Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2015. szeptember 2-án 17.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal
Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2015. szeptember 2-án 17:00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal
Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:

Tóth József polgármester
Molnár János alpolgármester
Béke László
Czaga János
dr. Faragóné Béres Edit
dr. Hatvani Zsolt
Oláh József
Struba József
Vincze Attila képviselők.

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné
Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, Hágen József intézményvezető, Fazekas Endre
Sourcing Hungary Kft. képviselője, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető.
Tóth József polgármester
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja,
hogy az ülésen 9 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését
megnyitja.
Javasolja a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.
Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat?
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirend
megtárgyalásával, illetve az erre vonatkozóan elhangzott javaslattal, kézfeltartással szavazza
meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

1./ napirend
Javaslat villamos energia beszerzés csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítására
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy az előterjesztés mellékleteként 3 db dokumentum került csatolásra, a szerződés
tervezet, a szindikátusi szerződés tervezet és a Sourcing Hungary Kft. által készített piaci
jelentés. Az előző időszakban a céggel már sikeres ügyletként, a gázbeszerzési
szerződéskötésen túl vannak és ennek az eredményeként jelentős mértékű megtakarítást értek
el. Ekkor elhangzott, hogy a villamos energia beszerzésre is lehet majd pályázni, de más
konstrukcióban.
Fazekas Endre
Elmondja, hogy a 2016/2017.évi villamos energia közbeszerzésre fogalmaztak meg egy
csoportos ajánlatot, amit a szindikátusi szerződés tartalmaz. A csoportról azt kell tudni, hogy
Isaszeg Város Önkormányzata lesz a gesztor, ő alá csatlakoznak be az önkormányzatok. Ezzel
a közbeszerzési eljárással mind a közvilágítás, mind az intézmények villamos energia költségét
fogják tudni csökkenteni. Megelőző műszaki egyeztetést követően 5-10 %-os megtakarítást
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lehet elérni. Az üzemtervről azt kell tudni, hogy azért kellett soron kívüli ülésen tárgyalni, mert
uniós eljárás, ennek eleget kell tenni, szeptember 10.-e után el kell indítani az eljárást. A
bontások november elején lesznek, közbeszerzési tanácsadó végzi és ezt követően lesz meg az
elektromos árlejtés is. Novemberben lesz kiírva az aukció, ekkor fogják versenyeztetni a
szolgáltatókat, december első hetére tehető az új kereskedelmi szerződés megkötése, ami 2016.
január 1-től 2017. december 30-ig tart.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
dr. Hatvani Zsolt
Kérdezi, hogy a fogyasztás tekintetében ez a nyereség milyen összegű lesz? Illetve ha 30%
illeti meg a céget, mennyi az a nettó összeg, amit végül az önkormányzat megtakaríthat?
Vincze Attila
Megkérdezi, hogy milyen a megtakarítás összetétele, illetve hogyan jön ki? Milyen megosztású
az elektromos energiafogyasztásuk és mi az, amit versenyeztetnek? Milyen összetételű egy
villanyszámla és mi az, ami megtakarításnál fajlagosként jelentkezhet?
Fazekas Endre
Intézményi illetve közvilágítási szinten lehet megtakarítás. Az előkészítési adatok alapján, a
közvilágítás tekintetében 300.000 kWh a felhasználás, az intézmények tekintetében pedig
370.000 kWh, éves szinten. Az átlagár, amit fizetnek az intézmények 15,5 Ft, ez az árformula
tartalmazza a KÁT díjat. Villamos energia tekintetében az energiaforgalmazó Kft-től kapják az
ellátást, ott 15 Ft KÁT nélküli nettó energiadíjat fizetnek most jelenleg. A KÁT-ról azt kell
tudni, hogy jelenleg úgy néz ki a fogyasztói környezet, hogy a fogyasztók illetve a kereskedők
megválaszthatják azt, hogy az ajánlati ár tartalmazza-e ezt a KÁT díjat vagy sem. A KÁT díj a
kötelező átvételre termelt villamos energia díja, más néven zöldenergiának is szokták nevezni.
Jelenleg 1,5-3 Ft közötti ez az ár, melyből a hazai erőműveket tartja fenn a kormány.
Valószínűsíthetőleg 2016. január 1-jétől ennek a képzésszerkezete meg fog változni. Eddig az
energiadíj oldalán fizették a fogyasztók, tehát továbbra is meg kell fizetni az intézményeknek,
csak más díjtételen fog megjelenni. Ezért, hogy ennek a változásnak megfeleljenek, az
önkormányzati csoportot úgy írják ki, hogy a versenyeztetett ár fix Ft/órás és a KÁT díjat nem
tartalmazza. A -2 Ft árat, nem az ő sikerüknek fogják fel, hanem abból levonják a KÁT-ot és
hogy milyen KÁT nélküli árat tudnak felmutatni, annak a megtakarításból kérik a 30%-ot.
Jelenleg a jogszabály csak arra tesz lehetőséget, hogy a nyers energia díját versenyeztessék.
Egyéb hatóságilag rögzített díjtételek is vannak, ezeket minden fogyasztónál meg kell fizetni. A
jogszabály nem tesz lehetőséget arra, hogy futtassák a kereskedők között, csak a nyersenergia
díjat tudják ők is csökkenteni.
Vélemény, javaslat
Vincze Attila
Számára némi csalódás az összeg, de támogatja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását.
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással
szavazza meg.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
93/2015. (IX. 02.) sz. határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat villamos energia beszerzés csoportos közbeszerzési eljárás
lebonyolítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy Polgár Város Önkormányzata és intézményei
vonatkozásában a 2016-2017. évekre a mellékelt ajánlatok
elfogadásaként az elfogadó nyilatkozatokat (Szerződés villamos
energia közbeszerzési eljárás lefolytatására, Szindikátusi
szerződés) aláírja.
2. Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az energia kereskedelmi
szerződések aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

