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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: 310-4/2016. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2016. március 17-én 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén. 

 

Napirendi pontok: 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

   2./ Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

3./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

4./ Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2015. évi tevékenységéről  

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

5./ Tájékoztató az önkormányzat uniós pályázati lehetőségeiről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

 6./ Javaslat a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút megvalósításához szükséges 

döntésekre 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

7./ Javaslat Polgár város helyi közúthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálatára 

  Előterjesztő: Tóth Józsefpolgármester 

 

 8./ Javaslat a Hajdúnánási Járási Hivatal üzemeltetéséhez létrejött üzemeltetési megállapodás 

módosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

        

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

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./ Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatására 

 Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

11./ Javaslat „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” elnevezésű beruházás közbeszerzési 

eljárás(ok) lebonyolítására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat elfogadására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

12./ Különfélék 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2016. március 17-én 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Molnár János alpolgármester 

    dr. Faragóné Béres Edit 

    dr. Hatvani Zsolt 

    Czaga János  

    Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

  

Igazoltan távol:  Béke László képviselő 

 

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné 

Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, Icsu Ferencné, Tóth Árpádné, Hágen József 

intézményvezetők, Sánta József az Idősügyi tanács delegált tagja, Csőke Vivien 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja, 

hogy az ülésen 8 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja. 

 

Kezdeményezi új napirendi pont felvételét mely „Javaslat „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” 

elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítására vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozat elfogadására ”.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

Oláh József  

A különfélék keretében lenne hozzászólása. 

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirend 

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.    
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1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy az anyag lezártát követően február 29-én kétkörös egyeztetés volt Polgár és 

Tiszaújváros önkormányzata között, ahol a kerékpárútfejlesztés terveiről egyeztettek.  

Március 10-én a városi nőnapi ünnepség került megszervezésre, melyen ünnepi köszöntőt 

mondott.   

Március 13-án a Hurka-pite Fesztiválra készülve megtekintette az abádszalóki rendezvényt.  

A március 15-ei nemzeti ünnepen nem volt jelen, mert Nagykárolyban volt, és az ottani 

ünnepségen vett részt a Pétegisz Nonprofit Zrt. teljes dolgozói kollektívájával. 

Elmondja, hogy az elmúlt hetekben nagy port kavart a kóbor lovak helyzete a városban, mely 

probléma olyan módon teljesedett ki, hogy országos szinten hangot kapott. Remélhetőleg az ügy 

nyugvópontra kerül, az állatok regisztrálásra kerültek és új gazdához kerülhetnek.  

Tájékoztatja a lakosságot, hogy a Polgártárs eddigi szerkesztőjének, Balatoni Rékának a 

megbízatása megszűnt, közfoglalkoztatásban dolgozott, de a jövőben vállalkozóként kívánja a 

munkáját folytatni, így az ő megbízása letelt. Ezúton is megköszöni az eddigi munkáját és sok 

sikert kíván neki. Elmondja, hogy a településen folyik a Hír-Ker Kft. optikai hálózatépítése, ez 

ügyben több bejelentés érkezett a lakosság részéről. Tájékoztatást kértek, hogy mi várható a 

következő hetekben. A 2015 óta zajló munka, műszaki átadással zárulhat, ugyanakkor még 

további munkálatok vannak. Ennek a második ütemnek a legkésőbbi határideje 2016. május 

vége, azt követően kerül majd végleges zárásra.  

 

Kéri a bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a bizottságok munkájáról.  

 

Struba József   

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság február 29-én zárt ülést tartott, ahol 50 főt juttatott 

tüzelőanyag támogatáshoz. Ezt követően a bizottság, március 16-án tartotta ülését, melyen saját 

hatáskörben hozott döntést a civil és sportszervezetek 2016. évi önkormányzatai támogatási 

keretének felosztásáról. Ismerteti, hogy kik részesültek támogatásban:  

Sportszervezetek körében:  

Polgár Városi Sport Egyesület                   4.867 e Ft   

Polgári Vízi Sportegyesület    350 e Ft   

FUKU-DO Sportegyesület     450 e Ft   

Polgár Város Kézilabda Sport Klub   625 e Ft            

Civil szervezetek körében:  

