvány) bemutatásával a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokat a magyar
biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján az a személy, akinek az egészségügyi szolgáltatási járulék
tartozása meghaladja a havi összeg hatszorosát, érvénytelen TAJ számmal rendelkezik és térítésmentes
egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult, tehát térítési díjat kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételéért.
3. Biztosított által külön térítés nélkül igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások:
A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló vizsgálatok tekintetében:
✓ életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok,
✓ életkorhoz kötött (nem kötelező) ajánlott szűrővizsgálatok,
✓ népegészségügyi célú célzott szűrővizsgálatok.
Gyógykezelés céljából végzett ellátások részeként:
✓ a járóbeteg szakellátás keretében történő vizsgálat, gyógykezelés, továbbá a gyógykezeléshez
szükséges orvosi szakvélemény, gondozás és meghatározott esetekben keresőképesség elbírálása,
✓ az orvosi rehabilitáció keretében orvos előírása szerinti vizsgálat, gyógykezelés, gyógyászati ellátás,
✓ kúraszerű, nappali kórházi ellátás, otthoni szakápolás.

V. A BETEGBEUTALÁS SZAKMAI RENDJE
A biztosított a térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat – a 2. pontban rögzített,
beutaló nélkül igénybe vehető ellátások kivételével - orvosi beutalóval veheti igénybe.
1. Orvosi beutalásra jogosultak:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

háziorvos, házi gyermekorvos, szakkonzílium céljából fogorvos,
járóbeteg szakellátás orvosa,
pszichiátriai betegek és fogyatékosok otthonánál, rehabilitációs intézménynél foglalkoztatott orvos,
fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosa,
iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,
rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, és a honvédelemért felelős miniszterek által vezetett
és irányított szervek orvosai,
büntetés-végrehajtás orvosa,
sorozó orvos,
az első és másodfokon eljáró orvosszakértői szerv orvosa,
ellenőrző főorvosi hálózat orvosa,
személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,
országos sportegészségügyi hálózat orvosa a hivatásos sportolók vizsgálatának kivételével a
sportegészségügyi vizsgálatok keretében,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa.

A beutaló orvos – saját szakmai javaslata és a beteg kérésének figyelembevétele alapján – a vizsgálatot
és gyógykezelést a biztosított egészségi állapota által indokolt progresszivitási szinten szakellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kezdeményezheti.
A biztosítottat a progresszivitás figyelembevételével a biztosított választása alapján a területileg
illetékes szolgáltatóhoz, azaz:

•
•
•

a biztosított bejelentett lakóhelye szerinti, vagy
a biztosított bejelentett tartózkodási helye szerinti, illetve
ha a beutaló orvos háziorvos, akkor a háziorvos telephelye szerinti ellátásra kötelezett járóbetegszakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe lehet beutalni.

A beutaló orvos a beteg kérésére az adott szakellátás tekintetében az ellátásra területileg nem kötelezett
egészségügyi szolgáltatóhoz utalhatja a beteget, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a beteg felé írásban
nyilatkozott arról, hogy fogadja a beteget. Intézményünkben a területen kívüli betegek fogadásához
szükséges nyilatkozatot – lásd az 1. számú mellékletben - az orvos-szakmai vezető jogosult kiadni.
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg szakellátásra a foglalkozás egészségügyi
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendeletben foglalt feladatai keretében utalhat.
A társadalombiztosítási ellátásra szociális juttatásra vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása
céljából a biztosított orvosi beutaló nélkül is jogosult felkeresni a vonatkozó jogszabály szerint a
szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult egészségügyi szolgáltatót.
A szakellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbetegszakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt.
Laborvizsgálat nem végezhető beutaló nélkül, kivéve, ha egészségi állapota az azonnali ellátást
indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátást jelentősen késlelteti.
Otthoni szakápolás elrendelésére a háziorvos saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján,
járóbeteg- vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató orvosa abban az esetben jogosult, ha
szerződése van a szakápolási szolgáltatóval. Egynapos beavatkozással összefüggésben nem rendelhető
el az otthoni szakápolás.
A kúraszerű ellátás szakorvosi beutalás alapján előre tervezett időpontban vehető igénybe.
2. Orvosi beutaló nélkül igénybe vehető szakorvosi rendelői ellátások:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

bőrgyógyászati,
nőgyógyászati,
urológiai,
pszichiátriai,
fül-orr-gégészet,
szemészeti,
általános sebészeti,
kúraszerű ellátás keretében a gondozottak részére nyújtott ellátás.

Nem szükséges beutaló a különböző tb vagy szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához
előírt vizsgálatok igénybevételéhez sem.
Amennyiben a biztosított beutaló köteles ellátásokat beutaló nélkül vesz igénybe és sürgős szükség nem
áll fenn, az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére nem kezdeményezhető.
A biztosított a beutalási rendtől eltérően beutaló nélkül is jogosult a járóbeteg-szakellátás
kezdeményezésére, ha azt vélelmezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja és a

beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti. Ebben az esetben az az
egészségügyi szolgáltató, amelynél a biztosított az ellátást kezdeményezi, a biztosított vizsgálatát
követően dönt az azonnal ellátás szükségességéről. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a
biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást, az egészségügyi szolgáltató orvosa
- a biztosítottat a beutalásra jogosult orvoshoz irányítja,
- ha a biztosított továbbra is kezdeményezi az azonnali ellátását, tájékoztatja a biztosítottat az orvosi
beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjról.

VI. TÉRÍTÉSI DÍJ KÖTELES ELLÁTÁSOK
1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatások
Figyelemmel arra, hogy ezen ellátásokra az egészségbiztosítás nem nyújt fedezetet, azokat mindenki,
függetlenül a biztosítási jogviszony fennállásától csak térítési díj megfizetése ellenében veheti igénybe.
A térítési díj fizetési kötelezettséggel járó egészségügyi szolgáltatások körébe tartoznak:
✓ az Ebtv. 23. § szerinti részleges térítési díj köteles ellátások,
✓ az Ebtv. 23/A. § szerinti kiegészítő térítési díj köteles ellátások,
✓ ha a biztosított beteg az NEAK által nem finanszírozott ellátást vesz igénybe,
✓ ha a biztosított beteg orvosilag nem indokolt ellátást vesz igénybe,
✓ a biztosítással nem rendelkező beteg által igénybe vett egészségügyi ellátások.
A teljes térítési díj megfizetése ellenében igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokért a 2. és 4. számú
mellékletben meghatározott díjtételeket kell fizetni.
2. Az Ebtv. 23. § szerinti részleges térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető ellátások
• Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
• Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vér és vizeletvétel
• Látlelet készítése és kiadása
• Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
• Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi
hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében,
vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály
által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti
szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai
alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
• A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
• Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
a)
a
térítésmentes
védőoltással
történő
immunizálást
és
b)31 - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus baktérium, a human
papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást.
A részleges térítési díj megfizetése ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokért a 3. számú
mellékletben meghatározott díjtételeket kell fizetni.

3. A külföldi biztosítottak ellátása
A/ ORVOSILAG SZÜKSÉGES ELLÁTÁSOK
Az európai uniós szabályok (1408/71 EGK rendelet) ételmében az Európai Gazdasági Térség
tagállamaiban és Svájcban lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek magyarországi
tartózkodásuk során, a megfelelő európai formanyomtatvány bemutatása esetén az orvosilag szükséges
ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe.
Orvosilag szükséges ellátások térítésmentes igénybe vételéhez szükséges igazolások az Európai
Egészségbiztosítási Kártya, valamint az Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, az ellátás ezek
bemutatásával nyújtható. EU-Kártyával az alábbi tagállamok állampolgárai, biztosítottjai vehetnek
igénybe ellátást: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország, Izland,
Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
A Kártyát az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, a Kártya
külalakja azonban az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. Az Európai
Egészségbiztosítási Kártya lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. A
Kártyán szereplő mezők számozása és elnevezése minden esetben állandó, amely alapján annak tartalma
beazonosítható. Elszámoláskor a teljesítményjelentésben a Kártyához kapcsolódó adatokat kell
megadni.
Amennyiben a Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, az illetékes
egészségbiztosítási intézmény ún. ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt ad ki. A
Kártyahelyettesítő Nyomtatvány alkalmazására, valamint a nyomtatvánnyal kapcsolatos
nyelvhasználatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Kártya esetében.
A fenti igazolásokkal ellátásra jelentkező személyek magyarországi átmeneti tartózkodásuk során
orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokat vehetnek igénybe a magyar biztosítottakkal egyezően.
Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen – a körülmények mérlegelésével – a kezelőorvos
dönt figyelembe véve, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni, így
orvosilag szükségesnek nem csak az azonnal nyújtandó ellátások minősülnek. Orvosilag szükséges
ellátásnak minősül minden olyan ellátás, amely nem halasztható a másik tagállamba történő
visszatérésig. Amennyiben az illető személy nem rendelkezik ún. EGT állampolgárok részére kiadott
tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül
szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási kártya/regisztrációs igazolás lejártát kell
figyelembe venni.
Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti magyarországi tartózkodás során az alábbi
ellátásokat minden esetben az EU-Kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell minősíteni:
• dialízis
• oxigénterápia
• speciális asztmakezelés
• kemoterápia
• szülés, a szüléshez és anyasághoz kapcsolódó ellátások.

Az EGT ill. svájci biztosított Magyarországon született gyermeke részére a szükséges ellátások a szülést
követő 3. hónapig az anya EU-Kártyája alapján nyújtandók, az ellátásokat az EU-Kártya adataival kell
jelenteni.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen
egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott a másik tagállamba!
B/ TERVEZETT ELLÁTÁSOK
A szociális biztonsági koordinációs rendeletek alapján az Európai Gazdasági Térség tagállamainak
állampolgárai és a svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek
egészségbiztosítójuk engedélye alapján jogosultak más tagállamban tervezetten egészségügyi
szolgáltatást igénybe venni.
Tervezett ellátást S2/E112 nyomtatvány felhasználásával az alábbi tagállamok állampolgárai,
biztosítottjai vehetnek igénybe: Ausztria, Bulgária, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült
Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Hollandia, Írország,
Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
Az E112 vagy S2 jelű egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy a nyomtatványon megjelölt
szolgáltató (amennyiben meg van jelölve), illetve ellátás esetében ugyanolyan feltételek mellett jogosult
az igénybevételre a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, mint a
magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs
megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult
részére. A nyomtatványt az Európai Gazdasági Térség minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja
ki. Az S2 vagy E112 jelű nyomtatvány funkcióját tekintve nem más, mint a külföldi biztosító által
kiállított költségátvállalást tanúsító igazolás.
Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján az NEAK
előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti.
A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik „E” térítési
kategória megjelölésével.
A Kártya, a Kártyahelyettesítő nyomtatvány, illetve az E112 és az S2 jelű nyomtatvány alapján
kizárólag csak azok érvényességi idején belül megkezdett ellátásokat lehet nyújtani.
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás és gyógyfürdő szolgáltatás igénybevétele
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya, az azt helyettesítő nyomtatvány, illetve az E112 és az S2 jelű
nyomtatvány felhasználásával lehetőség van orvosi vény alapján társadalombiztosítás támogatásban
részesülő gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátásra (továbbá E112 jelű nyomtatvány esetén
gyógyfürdő szolgáltatásra) a formanyomtatvány szerinti orvosi ellátáshoz kapcsolódóan.
A vényt gyógyszer esetén a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a
támogatás összegéről szóló 1/2003. (I.21.) ESzCsM rendelet 1. §, gyógyászati segédeszköz esetén a
gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM
rendelet 13. §-ában előírtaknak megfelelően kell kitölteni.
Valamennyi EGT tagállamban vagy Svájcban biztosított személy esetén a vény kitöltésénél alapvetően
úgy kell eljárni, mint a magyar biztosítottak esetén, azzal a különbséggel, hogy

- TAJ helyett a beteg külföldi biztosítási azonosító számát kell feltüntetni, továbbá meg kell adni
- a biztosítás szerinti ország kódját, illetve
- az ellátás alapjául szolgáló igazolás betűjelét.
A szolgáltatónak a formanyomtatványt/kártyát az ellátásra jelentkező biztosítottól el kell vennie és
annak adatait rögzítenie kell. Az igazolásról - amennyiben a technikai feltételek lehetővé teszik – a
későbbi ellenőrzés megkönnyítése céljából másolat készítendő.
Az igazolás teljes adattartalmát (családi név, utónév, születési dátum, biztosítási (azonosító) szám,
intézményazonosító, kártyaazonosító szám, érvényességi idő) azonban minden esetben maradéktalanul
rögzíteni és tárolni kell. Az igazolás másolatát vagy az igazolás adatait tartalmazó iratot az irattározás
szabályai szerint kell megőrizni.
A jogosultság igazolása utólag is elfogadható. Az utólagosan benyújtott igazolást a 43/1999. (III.3.)
Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében megjelölt határidőn belül a szolgáltatónak el kell fogadnia, és a
nyújtott ellátást a finanszírozandó teljesítményként jelenti.
Egyéb dokumentációs teendők
Az egyezményes államok polgárai, az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból érkező biztosítottak
ellátásának NEAK finanszírozási feltétele az ellátás nyújtását követően az eset jelentése a Biztosító felé
E térítési kategóriában, mint „elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás,
Közösségi szabály alapján történő ellátás”. Ennek megfelelően a szakrendelések kötelessége az Eadatlap 2 példányban történő kitöltése, melyből egy példány az informatikára kerül, egy pedig a
betegdokumentáció része marad. Az adatlap alapján az elektronikus jelentés elkészítése az informatikus
feladata.
Formanyomtatvány nélkül ellátott EGK állampolgárok
Az EGK állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások valamelyikével, és az igazolás
bemutatását az ellátás befejezését követő 15 napon belül nem pótolják számla alapján kötelesek a 4.
számú melléklet díjtételeit megfizetni.
A szolgáltató az ilyen ellátást 4-es térítési kategóriában, mint „egyéb, magyar biztosítással nem
rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható
ellátást igénybevevő személyek térítésköteles ellátása” köteles lejelenteni.
C. HATÁRON ÁTNYÚLÓ ELLÁTÁS - A 2011/24/EU IRÁNYELV ALAPJÁN
A 2011/24/EU irányelv alapján az Európai Unió más tagállamainak betegei jogosultak Magyarországon
tervezetten határon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni.
A külföldi betegek mind a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál, mind
magánszolgáltatónál jogosultak határon átnyúló (irányelvi) ellátást igénybe venni.
A bejövő beteg a külföldi biztosító által kiállított olyan dokumentummal vehet igénybe határon átnyúló
egészségügyi ellátást, amely az Európai Unió tagállambeli állampolgárságát vagy az egészségügyi
ellátásra való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyítja.
Ellátás igénybevételéhez szükséges igazolások a személyazonosságot igazoló okmány és EGT
tagállamban fennálló biztosítást igazoló biztosítási kártya vagy nyomtatvány.

A határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében fokozottan érvényesül az „egyenlő elbánás elve”, azaz
a külföldről érkező személyek azonos elbírálás alá esnek a magyar egészségügyi ellátásra jogosult
személlyel. Példaként említhető, hogy abban az esetben, ha a külföldi személy olyan ellátást szeretne
igénybe venni, amely a magyar jogosult számára is várólista szerinti besorolás alapján történhet meg,
úgy ez a külföldről érkező jogosultsággal rendelkező személyre is érvényes szabály. A kezelés
természetétől függően beutaló vagy orvosi dokumentáció bemutatása is szükséges lehet. A beutalót
kiállíthatja egy másik EU tagállam egészségügyi szolgáltatója, vagy egy magyar szolgáltató. A beutaló
elfogadását az egészségügyi szolgáltató akkor tagadhatja meg, ha az az egészségügyi szolgáltató
számára nem érthető vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi állapotáról és az ennek alapján
orvosilag szükséges beavatkozások köréről. A beutalóhoz nem kötött szakellátások esetében az uniós
beteg ellátását nem lehet megtagadni arra hivatkozva, hogy vonatkozásában az egészségügyi szolgáltató
területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik. Az egészségügyi szolgáltató csak akkor tagadhatja
meg az uniós beteg ellátását, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az
uniós beteg fogadása veszélyezteti. Az elutasítást ilyen esetben írásban meg kell indokolni.
Az ellátás költségeit a külföldi beteg fizeti meg. A bevétel az egészségügyi szolgáltató
saját bevételét képezi. Ez a térítési díj nem térhet el attól a díjtól, amelyet a hazai beteg ellátásáért
közfinanszírozott szolgáltatók esetében a NEAK, magánszolgáltatás keretében nyújtott ellátások
esetében a szolgáltató által meghatározott szabályzat alapján a hazai beteg térít.
Az irányelv alapján nyújtott ellátásról a magyar közfinanszírozott szolgáltató az alábbi
táblázat szerinti adatszolgáltatást köteles teljesíteni:
Külföldi beteg ellátás a határon átnyúló egészségügyi ellátás
keretében
Térítési
T = uniós beteg részére magyar egészségügyi szolgáltató által
kategória
határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében végzett ellátás
(bejövő beteg)
Finanszírozás
a. az uniós beteg ellátásának rendjét és a finanszírozás módját a
forrása, módja
217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet 5/D §-a szabályozza
b. a külföldi beteg közvetlenül finanszírozza a 43/1999. (III.3.)
Korm. rendelet 50/A § alapján meghatározott mértékben az
ellátás díját a magyar szolgáltató részére
Jelentés a hazai teljesítmény A szolgáltató a határon átnyúló egészségügyi ellátás monitoringja
elszámolási rendszerben
érdekében a 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet megfelelő teljesítmény
elszámolási adatlapján „T” térítési kategóriában jelenti az ellátott
esetet.

D/TERÜLETI
ELVEN
NYUGVÓ
SZOCIÁLPOLITIKAI,
EGÉSZSÉGÜGYI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNYEK KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
Az ellátást az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkező személy
kapja. Térítésmentes sürgősségi egészségügyi ellátásuk útlevelük bemutatása mellett történik. Nem
sürgős ellátás esetén az 3. számú mellékletben meghatározott díjtételeket kötelesek megfizetni. Az
államközi egyezményekkel érintett országok listája a 5. számú mellékletben található.

Az esetek jelentése a NEAK felé 3-as térítési kategóriában „államközi szerződés alapján végzett
ellátás” keretében lehetséges.
E/. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS EGYEZMÉNYEK ALAPJÁN
Az ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak
a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat útlevél
felmutatásával vehetik igénybe.
Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK
előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint
történik „3” térítési kategória megjelölésével.
2020. december 1. napjától az orosz állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt heveny
megbetegedés és sürgős szükség esetén egészségügyi ellátásokra nem jogosultak a
társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál térítésmentesen.
Amennyiben orosz állampolgár magyarországi tartózkodása alatt egészségügyi ellátást vesz igénybe,
annak összegét a szolgáltató által meghatározott térítési díj megfizetésével egyidejűleg teheti meg.
A macedón és a koszovói állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi
ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi
ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe.
Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK
előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint
történik „3” térítési kategória megjelölésével.
A bosnyák, montenegrói, és szerbiai biztosítottak átmeneti magyarországi tartózkodásuk
alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál.
A sürgősségi ellátásokat a bosnyák biztosítottak a BH/HU111 nyomtatvánnyal , a montenegrói
biztosítottak a CG/HU111 nyomtatvánnyal ), a szerbiai biztosítottak az SRB/HUN 111 nyomtatvánnyal
vehetik igénybe. Mind a bosnyák, mind a montenegrói, és szerbiai biztosítottak tervezetten is igénybe
vehetnek ellátást Magyarországon, amennyiben rendelkeznek BH/HU112, ill. CG/HU112, valamint
SRB/HUN 112 nyomtatvánnyal. Ellátás igénybe vételéhez és elszámoláshoz szükséges igazolások a
montenegrói,a bosnyák, valamint a szerbiai biztosítottak esetén CG/HU 111 jelű nyomtatvány , BH/HU
111 jelű nyomtatvány és SRB/HUN 111 jelű nyomtatvány.
Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK
előzetesen megtéríti, és a nemzetközi elszámolások során a külföldi biztosítóval utólagosan megtérítteti.
A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint történik „E” térítési
kategória megjelölésével.
Ellátás egészségügyi együttműködési egyezmények alapján
Hatályos egészségügyi együttműködési egyezmények hazánknak Angolával, Kuvaittal, Mongóliával,
Kubával, Jordániával, Irakkal és a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal áll fenn.
Az egészségügyi együttműködési egyezmények alapján a fenti államok állampolgárait a
társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltató ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti
heveny megbetegedés vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő helyzet esetén. Az ellátásra való
jogosultságot az érintett állampolgárok útlevéllel tudják igazolni.

Az ellátás költségeit a magyar közfinanszírozott szolgáltató teljesítményjelentése alapján a NEAK
előzetesen megtéríti. A teljesítményjelentés az eddigiekben alkalmazott jelentési szabályok szerint
történik „3” térítési kategória megjelölésével.

4. A biztosítással nem rendelkezők által igénybevett térítésköteles egészségügyi szolgáltatások
A nem biztosított magyar, valamint a nem magyar állampolgár által igénybevett egészségügyi
szolgáltatás térítéshez kötött egészségügyi ellátásnak minősül. Ezen szolgáltatásokért fizetendő
díjtételeket az 4. sz. melléklet tartalmazza.

5. Egészségügyi szolgáltatásra a tb. keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátása esetén
fizetendő térítési díj:
A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem
jogosult személyek az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételéért – kivéve azokat, amelyek
állampolgárságra és biztosítási jogviszonyra tekintet nélkül térítésmentesen igénybe vehetők – az Intézet
által meghatározott, jelen Szabályzat 4 számú mellékletében rögzített térítési díjat kötelesek fizetni.
A társadalombiztosítási járulék tekintetében 6 havi hátralékot felhalmozó, ez által érvénytelen TAJ
számmal rendelkező, biztosítottnak nem tekinthető személy sürgősségi ellátás esetén a térítési díj
összege megegyezik a szolgáltatásra a NEAK által nyújtott finanszírozás összegével, de maximum
750.000 Ft. Sürgős szükség esetén csak utólagos díjfizetés írható elő.
Az érintettet a szolgáltatás megkezdése előtt térítési díj mértékéről tájékoztatni kell.
A térítési díjat bizonylat ellenében kell megfizetni a jelen Szabályzat VIII. fejezetében foglaltak szerint.

6. Az egészségügyi szolgáltatást megállapodás alapján igénybe vevő által fizetendő térítési díj:
Az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás megkötése előtt a megállapodást kötni
kívánó személy előzetes állapotfelmérésen vesz részt a lakóhelye/ tartózkodási helye szerint illetékes
megyei kórházban. A megállapodás az előzetes állapotfelmérésen alapul, az abban rögzített kizárt
betegségek, betegségcsoportok tekintetében az érintett egészségügyi ellátást a Szabályzat 4. számú
mellékletében rögzített térítési díj ellenében, sürgős szükség esetén pedig a NEAK finanszírozás
összegével egyező térítési díj fejében vehet igénybe.
Egészségügyi ellátást megállapodás alapján igénybe vevő személy az egészségügyi ellátás igénybe
vételéhez köteles bemutatni a TAJ kártyáját, a személyazonosító igazolványát és a megállapodás egy
példányát.

7. Egyéb térítési díjak, nem egészségügyi szolgáltatások
Az Intézményünkben díj fizetés ellenében igénybe vehető egyéb, nem egészségügyi szolgáltatásaink
díjtételeit a 6. számú mellékletben tartalmazza.

VII. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL RENDJE
A térítési díj szabályzatot – a vezérigazgatói jóváhagyást követően – a Belső Információs Rendszerben
(BIR-ben) közzé kell tenni. A szabályzat egy példányát valamennyi ellátást végző munkahelyre ki kell
adni.
A térítési díj szabályzat az intézmény honlapjáról is elérhető (www.petegisz.hu).
A szabályzatban meghatározott térítési díjköteles szolgáltatásokat és az azokhoz tartozó
díjtételeket a betegek számára hozzáférhető módon a betegfelvételi helyen és
rendelőhelyiségeiben jól láthatóan ki kell függeszteni. A mindenkor aktuális jegyzék
kifüggesztésért a szakrendelő orvosa a felelős.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint a Magyar Köztársasággal egészségügyi
ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból érkező személyek a www.NEAK.hu honlapon,
illetve a 06 40 200 347 EU kék számon is tájékozódhatnak magyarországi egészségbiztosítási
ellátásukkal kapcsolatban.

VIII. AZ

EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSOKÉRT
FIZETENDŐ
DÍJ
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA,
SZÁMLÁZÁSÁRA,
MEGFIZETÉSÉRE
VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

1. Díjfizetés rendje
a. A térítéshez kötött egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személyt az ellátást végző orvos, röntgen
esetén az asszisztens köteles tájékoztatni a térítési díjfizetési kötelezettségről és annak e szabályzat
szerinti mértékéről, ill. várható mértékéről. Tájékoztatni kell a fizetés módjáról, helyéről, a díj
mérséklésének lehetőségéről és a nem fizetési szankciókról. A tájékoztatás megtörténtét a
szolgáltatást igénybe vevő aláírásával igazolja. Ezen tájékoztatás megtörténtét igazoló aláírást a
betegdokumentáció részeként kell kezelni.
b. Amennyiben a biztosított beteg térítéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az olyan ellátásért melyre
térítés nélkül jogosult, térítési díj nem számítható fel.
c. Az elvégzett szolgáltatásokért a fizetendő díjtételeket a szolgáltatást igénybevevőnek, vagy a
megrendelőnek kell megfizetni.
d. Az ellátott a térítési díjat előre köteles megfizetni. Az ellátás csak a befizetést igazoló számla
bemutatása után kezdődhet. Nem előre kell megfizetni a térítési díjat sürgős szükség (életveszély)
esetén illetve abban az esetben, ha igénybe vételére szolgáltatási szerződés keretében kerül sor, és a
díjfizetést a szerződő felek egymás között másképp szabályozzák.
e. Nem kell előre megfizetni a szolgáltatás térítési díjának teljes összegét, ha nem állapítható meg teljes
bizonyossággal a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a várható teljes térítési díj. Ez
esetben a belátható vizsgálatokra előleget kell fizetni.
Az itt leírtak vonatkozásában az akadályoztatás megszűnését követően a szolgáltatás teljes díját,
illetve a hátralévő díjat az igénybe vevővel meg kell fizettetni.

