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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: 310-10/2016. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2016. június 16-án 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 köznevelési intézmények 2015/2016-os nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

3./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó 

munkaterv véleményezésére 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben 

várható gyermeklétszámáról, valamint a csoportlétszámok kialakításának 

lehetőségeiről  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 5./ Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./ Beszámoló a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló  

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

9/ Javaslat a 0140 sz. háziorvosi praxisra beérkezett  pályázatok elbírálására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./  Javaslat a város egészségügyi alapellátási körzeteinek kialakításáról szóló 

rendelet felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
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11./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóth József  polgármester 

 

12./ Javaslat a települési értéktár  SzMSz-ének módosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

13. / Javaslat a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

14./ Javaslat Polgár Város Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos észrevételek 

megtárgyalására  

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

15./ Javaslat a 4090 Polgár, Lehel u. 76. sz. alatti, 3219 hrsz-ú kivett beépített terület 

értékesítésére 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

16./ Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program 

keretében támogatásban részesült műfüves pálya megépítésére  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

17./ Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

18./ Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2016. 

évi igénylésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

19./ Különfélék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  
 

mely készült 2016. június 16-án 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 

    Béke László  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Czaga János  

    Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

  

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Csépányiné Bartók Margit, 

Andorkó Mihályné, Német Máté irodavezetők, Icsu Ferencné, Tóth Árpádné, Hágen József 

intézményvezetők, Zlehovszky István KORPUSZ ’93 Kft. ügyvezető, Kapin Albert CSEMETE 

Szociális Szövetkezet elnök, Kiss Ilona Pétegisz Nonprofit Zrt. vezérigazgató 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. 

 

Köszönti Vitos Zsófia Judit 6. osztályos tanulót, aki jó tanuló jó sportoló elismerésben részesült.  

A sport területén a kajak és az úszás a kedvence és egyben tanulmányi eredményei is 

kimagaslóak, több versenyen jól szerepelt. Kitüntetéséhez gratulál.  

 

Új napirendi pontként javasolja felvenni a „Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli 

szociális támogatásának 2016. évi igénylésére” elnevezésű előterjesztést.   

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat?  

 

Molnár János 

Kérdezi, hogy a háziorvosi praxisra pályázók részt vesznek-e az ülésen, és ha igen mikor 

érkeznek, mert ha úgy adódik, akkor javasolná, hogy a szünet után azzal a napirendi ponttal 

folytassák az ülést.  

 

Tóth József  

Elmondja, hogy a Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén részt vettek az orvosjelöltek, a mai 

ülésen is itt lesznek, a 4 órás tervezett szünet után a következő napirend lesz. 

 

Oláh József   

A különfélék keretében lenne majd kérdése.  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával, az 

kézfeltartással szavazza meg. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.    

 

 

1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése  

Kiegészítésként elmondja, hogy június 9-én Balamazújvárosban a Leader egyesület 

közgyűlésen vett részt, melyen vezető lemondással kapcsolatban kellett döntést hozni Magyar 

Sándor elnökségi tag lemondott és helyette Fazekas Ferenc lett megválasztva.  

Június 10-én pedig a Monitoring bizottság ülésén volt.  

A szabadságolás vonatkozásában az elmúlt időszakban május 27-től 30-ig volt, illetve június 

17-től és 22-ig szabadságon lesz.  

 

Molnár János  

Polgármester megbízatásából június 13-án a Napsugár Óvoda és Bölcsőde tanévzáró 

értekezletén vett részt. 