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület   400 e Ft   

Polgári Polgárőr Egyesület     400 e Ft     

Életvirága Egészségvédő Egyesület   100 e Ft   

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei  

Szervezet, helyi szervezete    250 e Ft   

Polgári Vásárhelyi Diáksport Egyesület   200 e Ft     

Polgáriak Polgár Város Közéletéért  

és Fejlődéséért Egyesület    100 e Ft   

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület  358 e Ft    

Alapítványok körében:  

„Polgár Városért” Alapítvány           1.200 e Ft   

POR LINGVO Alapítvány    110 e Ft   

Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány 190 e Ft    
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Elmondja, hogy a beszámoló kapcsán a 2015. évi beszámolóból azt lehetet megállapítani, hogy 

nem mindenki számolt el időben, ezért akik hiányosan számoltak el, azok részére a támogatás a 

teljesítésig nem lesz folyósítva.  

A bizottság zárt ülésen keretében 65 fő részére települési támogatást ítélt meg, 581.670 Ft 

összegben, temetési segélyt állapítottak meg 5 fő részére 25 e Ft/fő összegben, 3 fő részére 

szociális étkezési támogatást nyújtottak illetve házi segítésnyújtás témakörben 1 fő részére ítéltek 

meg támogatást.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott, döntéseit 

a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.   

 

Molnár János  

Elmondja, hogy március 10-én a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület közgyűlésén vett 

részt. Illetve március 15-én a nemzeti ünnep alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségen vett 

részt, melyen az önkormányzat nevében koszorút helyeztek el.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Vincze Attila  

Március 8-án az Ipari Park vezetőivel folytattak egyeztetést, erről a megbeszélésről kérne 

információt, illetve március 10-én a Hajdúvárosok szövetségének ülésén vett részt polgármester 

úr, ezzel kapcsolatban  kérdezi, hogy milyen témák voltak Polgárt érintően?  

 

Oláh József 

A Polgártárs szerkesztőjének kilépése kapcsán, megkérdezi, hogy az új szerkesztő személyének 

kiválasztása pályázat útján fog megtörténni?  

 

Tóth József 

A március 8-ai megbeszélésen az Ipari Park vezetőivel folytattak egyeztetést, mely a pályázati 

lehetőségek vizsgálatáról szólt, olyan uniós pályázatot vizsgáltak, amely közös érdekeltséget 

jelentene, a belvíz, csapadékvíz elvezetés témakörben. A megyei TOP-okban van erre felhívás, 

amire az önkormányzatok pályázhatnak. Ennek lehetőségét vizsgálják. 

Március 10-én a Hajdúvárosok szövetségének ülésén vett részt. Elmondja, hogy 1992-ben 7 

történelmi hajdúváros kötött szövetséget. Az elmúlt 5 évben ez a tevékenység kiapadt, most a 

folytatásra tettek új kezdeményezést. A vezető Hajdúnánás város lett, és a szövetség új 

alapdokumentumot is készít. Meg kell találni azokat az eseményeket, ami minden településnél 

kialakulni lászik, egy eseménye, fesztiválja.  

A Polgártárssal kapcsolatban, az előző főszerkesztő megbízása lejárt, ennek kapcsán lehetett 

volna hosszabbítani, de nem vállalta. Valóban az elmúlt években volt több változat, hogy hogyan 

találja meg a képviselő-testület a személyt, volt mikor pályázatot írtak ki, volt, hogy szerkesztő 

bizottság alakult, a mostani szabályzat szerint megbízással is be lehet tölteni. Keresik a jó 

megoldást, amivel az önkormányzaton belül meg lehet oldani.    

 

Vélemény, javaslat, észrevétel  

 

Oláh József  

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen is volt szó az Ipari Parkkal történő egyeztetésről. Elmondja, 

hogy jó lenne tudni, hogy mennyi az Ipari Parkban dolgozók létszáma illetve, hogy azon belül is 

mennyi polgári.   
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Tóth József 

Elmondja, hogy a májusi képviselő-testületi ülésre készíthetnek egy tájékoztatót, melyben az 

Ipari Park beszámol a tevékenységéről, működéséről, fejlesztési elképzeléseiről.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 

kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

30/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 

polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával 

együtt elfogadott. 

 

 

 

2./ napirend 

Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy az egyik legnagyobb feladat a közfoglalkoztatási programok megszervezése. A 

2015. évi záráskor minden program szakmai értékelését, állapotrögzítését, tapasztalatait leírták, 

és ebből merítve állt össze az anyag. 

