
Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

1/2023. (I. 26.)  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.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

2/2023. (I. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2023. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, melyet a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadott.   

 

   Határidő: folyamatos, illetve 2023. december 31. 

   Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgár Város Önkormányzat 

      Képviselő-testületének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023. évi 

 

M U N K A T E R V E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyva a 2/2023. (I. 26.) határozattal 

 

 

 

 



2023. január 26. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat a képviselő-testület 2023. évi munkatervére 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 

székhelyének megváltoztatására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Hatósági Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2023. évi üzemeltetésére 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

2023. február 23. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésére 

       Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 



3./ Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 

34/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek meghatározására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat a Polgári Szociális Központ szakmai dokumentumainak, Szervezeti és 

Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda, Titkárság, intézményvezető 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

 6./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde továbbképzési programjának jóváhagyására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság, intézményvezető 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Javaslat a polgármester 2023. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

10./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2023. március 30. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 



 

2./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Beszámoló a civil és sportszervezetek 2022. évi tevékenységéről   

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Beszámoló az alapítványok 2022. évi tevékenységéről és javaslat az alapítványok 

részére nyújtandó 2023. évi önkormányzati támogatásra 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi szakmai 

munkájáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi Munka- és 

Szolgáltatási tervének jóváhagyására 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  

 7./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapításához 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

8./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

9./ Beszámoló a 2022. évi közfoglalkoztatásról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

10./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

 



2023. április 27. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./        Beszámoló Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2022. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: jegyző 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő:  polgármester  

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására 

Előterjesztő: jegyző 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

9./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 



2023. május 25. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló  3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletének módosítására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi átfogó értékeléséről  

      Előterjesztő:  jegyző 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

5./ Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évben Polgáron 

végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda  

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2023. június 29. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Beszámoló a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2022/2023-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és tájékoztató a 2023/2024-es nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 



3./ Beszámoló a PÉTEGISZ Zrt. 2022. évi  tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. 2022. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálására 

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Javaslat Polgár város víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

2023. augusztus 31. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

  

2./ Beszámoló Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Kérdések, interpellációk 

 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1./ Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre és díjakra 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 



2023. szeptember 28. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2023. I. félévi költségvetésének 

végrehajtásáról 

      Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2024. évi 

fordulójához történő csatlakozásra  

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2023. október 26. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND:  

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

3./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskolája 2022/2023. tanévi tevékenységéről  

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 

 



4./ Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és 

Szakképző Iskolája 2022/2023. tanévi tevékenységéről 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

5./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyására 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Beszámoló a BÉRES-AQUA Kft. Strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről  

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2023. november 30. (csütörtök) 14.00 óra     

NAPIREND:  

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítására és étkezési nyersanyagnorma megállapítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő:  polgármester 

      Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 



6./ Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda  

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2023. november 30.  (csütörtök) 16.00 óra  Közmeghallgatás 

 

 

2023. december 14. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadásáig 

végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat Polgár Város Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola kijelölt iskolai körzetének 

véleményezésére  

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

5./ Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2023. évi üzemeltetéséről szóló szakmai beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Tájékoztató a polgármester 2023. évben végzett tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

Polgár, 2023. január 26.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

3/2023. (I.26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató 

Központja székhelyének megváltoztatására irányuló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 

hogy a fenntartásában lévő Polgár Város Önkormányzatának 

Szociális Szolgáltató Központja székhelye 2023. február 1. napjával 

megváltozzon. Új székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

Gazdasági Szolgáltató Ház 

 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a székhelyváltozással kapcsolatos 

intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

4/2023. (I.26.) határozat 

 

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

Üdülő 2023. évi üzemeltetésére” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2023. évben - Egyek Nagyközség 

Önkormányzata, mint gesztor koordinálása mellett - az Egyeki Szöghatár Kft. 

bevonásával végezze az üdülő üzemeltetését.  

 

2./   A Képviselő-testület elfogadja, hogy 2023. évben az üdülő szolgáltatási díjai az alábbiak 

szerint alakuljanak:  

 

 

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

mellékletében megismert Megállapodást - az 5. pont módosításával: „az Üzemeltető 

kiválasztása a gesztor Tulajdonos önkormányzat javaslata alapján történik”- aláírja. 

 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 Tulajdonos önkormányzat 

lakosai részére:  

Nem tulajdonos település 

lakosai részére: 

kőház bruttó 13.000,- Ft/ház/nap bruttó 16.000,- Ft/ház/nap 

faház bruttó 12.000,- Ft/ház/nap bruttó 15.000,- Ft/ház/nap 

gyermekszálláshely bruttó 1.800,- Ft/fő/nap bruttó 2.500,- Ft/fő/nap  

 

min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %) 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. január 30-án megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

5/2023. (I. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 

21/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására a 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Osztályáról érkezett HB/11-TÖRV/00768-

1/2022. sz. törvényességi felhívásban foglaltakat 

tudomásul veszi, a rendeletet módosítja.  