f. A térítési díj megfizettetésének kezdeményezése az ellátást végző orvos, röntgen esetén asszisztens
kötelessége.
2. Díjfizetés módja
a. A térítési díj fizetése a szolgáltatást nyújtó orvos által kiállított Értesítés (1. sz. nyomtatványminta)
alapján történik a Térítési díj pénztárban (indokolt esetben a Főpénztárban).
b. A térítési díj megfizetéséről a pénz átvevőjének készpénzfizetési számlát kell kiállítania. A
készpénzfizetési számla a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által használt ECONET pénzügyi és számviteli
rendszer számlázási moduljával előállított számla (gépi számla). A számlának az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
- az intézmény (PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT) és a vevő (igénybe vevő) nevét, székhelyét
(lakcímét),
- az eladó, az intézmény adóigazgatási azonosító számát,
- a számla keltét,
- a végzett szolgáltatás SZJ számát, megnevezését,
- a mennyiségi egységet,
- a mennyiséget,
- az egységárat,
- az értéket,
- a számla végösszegét,
- a fizetendő végösszeg általános forgalmi adó tartalmát százalékban kifejezve (humán
egészségügyi szolgáltatás esetén: „tárgyi adómentes” megjelölést.)
- a szolgáltatást igénybe vevő beteg nevét és TAJ számát a számla megjegyzés részében.
a. A készpénzfizetési számlát 3 példányban kell kiállítani, amelyből:
- az első példány a szolgáltatást igénybevevőé,
- a második példány a bevételi pénztárbizonylat alapbizonylata, így annak melléklete,
könyvelési bizonylat,
- a harmadik példány gépi úton előállított számla a sorszámkihagyás nélkül lefűzésre kerülő
számlák dossziéba kerül elhelyezésre,
b. Abban az esetben, ha a szolgáltatás előtt egyértelműen nem tisztázott, hogy az térítésköteles-e vagy
sem – az azonnali életveszély elhárítását kivéve – a szolgáltatás nem végezhető el. A fizetési
kötelezettség megállapításához a vezető asszisztens segítségét kell kérni az igénybevevő
valamennyi ismert adatának megadásával.
3. Szerződés, megállapodás alapján végzett szolgáltatások díjfizetési rendje
a. Azon fizetőköteles igénybe vevők esetében, akik az egészségügyi szolgáltatást a rendelőintézettel
kötött szerződés alapján veszik igénybe, a térítési díj és a fizetési feltételek a szerződésben írottak
szerint alakulnak.
b. Abban az esetben, ha a szolgáltatást hatóság (Rendőrség, Bíróság, stb.) rendeli meg (pl. látlelet),
arról írásos megrendeléssel kell rendelkezni. Ez esetben a fizetés banki átutalás útján történhet.
Írásos megrendelés nélkül a szolgáltatás csak készpénzfizetés ellenében végezhető el.

c. Azokban az esetekben, mikor a rendelőintézet más egészségügyi intézménnyel, szolgáltatóval kötött
megállapodást egészségügyi szolgáltatás fizetés ellenében történő elvégzésére, a megállapodásban
rögzítettek szerint történik a fizetés a szolgáltatás végzéséért.
d. Amennyiben a számla kiegyenlítésére a fizetési határidő lejártáig átutalással nem kerül sor, úgy 8
napos fizetési határidővel a teljesítésre felszólítást kell küldeni. Eredménytelenség esetén ismételt
felszólítást követően az igényt bírósági úton (fizetési meghagyással) kell érvényesíteni.
e. A meg nem fizetett térítési díj nyilvántartása, és arról a fizetési felszólítás kiállítása és az érintetthez
történő eljuttatása, postázása a könyvelő feladata, míg az igény bírósági úton történő (fizetési
meghagyás) érvényesítése a jogi képviselő feladata.

IX. A TÉRÍTÉSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÉS
MÉRSÉKLÉSÉNEK RENDJE
Indokolt esetben lehetőség van az egészségügyi szolgáltatások térítési díjának elengedésére,
mérséklésére, részletfizetésre vagy a térítési díj előleg elengedésére. Ezeket a kedvezményeket az
intézmény vezérigazgatója engedélyezheti. Az engedélyezést a szolgáltatást igénylő a vezérigazgatóhoz
intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti, melyben fel kell tüntetni a kérelem részletes indokát és
az azt igazoló okmányok másolatát. Az engedélyezési nyomtatványt a szabályzat 2.sz. nyomtatvány
minta tartalmazza, melyet az értesítéshez kell csatolni a benyújtott írásbeli kérelemmel és a csatolt
okmányok másolatával együtt.
A térítési díj mérséklésének, vagy elengedésének feltételei:
- szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik, és azt igazolni tudja,
- ha a nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
- ha rokkantsági járadékban részesül,
- ha saját háztartásban három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik,
- ha saját háztartásában súlyosan fogyatékos gyermek eltartásáról gondoskodik.
Polgár, 2021. ….
Dr. Pásztor Ibolya
vezérigazgató
ZÁRADÉK:
A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Térítési díj szabályzatát a Zrt. közgyűlése ………………számú
határozatával 2021…………..hó…………..napján jóváhagyta.

Dr. Pásztor Ibolya
vezérigazgató

PÉTEGISZ Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.
4 0 9 0 Polgár, Hősök útja 1.

1. számú melléklet

FOGADÓ NYILATKOZAT
területi ellátási kötelezettség alá nem tartozó biztosított ellátásához
Intézményünk a beteg kérésére vállalja, hogy
Beutalt biztosított neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Tartózkodási címe:
TAJ száma:
EU egészségbiztosítási kártya száma:
biztosítottat a beutaló orvos
Beutaló orvos neve:
Telehelye:
Orvosi pecsét száma:
Tel/fax száma:
E-mail címe:
beutalása alapján 201………………………………………….. előjegyzési időponttal fogadja, és
nevezett részére az egészségi állapota által indokolt kezelést, beavatkozást – a rendelkezésre álló
személyi és tárgyi feltételek mellett – az ellátásra vonatkozó teljeskörű tájékoztatást követően, a
betegnek az ellátásra vonatkozó beleegyező nyilatkozata és szükség esetén kötelezettségvállalása
esetén biztosítja.
A beutalás szerint tervezett szakellátás, amelyre a jelen fogadó nyilatkozatot kiadjuk:
…………………………………………………………….Szakrendelés.
Felhívjuk a biztosított figyelmét, hogy köteles Intézményünkben az alkalmazott szabályokat és a
Házirendet betartani.
Jelen befogadó nyilatkozatot a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet 3/A § (2) bekezdésében foglaltak
szerint, a beutaló orvosnak a biztosított kérésére történő megkeresése alapján állítottuk ki, 3 eredeti
példányban.
Egyidejűleg nyilatkozunk, hogy a beteg felvétele a rendelkezésre álló járóbeteg kapacitás terhére
történik, s a beteg ellátása nem veszélyezteti a területileg, illetőleg egyéb igény alapján illetékes
biztosítottak ellátását.
Polgár, 201……………………..
……………………………………
orvos-szakmai vezető
A beérkezés időpontja:
Megkeresés időpontja:

201.
perc

év

hó

Kapják: 1 pl. beutaló orvos, 1 pl. beteg, 1 pl. fogadó eüi intézmény
217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet 3.§

nap

óra

(2) A beutaló orvos a biztosított kérésére az (1) és az (1c) bekezdésben meghatározottól eltérő, az adott
szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz
utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban nyilatkozott
arról, hogy fogadja a biztosítottat.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos
megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadjae a biztosítottat.
(4) Az egészségügyi szolgáltató a (3) bekezdés szerinti előzetes megkeresés során az ellátást csak az
Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott esetben tagadhatja meg.
(5) A beutaló orvos vagy a biztosított felé a (2) bekezdés szerint tett nyilatkozat tényét, illetve a (3)
bekezdés szerinti megkeresés tényét és a megkeresésre kapott választ a biztosított egészségügyi
dokumentációjában kell rögzíteni, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat egy példányát a
biztosított rendelkezésére kell bocsátani.
2. számú melléklet

A
284/1997(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (8) bekezdése alapján
a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó,
és a rendelet 2. számú mellékletében nem szereplő
egészségügyi szolgáltatások térítési díjai

Szexuális szolgáltatást nyújtó polgárok orvosi vizsgálata
Klinikai vizsgálat
Első vizsgálat

4.000 Ft

Kontroll vizsgálat

2.000 Ft

HIV előszűrés

3.000 Ft
SyphilisVDRL/RPR

Hepatitis B

Gonorrhoea

Chlamydia

300 Ft

TPHA titrálással

1.100 Ft

HbsAg

1.500 Ft

Anti-HBs

2.500 Ft

Gram szerinti festett kenet/db

100 Ft

Tenyésztés (mintánként)

900 Ft

LCR mintánként

4.800 Ft

LCR mintánként

4.800 Ft

3. számú melléklet
A
284/1997.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak
Sorszám
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Megnevezés
Térítési díj
Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
4 800 Ft
Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel
3 200 Ft
b) vizeletvétel
1 600 Ft
Látlelet készítése és kiadása
3 500 Ft
Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
7 200 Ft
Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére
nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt
szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás
keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
1 700 Ft
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti
korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által
előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1)
bekezdése szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási
intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági
vizsgálatai keretében kerül sor.
A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
közfoglalkoztatási
jogviszonyhoz
a) szükséges
1900 Ft/fő/eset
szakvélemény
esetén
a büntetésként
kiszabott
közérdekű munka
b) végrehajtásához 1900 Ft/fő/eset
szükséges
szakvélemény
esetén
az a) és a b)
c) pontban nem
3300 Ft/fő/eset
említett esetben
Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő
immunizálás, kivéve
2000 Ft
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és

b- az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus
baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés
elleni immunizálást

4. számú melléklet
A térítésköteles járóbeteg-szakellátási szolgáltatások díjtételei
1. Diagnosztikai vizsgálatok díja
Röntgen vizsgálati díjak (cd-vel együtt)
31010
Mandibula felvétel

1 500 Ft

31102

Koponyafelvétel, kétirányú

2 500 Ft

31140

Stenvers felvétel

1 500 Ft

31141

Schüller felvétel

1 500 Ft

31200

Orrmelléküreg felvétel

1 500 Ft

31211

Orrcsont felvétel oldalirányból

1 600 Ft

31212

Arckoponya felvétel

1 500 Ft

31300

Trachea légsáv felvétel

1 500 Ft

31310

Mellkasfelvétel, AP/PA

2 000 Ft

31311

Melkasfelvétel, oldalirányú

2 300 Ft

31381

Borda felvétel

2 000 Ft

31382

Sternum felvétel

1 500 Ft

31383

Sternum oldalirányú felvétel

1 500 Ft

31420

Vese és hólyag natív felvétel

2 000 Ft

31440

Has natív felvétel

2 500 Ft

31512

Nyaki gerinc, kétirányú

2 500 Ft

31513

Gerinc vizsgálat funkcionális

2 500 Ft

31531

Háti gerinc, oldalirányú felvétel

2 000 Ft

31532

Háti gerinc, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31537

Háti-ágyéki gerinc átmenet, kétirányú felvétel

1 500 Ft

31542

Lumbalis gerinc, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31546

Lumbosacralis gerinc, kétirányú felvétel

1 500 Ft

31550

Sacrum coccygeum, AP felvétel

1 500 Ft

31551

Sacrum coccygeum, oldalirányú felvétel

1 500 Ft

31552

Sacrum, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31560

Foramen vertebrarum felvétel

2 500 Ft

31561

Dittmar felvétel

3 000 Ft

31600

Clavicula felvétel

2 000 Ft

31601

Sterno-clavicularis ízületi felvétel

2 000 Ft

31604

Váll, AP felvétel

1 600 Ft

31605

Vállak összehasonlító AP felvételei

2 500 Ft

31606

Váll, axiális felvétel

2 000 Ft

31607

Váll, transthoracalis felvétel

2 000 Ft

31650

Medence, AP felvétel

2 500 Ft

31651

Csípőízület, AP felvétel

2 000 Ft

31652

Csípőízület, oldalirányú felvétel

1 500 Ft

31653

Csípőízület, Lauenstein felvétel

1 500 Ft

31655

Ala felvétel

1 100 Ft

31710

Humerus, kétirányú felvétel

2 200 Ft

31720

Könyök, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31731

Alkar, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31740

Csukló, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31742

Csukló-kéz felvétel

1 500 Ft

31750

Os naviculare, négyirányú felvétel

3 000 Ft

31755

Összehasonlító kéz felvétel AP irányban

2 000 Ft

31760

Kéz, kétirányú felvétel

2 200 Ft

31761

Kéz I. ujj, kétirányú felvétel

2 000 Ft

31762

Kézujjak kétirányú felvétele

2 000 Ft

31810

Femur, kétirányú felvétel

3 500 Ft

31819

Összehasonlító térdfelvétel (AP)

2 500 Ft

31820

Térd, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31822

Patella, axiális felvétel

2 500 Ft

31830

Lábszár, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31840

Boka, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31842

Boka, háromirányú felvétel

2 500 Ft

31850

Sarokcsont, oldalirányú felvétel

1 500 Ft

31851

Sarokcsont, axialis felvétel

1 500 Ft

31860

Láb, kétirányú felvétel

2 500 Ft

31861

Láb I. ujj, kétirányú felvétel

1 500 Ft

31862

Láb egyéb ujjairól kétirányú felvétel

1 500 Ft

31863

Láb összehasonlító felvétel AP vagy ferde irányban

2 000 Ft

32400

Nyelőcső rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal

7 000 Ft

32420

Gyomor kettős kontrasztos vizsgálata

8 000 Ft

34032

Mellkas átvilágítás

2 000 Ft

34042

Natív has átvilágítás

3 000 Ft

Ultrahang
36110
Nyaki lágyrészek UH vizsgálata

2 100 Ft

36111

Pajzsmirigy UH vizsgálata

2 100 Ft

36112

Nyaki erek UH vizsgálata

2 100 Ft

36117

Nyálmirigy UH vizsgálata

1 100 Ft

3611A

Axilla UH vizsgálat

1 600 Ft

36120

Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata

1 100 Ft

36121

Mellkasi nagyerek UH vizsgálata

2 100 Ft

36122

Emlők UH vizsgálata (jelenleg nincs ez a szolgáltatás)

1 600 Ft

3612A

Echocardiographia (M-mód, 2D)