2./Különfélék
Tóth József
Szeptember utolsó felében, az előző évek gyakorlatát folytatva, ünnepségek készíttetnek elő,
melyek között van tervezett, meg időközben módosított elem is. Tervezett rendezvény az
önkormányzatok napja, amely keretében kerülnek kiosztásra a kitüntetések. Ennek időpontja
október 2.-a, péntek, 16 óra.
Ezt követő rendezvény az idősek napja, mely október első hétvégéje, így október 3.-án
szombaton kerülne megrendezésre, 14 órai kezdéssel.
Szeptember 24-én munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést tartanak. Viszonylag sok anyag
van előkészítés alatt.
Tervezik, hogy a Tiszaújvárosban bemutatásra kerülő kiállítást Polgár város történetéről
áthozzák, és itt is bemutatják. Erről hétfőn fognak egyeztetni.
Valamint voltak korábban elmaradt programok, események, melyet megpróbálnak pótolni,
elsősorban az augusztus 19.-ére tervezett Dolly Roll koncert, ami az időjárás miatt elmaradt.
Terveik szerint szeptember 25-én, pénteken 19 órakor kerülne megrendezésre a főtéren.
Valamint a Hurka-pite fesztiválhoz kapcsolódóan lett volna egy kísérlet Republic koncert
megrendezésére, a helyi vállalkozói kör összefogásán alapulva, de akkor nem tartották
lehetségesnek beilleszteni a programba. Ezt a programot október 2-án tartanák meg.
Elmondja, hogy 25 éve alakultak meg az önkormányzatok, ennek alkalmából érdemes lenne a
25 éves önkormányzati rendszer történéseit, esetleg Polgár 25 éves önkormányzatiságát is egy
szakmai fórumon, eseményen értékelni.
Elmondja még, hogy meghívást kaptak Tiszaújváros Város Önkormányzatától a Hajdúk a
szigeten elnevezésű rendezvényen való részvételre, mely kulturális és gasztronómiai program.
Erre jelezték a részvételüket.
Elkezdték a közfoglalkoztatás jövő évi koncepcióját felvázolni, mert szeretnék elkerülni az
előző éveknek azt a körülményét, hogy az utolsó pillanatokban kapnak erre feladatot és rövid
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idő áll rendelkezésre, hogy olyan programot rakjanak össze, amelyet ha jóváhagynak, végre
tudnak hajtani, ezért időben elkezdenének ezzel foglalkozni. A munkamegbeszélést megtették,
próbálják az elvárásokat figyelni és a legjobb konstrukciót elérni.
Vannak olyan elemek, amelyeket szeretnének teljesíteni, elsősorban az igényekre figyelve
járda-, kerítés-, útépítés, a város tisztaságának fenntartása, virágosítás, hulladékgyűjtés,
ezekben szeretnének aktívabbak lenni. A kisállattenyésztés továbbfejlesztésén is gondolkodnak.
Két új elem van, ami az eddigi külterületi, mezőgazdasági utak, csatornák, belterületi utak
mellett új program, az útőr program, és az olajtök termesztés. Mind a kettőben
gondolkodnának, azért, hogy újabb létszámokat tudjanak foglalkoztatni. Jövőre is 200-300
ember lesz, akik ezekben a programokban részt vesznek. Fejlesztenék tovább a császárfa
vonalat, ennek területet keresnek. A mezei őrszolgálat megszervezésén is dolgoznak, úgy
tervezik, hogy az előkészítő munka után, a gazdákkal egyeztetve, a szeptemberi képviselőtestület ülésre hozzák a rendelet megalkotását. Így január 1-től akár felállhat a mezei
őrszolgálat, amely a belterület és a közterület mellett a külterületre is tud koncentrálni.
dr. Faragóné Béres Edit
A közterületen lévő virágládákat a közmunkások gondozzák, köszönet érte, ezeken a virágokon
nem látszik a rendkívüli időjárás, és többen megkérdezték, hogy kik gondozzák, mert nem is
lehet látni, mikor csinálják.
Tájékoztatást ad, hogy az iskolában is elindul egy program, a régi gyakorlókertet akarják
újraindítani szeptembertől, a szociális szövetkezet és a Városgondnokság segítséggel, és erre
felkészültek a pedagógusok és a gyerekek is. Sok gyerek jelentkezett, olyanok is, akiknek a
szociális szövetkezetben vagy közmunkaprogramban dolgoznak a szülei.