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről 

tájékoztassa a kormányhivatalt.  

 

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

a Kormányhivatal törvényességi felhívásában 

meghivatkozott törvény módosítását kérje a 

törvényalkotóktól, s ez ügyben megkereséssel forduljon a 

választókörzet Országgyűlési Képviselőjéhez, az 

Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága elnökéhez  

valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőihez. 

     

Határidő: értelemszerűen 

    Felelős:    Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. január 30-án megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

6/2023. (I. 30.) határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzatának Szociális 

Szolgáltató Központja Alapító Okiratának módosítására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti, Polgár 

Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 

Alapító Okiratának módosító okiratát elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti, Polgár 

Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

elfogadja. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



1. sz. melléklet 
Okirat száma: I/707-2/2023. 

 

Módosító okirat 

 
A Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja a Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. február 22. napján kiadott, 542-

5/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-

a alapján - Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……/2023. (……….) sz. 

határozatára –figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

1. Az alapító okirat 1.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.” 

 

2. Az alapító okirat 4.1. pontjában a „szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. 

tv.” szövegrész helyébe a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény” szöveg lép. 

 

3. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 5. sorában a „Szociális étkeztetés” 

szövegrész helyébe a „Szociális étkeztetés szociális konyhán” szöveg lép. 

 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Polgár, időbélyegző szerint 

 

 

 

P.H. 

Tóth József 

polgármester  



2. sz. melléklet 
Okirat száma: I/707-3/2023. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Polgár Város 

Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja 

1.1.2. rövidített neve: Polgári Szociális Központ 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Szociális konyha és Idősek háza  4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006. 07. 01 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



3.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján szociális alapszolgáltatások ellátása: étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, nappali ellátás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: gyermekjóléti 
szolgálat biztosítása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Polgár Város Önkormányzata a szociálisan 
rászorultak részére szociális alapszolgáltatásként ellátja a szociálisan rászorultak 
étkeztetését, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, támogató szolgáltatást, az idősek 
nappali ellátását, gyermekvédelmi alapellátások keretében a gyermekvédelmi szolgáltatást 
az alábbiak szerint: Házi segítségnyújtás feladata: A szolgáltatást igénybevevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
szociális segítés, személyi gondozás tevékenységeket. Családsegítés feladata: A szociális 
vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
Támogató szolgáltatás feladata: A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása 
révén. Idősek nappali ellátása feladata: Elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére. A szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával biztosítja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 
kormányzati funkció megnevezése 

1 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  



2 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

3 102031 Idősek nappali ellátása  

4 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

5 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán 

6 107052 Házi segítségnyújtás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
(intézményvezető) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Kormányrendelet alapján nevezi ki nyilvános pályázat útján. A megbízás időtartama 5 év a 
fenntartó döntése szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja átruházott hatáskörben. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. január 30-án megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

7/2023. (I. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó 

Haszonkölcsön Szerződések megszüntetésére az Országos 

Mentőszolgálattal” vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzata által a Polgár, Kiss Ernő u. 

8. sz. alatt működő orvosi ügyeleti szolgálat ellátására 

vonatkozó, az Országos Mentőszolgálattal kötött 

Együttműködési Megállapodás 2023. január 31. napján 

hatályát veszti. 

 

2./ Tekintettel arra, hogy a Felek között megkötött 

Együttműködési Megállapodás megszűnik, 2023. január 

31. napjával a Haszonkölcsön Szerződések (ingó és 

ingatlan vonatkozásában) is megszüntetésre kerülnek. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

orvosi ügyelet ellátásához kapcsolódó, Országos 

Mentőszolgálattal megkötött ingó és ingatlan 

Haszonkölcsön Szerződések megszüntetésének aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

8/2023. (II. 23.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a HBVSZ Zrt. soron 

következő közgyűlésén terjessze elő az alábbi képviselő-testületi 

döntést a társaság végelszámolási eljárása kapcsán.  

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
társaság végelszámolása kapcsán a 2022. évben kifizetett 
ÁFA településre eső összegének (18.190.537 Ft) 
visszatérítését tudja elfogadni.  

 
2. Amennyiben nem az ÁFA arányos visszafizetés kerül 

elfogadásra Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a társaság felszámolási eljárásának 
megindítását.   