 

Tóth József  

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

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját és átruházott hatáskörben tárgyalta a „Javaslat a 618/1 

hrsz-ú játszótér felújítására” elnevezésű előterjesztés, az S-Tér Kft. által készült vázlatrajzot 

elfogadták és felkérték a polgármestert, hogy a felújítás kapcsán a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. A bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság nyílt ülésen hozott döntéseit a napirendi pontok 

tárgyalása során ismerteti majd. A bizottság zárt ülés keretében 3 témát tárgyalt, települési 

támogatási kérelmet bíráltak el 30 fő részére 250 e Ft összegben, 4 fő elutasításra került, 1 fő 

kérelmező részére 25 e Ft összegű temetési támogatást ítéltek meg, valamint 3 fő részére 

szociális étkezési kedvezményt állapítottak meg. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Elmondja, hogy a játszótér fejlesztési koncepció, melyet a bizottság elfogadott, úgy kerülne 

megvalósításra, hogy terveznek egy lakossági, helyszíni fórumot, ahol véleményeket és 

javaslatokat is várnak, ennek időpontja még nem dőlt el, de igyekeznek júliusban megtenni. 

 

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

kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 
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80/2016. (VI. 16.) 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 köznevelési intézmények 2015/2016-os nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év beindításáról 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy meghívták a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum vezetőjét, aki jelezte, hogy 

akadályoztatása miatt nem tud részt venni az ülésen. 

 

Icsu Ferencné 

Elmondja, hogy a Napsugár Óvoda és Bölcsőde a 2015/2016-os nevelési évet eredményesen 

zárta, a létszámban stabilitás mutatkozott, a tervezett feladatokat meg tudták valósítani.  

 

dr. Faragóné Béres Edit  

A tájékoztató anyag elkészítésének időszakában az idei év statisztikájával még nem 

rendelkeztek, a félévi mutatókat hozták. Az iskolában az alkalmazotti létszám az előző évekhez 

képest növekedett, a KLIK SZMSZ-e nem tette lehetővé, hogy az iskolák között státuszt 

mozgatni lehessen. Mindezek mellett a köznevelési törvény mellékletében leírt állások 

mindegyike nem áll rendezésre, pl. nincs teljes munkaidős rendszergazda, vagy laboráns. 

Közfoglalkoztatás keretében 11 fő segíti a munkájukat. A tanulócsoportok száma nem változott, 

a KLIK engedélye alapján a tanulói létszám enyhe csökkenést mutat. Emelkedett a tanórán 

kívüli foglalkozások száma és sikerült megszervezni a hangszeres zeneoktatást.  

A meglévő művészeti csoportok mellett társastánc tanfolyam, sakkszakkör és peca suli indult.  

Ha megnézik a hiányzásokat, az általános iskola alsó tagozatán, 1. osztályban is vannak olyan 

gyerekek, akik indokolatlanul vannak távol. A kompetenciamérés eredménye azt mutatja, hogy 

az iskola az országos átlag alatt teljesít, de a kisvárosok között a középmezőnyben teljesítenek. 

A szakértő azt mondta, hogy az előző évhez viszonyítva pozitív elmozdulás mutatkozik.  

A versenyeredményekről elmondható, hogy a tanulók országos és megyei versenyen is jól 

szerepelnek. A tanulók fejlesztése, nyomonkövetése is fontos, meg szokták nézni, hogy a 8. 

osztályos tanulók év végi eredménye a 9. és 10. osztályos eredményeikhez hogyan 

viszonyulnak. Zömében elmondható, hogy tartják az eredményt. Eredményes évet tudhatnak 

maguk mögött, ehhez kellett a kollégák kitartó munkája.   

 

Strubáné Fenyves Anita  

Elmondja, hogy a beszámolóban a féléves eredményeket tette közzé. Jelenleg folynak az 

értettségik és a szakmai vizsgák, az évet június 27-én zárják.  

Tájékoztatást ad, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium lapostető felújításra adott 6,7 M Ft 

támogatási összeget, amit a nyár folyamán végeznek el.  

 

Struba József  



6 

 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja. 

Elmondja, hogy az ülésen az előterjesztés kapcsán komoly helyzetelemzést végeztek, és 

hosszas vita zajlott.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József  

Az óvoda beszámolójában olvasható, hogy a csoportok átlagos létszáma 28 fő és sok a 

hátrányos helyzetű. Kérdezi, hogy hogyan tudják kezelni? 