Ez a feladat komoly erőfeszítést igényel az önkormányzat részéről, ebben az anyagban 

áttekintést adtak a közfoglalkoztatás folyamatáról.   

A 7 fő program és azon belül a dolgozók létszáma:  

 mezőgazdasági startmunka mintaprogram: 120 fő 

 helyi sajátoságokra épülő startmunka mintaprogram („Tiszta, rendezett, virágos Polgár” 

program): 45 fő 

 mezőgazdasági földutak karbantartása (külterületi utak): 15 fő  

 illegális hulladéklerakó helyek felszámolása: 15 fő 

 bio- és megújuló energiafelhasználás (császárfa): 7 fő 

 belterületi közút hálózat karbantartása: 15 fő 

 belvízelvezetési startmunka mintaprogram: 15 fő  

Ezen kívül van még az intézményi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. Elmondható, hogy a 

legnehezebb pálya a startminta munkaprogram, mely a héten 245 fő foglalkoztatásával (3 

programban) megindult. 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület elismerését fejezze ki a közfoglalkoztatás irányításában 

és szervezésében résztvevők felé.   
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Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Elmondja, hogy a Naplóban olvasható volt Folyás település polgármesetrével egy cikk, 

amelyben leírták, hogy Folyáson milyen példaértékű a startminta munkaprogram, és ha ilyen kis 

településen ilyen jól működik, akkor nem-e lehetne ún. szakmai egyeztetési tárgyalást folytatni, 

illetve piaci alapokra helyezni. Megfontolásra javasol egy ilyen egyeztetést. 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Sok polgári ember egyetlen munkalehetősége a közfoglalkoztatás, ezért fontos. Tudja, hogy az 

állam támogatja, de itt az önkormányzatnak is hozzá kell járulni kisebb-nagyobb összeggel. Ő 

partner ebben.  

 

Struba József  

Az előterjesztés 6. oldalán szerepel, hogy zöldhulladékgyűjtő telephely kialakítása megtörtént. 

Felhívná a kezelő figyelmét, hogy a megközelíthetőséget is biztositani kellene, minden időjárási 

viszony között, erre oda kell figyelni.   

 

Oláh József  

Akik részt vesznek az irányításban tudják, hogy nem könnyű az emberekkel való bánás, azt látja 

a lakosság, hogy nem jó a hozzáállásuk, ezért negatív a megítélés. 

 

Tóth József  

A kistelepülési polgármestereknek nincs más dolga, mint a közfoglalkoztatási programok 

vezénylése, nincs intézmény fenntartó feladatuk. Így ebben a települések jelentős része kiteljesíti 

amit tud. A közmunkaprogram szakmai részét úgy kell kialakítani, hogy ne azonos dolgokkal 

foglalkozzanak a környékbeli települések. Például Tiszagyulaháza térkőgyártással foglalkozik. 

Ebben van együttműködés és tapasztalatcsere.     

Igen sokaknak ez az egyetlen lehetősége, hogy az FHT helyett, többletforrást kapjanak. A 

közfoglalkoztatási bér nettó 51. 800 Ft, hogy a lakosságnak is legyen nagyobb megelégedettsége 

az önkormányzatnak saját erőt is hozzá kell tenni.     

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, illetve az 

elhangzott módosítással, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

31/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a közfoglalkoztatás 2014. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót és 

az alábbi döntést hozta: 

 

1./  A közfoglalkoztatás 2015. évi végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 
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2./ A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a 

közfoglalkoztatás irányításában és szervezésében 

résztvevők felé.   

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

3./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 

aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

32/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi 

közbeszerzési tervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja „Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi 

közbeszerzési tervét” az 1. sz. melléklet szerint. Felkéri a 

Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv 

közzétételéről a város honlapján. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2016. 

 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- --- 
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Polgár vasútállomás és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

megyehatár között kerékpárút létesítése 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2016. 

szeptember 

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó 

beszerzések 
--- --- 

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  
--- --- 

 

 

 

4./ napirend 

Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2015. évi tevékenységéről 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy a bizottsági üléseken voltak pontosítások, felvetések melyeket elfogadtak és 

átvezettek.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Struba József  

Elmondja, hogy a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság ülésén is elhangzott, hogy 

összességében azt lehet megállapítani, hogy ezek a civil- és sportszervezetek illetve alapítványok 

azért jöttek létre, hogy igényt elégítsenek ki. Ezek többsége nagyobb létszámot megmozgató, 

ennek örülni kell és annak is, ha minél többen nyújtanak be önkormányzati támogatásra igényt, 

de a szervezetek többsége nem csak ebből a forrásból kívánja magát fenntartani.  