 

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 



 

 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

9/2023. (II. 23.)  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.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

10/2023. (II. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az 

önkormányzat munkavállalóinak bérfejlesztésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A 2023. évi költségvetési rendelet 5. sz mellékletében szereplő, bérfejlesztésre 
vonatkozó céltartalék 14.187.749,- Ft összegét intézmény finanszírozásként az 
alábbiak szerint biztosítja: 
 
o Városgondnokság      4.244.327,- Ft, melyből 

• személyi juttatásokra    3.756.042,- Ft 

• munkaadókat terhelő járulékokra     488.285,- Ft 
 

o Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  2.001.405,- Ft, melyből 

• személyi juttatásokra    1.771.155,- Ft 

• munkaadókat terhelő járulékokra     230.250,- Ft 
 

o Polgármesteri Hivatal     7.942.017,- Ft, melyből 

• személyi juttatásokra    7.028.334,- Ft 

• munkaadókat terhelő járulékokra     913.683,- Ft. 
 

Határidő: 2023. február 28. 
Felelős: polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 



Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 
 

11/2023. (II. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a saját bevételek és az adósságot 

keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

meghatározására” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata saját 
bevételei összegét és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. 
évre, valamint a tárgyévet követő három évre (2024-
2026) várható összegét az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 
 
 
 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



 

     1. sz. melléklet 

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2023. évben 

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei  

     adatok Ft-ban 

Megnevezés 

S
o

rs
z
á

m
 

 2023. év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

1. évben 2. évben 3. évben 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 1 391 966 714 392 358 681 392 751 040 393 143 791 

Tulajdonosi bevételek 2         

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 1 345 917 1 347 263 1 348 610 1 349 959 

Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése  4 408 228 0 0 0 

Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek 5   0 0 0 

Privatizációból származó bevételek 6   0 0 0 

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7   0 0 0 

Saját bevételek (01…+07) 8 393 720 859 393 705 944 394 099 650 394 493 750 

Saját bevételek 50 %-a 9 196 860 430 196 852 972 197 049 825 197 246 875 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10 41 803 558 32 852 446 28 035 700 24 606 898 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 41 803 558 32 852 446 28 035 700 24 606 898 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 0 0 0 

Adott váltó 14 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 0 0 0 

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

18 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 0 0 0 



Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 0 0 0 

Adott váltó 22 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 23 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 24 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 41 803 558 32 852 446 28 035 700 24 606 898 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26) 27 155 056 872 164 000 526 169 014 125 172 639 977 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

12/2023. (II. 23.) határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzatának Szociális 

Szolgáltató Központja szakmai dokumentumainak módosítására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti, Polgár Város Önkormányzatának Szociális 

Szolgáltató Központja Szakmai Programját és mellékleteit 

elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal 

kapcsolatos szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

   13/2023. (II. 23.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a  Polgári Települési Értéktár Bizottság 2022. évi 

tevékenységéről  szóló  beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgári Települési Értéktár  Bizottság  2022. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalom alapján elfogadja. 

         

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

14/2023. (II. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2023-2028-ig szóló 

továbbképzési programjának jóváhagyására  vonatkozó  

javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 

 

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

2023-2028-ig terjedő időszakra szóló továbbképzési 

programját a megismert tartalom szerint elfogadta.  

 

       Határidő:  értelemszerűen  

      Felelős:   Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

15/2023. (II. 23.) határozat  

 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

bölcsődei nevelés fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására” című   előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Széchenyi Terv Plusz kertében 

meghirdetett RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése" 

című pályázati felhívásra, az alábbi tartalommal:  

- A tervezett fejlesztés célja egy új kétcsoportos (14+14 férőhely) 

bölcsődekomplexum létesítése.  

- A tervezett fejlesztés helyszíne a Polgár, Dózsa György út 1. szám alatti polgári 

676/2 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan. 

             - Igényelt támogatás: 420 000 000 Ft (100%-os támogatási intenzitás) 

 

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

szükséges szerződések (tanulmány készítés, tervezés) aláírására, valamint a 

pályázat beadásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, a pályázat 

benyújtására, hiánypótlások teljesítésére és a támogatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester    

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

16/2023. (II. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat és 

intézményei egyetemlegesből kizárt fogyasztási-helyeinek 2023-2024. évi földgáz energia 

beszerzésének bonyolítására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatban 

foglaltakkal összhangban úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei számára földgáz 

energia beszerzéshez csatlakozik a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 

Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-

2-41) által szervezett, csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2023. október 1-től 2024. 

október 1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan fixáras, forint alapú szerződés 

megkötésével. 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat a tagság fenntartásáról”, a „Szerződés” és 

„Meghatalmazás” megnevezésű dokumentumok aláírására.  

 

3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza meg, 750.000 Ft + Áfa díjazással. A megbízási díj 

egy összegben, az eredményes közbeszerzési eljárás bonyolítását követően kerül kiszámlázásra.  

 

4./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

csoportos beszerzés nyertesével az energia kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

5./ Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 

költségvetésben történő betervezéséről. 