 

Icsu Ferencné 

Valóban nem könnyű feladat a hátrányos helyzetű gyerekek nevelése az óvodában, az óvónőkre 

plusz feladatot ró, meg kellett találni a lehetőségeket. Van 3 fejlesztő pedagógus akiknek 

szakvizsgája van, és ők külön foglalkoznak ezekkel  a gyerekkel illetve a hajdúnánási 

szakszolgálattól jár ki 1 fő fejlesztő pedagógus, logopédus és a vizsgálatokhoz pszichológus is 

rendelkezésre áll. Továbbá elmondja, hogy pályáztak a tehetséggondozás keretében az egyéni 

képességfejlesztő műhelyek kialakítására, személyi feltételeinek megteremtésére. 

 

Oláh József 

Kérdezi, hogy a szülők mennyire partnerek abban, hogy a pedagógusokkal együttműködjenek?  

 

Icsu Ferencné 

A szülők partnerek, attól függően mennyire van lehetőségük.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Struba József 

Tájékoztatást ad arról a vitáról, ami eme napirendi pont kapcsán elhangzott. Sok vélemény és 

hozzászólás volt. Az óvoda kivételével, az iskolák tekintetében helyzetelemzést tudnak adni és 

meg tudják állapítani a körülményeket. Az is látszik, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, a 

központosítás, állami beavatkozás álltal. A döntéshozók bennünket nem kérdeznek meg, és 

nincs senki, akinek el tudjuk mondani a problémákat. Polgármester úr részt vett fórumokon és 

elmondta, hogy pártszínektől független ez a helyzet. Látható, hogy az itteni intézményvezetők 

mindent elkövetnek, hogy jól működjön az intézmény.  

 

Tóth József  

Valóban elismeréssel kell szólni a pedagógusokról, akik mindent megtesznek a diákokért. 

Elismerés és köszönet illeti az intézményvezetőket és a dolgozókat, eredményes munka volt, 

amit végeztek.  

A rendszerváltás utáni 25 évben az önkormányzat fenntartói joggal rendelkezett, volt mikor 

változásokat kellett tenni, volt a kisvárosi iskolamodell vagy mikor önálló intézmény volt, de 

az oktatás felelőssége a településen belül maradt lényegi kérdésekben. Átélték az elmúlt 

években, hogy egyre kevésbé van szerepük a jövő generációijának képzésében.  

2012 volt az az idő, mikor új kormányzati oktatáspolitika hatásait élték meg és átrendeződés 

zajlott. Első lépésben az óvodai nevelés az önkormányzatnál maradt, az általános iskola 

fenntartói joga a KLIK-hez kerül az üzemeltetés maradt, míg a középfokú intézménynél a 

fenntartói és az üzemeltetői szerepkör is elkerült, voltak, akik akkoriban már aggodalmaikat 

fogalmazták meg, ez beigazolódott.  

A következő fázis volt, hogy a vegyes profilú intézményeket nem KLIK-hez, hanem a 

Nemzetgazdasági Minisztérium fennhatósága alá tették, így megalakultak a szakképzési 

centrumok, a megyében Debrecenben és Berettyóújfalun.   
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Ma úgy látják, hogy jelentős a létszámvesztés, nem indul gimnáziumi osztály. Ezzel együtt az 

látszik, hogy a gimnázium, ami 50 éve szolgálja a várost, mindinkább szakmunkásképző 

intézménnyé válik.  

Az általános iskolánál a járási tankerület a fenntartó, az önkormányzat pedig a működtető, de 

az elmúlt hónapok történéseit nézve, ebben is változás mutatkozik. Pedagógus mozgalmak 

indultak, az oktatás folyamatos nem tetszése által, önkormányzati szövetségek szót kértek abból 

a szándékból, hogy kerüljön vissza az önkormányzatokhoz a fenntartói szerep. Ez nem 

következett be, inkább a működtető jogot is elvették, azért mert a kormányzat szerint az 

önkormányzatok „rossz gazdák” voltak. Benyújtásra került a kormányrendelet melyet már ki is 

hirdettek, az eddig 1 KLIK helyett létrejön 59 KLIK. Eddig a hajdúnánási tankerülethez 

tartoztak, az új felállásban létrejön a megyében 3 KLIK, Debrecen, Hajdúböszörmény és 

Püspökladány, így áll tehát fel a jövőben a rendszer. Nem élik meg könnyen a településen hogy 

ebben az új rendszerben, egy helyi közösségben, másodlagos szereplők lesznek.  