3 500 Ft

3612D

Echocardiographia color Doppler

3 500 Ft

3612G

Echocardiographia magzati szív

3 500 Ft

36130

Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

3 500 Ft

36135

Vese UH vizsgálata

1 100 Ft

36138

Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata

1 100 Ft

36140

Terhességi transabdominalis UH vizsgálat

1 600 Ft

36141

Terhességi transvaginalis UH vizsgálat

1 600 Ft

36150

Kismedence transabdominalis UH vizsgálat

1 600 Ft

36156

Kismedence transvaginalis UH vizsgálat

1 600 Ft

36164

Végtagi lágyrész UH vizsgálata

1 100 Ft

3616D

Magzati szívhang Doppler vizsgálata

1 000 Ft

3616E

Lepényi keringés Doppler vizsgálata

1 500 Ft

3617A

Duplex UH, nyaki erek (jelenleg nincs ez a szolgáltatás)

3 000 Ft

3617E

Duplex UH, magzat

3 000 Ft

3617N

Duplex UH, női nemi szervek

3 000 Ft

3617P

Duplex UH, subclavia

3 000 Ft

36152

Prostata UH vizsgálata

1 100 Ft

36155

Húgyhólyag UH vizsgálata

1 100 Ft

Laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
88460
88460

Területileg illetékes laboratórium (HQLab Egészségügyi Szolgáltató Kft)
számára küldött vérvétel díja*
Külső laboratórium (pl: SYNLAB) számára küldött vérvétel díja
(postaköltséggel együtt) **

1500 Ft
2000 Ft

HQLab jelenleg hatályos árlistája alapján*:
21020

Összfehérje meghatározása szérumban

200 Ft

21040

Albumin meghatározása szérumban, festékkötő módszerrel

220 Ft

21072

C reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása

1.100 Ft

21082

CK-MB meghatározása

1200 Ft

21120

Karbamid meghatározása szérumban

200 Ft

21130

Húgysav meghatározása

200 Ft

21141

Kreatinin meghatározása kinetikus Jaffé módszerrel

310 Ft

21150

Összes bilirubin meghatározása szérumban

200 Ft

21151

Konjugált bilirubin meghatározása szérumban

200 Ft

21310

Glukóz meghatározása

200 Ft

21411

Trigliceridek meghatározása

250 Ft

21420

Összkoleszterin meghatározása

250 Ft

21422

LDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

600 Ft

2142A

HDL koleszterin meghatározása, direkt módszerrel

495 Ft

21500

Nátrium meghatározása szérumban

300 Ft

21501

Kálium meghatározása szérumban

300 Ft

21510

Összes kalcium meghatározása

250 Ft

21540

Foszfor meghatározása szérumban

250 Ft

21550
21571
21639

Klorid meghatározása
Magnézium meghatározása
Karbamazepin meghatározása

22020

Összes fehérje meghatározása vizeletben és egyéb testnedvből

22041

Vizelet mikroalbumin meghatározása

22111

Kreatinin meghatározása vizeletből, kinetikus Jaffé módszerrel

275 Ft

22201

Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletből és egyéb testnedvből

200 Ft

22300

Kalcium meghatározása vizeletben

300 Ft

22310

Klorid meghatározása vizeletben

155 Ft

22320

Kálium meghatározása vizeletben

300 Ft

22330

Nátrium meghatározása vizeletben

300 Ft

22350

Foszfor meghatározása vizeletben

300 Ft

22540

Vizelet üledékvizsgálat

580 Ft

22550

Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül minimum 8 paraméter

350 Ft

22630

Széklet vér kimutatása

22859

Festett kenet

165 Ft

23130

Glukóz terhelés

600 Ft

24021

Szabad T4 meghatározása

250 Ft
250 Ft
5 200 Ft
250 Ft
1 320 Ft

2 100 Ft

2 100 Ft

24031

Szabad T3 meghatározása

2 100 Ft

24060

TSH meghatározása

1 540 Ft

24120

FSH

2 220 Ft

24171

Prolaktin meghatározása

2 300 Ft

24220

Kortizol meghatározása

2 420 Ft

24350

Progeszteron meghatározása

2 310 Ft

24394

Tesztoszteron meghatározása

2 220 Ft

24500

Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása

250 Ft

24600

Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása

250 Ft

24610

Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása

250 Ft

24620

Kreatin-kináz (CK) meghatározása

500 Ft

24640

Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása

500 Ft

24700

Alfa-amiláz meghatározása szérumban

600 Ft

24702

Alfa-amiláz meghatFározása vizeletben és egyéb testnedvből

600 Ft

24720

Alkalikus foszfatáz meghatározása

300 Ft

24891

Troponin I meghatározása

5 000 Ft

26252

Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatározása

1 210 Ft

2662G

AFP meghatározása

2 100 Ft

26620

CEA meghatározása

2 530 Ft

26626

CA 19-9 meghatározása

3 900 Ft

26625

CA 125 meghatározása

4 300 Ft

26623

CA 15-3 meghatározása

3 740 Ft

CA 72-4 meghatározása

3 740 Ft

26640

Rheuma faktor kvantitatív meghatározása, immunkémiai módszerrel

1 760 Ft

26660

Terhességi próba vizeletből

900 Ft

26780

IgG meghatározása

990 Ft

26788

IgA meghatározása

990 Ft

2678A

IgM meghatározása

990 Ft

28014

Vérkép, automatával IV.

700 Ft

28040

Reticulocitaszám meghatározása

825 Ft

28101

Vvt süllyedés sebesség meghatározása automatával

440 Ft

28330

Transzferrin kapacitás meghatározása

750 Ft

28350

Vas meghatározása

300 Ft

28390

Ferritin meghatározása

2 420 Ft

28494

Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC, EIA)

2 750 Ft

28540

Folsav meghatározása

2 900 Ft

28550

B12 vitamin meghatározása

2 900 Ft

28600

Vérzési idő meghatározása (APTI)

630 Ft

28610

Thrombin idő meghatározása

690 Ft

28620

Prothrombin meghatározása

800 Ft

28621

Aktivált parciális thromboplasztin idő

28650

Fibrogén meghatározása

28662

D-Dimer mennyiségi meghatározása

3 800 Ft

28695

APC rezisztencia meghatározása

3 800 Ft

28810

Minőségi vérkép festés és kiértékelés

1200 Ft

88461

Vérvétel ujjbegyből

22030

Protein elektroforézis

2080 Ft

24710

Lipáz meghatározása

530 Ft

24741

Pszeudokolineszteráz

220 Ft

24333

Béta-HCG

2 220 Ft

24320

Ösztradiol

2 220 Ft

24121

LH

2 310 Ft

PTH

4 500 Ft

Totál PSA

2 200 Ft

Szabad PSA

3 400 Ft

21631

Digoxin

3 135 Ft

21637

Teofillin

5 200 Ft

Karbamazepin

5 200 Ft

2163E

Valproát

5 200 Ft

2678C

IgE

2 750 Ft

2662C

1 000 Ft
935 Ft

100 Ft

Inhalitív specifikus IgE (40 allergén)

11 900 Ft

Nutritív specifikus IgE (40 allergén)

11 900 Ft

Inhalitív specifikus IgE (20 allergén)
Nutritív specifikus IgE (20 allergén )
Orr-torok váladék vizsgálata (neg)

8 860 Ft
8 860 Ft
3 300 Ft

Orr-torok váladék vizsgálata (poz)

3 960 Ft

Gomba kimutatás

4 400 Ft

27000

Gomba vizsg.dir.ken.

2 200 Ft

25031

Húgycsőkenet

1 650 Ft

Hüvelyi tisztasági fok

1 650 Ft

Vizelet drog panel (5 paraméter) (Marihuána,
Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Morfin)
C-peptid

4 300 Ft
2 400 Ft

Komplement C3

1 440 Ft

Komplement C4

1 440 Ft

Béta-2 Mikroglobilin

3 800 Ft

Non-HDL koleszterint

140 Ft

Mononukleozis teszt

1 850 Ft

Prokalcitonin

6 000 Ft

Oszteokalcin

2 900 Ft

Kollagén keresztkötés

4 850 Ft

Hepatitisz B vírus surface antigén (HBsAg)

2 880 Ft

Hepatitisz C vírus antitest

3 880 Ft

Anti-Müllerian hormon (AMH)

5 880 Ft

Dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S)

2 440 Ft

Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG)

2 240 Ft

Anti Thyreoglobulin (Anti TG)

1 940 Ft

Thyreoglobulin (TG)

3 890 Ft

TRAK

4 380 Ft

HE4

6 500 Ft

HE4 + CA 125 Rizikó becsléssel (ROMA index)

9 900 Ft

NSE

3 700 Ft

S100 protein

4 890 Ft

Táplálék intolerancia (221 tápanyag)

56 000 Ft

V-ÖS faktor Leiden mutáció

4 800 Ft

Protrombin 20210A allél

6 600 Ft

MTHFR (c.C677T polimorfizmus)

4 800 Ft

Trombózis panel
Vesekő kémiai analízise

11 000 Ft
3 600 Ft

HOMA index meghatározása
500 Ft
Inzulin szint meghatározása
2 190 Ft
Anti-tireoideaperoxidáz (Anti-TPO) szint meghatározása
2 190 Ft
D-vitamin (25-OH)
3 490 Ft
CoV-2-IgM
6 800 Ft
CoV-2-IgG II Quant ellenanyag vizsgálat (fertőzést követő védettségről és 8 500Ft
vakcináció utáni védettségről is eredményt ad.)
CoV-2-IgM +CoV-2-IgG II Quant ellenanyag vizsgálat
13 600 Ft
COVID utáni (POST COVID) állapotfelmérő alapcsomag
8 600 Ft
COVID utáni (POST COVID) állapotfelmérő XL csomag
14 800 Ft
Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh), ellenanyagszűrés (pLISS), 7 500 Ft
Coombs-teszt-direkt – polivalens savóval
Coombs-teszt-indirekt – minőségi, polivalens savóval

3 000 Ft

HIV vírus ellenes antitest kimutatása
Treponema pallidum (Lues) specifikus antitest kimutatása
Hepatitisz C vírus antitest
Anti-HBc antitest kimutatása

5 760 Ft
4 800 Ft
4 280 Ft
3 800 Ft

Hepatitisz B vírus surface antigén (HBsAg)

3 680 Ft

*A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt mintavételi laboratóriumot üzemeltet.
A levett mintát a területileg illetékes laboratórium (HQLab Egészségügyi Szolgáltató Kft.) részére
továbbítjuk, a beteg a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére fizeti meg a mintavétel és a vizsgálat díját is.
A HQLab Egészségügyi Szolgáltató Kft. a fennálló szerződésünk alapján a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
részére számlázza a vizsgálat díját.
Amennyiben a HQLab Kft. módosítja a vizsgálatok díját, úgy a szolgáltató által közölt új díjat számlázza
a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a beteg részére.
** Külső laboratórium (pl: SYNLAB) számára kiértékelésre megküldött minta esetén a beteg
közvetlenül a külső szolgáltató részére fizeti meg a vizsgálat díját.
2. Járóbeteg szakrendelői vizsgálatok
Orvosi szakvizsgálat
- első alkalommal, valamennyi kiegészítő vizsgálat, kezelés és beavatkozás külön számítva
3.000 Ft.
- további alkalommal, valamennyi kiegészítő vizsgálat, kezelés és beavatkozás külön számítva
2.000 Ft.
Kiegészítő vizsgálatok, kezelések és beavatkozások díja szakmánként:
Belgyógyászat:
EKG vizsgálat
Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása
Cardio Tens vizsgálat
Infúzió adása nappali ellátásban
Dietetikai alapoktatás
Cukorbeteg állapotának időszakos elemzése

1 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft
3 000 Ft/alk.
1 500 Ft
1 000 Ft

Sebészet:
Sebkötözés
Fekélykötés
Sutura ellátás
Idegentest eltávolítás
Égés kötés
Égés kötéscsere
Varratszedés
Tetanus injectio
Gipszsín eltávolítás
Körkörös gipsz eltávolítás
Gipszsín ujjra, kézre
Felső végtagi rövid gipsz
Felső végtagi magas gipsz
Alsó végtagi alacsony gipsz
Alsó végtagi hosszú gipsz

2 500 Ft
2 000 Ft
3 500 Ft
3 000 Ft
2 500 Ft
1 500 Ft
1 500 Ft
3 000 Ft
1 500 Ft
2 000 Ft
3 000 Ft
7 000 Ft
8 000 Ft
8 000 Ft
10 000 Ft

Trepanatio
Térd punktio
Brace felhelyezés
Brace kontroll
Fásli felhelyezés
Incisio, kisműtét
Oncotomia perianalis
Excisio
Ékresekcio
Ujj distorsio ellátás
Csukló distorsio ellátás
Csukló törés ellátás
Körkörös gipsz csuklóra
Tendovaginitis ellátás
Könyök distorsio ellátás
Könyök törés ellátás

1 500 Ft
3 000 Ft
2 500 Ft
1 500 Ft
1 000 Ft
35 000 Ft
50 000 Ft
10 000 Ft
5 000 Ft
2 500 Ft
4 500 Ft
6 000 Ft
5 500 Ft
4 500 Ft
5 000 Ft
8 000 Ft

Nőgyógyászat:
Rákszűrés vizsgálattal
Condyloma ellátás vizsgálattal
NST vizsgálattal
Terhes tanácsadás vizsgálattal
IUD felhelyezés
Receptfelírás vizsgálat nélkül
Kondiloma kimetszés
Citológia mintavétel méhnyak csatornáról

4 500 Ft
4 500 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
3 500 Ft
1 000 Ft
10 000 Ft
12 000 Ft

Fül-orr-gégészet:
Fülmosás
Dobhártya bemetszés
Alkalmassági vizsgálat
Orrvérzés ellátása

1 000 Ft
2 000 Ft
4 000 Ft
2 000 Ft

Szemészet:
Perimetria, komputeres
Perimetria, kinetikus
Fénytörés meghatározása
Ophthalmoscopia
Idegentest eltávolítás
Könnytömlő vagy vezeték átmosás