 

    Határidő:  2023. február 28.    - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására, a        

megbízási díj költségvetésbe való tervezésére és a 2023. évi költségvetésben való földgáz 

energia költség tervezésére, 

2023. szeptember 30. - az energia kereskedelmi szerződés aláírására 

2024. január 31. - a 2024. évi költségvetésben való földgáz energia költség 

tervezésére, 

Felelős:      Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

17/2023. (II.23.) határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Faragó Lajos 

fogszakorvos rendelési idő módosítási kérelmét és az alábbi döntést hozta: 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Faragó Lajos kérelmét támogatja, 

és 2023. március 1. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az alábbiak szerint: 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

páros hét   7.00-13.00 13.00-19.00 7.00-13.00 13.00-19.00 7.00-13.00 

prevenciós 

rendelés  
12.00-13.00 18.00-19.00 12.00-13.00 18.00-19.00 12.00-13.00 

páratlan hét  13.00-19.00 7.00-13.00 13.00-19.00 7.00-13.00 7.00-13.00 

prevenciós 

rendelés  
18.00-19.00 12.00-13.00 18.00-19.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2023. február 28.  

Felelős: polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

18/2023. (II. 23.) határozat  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

polgármester 2023. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyta Tóth József polgármester 2023. évi szabadság 

ütemezési tervét.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

   dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



     a 18/2023. (II. 23.) határozat melléklete 

 

2023. évi szabadság ütemezési terv 

 

 

2022. évben ki nem adott szabadság mértéke 

(nap) 

44 

2023. évi szabadság mértéke összesen (nap): 39 

Hónap igénybe vett napok nap 

január  4 

február  20 

március  20 

április  ----- 

május  3 

június  4 

július  10 

augusztus  2 

szeptember  ---- 

október  5 

november  5 

december  10 

Mindösszesen:  83 

 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

19/2023. (II.23.) 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 Polgár 0150 és a 0154/7 helyrajzi számú külterületi 
utak ingatlanszerzésére 
Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. február 23-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

20/2023. (II. 23.) határozat  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

Polgár 0150 és a 0154/7 helyrajzi számú külterületi utak ingatlanszerzésére” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./  A képviselő-testület a kérelmezők által javasoltak szerint megvásárolja a 

Tedej Zrt. által felajánlott Polgár külterületi 0150 és 0154/7 hrsz-ú a 

földhivatali nyilvántartás szerinti saját használatú utakat azzal a feltétellel, 

hogy a vételárat a kérelmezők finanszírozzák. 

 

2./  A képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert az adás-vétel 

lebonyolítására. 

 

Határidő: 2023. március 31. - adásvételi szerződés megkötésére  

    2023. május 31. - ingatlan-nyilvántartási átvezetésre  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

21/2023. (III. 30.)  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.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

22/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a javaslat a Polgár Város Önkormányzata és a 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési 

szerződés módosítására irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza:  

 

1./ A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 

vagyonkezelési szerződés 2. sz. módosítását elfogadja.  

 

2./ A képviselő-testület a polgári 464 hrsz-ú, természetben a 

4090 Polgár, Széchenyi utca 11-13 szám alatti ingatlanra 

vonatkozó vagyonkezelői jog megszüntetésével egyetért, 

az ingatlant visszaveszi az önkormányzat kezelésébe. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen  

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

23/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

intézményátszervezésére vonatkozó vélemény kialakítására” 

elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésben meghatározott  

véleményezési jogával élve, támogatja a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz Zsigmond utcai 

telephelyén (4090 Polgár, Móricz Zs. u. 3-5) a sajátos 

nevelési igényű tanulók neveléséhez – oktatásához 

kapcsolódó „mozgásszervi fogyatékos” 

fogyatékosságtípus felvételét.  

 

2./ A képviselő-testület, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésben meghatározott  

véleményezési jogával élve, támogatja a Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola (OM: 200927, székhely: 

4090 Polgár, Zólyom utca 14.) 2023. szeptember 1. 

napjától történő fenntartói jog átadását a Hajdúvidéki 

Református Egyházmegye részére 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről értesítse a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központot.  

 

Határidő: 2023. április 3.  

Felelős: Tóth József polgármester 
 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

24/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közterületek használatáról szóló 21/2018. (IX.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a közterületek használatáról szóló 

21/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítására a 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Osztályáról érkezett HB/11-TÖRV/00460-

2/2023. sz. törvényességi felhívásban foglaltakat 

tudomásul veszi, a rendeletet módosítja. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről 

tájékoztassa a kormányhivatalt.   

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős:    Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

25/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2023. 