 

dr. Hatvani Zsolt 

Véleménye, hogy addig fejlődik egy város, amíg az iskolái működnek. Amit meg kell tenni, 

hogy küzdjenek azért, hogy a gimnázium minél tovább megmaradjon.   

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

81/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Napsugár  Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési év összegző 

elemzéséről és értékeléséről, valamint a 2016/2017-es nevelési év 

előkészítéséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./     Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a  

Napsugár  Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési év összegző 

elemzéséről és értékeléséről, valamint a 2016/2017-es nevelési év 

előkészítéséről szóló beszámolót. 

 

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

értesítse az intézmény vezetőjét. 

 

  Határidő: Folyamatos 

  Felelős: Tóth József polgármester 

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

 

82/2016. (VI. 16.) sz. határozat 
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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2015/2016-os tanév  feladatainak 

végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év beindításáról szóló 

tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2015/2016-os tanév  

feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év 

beindításáról szóló tájékoztatót . 

 

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

értesítse az intézmény vezetőjét. 

 

  Határidő: Folyamatos 

  Felelős: Tóth József polgármester 

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

83/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  József 

Attila Gimnázium és Szakképző Iskola  2015/2016-os tanévre  

vonatkozó nevelő-oktató munkájának értékelő beszámolóját, 

valamint a 2016/2017-es tanév beindításához kapcsolódó 

feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót  és az alábbi 

határozatot hozta. 

  

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  József 

Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája  2015/2016-os 

tanévre  vonatkozó nevelő-oktató munkájának értékelő 

beszámolóját, valamint a 2016/2017-es tanév 

beindításához kapcsolódó feladatok végrehajtásáról szóló 

beszámolót. 

 

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

döntésről értesítse az  intézmény vezetőjét. 

 

   Határidő: Folyamatos 

   Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

3./ napirend 
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Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évre vonatkozó 

munkaterv véleményezésére 

 

Icsu Ferencné kiegészítése  

Elmondja, hogy az óvoda 2016/2017-os nevelési évére elkészült a munkaterv az előző évre 

alapozva.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

A gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyári szünet ideje alatt, akik gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek igénybe vehetik. A törvény előírásait figyelembe véve ebédjegy 

alapján működik az ebédosztás, az iskolában. Az óvodára vonatkozóan, elmondja, hogy  

jogszabály szerint az  óvodában nincs nyári szünet, folyamatosan működő intézmény, így ezen 

időszak alatt az óvodai szolgáltatást igénybe vevők számára biztosítani kell, nem azt kell 

kérelmezni a szülőknek, hogy behozhassák a gyerekeket, hanem azt kell jelezni ha nem viszi 

be.         

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a következő napirend kapcán tárgyalta ezt a témát és 

javaslatot is fogalmaztak meg melyet az alábbi módon javasolnak a képviselő-testület felé:  

A bizottság javasolja felhívni az intézményvezető figyelmét, hogy nyári ügyelet időtartama alatt 

a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a gyermekek elhelyezését.  

 

Icsu Ferencné 

Úgy gondolja, hogy az értelmezésben van hiba, a szülők igényét mérik fel arra vonatkozóan, 

hogyan kívánja a nyári időszak alatt igénybe venni az óvodát. Erre azért van szükség, hogy 

tudják az élelmezést intézni.  

Az igényfelméréseknek nem olyan szándéka van, hogy ne jöjjön a gyerek, hanem tudni kell a 

tervezés miatt.    