 

Tóth József  

Fontosak a helyi közösségek, egy települést az is jellemzi, hogy mennyi közösség jön létre és 

azok közéleti tevékenyége erősíti a várost. 

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással 

szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 
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33/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2016. évi 

tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek 

vezetőit az elszámolás ellenőrzése során feltárt hiányosságok 

megszüntetésére, illetve az érintett szervezetnél az 

elszámolás benyújtására.  

                 

  Felelős: Tóth József polgármester 

                     Határidő: 2016.március 31. 

 

 

5./ napirend 

Tájékoztató az önkormányzat uniós pályázati lehetőségeiről 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy az anyag áttekintést ad a meglevő pályázatokról, és főként a Területi Operatív 

Programokra irányít figyelmet. Az előterjesztés célja a tájékoztatás mellett, hogy megpróbálja a 

képviselő-testület döntésével elfogadott gazdasági programban megjelölt célkitűzéseket pályázat 

útján teljesíteni.  

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

34/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az önkormányzat uniós pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztatót 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat uniós pályázati 

lehetőségeiről szóló tájékoztatót elfogadja és az abban 

foglaltakat tovább gondolásra alkalmasnak tartja.  

 

Felelős: Tóth József polgármester 

                     Határidő: folyamatos 
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6./ napirend 

Javaslat a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút megvalósításához szükséges 

döntésekre 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy Tiszaújvárosnak március 30-a a pályázat beadási határideje, Polgárnak pedig 

június 6.-a, de a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei határidőhöz igazodva szükséges a 

tanulmányterv kidolgozása. Az egyeztetés megtörtént, így a folyamatot gyorsítani kell. 

Tájékoztatást ad arról, hogy van egy elgondolás, melyet a bizottság tárgyalt, amely ahhoz fontos, 

hogy a munka, az egyeztető tervezési folyamat tovább tudjon folytatódni.   

 

Vincze Attila 

Elmondja, hogy a Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén a Bokút-Terv Kft. - aki megnyerte a 

tanulmányterv elkészítését - prezentáció keretében bemutatta Sajóörös-Sajószöged-Tiszaújváros-

Polgár útvonalat érintően az elképzeléseit.  

Polgáron a vasútállomásig már készen van a kerékpárút. Felvetés volt, mivel a Selypes hídnál, a 

kerékpárút számára hidat kell építeni, a tervező fahidat javasolt, viszont a bizottság acél híddal 

értene inkább egyet, mivel a fának drágább a fenntartása. Azt ígérték, hogy megvizsgálják annak 

is lehetőségét és a terveben két alternatíva fog szerepelni.     

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Struba József  

Elmondja, hogy részt vett a bizottsági ülésen és a híddal kapcsolatban egyetértett a felvetéssel, 

hogy ne fából, hanem megfelelő anyagból készüljön, tehát vasból, ami tartós és nem igényes a 

karbantartása.      

Ezen túl, ismerve a beruházás lehetőségeit, nem biztos, hogy ki vannak aknázva a lehetőségek, 

amelyek hozzájárulnak egy még hatékonyabb kivitelezés megvalósításhoz, minél több dolgot 

tudnak beletenni, annál olcsóbb - egy határon belül -. Így felvetette, hogy mi lenne, ha a Bacsó 

utcára is vezetne a kerékpárút, végig az Árpád utcán megközelítve a temetőt.   

 

Vincze Attila  

A határozati javaslat 2. pontjában módosítást javasoltak miszerint Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kerékpárút hálózat tervezett nyomvonalát, az 

ahhoz tartozó tanulmánytervvel együtt.  

 

Tóth József  

A tervezők elkészítik a Rákóczi és Hősök (fő út) utcára készült tanulmánytervet, amelyhez 

megvizsgálják a hálózatosodás lehetőségét, mely a Bacsó-Árpád-Dante útvonalat érinti.  