évi közbeszerzési tervének elfogadására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

„Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét” 
az 1. sz. melléklet szerint.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 
 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

2023. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2023. 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend Tervezett eljárás típusa 

A beszerzés tervezett 

ütemezése 

 

Építési beruházások megindítás kezdete teljesítés befejezése 

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

TOP-Plusz-1.2.3-21-HB1-2022-00058 „Belterületi útfelújítás 

Polgáron”  projekt kapcsán a Taskó u. 611 m szakaszának 

útkorszerűsítése. 

nemzet 

eljárásrend 

nemzeti eljárásrend, Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti nyílt eljárás 

2023. II. negyedév 2024. II. negyedév 

- TOP-Plusz-1.2.1-21-HB1-2022-00069 „Kék-Zöld 
infrastruktúra fejlesztés” projekt, mely kapcsán három 
oktatási intézmény előtti közterületfejlesztés kapcsán 
zöldfelület és közösségi, kulturális, sport infrastruktúra-
fejlesztés valósul meg.  

nemzet 

eljárásrend nemzeti eljárásrend, Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti nyílt eljárás 

2023. III. negyedév  2024. III. negyedév 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- ---  

Árubeszerzések    

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

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- ---  

Szolgáltatás beszerzések   

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

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések   --- ---  

 

A 2023. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 25/2023. (III.30.) határozatával jóváhagyta. 

 

Polgár, 2023. március 30. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

26/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a civil és sportszervezetek 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat 

elfogadja. 

           

Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: Tóth József polgármester 

      

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

27/2023. (III. 30.) határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Beszámoló az alapítványok 2022. évi tevékenységéről és javaslat a 

2023. évi önkormányzati támogatásra” elnevezésű előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a „Polgár Városért” Alapítvány és a Polgár 

és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2022. évi működéséről 

szóló beszámolót elfogadja.  
 

2./ A képviselő-testület az alapítványok 2023. évi támogatására, az 

önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) 

önkormányzati rendeletében jóváhagyott 1.500.000 Ft 

keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel:  
 

- Polgár Városért Alapítvány részére:  1.400.000 Ft 

 

-  Polgár és Térsége Egészségügyéért    

Alapítvány részére:                  100.000 Ft 

 

    Összesen:       1.500.000 Ft 

 

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

tájékoztassa az érintett alapítványokat. 

         

         Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

28/2023. ( III. 30.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

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

2022. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 
melléklete szerint elfogadja. 

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

Könyvtár igazgatóját, hogy a beszámolót tegye közzé az intézmény 
honlapján, valamint gondoskodjon a dokumentumok megyei 
könyvtár részére történő továbbításáról. 

 

Határidő: 2023. március 31. 

                                           Felelős: Ferenczné Fajta Mária igazgató 
 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

29/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár  Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  a  

az Ady Endre Művelődési  Központ és  Könyvtár  2023. évi  

Munka- és Szolgáltatási tervének jóváhagyására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

és Könyvtár 2023. évi Munka- és Szolgáltatási tervét az 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2023. évben  folyamatos 

Felelős:  Ferenczné Fajta Mária igazgató  

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

30/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi 

körzethatárának  megállapítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 
1./   A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 4090 Polgár, 

Bessenyei u. 4 - 5.  szám alatti székhellyel működő Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde gyermeklétszáma a 2022/2023-as nevelési 

évben 304 fő. Az intézménybe a jegyzői nyilvántartás alapján  

60 fő hátrányos helyzetű és 11 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek jár. 

 

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

felvételi  körzethatárát, Polgár város közigazgatási 

területében határozza meg.  

  

3./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a meghozott 

döntésről a KIR rendszeren  keresztül az Oktatási Hivatalt 

értesítse. 

 

       Határidő:  2023. március 31. 

Felelős:   dr. Sivák Anita jegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

31/2023. (III. 30.) határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága Alapító Okiratának módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselő-testület az 1. számú melléklet szerinti, Polgár 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága Alapító 

Okiratának módosító okiratát elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti, Polgár 

Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 

elfogadja. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 

a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

32/2023. (III.30.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a BÉRES-AQUA Kft. kérelmére” 

elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselő-testület a benyújtott kérelmet  nem tartotta 

döntésre alkalmasnak. 

 

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

döntésről értesítse a BÉRES-AQUA Kft. ügyvezetőjét. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

33/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

táncszínházi produkció megvalósításának támogatására irányuló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
2. Polgár Város Önkormányzata a 3/2023. (II. 24.) sz. költségvetési 

rendelet 5. sz mellékletében szereplő általános tartalék terhére 
1.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Horváth Renátó 
táncművész által megjelölt célra.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

34/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat a Polgár 0728/8 hrsz.-ú külterületi 

ingatlan elnevezésének meghatározására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület a Polgár 0728/8 hrsz.-ú „kivett major” 

művelési ágú külterületi ingatlan elnevezését „Kacsa tanya” 
elnevezéssel jóváhagyja.  