2 500 Ft
1 500 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft
2 500 Ft
1 000 Ft

Bőrgyógyászat:
Sebkötözés
Fekélykötés
Epicutan allergia próba fogászati ellátáshoz
Epicutan allergia próba
Szemhéjról történő eltávolítás

2 500 Ft
2 000 Ft
3 000 Ft
2 000 Ft
10 000 Ft

Elhalt szaruréteg
Molluscum eltávolítása (1-3 egy időben)
Molluscum eltávolítása (több mint 6 egy időben)
Bőrelváltozások kimetszése
Gombavizsgálat direkt kenetben (szakorvosi vizsgálat részére)

6 000 Ft
1 000 Ft
3 000 Ft
2 000 Ft
4 000 Ft

Ideggyógyászat:
Neurológiai vizsgálat
Parkinson kóros beteg monitorozása
Demencia vizsgálata (szakorvosi vizsgálat része)
Stroke ideggyógyászati vizsgálata
Injekció adása
Infúzió adása nappali ellátásban

3 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft
5 000 Ft
1 000 Ft
3000 Ft / alk

Ortopédia:
Punctio
Injectio adása
Sebkötözés
Varratszedés

3 000 Ft
1 000 Ft
2 500 Ft
1 500 Ft

Urológia:
Hólyagkatéterezés
Cystoscopia
Vese UH
Prostata UH
Húgyhólyag UH vizsgálata
Injekció adása

1 200 Ft
2 500 Ft
1 100 Ft
1 100 Ft
1 100 Ft
1 000 Ft

Reumatológia:
Punctio
Infiltratio
Injekciós kezelés
Mozgató szervrendszer objektív vizsgálata mozgásanalizáló
-mérő készülékkel
Infúzió adása nappali ellátásban

3 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
5 000 Ft
3000Ft / alk

Pszichiátria:
Viselkedéstérképezés kezelés megalapozáshoz
Módosított mini metal state1
Pszichiátriai keresztmetszet status
Pszichiátriai hosszmetszeti kép
Hamilton-féle depressziós skála
Hamilton-féle szorongás skála
Krízisintervenció

3 000 Ft
500 Ft
1 500 Ft
1 500 Ft
1 500 Ft
1 500 Ft
3 000 Ft

Kardiológia:
EKG végtag és mellkaselvezetéssel

1 000 Ft

EKG Holter monitorizálása
EKG kerékpár terheléssel
Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása
Cardio Tens vizsgálat
Injekció adása
Pulzoxymetria

8 000 Ft
6 000 Ft
5 000 Ft
10 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft

Tüdőgyógyászat:
Allergia teszt
Légzésfunkció
Reverzibilitás teszt
Inhalációs kezelés
Pulzoxymetria

3 000 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
1 000 Ft
1 000 Ft

3. Fizioterápiás szolgáltatások ellátási díja
Megnevezés

Kezelés ideje
(perc)

Egyedi vásárlás
esetén
(Ft/alkalom)

Interferencia
Iontoforézis
TENS
Izomkezelés
Szelektív ingeráram
Magnetotherápia
Ultrahang

Masszázs
20
Fizioterápiás kezelések
20
20
20
20
20
20
20

Egyéni gyógytorna
Gerinctorna
Gerinctorna további alkalmak

Gyógytorna kezelések
20
20
20

Gyógymasszázs

4. Otthoni szakápolás térítési díja
Otthoni szakápolás vizitdíja: 4.500,-Ft/vizitóra

Kúraszerű
igénybevétel esetén
(Ft/alkalom)

1500

1350

1300
1300
1300
1300
1200
1000
1400

1170
1170
1170
1170
1080
900
1260

1800
1800
500

1620
1620
450

5. számú melléklet
Magyarországgal sürgősségi betegellátásra vonatkozó
államközi egyezményt kötött országok
Ország
Angola
Észak-Korea
Irak
Jordánia
Jugoszlávia
(csak Szerbia, Koszovó és Macedónia
tekintetében alkalmazandó)
Kuba
Kuvait
Mongólia
Szovjetunió utódállamai
(kivéve Észtország, Lettország, Litvánia és
Üzbegisztán- Oroszország és Ukrajna esetén
alkalmazandó)

Jogszabály
17/1984. (III.27.) MT rend.
14/1975. (V.14.) MT rend
47/1978. (X.4.) MT rend.
15/1981. (V.23.) MT rend.
1959. évi XX. Tv.

1969. évi XVI. Tv.
33/1979. (X.14.) MT rend.
29/1974. (VII.10.) MT rend.
1963. évi XVI. Tv.

6. számú melléklet
Egyéb térítési díjak, térítés köteles szolgáltatások
Leletmásolat

első alkalommal

Leletmásolat

további alkalommal

0 Ft

1 000 Ft

Kezelési terv módosítás

500 Ft

Lepedő (ha a térítésmentesen kapottat elveszíti a beteg)

600 Ft

Orvosi dokumentáció, betegkarton fénymásolási díja

100 Ft/A4-es oldal

7. sz. melléklet
Országok és országkódjuk az Európai Egészségbiztosítási Kártya alkalmazásához
Az Európai Unió /EGK tagállamok és országkódjuk
Megnevezés
Ausztria
Belgium
Ciprus
Cseh Köztársaság
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Izland
Írország
Olaszország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Németország
Norvégia
Málta
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Egyesült Királyság (Nagy-Britannia)
Svájc
Bulgária
Románia

Országkód
AUT
BEL
CYP
CZE
DNK
EST
FIN
FRA
GRL
ISL
IRL
ITA
LVA
LIE
LTU
LUX
DEU
NOR
MLT
NLD
POL
PRT
ESP
SWE
SVK
SVN
GBR
CHE
BGR
ROU

1.sz. nyomtatvány minta
...........................................................
vizsgálatot végző szervezeti egység
ÉRTESÍTÉS
a Pénztár/ pénzkezelő hely részére
térítésköteles ellátásért, beavatkozásért történő számlázásra

Kérem, hogy az alábbi adatok alapján készítsenek számlát a hatályos szabályozásnak megfelelő
összegről.
Név:........................................................Szül.hely, idő:……………………………..
Állampolgárság:………………………..Lakcím:........................................................
.....................………………………………………………………………………….
Azonosító száma (útlevél, szem.ig., stb.):...................................................................
Vizsgálatok beavatkozások részletezése:
Beavatkozás:
.......................................................………………………………………………Ft
.......................................................………………………………………………Ft
.......................................................………………………………………………Ft
Diagnosztikai vizsgálatok:
.......................................................………………………………………………Ft
.......................................................………………………………………………Ft
.......................................................………………………………………………Ft
.......................................................………………………………………………Ft
.......................................................………………………………………………Ft
.......................................................………………………………………………Ft
Összesen fizetendő:……………… Ft

Polgár, 20..........................................

.........................................
orvos aláírás és pecsétje
A fentebb felsoroltakért ……………………..Ft-ot, azaz ……………………………….

…………………………………..forintot a ………………számú pénztári bevételezési bizonylaton
átvettem.

Polgár, 20..........................................

…………………………………..
pénztáros (pénzkezelő) aláírása

FIGYELEM! Készül 2 példányban!
- Egy példány a pénzárban marad alapbizonylatként!
- Egy példányt a fizetésre kötelezett fizetés után visszajuttat az érintett rendelés orvosának, melyet a
rendelőben lefűzve megőriznek!

2. sz. nyomtatvány minta
Térítési díj elengedésére, mérséklésére, részletfizetésre, ill. a térítési díj előleg
elengedésére vonatkozó kérelem és engedélyezés
Az alább felsorolt kedvezmények közül a megfelelő aláhúzandó!
Térítés díj

elengedése
mérséklése
részletfizetés
előleg elengedése

A térítési

díj mérséklésének, elengedésének, mérséklésének, részletfizetésének, előleg

elengedésének indoka (megfelelő aláhúzandó):
- szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik (igazolás szükséges)
- ha a nyugdíjkorhatárnál magasabb életkorú és a nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét nem haladja meg (nyugdíjszelvény csatolás szükséges),
- ha rokkantsági járadékban részesül (igazolás szükséges),
- ha saját háztartásban három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik (igazolás
szüksége),
- ha saját háztartásában súlyosan fogyatékos gyermek eltartásáról gondoskodik (igazolás
szükséges).
Mérséklés esetén töltendő ki!
A térítési díj mérséklésének mértéke:

……..….. %

A térítési díj mérséklése után fizetendő összeg:

……….… Ft

Részletfizetés esetén töltendő ki!
A térítési díj részleteinek száma:

………….…

A térítési díj részleteinek összege:

….……… Ft

______________, ______ év _______ hó ____nap

__________________________
kérelmező aláírása
A fent kérelmezett kedvezményt :
engedélyezem

nem engedélyezem
_________________________
vezérigazgató

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-6/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

119/2021. (IX. 16.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2021-2025. évekre vonatkozó
Gazdasági Program munkaanyagát és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat 20212025. évekre vonatkozó Gazdasági Programot, a
dokumentumban
foglalt
helyzetelemzéssel
és
megállapításokkal egyetért, az abban rögzített fejlesztési
célokat támogatja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-6/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
120/2021. (IX. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2021. év
I. félévi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2021. év I. félévi állapot szerinti
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

1.827.187.893
Ft-ban
1.198.893.757 Ft-ban

állapítja meg.
2. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy a 2021. I. félévi
beszámolót követően tegyék meg előirányzat módosítására, átcsoportosításra,
likviditási-előirányzat felhasználási ütemterv módosítására irányuló javaslataikat.
3. Az intézmények vezetői gondoskodjanak 2021. II. félévében is a takarékos, körültekintő
gazdálkodásról a működőképesség fenntartása érdekében.
Felelős: Tóth József polgármester
intézményvezetők
Határidő: a határozat 3.pontja tekintetében 2021. november 30.
a határozat többi pontjánál értelemszerűen
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-6/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
121/2021 (IX.16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról”
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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.
Határidő: 2021. október 1.
Felelős: polgármester
2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.
Határidő: 2021. október 5.
Felelős: polgármester
3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához
történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2022. évi költségvetésbe építse be.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester, jegyző
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-6/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
122/2021. (IX.16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a VPP Solar Kft.
kezdeményezésére a hatályos településrendezési eszközök módosításával összefüggő
kérdésekre és feladatokra” vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:
A Képviselő-testület
1. úgy dönt, hogy a város külterületén a 0301/18. hrsz-ú ingatlanon elhelyezendő 10 MW
névleges teljesítményű napelemes kiserőmű elhelyezése érdekében településrendezési
eszközöknek a HBMTrT – vel való összhangjának megállapítására (a továbbiakban:
összhang igazolása) a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.)
kormányrendelet (a továbbiakban: Kr) szerinti területrendezési hatósági eljárás
kérelmezése szükséges;
2. úgy dönt, hogy az összhang igazolására vonatkozó területi hatásvizsgálat készítésére az
az előterjesztés mellékletét képező az érintett felek által megkötendő háromoldalú
tervezési ajánlatot elfogadja;
3. úgy dönt, hogy jelen döntés az összhang igazolására vonatkozó területrendezési
hatósági eljárás megindítására szolgáló kérelem benyújtását megerősítő
képviselőtestületi döntés;
4. felkéri a Polgármestert, az összhang igazolására vonatkozó területi hatásvizsgálat
tervezési szerződésének aláírására, a területrendezési hatósági eljárás
kezdeményezésére, a kérelem benyújtására.
5. felkéri a polgármestert, hogy sikeres beillesztés esetén készítse elő a hatályos
településrendezési eszközök módosításához szükséges dokumentumokat és a
településrendezési szerződést
Határidő: folyamatos

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

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-7/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
123/2021. (IX. 16.) határozat
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az
alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja:
- Javaslat a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérlőjének
kérelmére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./

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

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-7/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
124/2021. (IX. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár, Barankovics tér 7. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérleti díjának mérsékléséről szóló kérelemről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a Polgár, Barankovics tér 7.sz. alatti - 626 hrsz.-ú, 148 m2 alapterületű
földszinti ingatlan épületrész - Lakatos Vanda Polgár, Benczúr Gyula u. 38. sz. alatti egyéni
vállalkozó, mint bérlő részére megállapított 120.000 Ft+Áfa/hó összegű bérleti díjat
változatlanul hagyja.

2./

A Képviselő-testület Bérlő részéről fennálló fizetési kötelezettségek mérséklése céljából az
alábbi intézkedésekről dönt:
a)

A Bérlő részére a 2021. októberében számlázandó bérleti díj összegét, amely a 2021.
május és június hónapban kiszámlázott 50 %-os térítési díj összegével azonos - 76.200,Ft*2=152.400,- Ft – elengedi annak érdekében hogy a Bérlő azonos kedvezményben
részesüljön mint az önkormányzati ingatlant bérlő vendéglátói tevékenységet végző
helyi vállalkozók.

b)

A Városgondnokság által 2021. évben a bérleti díjjal szemben elszámolandó felújítás
összege 692.500,- Ft, ezáltal a még figyelembe nem vett felújítási költség teljes
egészében kerüljön kompenzálásra.

c) Az eddigiekben keletkezett hátralékra vonatkozóan a Bérlőnek 12 havi részletfizetési
engedmény biztosítható a Bérleti szerződést kötő Városgondnokság részéről, mely 2021.
október 1-től lép életbe.
3./

A Képviselő-testület felkéri a Városgondokság vezetőjét, hogy gondoskodjon az 2.pontban
foglaltak végrehajtásáról.

4./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Csibi Lajos intézményvezető
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester
…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-7/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
125/2021. (IX. 16.) 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 tekintettel arra, hogy a Covid vírus okozta korlátozások
miatt, 2020-ban nem adományozott kitüntető díjat, így 2021-ben két „PRO
URBE Polgár” Emlékérmet ad ki.