Alternatívákat hoznak majd és bemutatják, hogyan lehetséges a megvalósítás.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással 

szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 
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35/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút 

megvalósításához szükséges döntésekre” vonatkozó előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatási kérelmet nyújt be a  

TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” című felhívásra. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a kerékpárút hálózat tervezett nyomvonalát, az 

ahhoz tartozó tanulmánytervvel együtt. 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért azzal, hogy Polgár és Tiszaújváros települések 

között, a kerékpárút megépítésével kapcsolatos 

együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre, és 

felhatalmazza a polgármestert ennek aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

7./ napirend 

Javaslat Polgár város helyi közúthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálatára 

 

Német Máté kiegészítése 

Elmondja, hogy a határozati javaslat 1. pontjában egy ’i’ betű kimaradt (helyi).  

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Struba József  

Elmondja, hogy a törvény szerint 5 évente kellene felülvizsgálni, utoljára 2004-ben volt. 

Kérdezi, hogy eddig miért nem történt meg?  

 

Tóth József  

Ez nagy lélegzetvételű dolog, tologatták míg olyan következményt nem éltek meg, amivel nem 

lehet tovább halogatni, ilyen a kamionforgalom a településen.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással 

szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 



12 

 

 

 

 

 

36/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat Polgár város helyi közúthálózat forgalmi rend 

felülvizsgálatára” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Polgár város helyi 

közúthálózatának forgalmi rend felülvizsgálatához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

8./ napirend 

Javaslat a Hajdúnánási Járási Hivatal üzemeltetéséhez létrejött üzemeltetési megállapodás 

módosítására 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 

aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

37/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Hajdúnánási Járási Hivatal üzemeltetéséhez létrejött üzemeltetési 

megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a 

Polgár Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal között megkötendő, a Hajdúnánási Járási Hivatalra 

vonatkozó üzemeltetési megállapodást és annak 1. sz. mellékletét. 

 

2. A Hajdúnánási Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás 

9. sz. mellékletét képező leltár aktualizálása az 1. pontban foglaltakkal 

egyidejűleg indokolt.  
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

9./ napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapításához 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 

aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

38/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapításáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./   A 4090 Polgár, Bessenyei u. 4 - 5. szám alatti székhellyel működő 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde gyermeklétszáma a 2015/2016-os 

nevelési évben 249 fő. Az intézménybe a jegyzői nyilvántartás 

alapján 39 fő hátrányos helyzetű és 48 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek jár. 

 

2./  A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 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: értelem szerint 

      Felelős: Tóth József polgármester 
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10./ napirend 

Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Felvezetésként elmondja, hogy ezt az előterjesztést a 2015. szeptember 24-ei ülésén tárgyalta a 

testület, amelyen nem támogatta a Gorkij illetve az Úttörő utcanév megváltoztatását. 2016. 

február 15-én a megyei kormányhivataltól érkezett javaslat, hogy a jegyző tegyen intézkedést, 

azügyben, hogy a Polgár közigazgatási területén lévő Gorkij és Úttörő utcák nevét változtassa 

meg. Ennek a javaslatnak megfelelően előterjesztés készült, melyet kér, hogy tárgyaljanak meg.  

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság 2 igen és 2 ellenszavazat arányában nem hozott döntést.  

 

Vélemény, javaslat, észrevétel  

 

Struba József  

Miután a helyi nép választotta meg őt képviselővé és ők nem akarják a módosítást, így nem 

támogatja.  

 

Molnár János  

Az ő álláspontja a múltkori tárgyalás óta nem változott, maradjon meg az elnevezés. A 

jogszabály arra akarja kényszeríteni őket, hogy egy állásfoglalás alapján döntsenek, szerinte erre 

nem lehetnek kötelezhetőek.   

 

dr. Hatvani Zsolt  

Ő sem támogatja.  

 

Tóth József  

Az ő álláspontja sem változott. Arra is figyelmet kell fordítani, hogy mi a lakosság véleménye.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással 

szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül nem fogadta el. 

 

39/2016. (III.17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető 

utcanevek megváltoztatására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület nem fogadta el a Gorkij fasor és az 

Úttörő utcák átnevezésére vonatkozó javaslatot.   

 

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

értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
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11./ napirend 

Javaslat „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” elnevezésű beruházás közbeszerzési 

eljárás(ok) lebonyolítására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat elfogadására 

 

Tóth József kiegészítése 

Az előző ciklus végén megpályázott tervek alapján a megvalósítás útjára lépett Polgár város II. 