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

értesítse az érintettet, valamint gondoskodjon az elnevezés 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

35/2023.  (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat önkormányzati képviselő által 

lemondott 2023. március havi tiszteletdíj általános tartalékba 

helyezésére” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A képviselő-testület a Vincze Attila önkormányzati 

képviselő által lemondott 2023. március havi tiszteletdíj 

összegét, bruttó 172.223 F-ot általános tartalékba helyezi.  

  

2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az 

előirányzat átcsoportosításáról a költségvetési rendelet 

módosítása során gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

36/2023. (III. 30.) határozat 

 

A képviselő-testület megtárgyalta a „Javaslat tiszteletdíj általános 

tartalékból történő felhasználására” szóló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta:  

 

1./ A képviselő-testület Vincze Attila képviselő által 

lemondott tiszteletdíj általános tartalékba helyezett 

172.223 Ft összegét az alábbi célok támogatására 

biztosítja:   
- Polgár és Térség Egészségügyéért Alapítvány részére 100.000 

Ft,  

- Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület részére 

14.897 Ft, 

- „Polgár Városért” Alapítvány részére 57.326 Ft. 

 

2./ A képviselő-testület felhívja a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József  polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

37/2023. (III. 30.) 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 Polgár, Fürdő utca 3. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész bérbeadására    

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. március 30-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

38/2023. (III. 30.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár Fürdő utca 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

bérbeadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A képviselő-testület felhívja a Városgondnokságot, hogy a lejáró 

szerződés vonatkozásában a bérlővel kapcsolatos elszámolásokat a 
bérleti jogviszony hatályához igazodva rendezze.  
 

2. A képviselő-testület a Polgár Fürdő utca 3. szám (3420/1 hrsz.) alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt, - a jelenlegi Anna Vendéglőt - 
bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti a határozat 1. számú 
melléklete szerint.  

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

         Csibi Lajos intézményvezető   

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



1. melléklet a 38/2023. (III. 30.) határozathoz 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség bérbeadására 

 

Az ajánlattételi felhívást kiíró szerv megnevezése, székhelye:  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 4090 Polgár Barankovics tér 5. sz. 

Az ajánlattételi felhívás célja: Polgár Város Önkormányzatának tulajdonát képező, a városi 

Strandfürdő területén található összközműves épület (Anna Vendéglő) bérleti díj fejében történő 

bérbeadása. 

Az ingatlanrész címe 4090 Polgár Fürdő utca 3. Az érintett ingatlan helyrajzi száma: 3420/1. A 

bérbeadásra kínált épület alapterülete 215 m2, melyhez 2 db, összesen 140 m2 terasz tartozik. 

A bérleményben a továbbiakban is kizárólag vendéglátó tevékenység végezhető. 

Havi bérleti díj minimum bruttó 180.000 Ft/hó (ÁFA mentes). A bérleti díj összege évente a KSH által 

közzétett infláció mértékének alapul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem tartalmazza 

az épület rezsiköltségét.   

A kaució összege az ajánlattevő által megajánlott 3 havi bruttó bérleti díj. 

A bérleti idő 2023. július 01-től kezdődik, időtartama 3 + 2 év. A bérleti jogviszony 2023. július 01-től 

2026. június 30-ig terjed, mely a felek egyetértésével - változatlan feltételek mellett - újabb 2 évre 

meghosszabbítható. 

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot kér a pályázat érvényességének feltételeként, melynek 

mértéke a minimum havi bérleti díj háromszorosa, 540.000 Ft. Az ajánlattevők a biztosíték összegét 

Polgár Város Önkormányzata Polgári Bank Zrt-nél vezetett 61200216-11052733 számú bankszámlájára 

banki átutalással szíveskedjenek teljesíteni. Nyertes pályázat esetében a biztosíték beszámításra kerül a 

kaució összegébe. Nem nyertes pályázók részére az ajánlattételi biztosíték összege az 

eredményhirdetéstől számított 20 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül a pályázati anyagban 

megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó nevét, levelezési címét, székhelyét, telefon és email elérhetőségét, 

- a pályázó ajánlatát a bérleti díjára vonatkozóan, amely nem lehet kevesebb a felhívásban 

szereplő minimum árnál, 

- a bérleményben tervezett konkrét tevékenység ismertetését, 

- az ajánlattételi biztosíték befizetésének banki igazolását, 

- gazdasági társaság pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírásra jogosult 

aláírási címpéldányát másolati példányban,  

- egyéni vállalkozó pályázó esetén a vállalkozói igazolványt másolati példányban. 

A bérbeadó az ajánlattételi lehetőséggel élni kívánók részére egyszeri alkalommal, 2023. április 25-én 

14 órakor szervezett bejárást biztosít a bérlemény megtekintésére.  

Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2023. május 10. 12 óra  



Az ajánlat benyújtásának helye és címe: Polgári Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda, 4090 Polgár, 

Barankovics tér 5.sz.  