2./

A Képviselő-testület Béke
tárgyjutalomban részesíti.

3./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban
megfogalmazott tárgyjutalomról gondoskodjon.

Kornélt,

Polgár

város

első

Határidő: 2021. október 1.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

olimpikonját

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-7/2021.
Ki vonat
a 2021. szeptember 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
126/2021. (IX. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által
adományozható kitüntetésekre és díjakra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról
szóló önkormányzati rendelete alapján
Csépányiné Bartók Margit részére adományozza a „PRO URBE Polgár’ Emlékérmet,
Icsu Ferencné részére adományozza a „PRO URBE Polgár’ Emlékérmet,
Szánóczkiné Sándor Katalin részére adományozza az „Önzetlen polgár” díjat,
Trianon 100 Emlékmű készíttetői részére adományozza a „Lokálpatrióta összefogás”
díjat,
Bokros Tiborné részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat.
Csikósné Szél Mónika részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat.
Kissné Juhász Marianna részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért”
díjat.
Pető Erika részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat.
Péterné Kiss Petronella részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat.
2. Felhívja a polgármestert, hogy a díjakkal járó díszoklevelet és emlékplakettet a 2021.
október 1-jén megrendezésre kerülő Önkormányzatok Napja ünnepségen adja át.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

127/2021. (X. 28.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri
jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

128/2021. (X. 28.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári
Vásárhelyi Pál Általános Iskolája 2020/2021. tanévi
tevékenységéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2020/2021-es
tanév munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2./

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
129/2021. (X. 28.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József
Attila Szakképző Iskola 2020/2021. tanévi tevékenységérő szóló
tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila
Szakképző Iskola 2020/2021. tanévi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

2./

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

Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
130/2021. (X. 28.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022-es
nevelési évre összeállított munkatervét az előterjesztés melléklete
alapján megtárgyalta és véleményezési jogával élve, a munkatervben
foglaltakat jóváhagyja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tóth József polgármester
Peténé Molnár Éva intézményvezető
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.

131/2021. (X. 28.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Beszámoló a BÉRES AQUA Kft. Strandfürdő
üzemeltetési tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1./

A Képviselő-testület a BÉRES AQUA Kft., mint a Polgári
Strandfürdő üzemeltetőjének a strandfürdő 2021. évi
szezon működésével kapcsolatos és a következő
strandszezon előkészítésére vonatkozó beszámolóját
elfogadja.

Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
132/2021. (X. 28.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évben Polgáron végzett
tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv
elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által
elkészített Polgár város viziközműveinek 2022-2036 évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési tervét elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúkerületi és Bihari
Viziközmű Szolgáltató Zrt.-n közreműködésével küldje meg Polgár város
viziközműveinek 2022-2036 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét ellenőrzés
céljából a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.
3.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2020. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2021. december 15.
Tóth József polgármester

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
133/2021. (X.28.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Tájékoztató a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évben Polgáron végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2020 évi közszolgáltatási tevékenységére
vonatkozó tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester

Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
134/2021. (X. 28.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításra”
elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1./

A képviselő-testület úgy dönt, hogy elindítja az 17/2016. (II. 18.)
Képviselő-testületi határozattal elfogadott Polgár Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának módosítását,

2./

A
képviselő-testület
felkéri
a
polgármestert
„A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet” szerinti véleményezési eljárás
előkészítésére és a stratégia kidolgozásával kapcsolatos további
intézkedések megtételére.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-8/2021.
Ki vonat
a 2021. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből.
135/2021. (X. 28.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I-LAB-Ifjúsági
Labor Tudásközpont Polgáron történő működésével kapcsolatban figyelembevéve a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság, valamint a
Pénzügyi és gazdasági bizottság álláspontját - az alábbi határozatot
hozta:
1./

A képviselő-testület az Ifjúsági Labor működtetésére,
eszközeinek tárolására irányuló kérést a személyi és tárgyi
feltételek hiányában nem tudja támogatni.

2./

Az Ifjúsági Labor helyi megvalósítása, működtetése a kiírásra
kerülő pályázati lehetőségek figyelembevételével lehetséges,
amelyhez a pályázatok előkészítését és benyújtását megelőzően.
szükséges az oktatási intézmények fenntartóival történő
egyeztetés.

3./

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa az I-LAB üzemeltetését végző Fejlett Stratégiai
Tervezés Nonprofit KFT-t.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november
jegyzőkönyvből.

12-én

megtartott

rendkívüli

képviselő-testületi

ülésen

felvett

136/2021 (XI. 12.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP-3.1.1-15-HB12016-00004 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás
megvalósításához szükséges források biztosításáról, javaslat az adósságot keletkeztető
ügyeletekről szóló kitekintő határozat módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület 23/2019. (III.14.) sz. határozatának 6., pontja törlésre kerül.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „TOP-3.1.1-15.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” elnevezésű projektre
vonatkozóan a jogszabály adta felhatalmazás alapján:
A ráemelési kérelemben az eredeti támogatási összeget, 400.000.000 Ft-ot alapul véve
98.800.000 Ft összegű (amely az eredeti támogatási összeg 24,7%-a), a hazai forrás
terhére biztosítható kiegészítő támogatás igénylésére irányuló intézkedést tegye meg.
3. A Képviselő-testület a 43/2021. (III.12.) sz. polgármesteri határozat 1.sz. melléklete
helyébe jelen határozat 1.sz. mellékletét hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
7/2021.(III.04.) sz. rendeletének 10. sz. táblázatát a fenti 3. pontban hozott határozat
1.sz. mellékletével azonos tartalommal módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2021. évben
Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

Megnevezés

Sorszám

1. melléklet a 136./2021. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozathoz
2021. év

1

2

3

adatok Ft-ban

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
1. évben

2. évben

3. évben

4

5

6

286 106
474 286 392 580 286 678 973 286 965 652

Helyi adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

1
3

1 385 406

1 386 791

1 388 178

1 389 566

Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

20 713 229

0

0

0

Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Saját bevételek (01…+07)

8

Saját bevételek 50 %-a

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17)

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

11

2

6
7

308 205
109 287 779 371 288 067 151 288 355 218
154 102
143 889 686 144 033 576 144 177 609
555

17

4 372 917
0
4 372 917
0
0
0
0
0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(19+…25)

18

1 202 832

11 495 285

16 077 051

15 804 753

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

12
13
14
15
16

4 315 780
0
4 315 780
0
0
0
0
0

4 207 602
0
4 207 602
0
0
0
0
0

3 091 899
0
3 091 899
0
0
0
0
0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

20

25

1 202 832
0
0
0
0
0

11 495 285
0
0
0
0
0

16 077 051
0
0
0
0
0

15 804 753
0
0
0
0
0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

5 575 749

15 811 065

20 284 653

18 896 652

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)

27

21
22
23
24

148 526
128 078 621 123 748 923 125 280 957
806

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
137/2021. (XI. 25.) határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri
jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
138/2021. (XI. 25.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2022.
évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket
határozza meg:
1. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg a
költségvetési törvény feladatfinanszírozására figyelemmel az önkormányzati
gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak
ellátását, az intézmények biztonságos működését.
Bevételek tervezési elvei
2. A 2022. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények
kiadásainak 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. Az intézményi saját bevételek, valamint étkezési 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.
4. A helyi adóbevételek közül a kommunális adó mértéke 5.000 Ft/ingatlan/év összegről
0 Ft/ingatlan/év összegre csökken, az adónem megszüntetésre kerül. Új adónem nem
kerül 2022. évben bevezetésre, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni
kell az adóbevételek reális tervezésére.
5. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van
szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat a HIPA tekintetében az új adóalanyok
felderítése.
6. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek,
tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok
végrehajtását figyelemmel kell kísérni.

Fejlesztési célok, pályázatok megvalósítása
7. A 2021-2027. közötti Európai Uniós fejlesztési időszakban törekedni kell a Gazdasági
Programban nevesített fejlesztési célokhoz minél több EU-s forrás elnyerésére.
8. A projektek megvalósítása kapcsán felmerülő, azonban a pályázatban el nem
számolható költségeinek fedezetét elsődlegesen önkormányzati saját forrás bevonásával
kell biztosítani.
9. A fejlesztési célok megvalósítása érdekében a pályázati támogatásokhoz szükséges
önerő kiegészülhet fejlesztési célú hitel felvételével. A hitelfelvételre vonatkozóan a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szabályozását kell alkalmazni.
10. A felhalmozási kiadások tekintetében a 2021. évről áthúzódó, folyamatban lévő,
kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket és azok forrásait be kell tervezni.
11. A Szociális Szolgáltatási Koncepció keretében jóváhagyott, az integrált Szociális
Központ létrehozásához kapcsolódó korábbi képviselő-testületi döntés felülvizsgálata
szükséges, főként a feladatellátás ingatlan meghatározása tekintetében.
Közfoglalkoztatás tervezés elvei
12. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek
kihasználásával, törekedni kell az önkormányzati ingatlanok, valamint belterületi utak
és járdák felújításához kapcsolódó támogatások elérésére.
13. A közmunkaprogramok saját bevételeit, valamint a funkció nélküli ingatlanok
használaton kívüli berendezések és eszközök értékesítéséből származó bevételt vissza
kell forgatni a közmunkaprogramok végrehajtása során önerő kiegészítésére.
14. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, azonban a megvalósításhoz szükséges
személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell
megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg. A céltartalék
összege fedezetet teremthet a közmunkaprogramok szakmai vezetőinek elismerésére,
valamint a közfoglalkoztatottak ösztönzésére is. Összege a 2021. évi eredeti
előirányzattal megegyező.
15. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell
tervezni kiadásként a hosszútávú közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit. Bevételi
oldalon az intézményeknél kell az igényelhető pályázati támogatást tervezni, az önerő
fedezetét az önkormányzatnál szükséges szerepeltetni.
Szociális ellátások tervezési elvei
16. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2022. évi tervezése
során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének változását.

17. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően
elsődlegesen azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe
került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
18. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított önként vállalt
helyi támogatási formákat (lakhatási támogatás, temetés költségeinek viseléséhez
nyújtott támogatás, gyógyszertámogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi
segítségnyújtás támogatása, lakókörnyezet rendben tartásának támogatása), melynek
célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és rászoruló családok. Ugyanakkor az eddigi
megengedő szabályozás helyett, erősíteni szükséges az egy főre jutó jövedelmen alapuló
támogatási gyakorlatot.
19. Az első lakáshoz jutók esetében elsődlegesen az új lakás építést, illetve a valós igények
és a helyi közösségi szempontok alapján a használt ingatlanok vásárlását kell támogatni.
A lakáscélú támogatáshoz kapcsolódó előirányzat legfeljebb a 2021. évi eredeti
előirányzat erejéig kerüljön megtervezésre.
20. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2022. évi előirányzat
tervezésénél figyelembe kell venni a 2021. évben visszautalt támogatásokat is.
A költségvetés általános és céltartalékainak tervezési elvei
21. Az általános tartalék előirányzata legalább a törvényben foglaltak szerinti kötelező
mértéknek megfelelő összegű legyen.
22. Önkormányzati szinten, az előző évi tényleges forrásfelhasználás, valamint a járvány
megelőzési és védekezési tapasztalat alapján keretjelleggel tervezni szükséges a
veszélyhelyzetben felmerülő védekezési költségeket.
23. Az intézményi karbantartási céltartalék 2022. évi előirányzata legalább az előző évivel
azonos összegben kerüljön meghatározásra.
24. A 2021-2027. fejlesztési ciklusban a pályázatok előkészítésére és megvalósítására
elkülönített céltartalék összegét saját forrásként- a TOP Plusz felhívások figyelembe
vételével- legalább az előző évivel azonos mértékben szükséges tervezni.
25. A költségvetésben az előző évben/években elnyert pályázatok sikeres megvalósításához
szükséges kiegészítő forrásokat, különösen a TOP, LEADER, TAO és BM pályázatok
esetében biztosítani kell.
26. A városi rendezvényterv 2022. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
javaslata alapján tervezhető, a már elnyert pályázati források figyelembe vételével.
27. A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2022. évi előirányzata a
2021. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő, a járványhelyzet okán elmaradt
események, rendezvények miatt a támogatott szervezeteknél megmaradó források
figyelembevételével.

28. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék 2022. évi
előirányzata
legfeljebb 5.000.000Ft összegben kerüljön tervezésre.
29. A talajterhelési díjból, a parkolóhely megváltásából, az építésügyi bírságból, az ivóvízhálózat fejlesztésére elkülönített, illetve a vízterhelési díjból származó bevételekből
képzett tartalékot a felhasználásig áthúzódó céltartalék előirányzatként kell
nyilvántartani és tervezni.
Humán erőforrás tervezésének elvei
30. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének.
A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a
helyi önkormányzatok megváltozott állami finanszírozási körülményeire.
31. A költségvetési szervnek az alapító okiratában meghatározott feladatai humán erőforrás
szükségletének kiegészítésére a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatása, illetve a hosszútávú közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségeket ki kell
használni elsődlegesen a kötelező feladatok ellátása, valamint a rehabilitációs
hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében.
32. A fizetési számlához kapcsolódóan a jogszabály értelmében a közalkalmazott,
köztisztviselő, MT-s munkavállalói bankszámla-hozzájárulást a 2022. évi
költségvetésében minden intézmény megtervezi.
33. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a
2022. évi költségvetési törvényben előírt maximális összeghatárig biztosítható.
34. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a közterületek
rendjének erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő
önkormányzati rendészeti tevékenységet -közterületfelügyelet, településőrség, mezei
őrszolgálat-indokolt fenntartani. A mezei-őrszolgálat tevékenységének megerősítése
2022. évben szükséges, így 4 fő személyi juttatása és dologi kiadásaival, valamint új
gépjármű beszerzésével tervezhető, az ehhez igénybevehető állami támogatás bevétel
mellett.
Egyéb tervezési irányelvek
35. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően kell
megtervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
36. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése
érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű
munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak,
újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek.
37. A nevelési intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz szükséges
fedezetet
az
önkormányzatnak
elsődlegesen
a
központi
költségvetés

feladatfinanszírozásból kell biztosítania. Fokozott figyelmet kell fordítani a nevelési
intézmény nyári karbantartásánál arra, hogy az intézmény nyitvatartási szünetének
időtartama miatt a feladatfinanszírozás összege ne csökkenjen.
38. A költségvetés bevételi oldalának a növelése érdekében, illetve a funkció nélküli
ingatlanok körének változása miatt az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének
felülvizsgálata szükséges
39. A Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet társadalmi tevékenysége, annak
értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése, a kormányzati szándékok
változásaival összhangot teremtve támogatandó feladat.
40. Polgári Települési Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódó költségek a 2022. évi
önkormányzati költségvetésben tervezhetőek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
139/2021. (XI. 25.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési
nyersanyagnorma megállapításra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1., A Képviselő-testület a Városgondnokság által üzemeltetett konyhákra vonatkozóan 2022.
január 1-től az alábbiak szerint határozza meg az étkezési nyersanyagnorma összegét:
1./ Napsugár
Napsugár
Óvoda
Óvoda
és Bölcsőde
és Bölcsőde
konyha
A./ Megnevezés
a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés)
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
b./ bölcsödés gyermekek (teljes étkeztetés)
- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

adatok Ft-ban
B./ Nyersanyagnorma nettó összege
430
115
215
100
440
75
50
215
100

2./ Városgondokság
Vásárhelyi Pál
általÁltalános
a PolgáriIskola
Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltetett konyha
A./ Megnevezés
a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étk.)
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkezés)
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
c./ 15-18 éves gyermekek
- ebéd

B./ Nyersanyagnorma nettó összege
490
110
285
95
520
110
315
95
390
390

2., A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekben szereplő
nyersanyagnorma szabályozás alkalmazásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Csibi Lajos intézményvezető

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
140/2021. (XI. 25.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezei
őrszolgálatról szóló 38/2015.(X. 30.) rendelet felülvizsgálatára irányuló
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testülete megerősíti korábbi rendeletét, kifejezi szándékát,
hogy a mezei őrszolgálatot a jövőben is szükséges fenntartani.
2. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat tevékenységének sikeresebb
ellátásához szükséges humánerőforrást és a tárgyi feltételeket biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse.
Határidő: 2021. november 30.
Felelős: polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
141/2021. (XI. 25.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
„Javaslat TOP Plusz pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem
benyújtására” szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
I.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az előterjesztésben
hivatkozott pályázati felhívásokra a támogatási kérelem
kerüljön kidolgozásra és benyújtásra az alábbi célok
megvalósítására.
1. Csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciója Polgáron
(konstrukció:1.2.1)
2. Belterületi utak fejlesztése Polgáron (konstrukció: 1.2.3)
3. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek rekonstrukciója
(konstrukció: 1.2.1)
4. Kerékpárút fejlesztés II. ütem (konstrukció: 1.2.1)
5. A Hősök út 25.sz alatti ingatlan energetikai korszerűsítése
(konstrukció: 2.1.1)

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
támogatási kérelmek kidolgozására, a pályázatok
elkészítéséhez szükséges források biztosítására, valamint a
pályázatok
benyújtásával
kapcsolatos
döntések
meghozatalára.

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

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.

142/2021. (XI. 25.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
2021. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1./

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Polgári Polgármesteri Hivatalban 2021.
december 27. napjától 2021. december 31. napjával bezárólag (5
munkanap) igazgatási szünetet rendel el.

2./

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet
lakosság felé történő tájékoztatásáról gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-9/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
143/2021. (XI. 25.) 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 2022. január 31-ig
tájékoztassa.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-10/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott képviselő-testület zárt ülésen felvett jegyzőkönyvből.

144/2021. (XI. 25.) határozat
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az
alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja:
Javaslat a Polgár 077/33, 077/53, 1768/2, 1851 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-10/2021.
Ki vonat
a 2021. november 25-én megtartott képviselő-testület zárt ülésen felvett jegyzőkönyvből.
145/2021. (XI. 25.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgár 077/33,
077/53, 1768/2, 1851 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére” vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Polgár 077/33, 077/53, 1768/2, 1851 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanokat értékesíteni kívánja.
2. a) A Képviselő-testület az értékesíteni kívánt ingatlanok vételi ajánlatban szereplő
értékét 27 %-os ÁFA tartalommal fogadja el.
- Polgár 077/33 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 4108 m2 területű ingatlan
négyzetméterenként bruttó 191 Ft, azaz összesen 191 Ft x 4108 m2 = 782.574,- Ft
- Polgár 077/53 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 3492 m2 területű ingatlan
négyzetméterenként bruttó 191 Ft, azaz összesen 191 Ft x 3492 m2 = 666.972,- Ft
- Polgár 1768/2 hrsz-ú, beépítetlen terület művelési ágú, 5937 m2 területű ingatlan
négyzetméterenként bruttó 127 Ft, azaz összesen 127 Ft x 5937 m2 = 753.999,- Ft
- Polgár 1851 hrsz-ú, kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú, 3682 m2 területű
ingatlan bruttó 254.000,- Ft
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Kovács Dénes
vételi ajánlatot tevőt.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
146/2021. (XII.16.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a Polgár 35-ös számú és a 3324-es számú
utak kereszteződésének forgalmi rend felülvizsgálatára, továbbá
annak közlekedésbiztonságosabbá történő kialakítására” ”
vonatkozó előterjesztést az alábbi döntést hozta:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Polgár 35-ös számú és a 3324-es számú utak
kereszteződésének közlekedésbiztonságosabbá tétele és a
közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet
megszüntetése érdekében kezdeményezi az érintett
közlekedési hatóságnál, a közút kezelőjénél és az illetékes
minisztériumnál a forgalmi rend felülvizsgálatát és
közlekedésbiztonságosabbá történő kialakítását.
2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.

147/2021. (XII. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri
jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.

148/2021. (XII. 16.) határozat
A Képviselő-testület megtárgyalta Polgár Város Önkormányzatának 2022.
évi belső ellenőrzési tervére irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1./ A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzatának 2022. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és kockázatelemzését a határozat 1. és
2. mellékletei szerint hagyja jóvá.
Határidő: 2022. december 31.
Felelős: dr. Sivák Anita jegyző

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

a 148/2021. (XII. 16.) határozat 1. melléklete
Éves ellenőrzési ütemterv
2022. évre
Az ellenőrzési tervet
megalapozó
ellenőrzések, különös
tekintettel a
kockázat-elemzésre

Az ellenőzések
célja

A kockázatok
elemzésére a Belső
Ellenőrzési
Kézikönyvben
rögzítettek szerint
került sor.

- Jelezze a céloktól
az előírásoktól, a
követelményektől
való eltérést.

Ennek keretében
figyelembe vettük, az
intézmények
Segítse elő a
gazdálkodási
szabálytalan
feladatainak
gyakorlat
szabályozottságát, az
kialakulásának,
intézménynél utoljára
terjedésének
végzett felügyeleti
megakadályozását, a
ellenőrzés, valamint a tartalékok feltárását,
Magyar Államkincstár a pályázati források
által végzett külső
körének bővítését
ellenőrzés
megállapításait, a jövő

A szükséges
ellenőrzési kapacitás
Az
A tervezett ellenőrzés Az ellenőrizendő
Az ellenőrzés
(erőforrás
ellenőrzések
tárgya
időszak
típusa, és módszerei
szükséglet)
ütemezése
meghatározása

A szervezet a belső
ellenőrzést hosszabb
távon külső
szakértővel tervezi
megoldani. Az
erőforrás szükséglet
megállapítása a külső
szakértő feladatát
képezi.

Polgár Város
önkormányzata és
intézményei belső
kontrollrendszerének
ellenőrzése

2021. január 1-től
2022. március
31-ig

rendszerellenőrzés

2022. I.
félév

Az ellenőrzött szerv, illetve
szervezeti egységek
megnevezése

Polgár Város Önkormányzata és
intézményei

évben várható külső
ellenőrzések tárgyát
képező témaköröket,
valamint a vezetés
ellenőrzési témákra
vonatkozó javaslatait.

Segítse elő a
jogszabályban
foglalt,
közfeladatokat
ellátó szervre
vonatkozóan előírt,
nyilvánosságra
hozatali
kötelezettségek
teljesítését
- Biztosítsa a
vezetés
hatékonyságát,
valamennyi
tevékenység során a
jogszabályi
előírások utasítások
betartását, a belső
rend a vagyon
védelmét.

Polgár Város
önkormányzata és
intézményei leltározási
tevékenységének
ellenőrzése

2020.év

Szabályszerűségi
ellenőrzés

2022.II.félév

Polgár Város Önkormányzata és
intézményei

a 148/2021. (XII. 16.) határozat 2. melléklete

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KOCKÁZATELEMZÉSE
POLGÁR

2021. OKTÓBER 31.

Kockázatelemzés az éves ellenőrzési terv összeállításához
A folyamatok kockázatelemzése
Főfolyamatok /
tevékenységek

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

5

Nem minden leltárfelvételi ív kerül
leadásra, nem dolgozzák fel
teljeskörűen

4

5

A leltározás szabályossága, nem a
szabályzatban
meghatározottak
szerint valósul meg

Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

4

16

80

5

5

25

125

4

5

20

100

1

A 2021. évi
selejtezés és
leltározás

5

Nem történik meg a többlet/hiány
okainak kivizsgálása

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

5

Folyamat
összkockázata

Nyilvántartási
hiányosságok
nem kerülnek feltárásra

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

5

4

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

20

80

magas

magas

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

A Bkr.30.(1)
bekezdése alapján
a legmagasabb
kockázatú
folyamatok 1-2
évente bekerül az
éves ellenőrzési
tervbe.

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4

Költségvetési sarokszámok alul-,
vagy felül-tervezése.

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

4

12

48

4

4

16

64

3

3

9

27

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

2

Költségvetési
tervezés
4

4

Saját bevételi források bizonyos
szint feletti elvonása,

Jóváhagyott előirányzat keretek és
betervezett előirányzatok
összhangjának hiánya.

A stratégiai
ellenőrzési
tervben szerepel,
a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4

Folyamat
összkoc-kázata

Költségvetés tervezésére ható
makro- és mikrogazdasági tényezők
figyelmen kívül hagyása.

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

tervbe nem került
beépítésre
3

2

6

24

közepes

közepes

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4
3

Informatika
4

4

IT biztonsági rendszer kidolgozása
nem teljes körű (adatvédelem,
archiválási rend, adathordozók
kezelése,
vírusvédelem,
jogosultsági rendszer és információ
védelmi szabályozások)

Integrált rendszer üzemeltetése
során meglévő hiányosságok

Számítástechnikai eszközök
elavultak, fejlesztésük elmaradt

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

2

6

24

3

2

6

24

4

2

8

32

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

A stratégiai
ellenőrzési
tervben szerepel,
a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

tervbe nem került
beépítésre

Belső szabályozás aktualizá4

Folyamat
összkoc-kázata

lásának hiánya

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

3

3

9

36

alacsony

alacsony

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
rszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

4

Pénztárnál a szigorú számadású
nyomtatványok vezetése hiányos

3

3

9

36

4

Tárgyévi jogszabályi változások
nem kerültek átvezetésre

3

2

6

24

4

A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi
és belső szabályozási előírások be
nem tartása

4

2

8

32

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

4

Pénz és
értékkezelés
gyakorlatának
ellenőrzése

A stratégiai
ellenőrzési

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
rszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4

Folyamat
összkockázata

Maximális pénzkészlet mértékének
be nem tartása

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

9

36

közepes

közepes

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

tervben szerepel,
a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési
tervbe nem került
beépítésre

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

3

Követelések nyilvántartása hiányos

3

4

12

36

3

Követelések értékvesztése részben
kerül elszámolásra.

4

4

16

48

3

A követelések behajtása nem teljes
körű

3

3

9

27

5

Követelések
kezelése

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

3

A követelések
történik meg.

visszaírása nem

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

4

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

12

Összesített
kockázati
érték

36

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

A stratégiai
ellenőrzési
tervben szerepel,
a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési
tervbe nem került
beépítésre

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága
(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Folyamat
összkockázata

Kockázati tényezők leírása

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

közepes

Összesített
kockázati
érték

közepes

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4

Adatszolgáltatások nem teljesítése,

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

3

9

36

3

2

6

24

4

2

8

32

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

ill. nem pontos teljesítése.
6

Közbeszerzési
gyakorlat

A beszerzések, beruházások nem
4
szabályszerű bonyolítása.

A közbeszerzéshez kapcsolódó
feladatok nem megfelelő
4
szervezése, szabályozása,
kontrollfolyamatok hiánya.