ütemeként ismert szennyvízberuházása, ami kapacitásbővítést is lehetővé tesz. Ez egy nettó 1,2 

milliárd Ft-os beruházás, amire a település pályázhat. Ennek a forrásnak a felhasználását 

központosította a kormányzat, létrehozott egy Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-t, 

ami ezeket egy helyre terelte és végrehajtását is megteszi. A kedvezményezetti állapot oly 

módon érvényesül, hogy átruházzák a program végrehajtására, megvalósítására vonatkozó 

folyamatot a kivitelezőre. Ezért bizonyos felhatalmazásokat át kell adni, és azt egy felhatalmazó 

nyilatkozatban kell megtenni.  

Március 30-ig kérték ennek a teljesítését, így az előterjesztést összeállították, melyet kér, hogy 

tárgyaljon meg a képviselő-testület.  

 

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy 

aki egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

40/2016. (III.17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” elnevezésű 

beruházás közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítására vonatkozó 

felhatalmazó nyilatkozat elfogadására” vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” beruházás megvalósítása 

érdekében az előterjesztés melléklete szerinti Felhatalmazó 

nyilatkozat tartalmát elfogadja és felkéri a polgármestert annak 

aláírására.  

 

12./ napirend 

Különfélék 

 

Oláh József  

Elmondja, hogy március 11-én volt a polgári vásár, melyen felvetődött a migrációs válság, mely 

az országot érinti. Megkérdezték tőle, hogy az önkormányzat tárgyalt-e már ezzel kapcsolatban, 

illetve mi az álláspontja? Érintheti-e a várost? Ezért kérdezi, hogy önkormányzat politikai 

vezetésének, polgármester úrnak, van-e erre javaslata? Ő javasolná, hogy erről tárgyaljanak és 

hozzanak döntést ebben a kérdésben. 900 önkormányzat már meghozta álláspontját és több mint 

200 önkormányzat konferencián is vett részt. Nem lehet tudni milyen hatása lehet az országra.  

 

Tóth József  

Az önkormányzat vezetésének nincs politikai álláspontja. Politikai nyilatkozatot nem hozna. Van 

akik megteszik, mint ahogy közel 900 önkormányzat arra az elhatározásra jutott, hogy ebben 
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neki meg kell szólalnia és politikai jellegű nyilatkozatot hoznia, hogy ezt a dolgot hasonlóan 

gondolja mint a kormányzat. Viszont 2400 önkormányzat meg nem tartotta indokoltnak.   

Az, hogy a polgári vásárban ez elhangzott és felvetődött, el tudja fogadni.  

Ami a felvetést érinti tagadhatatlan, hogy mindenkit foglalkoztat a dolog, akár egy migrációs 

hullám el is érheti a keleti országrészt és a megyét, de ezt alátámasztani nem tudják. Itt a 

legnagobb problémát, a debreceni menekültállomás jelentette. Ha valami aggasztó ezügyben az a 

túlzott veszélyhelyzet generálása.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

A lovakra visszatérve, de a témával összefüggésben, ha egy terület kerítéssel van védve, akkor 

nem mennek ki/át rajta. Úgy érzi, hogy ez az a terület, amit védeni kell, mert ha nem védik a 

kerítést átvágják és átjönnek az ún. migránsok és az gond, mert akkor velük foglalkozni kell. 

Kérhetnék a szabályszerű eljárást, kérelmet adnának be, esetlegesen letelepednének, de eleve 

illegálisan akarnak bejutni. Így érthető a kormányzat elképzelése, hogy több embert kell 

odairányítani. Véleménye, hogy a hivatalban nem kell politizálni, a lakosság különböző 

összetételű, különböző álláspontok vannak. A város irányításával kell foglalkozni.   

 

Struba József  

Egyetért dr. Hatvani Zsolt képviselő által elmondottakkal, nem kell ide politikai kérdést behozni, 

ezért nem is érti, hogy a z a 900 önkormányzat miért foglalt állást ebben, már van döntés, hogy 

népszavazás lesz ebben a kérdésben. 

 

Tóth József 

Egyetért az elmondottakkal.  

 

Elmondja, hogy a hétvégén Hurka-pite Fesztivál és húsvéti kirakodóvásár. Mindenkit várnak a 

rendezvényre!  

 

 

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a Képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

          Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

                     polgármester        címzetes főjegyző 