 

Benyújtás módja történhet személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot sérülésmentes zárt borítékban 

„Anna Vendéglő” jeligével, 1 példányban kell benyújtani, minden oldalát aláírva.  

Borítékbontás helye és ideje: Polgármesteri Hivatal, jegyző irodája, 2023. május 11. 13 óra. 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2023. május 25. 

Bírálati szempontoknál előnyt jelent: 

- a megajánlott havi bérleti díj összege, 

- referenciával rendelkező vendéglátós szakmai tapasztalat, 

- helyi vállalkozás. 

A nyertes pályázó köteles a bérleti szerződést 2023. június 09-ig megkötni. A felek a 

megkötendő szerződés tartalmát a közzétett pályázati feltételek, illetve a pályázatot megnyert 

ajánlattevő ajánlata alapján alakítják ki. A bérleti szerződés megkötését követő 3 napon belül 

esedékessé válik a 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució megfizetése, amelybe az 

ajánlattételi biztosíték összege beszámításra kerül.  

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes 

pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért az önkormányzat a szerződéstől 

eláll, vagy felmondja azt, úgy az önkormányzat jogosult a soron következő pályázóval – a pályázati 

kiírás tartalma szerint – szerződést kötni. 

Az ajánlati kötöttség az elbírálástól számított 30 napig tart.  

Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja bérleti szándékát az ajánlati 

kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg a bérleti szerződést a fenti határidőn belül, a pályázati 

biztosítékot elveszíti.  

 

Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan további információ kérhető Csibi Lajos intézményvezetőtől a 

06-30-3658320 telefonszámon. 

Polgár Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a felhívást bármikor indoklás nélkül, 

valamint bármilyen költség, kiadás (kivéve az ajánlattételi biztosíték) megtérítése nélkül 

visszavonhatja, illetve a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

39/2023. (IV. 27.) 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.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

40/2023. (IV. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a város közbiztonsági helyzetéről szóló 

rendőrségi beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalom alapján elfogadja.  

     

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

41/2023. (IV. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 

tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.  

 

1./ A képviselő-testület a Polgári Polgárőr Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

42/2023. (IV. 27.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

a mezei őrszolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

és az alábbi határozatot hozta:  

 
1. A képviselő-testület a mezei őrszolgálat 2022. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

43/2023. (IV. 27.)  határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv 

teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a 2022. évi belső ellenőrzési 

munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól 

szóló beszámolót jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

  

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 
 

44/2023. (IV. 27.) határozat 

 

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

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat  kiírására” irányuló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírást a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadta.  

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről.  

 

3./ A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozza a véleményezési jogkörrel rendelkező szakértő 

bizottságot, melynek tagjai: Struba József a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság elnöke, 

Molnár Jánosné a Polgári Polgármesteri Hivatal köznevelési feladatok referense és Vámosi 

Antalné nyugalmazott óvodapedagógus.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

   dr. Sivák Anita jegyző 

  

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 



a 44/2023. (IV. 27.) határozat melléklete 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a fenntartásában lévő 

magasabb óvodavezető (magasabb vezető) munkakör 

 közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással történő betöltésére. 

 

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2023. augusztus 16-tól - 2028. augusztus 15-ig 

szól. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye:  Napsugár Óvoda és Bölcsőde  4090 Polgár Bessenyei u. 4-5. sz. 

 

Pályázati feltételek 

• Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 

– a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 

• Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

• Legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

• A nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 

munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság 

• A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség.  

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő  végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)  

Kormányrendeletben meghatározottak  alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

• a pályázó szakmai önéletrajzát, 

• az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

•  iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását, zárt vagy 

nyílt ülésen kéri,  

• hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez 

• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők megismerhetik a pályázó 

anyagát. 

 



 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31. 16.00 óra 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje:   2023. június 29. 

 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, valamint  zárt borítékban A borítékra 

kérjük ráírni „Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodavezetői pályázat”. 

Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics tér 5., E-mail cím: 

polgarhiv@polgar.hu   

 

 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

45/2023. (IV.27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2022. évi tapasztalatairól szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./  A közfoglalkoztatás 2022. évi végrehajtásáról szóló 

beszámot elfogadja. 

 

2./  Felkéri a polgármestert, a döntésről az érintetteket 

tájékoztassa. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

46/2023. (IV.27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszamente 

Energiaközösség Nonprofit Kft. létrehozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közösségek közötti 

partnerségén alapuló, fenntartható és tiszta energiaforrások használatát elősegítő, a helyi 

gazdaság és közösségi érdekek előmozdítását segítő Projekt-társaság alapítását - 

amelynek célja a Tiszamente Energiaközösség létrehozása - támogatja. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Tóth József 

polgármestert a Tiszamente Energiaközösség megvalósításának előkészítésére és a 

működési részletek kidolgozására. 