A stratégiai
ellenőrzési
tervben szerepel,

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4

Folyamat
összkockázata

Belső szabályozás nem követi a
jogszabályi változásokat

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

9

36

közepes

közepes

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési
tervbe nem került
beépítésre

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

4

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

4

16

80

5

5

25

125

4

5

20

100

Belső kontroll rendszer elemei a
régi szabályokat követik, az új
rendszer-

5

Szemléletű kialakítás folyamata
lassú, a kontrollrendszer minősége
gyenge, esetenként formális

7
A belső kontroll
rendszer
vizsgálata

5

5

Folyamatok, eljárások szabályozottsága, ellenőrzési nyomvonalak
kidolgozása nem teljes körű

Az ellenőrzési megállapítások nem
kerülnek elfogadásra a vezetés által

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

5

Folyamat
összkockázata

Külsőbelső
ellenőrzések
megállapításai a rendszerből adódó
hibákat tárták fel, a hibák a belső
kontroll
elmulasztása
miatt
következtek be

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

5

4

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

20

100

magas

magas

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

A Bkr.30.(1)
bekezdése alapján
a legmagasabb
kockázatú
folyamatok 1-2
évente bekerül az
éves ellenőrzési
tervbe

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

2

6

24

3

2

6

24

4

2

8

32

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

Belső kontroll rendszer elemei a
régi szabályokat követik, az új
rendszer-

4
8

Belső
szabályozottság
vizsgálata, a
szabályzatok
aktualizáltsága

4

4

Szemléletű kialakítás folyamata
lassú, a kontrollrendszer minősége
gyenge, esetenként formális

Folyamatok, eljárások szabályozottsága, ellenőrzési nyomvonalak
kidolgozása nem teljes körű

Az ellenőrzési megállapítások nem
kerülnek elfogadásra a vezetés által

A stratégiai
ellenőrzési
tervben szerepel,

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4

Külsőbelső
ellenőrzések
megállapításai a rendszerből adódó
hibákat tárták fel, a hibák a belső
kontroll
elmulasztása
miatt
következ-

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

9

36

közepes

közepes

tek be

Folyamat
összkockázata

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési
tervbe nem került
beépítésre

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4
9

Eltérés a támogatási szerződéstől,

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

4

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

4

16

64

3

4

12

48

4

4

16

64

Beruházási
programok
megvalósulásának időarányos
vizsgálata

Nem elszámolható költségek,
3

Hiányos alátámasztó dokumentáció,
4

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

3

Folyamat
összkockázata

Közbeszerzési
megsértése,

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

szabályok
3

3

9

27

közepes

közepes

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

A stratégiai
ellenőrzési
tervben szerepel,
a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési
tervbe nem került
beépítésre

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

4

Működés költségei alultervezett

4

3

12

48

3

A szinten tartás évek óta nincs
biztosítva

3

4

12

36

3

A javításoknál legszükségesebbek
kerülnek elvégzésre

4

4

16

48

10

Működési
költségek

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

Főfolyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők leírása

(1-5)
folyamatok /
tevékenységek

4

Folyamat
összkockázata

Tervszerű karbantartás elmarad

Kockázati
tényezők
értékelése
annak hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

3

3

Kockázati
érték KVxKH
öszértéke

Összesített
kockázati
érték

9

27

közepes

közepes

Kapcsolat a
stratégiai és éves
ellenőrzési terv
pontjaival

A stratégiai
ellenőrzési
tervben szerepel,
a gördülő tervezés
elvének
megtartásával. Az
éves ellenőrzési
tervbe nem került
beépítésre

Folyamatok /
tevékenységek
Folyamat
Sorszám

fontossága

Kockázati tényezők

(1-5)
Részfolyamatok /
résztevékenységek

Összesített kockázati
érték

Hányada

Az összesített kockázati értékek alapján történő minősítési kategóriák:
alacsony

01 - 36

közepes

37 - 74

magas

75 – 125

Kockázati
tényezők
értékelése annak
hatása
szempontjából

Kockázati
tényezők
értékelése annak
valószínűsége
szempontjából

(1-5)

(1-5)

Kockázati érték
KVxKH öszértéke

Összesített
kockázati érték
(folyamat
fontossága ×
kockázati tényező
összesített
értékelése)

1950

39

A folyamatok kockázatainak értékelése
SOR-

FOLYAMATOK

FOLYAMATOK ÖSSZKOCKÁZATA

SZÁM

1. Selejtezés, leltározás

magas

2. Költségvetési tervezés

közepes

3. Informatika

alacsony

4. Pénz és értékkezelés

közepes

5. Követelések kezelése

közepes

6. Közbeszerzés

közepes

7. Belső kontroll rendszer

magas

8.

Belső szabályozottság

közepes

9. Beruházási programok megvalósulása
10. Működési költségek

közepes
Közepes

Debrecen, 2021. október 31.
Készítette: dr. Nagy László belső ellenőrzési vezető

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.

149/2021. (XII. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola kijelölt iskolai körzetének
véleményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1./

A képviselő-testület egyetért a Hajdúböszörményi Tankerületi
Központ által megküldött kijelölt iskolai körzetek tervezetével,
melyben a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár,
Zólyom u. 14. szám alatti székhellyel működő oktatási intézmény
működési körzeteként
- Polgár közigazgatási területe - került megállapításra.

2./

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről értesítse
az intézmény igazgatóját.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Sivák Anita jegyző
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
150/2021. (XII.16.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta dr. Borók Levente háziorvos rendelési idő
módosításának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr.
Borók Levente kérelmét elfogadja és 2022. január 1. napjával
hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak szerint:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Péntek

14.00 – 17.30
8.30 – 11.45
13.30 – 17.00
8.30 – 11.45
8.30 – 11.30 (páros hét)
13.00 – 16.00 (páratlan hét)

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződés
módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg.
Határidő. 2021. december 30.
Felelős: polgármester
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
151/2021. (XII.16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a „napelemes kiserőmű” területének a 0301/18.hrsz.-ú ingatlan
kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítására” tárgyú előterjesztést
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9/B. §-ában, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:
1./

A V122 PP Solar Power Kft. (címe: 1113 Budapest, Bocskai út
134-146. C. ép. 3. em.) kezdeményezésére a polgári 0301/18.
hrsz.-ú külterületi ingatlan területét kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja 10 MW beépített névleges teljesítményű napelemes
kiserőmű létesítése céljából.

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

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
152/2021. (XII.16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város
helyi építési szabályzat és szabályozási tervének és a településszerkezeti tervének - a
0301/18.hrsz.-ú ingatlanokon történő „napelemes kiserőmű” beruházás miatti módosítására”
megnevezésű előterjesztést és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9/B. §-ában, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza:
1.

A 151/2021. (XII.16.) határozat alapján kijelölt - polgári 0301/18. hrsz.-ú külterületi
ingatlan - kiemelt fejlesztési területtel összefüggésben az alábbi tervezési programot hagyja
jóvá és az alábbi településfejlesztési döntést hozza:
I.) A tervezési program: A polgári 0301/18. hrsz.-ú külterületi ingatlan szerint kijelölt
új kiemelt fejlesztési területtel összefüggésben a településrendezési eszközök
módosítása a V122 Solar Power Kft. kérelme és a VPP Solár Kft. költségviselése
alapján a 10 MW beépített névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építési
kérelmével kapcsolatos fejlesztések megvalósítása.
II.) Településfejlesztési döntés: A településrendezési eszközök módosítása a V122 Solar
Power Kft. kérelmével kapcsolatos fejlesztések hatása miatt az 1. melléklet szerinti
új kiemelt fejlesztési területtel összefüggésben, az „Mko”- Korlátozott
mezőgazdasági övezeti besorolását a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 30/B. § (2)
c) alapján „Különleges beépítésre nem szánt terület, megújuló energiaforrások
hasznosításának céljára szolgáló terület (Kb-En)”- övezeti besorolás módosítása.

2.

A Képviselő-testület a V122 Solar Power Kft. mint kérelmező javaslatára a módosítás
tervezési munkáival a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező
és Tanácsadó Kft.-t bízza meg. A tervezett településrendezési eszközök módosítására az
önkormányzat településrendezési szerződést kíván kötni a kérelmezővel, a
településrendezési eszközök megvalósítását eredményező tervezési díj a VPP Solar Kft.
mint költségviselő részére történő teljes áthárítása mellett bruttó, 317.500.- Ft összegben.

3.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítások kidolgozásához szükséges munkák
elkészítéséről a kérelmezők költségére gondoskodjon.

4.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a Képviselőtestület döntéséről, illetve a településrendezési szerződést a döntésnek megfelelően kösse
meg.

Felelős:
Határidő:

Tóth József polgármester
2021. december 31. - településrendezési szerződés megkötése
Értelemszerűen - településrendezési eszközök módosítása véleményezési
eljárásának megindítása

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
153/2021. (XII.16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a
Fonyódligeti Üdülő 2021. évi üzemeltetéséről szóló szakmai beszámoló elfogadására”
elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Fonyódligeti Üdülő üzemeltetéséről szóló 2021. évi szakmai
beszámolót - a pénzügyi elszámolás pontosítása mellett - elfogadja.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2022. évben Egyek Nagyközség
Önkormányzata az Egyeki Szöghatár Kft. bevonásával végezze az üdülő üzemeltetését.
3. A Képviselő-testület támogatja, hogy a 2022. évben az üdülő szolgáltatási díjai az
alábbiak szerint alakuljanak:
Tulajdonos önkormányzat
lakosai részére:
kőház
bruttó 11.000,- Ft/ház/nap
faház
bruttó 10.000,- Ft/ház/nap
gyermekszálláshely
bruttó 1.500,- Ft/fő/nap
min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %)

Nem tulajdonos település
lakosai részére:
bruttó 14.000,- Ft/ház/nap
bruttó 13.000,- Ft/ház/nap
bruttó 2.500,- Ft/fő/nap

4. A Képviselő-testület a 2022. évi üzemeltetéssel – felújítással és fejlesztéssel kapcsolatos üzemeltetői javaslatokat támogatja, amelyek megvalósítására a részletes
kimunkálást követően ad jóváhagyást.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2., 3. pontok
figyelembevételével a 2022. évre vonatkozó tulajdonosok közötti üzemeltetési
szerződést aláírja.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: értelemszerűen
Kmft.
Tóth József sk.
polgármester
…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.
154/2021. (XII.16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak év végi jutalmazására
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
1. Év végi jutalomban részesíti a közalkalmazotti, köztisztviselői törvény
hatálya alá tartozó és a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalót,
valamint a közfoglalkoztatotti jogviszonyban és egyéb szolgálati
jogviszonyban lévő munkavállalót, akinek legalább 2021. július 01-től
folyamatos a munkaviszonya.
2. Az év végi jutalom mértéke az 1. pontban érintett munkavállaló esetében
bruttó 105.500 Ft/fő, illetve a közfoglalkoztatotti jogviszonyban lévő
munkavállalóknál 16.700 Ft/fő.
3. Az önkormányzat és költségvetési szervei esetében –a Napsugár Óvoda és
Bölcsőde intézménye kivételével - a dolgozók év végi jutalmazásának
pénzügyi fedezete a költségvetés általános tartalék terhére az alábbiak szerint
biztosított:
- az intézményi költségvetésekben kimutatott dologi megtakarításokból
képezhető pénzmaradvány átcsoportosításával az általános tartalékba,
melynek összege: 6.898.495 Ft
- az önkormányzati költségvetés intézményi működési kiadások
céltartalék soron keletkező pénzmaradvány átcsoportosításával az
általános tartalékba, melynek összege: 3.392.000 Ft
- a költségvetés általános tartalékából történő forrás biztosítással:
2.747.776 Ft
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása céltartalékából
felhasználva: 2.816.040 Ft
4. A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménye 42 fős
dolgozói állománya részére az év végi jutalom fedezetét (bruttó 121.853
Ft/fő) az intézmény bérjellegű kiadásai terhére mindösszesen 5.117.826 Ft
összegben engedélyezi.

5. Az év végi jutalom kifizetésének, illetve közfoglalkoztatotti jogviszonyban
lévők részére az Edenred vásárlási utalvány teljesítésének a határideje: 2021.
december 22.
Felelős: dr. Sivák Anita jegyző
Kosina Mária irodavezető
Határidő: értelemszerűen
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett
jegyzőkönyvből.

155/2021. (XII. 16.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
polgármester
2021.
évben
végzett
tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1./

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a
polgármester 2021. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót.

2./

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X.
24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság részére biztosított
feladatkörében tett javaslata alapján, Tóth József
polgármesternek, a 2021. évben végzett munkájának
értékelése alapján, háromhavi illetményének megfelelő
bruttó 1.794.900 Ft összegű jutalmat állapít meg.
A jutalom fedezete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Sivák Anita jegyző
Kmft.

Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.

156/2021. (XII. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi
napirendeket zárt ülésen tárgyalja:
1./

Előterjesztés Polgár Város Önkormányzata számlavezető
pénzintézetének kiválasztására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

2./

Javaslat a Polgár 077/33, 077/53, 1768/2, 1851 hrsz-ú
önkormányzati
tulajdonú
ingatlanok
adásvételi
szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.
157/2021. (XII. 16.) határozat
Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztására szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei
számlavezetésével a Polgári Bank Zrt.-t bízza meg.

2./

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
bankszámlaszerződést - amennyiben jogszabályi változás nem
érinti - 2022. január 1-jétől 2025. december 31.-ig terjedő
időtartamra vonatkozóan kösse meg a pénzintézet által tett
ajánlatban rögzített feltételek szerint.

3./

A szerződő felek a számlavezetési kondíciókat évente
felülvizsgálat mellett, közös megegyezéssel módosíthatják.

4./

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

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

Polgári Polgármesteri Hivatal
4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz.
Telefonszám: 52/573-510
Ikt. sz.: I/4521-11/2021.
Ki vonat
a 2021. december 16-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből.

158/2021. (XII. 16.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat a Polgár 077/33, 077/53, 1768/2, 1851
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok adásvételi
szerződésének megkötésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva
nyilatkozza, hogy az ingatlan nem tartozik Polgár Város
Önkormányzatának törzsvagyonába, valamint az értékhatárra
tekintettel a Magyar Államnak nincs elővásárlási joga.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

Kmft.
Tóth József sk.
polgármester

…………………
kiv. hit.

dr. Sivák Anita sk.
jegyző