A Republic koncerttel kapcsolatban véleménye szerint ki kell használni a lehetőséget, és
elmondani, hogy összefogással szerveződött, ez méltó lenne az önkormányzatok napjához.
Oláh József
Megkérdezi, hogy a gimnáziummal kapcsolatban van-e információ, hogy az új központhoz való
áthelyezéssel, hogyan sikerült az új tanév megkezdése?
Tóth József
Valóban törekednek arra, hogy ami létrejött a városközpontban, a virágosítás, az a szélsőséges
időjárást is megélje, ennek komoly feltétele volt és nagy erőfeszítést kellett tenni. Ezt jól
sikerült szervezni, a Városgondnokság és a közfoglalkoztatás szervezésével megoldani, illetve
Juhász Sándor szakmai irányításával. Elmondja, hogy a kihelyezett virágok a Városgondnokság
nevelése.
Ha az iskolában az új gyakorlókert megindul ők támogatóan lépnek fel, a közmunkaprogramon
keresztül is próbálják majd segíteni.
A gimnázium kapcsán kezdeményeztek egy megbeszélést, mivel hogy a korábbi KLIK-től
július 1-től a NGM fenntartása alá kerültek az intézmények azon része, ahol gimnáziumi és
szakközépiskolai képzés van. Ők aggódtak, mert a szerződést június 30-ával felmondta a KLIK
és nem jött senki, ezért megkeresték a szakképzési centrum vezetőjét, hogy tárgyaljanak a
témáról. Ennek eleget tettek és augusztus 27-én megtartották a megbeszélést, melyen Pelyhéné
Bartha Irén főigazgató és Papp Gábor főigazgató helyettes vett részt. Elmondták a
tapasztalásokat benyomásokat, hogy a szükséges karbantartások, felújítások nem történtek meg.
A túlzott központosítás miatt ez a rendszer nem működött, ezzel egyetértett a szakképzési
centrum vezetője is. Ettől a mostani változás visszább lép. 44 önálló szakképzési centrum jött
létre, megyénként 2-3 szakképzési centrum létrehozását engedi a törvény. Ez Hajdú-Bihar
megyében úgy alakult, hogy az egyik centrum Debrecen, ide tartozik a Debrecenben működő
12 intézmény, a megye többi, másik 12 intézménye, pedig a Berettóújfalui Szakképzési
Centrumhoz. A szakképzési centrumoknak saját költségvetésük még nincs, majd csak január 1től, így most elég nehéz tárgyéven belül a forrásmegosztás, a KLIK nem akar adni annyit, amit
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a szakképzési centrum szeretne, de az a tarthatatlan helyzet, hogy korábban a
tagintézményeknek semmilyen költségvetési forrásuk nem volt, ezzel ők sem értenek egyet és
arra adtak jelzést, hogy a tagintézmények havonta akár 30 e Ft-ot kaphatnak a kisebb javítások
elvégzésére.
Tájékoztatást adtak arról is, hogy minden pedagógust megtartanak, de jelentős tanulói
létszámcsökkenés várható. Polgáron szeptemberben nem is indult gimnáziumi osztály. Ez nem
a törvény hatása, mert ha meg lett volna a létszám, indulhatott volna, az elindított osztályok
pedig kifutó rendszerben fognak megszűnni. A szakmaprofilt a gazdasági igényeknek
megfelelően próbálják kialakítani. Alkalmazkodni kell a szükségletekhez, Polgár szakmai
profilját próbálják Tiszaújváros célkitűzéseivel egyeztetni, felvetették, hogy a Szerencsi
Szakképzési Centrummal egyeztessenek.
Arról is kaptak információt, hogy a vezetői válság megoldódni látszik, Bűdi Miklósné mb.
igazgató helyett Strubáné Fenyves Anita lett egy évre kinevezve.
Elmondták, hogy törekednek a felnőttképzés beindítására is, hogy megfelelő bázis legyen és az
oktatói kapacitást ezáltal is tudják lekötni.
Azt az ígéret elérték, hogy évente egy alkalommal tájékoztatják a képviselő-testületet az
intézmény működéséről.
Struba József
A kitüntetési javaslatokat kéri időben leadni, a határidő szeptember 3.

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a Képviselőtestület ülését bezárta.

Kmft.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző
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