 

3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy Polgár Város Önkormányzata részt vesz alapító 

tagként a Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapításában. 

 

4. Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete jelen határozat 1. sz. 

mellékletében található Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasági szerződését elfogadja és felhatalmazza Tóth József polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező Társasági szerződést aláírja és az alapítással kapcsolatos 

jognyilatkozatokat, intézkedéseket megtegye. 

 

5. A Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3.000.000 Ft 

összegű alaptőkével kerül megalapításra.  Polgár Város Önkormányzata 726.890 Ft, 

üzletrésszel járul hozzá a Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság alaptőkéjéhez. Az üzletrész rendelkezésre bocsátásához szükséges fedezetet 

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére biztosítja. 
 

6. Polgár Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Tóth József 

polgármestert, hogy a határozat 2. sz. mellékletét képező Együttműködési 

Megállapodást aláírja és a Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság szerződéses viszonyainak kialakításához szükséges pénzügyi 

hozzájárulással kapcsolatban minden szükséges jognyilatkozatot és intézkedést 

megtegyen. A hozzájárulás rendelkezésre bocsátásához szükséges fedezetet Polgár 

Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati 

rendelet alapján az általános tartalék terhére biztosítja. 
 



7. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt. a Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapításában 150.000,-Ft törzstőke befizetésével, 5% tulajdoni részesedéssel részt 

vegyen. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

47/2023. (IV. 27.) határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Faragó Lajos 

fogszakorvos rendelési idő módosítási kérelmét és az alábbi döntést hozta: 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Faragó Lajos kérelmét 

támogatja, és 2023. május 1. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az 

alábbiak szerint: 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

páros hét   7.00-13.00 13.00-19.00 7.00-13.00 7.00-13.00 7.00-13.00 

Polgár 7.00-13.00 13.00-15.00 7.00-13.00 7.00-13.00 7.00-13.00 

Tiszagyulaháza - 15.00-19.00 - - - 

prevenciós 

rendelés  
12.00-13.00 18.00-19.00 12.00-13.00 18.00-19.00 12.00-13.00 

páratlan hét  13.00-19.00 7.00-13.00 13.00-19.00 7.00-13.00 7.00-13.00 

Polgár 13.00-19.00 7.00-13.00 13.00-15.00 7.00-13.00 7.00-13.00 

Tiszagyulaháza - - 15.00-19.00 - - 

prevenciós 

rendelés  
18.00-19.00 12.00-13.00 18.00-19.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2023. április 30.  

Felelős: polgármester 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

48/2023. (IV. 27.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek - 0279/1 és a 

0277/84 hrsz-ú ingatlanokat érintő - módosítására” 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: 

 

A POLGÁR-INVEST Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.) 

kezdeményezésére a polgári 0279/1. hrsz. és a 0277/84 hrsz-ú külterületi 

ingatlanok területét ezen ingatlanokat érintő beruházás indokoltságára 

tekintettel kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.  

  

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

K i  v o n a t  

 

a 2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

49/2023. (IV.27.)  határozat 

 

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

településrendezési eszközeinek - 0279/1 és a 0277/84 hrsz-ú ingatlanokat érintő - módosítására” 

vonatkozó előterjesztést és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása 

kapcsán az alábbiak szerint dönt:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár településrendezési 

eszközeinek módosítása, a Polgári Ipari Park bővítése kapcsán a 0279/1 hrsz-ú és a 

0277/84 hrsz-ú területeket érintően beépítésre szánt terület növelésével jár, így a 

beépítésre nem szánt mezőgazdasági területből ipari terület (Gip-1) és  Véderdő (Ev) 

besorolású terület alakul ki.  

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

módosítása kapcsán igazolja, hogy a 0279/1 hrsz. területen az új beépítésre szánt terület 

kijelölése a 0277/84 hrsz. tervezési területhez kapcsolódó területen történik, annak 

érdekében, hogy a terület fejlesztése egységesen megtörténhessen.  

  

3./ A Polgári Ipari Park 0277/84 hrsz-ú és a 0279/1 hrsz-ú terület településrendezési 

eszközeinek módosítása ügyében ezen tervezett célra a település már beépítésre kijelölt 

területén belül nincs megfelelő illetve nem jelölhető ki  terület.  

 

4./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva 

úgy dönt, hogy a polgári 0279/1 és a 0277/84 hrsz-ú területekre vonatkozó 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a kiegészített és módosított 

egyeztetési dokumentációt elfogadja. 
 

5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalásos eljáráshoz pótolja 

hiányosságokat és tájékoztassa az Állami Főépítészt a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: 2023. május  15. – a Kt. döntés és a módosított egyeztetési dokumentáció 

megküldése a tárgyalásos eljárás folytatásához. 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 