 

Tóth József  

A bizottság módosító indítványát teszi fel szavazásra, mely szerint a 2. pont úgy szól, hogy a 

Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a nyári ügyelet időtartama alatt 

a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a gyermekek elhelyezését.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfeltartással szavazza 

meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

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

kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

84/2016. (VI. 16.) sz. határozat 
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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évre  vonatkozó  

munkaterv véleményezésével kapcsolatos  előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 

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

melléklete alapján megtárgyalta  és  véleményezi jogával élve,  a 

munkatervben foglaltakat elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy 

a nyári ügyelet időtartama alatt a jogszabályoknak megfelelően 

biztosítsa a gyermekek elhelyezését.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth József polgármester 

   Icsu Ferencné intézményvezető 

 

 

 

4./ napirend 

Tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben várható 

gyermeklétszámáról, valamint a csoportlétszámok kialakításának lehetőségeiről 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

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, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

85/2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

tájékoztatás a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben 

várható gyermeklétszámáról, valamint a csoportlétszámok 

kialakításának lehetőségeiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület  a 2016/2017-es nevelési évben a Napsugár 

Óvoda és Bölcsődében indítható csoportlétszámot   9 csoportban  

hagyja jóvá. 

 

2./  A Képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 24. 

§ (7) bekezdésében foglalt jogkörében, engedélyezi  a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2016/2017-es nevelési évben 
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a csoportlétszám maximális férőhelyének 20 %-al  történő 

növelését. 

 

  Határidő:  2016. szeptember 01. 

  Felelős:   Tóth József polgármester 

                                 Icsu Ferencné intézményvezető 

 

 

 

5./ napirend 

Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről 

 

Kiss Ilona kiegészítése  

Elmondja, hogy 5 éve működik a Zrt. és a 2015-ös évről elmondható, hogy a gazdálkodás 

tervszerű volt, amikor az üzleti tervet tárgyalták nagy dilemma volt, hogy a finanszírozási 

korlátokhoz miként igazítsák a betegforgalmat. 

Az elmúlt időszakban a betegellátás bővült, 2016-tól tüdőgyógyászat is működik.  

A tulajdonosi közösség összefogása jó, a gazdálkodáshoz megkapják a segítséget a 

tulajdonosoktól.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Sánta József  

Az idősügyi tanács 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, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

86/2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről szóló 

beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

6./ napirend 

Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. tevékenységéről 
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Zlehovszky István kiegészítése  

Elmondja, hogy a Kft. saját bevételéből az irodaház külső, belső festése történt meg. A 

sírhelymegváltásból származó bevételből a ravatalozó körüli út kerülne térkövezésre az év 

folyamán, a fenntartási munkákból származó bevételből az utak kátyúzását végeznék el, illetve 

13 db pihenőpad felújítását. A Kft. taggyűlése úgy határozott, hogy a meglévő gépjárművet 

célszerű lenne újra cserélni, mely októberben meg is fog történni, az ajánlatokat már megkérte.  

Tájékoztatásul elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés értelmében az előző években 

csökkenés volt a szolgáltatási díjak vonatkozásában.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Sánta József  

Az idősügyi tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Molnár János  

Megkérdezi, hogyan alakulnak a települési tulajdonarányok?  

 

Zlehovszky István  

Polgár 74,33%, Újszentmargita 8,6 %, Görbeháza 8,6 %, Újtikos és Tiszagyulaháza együtt 8,6 

% (képviselője Tiszagyulaháza).   

 

Molnár János  

Kérdezi, hogy a településekkel a közszolgáltatási szerződés megvan-e kötve? Van-e tapasztalat, 

hogy más temetési szolgáltatást végző cég működik-e a településeken?  

 

Oláh József  

A 2015. évi temetések alapján, Polgáron a közköltséges temetések száma 11 db. Kérdezi, hogy 

összeg vonatkozásában hogyan alakul?  

 

Zlehovszky István  

A kegyeleti közszolgáltatási szerződést minden önkormányzatnak meg kell kötni, Polgár, 

Görbeháza és Újszentmargita településekkel meg is történt, Újtikossal és Tiszagyulaházával 

még nem kötöttek.  

Arról van tudomásuk, hogy Tiszagyulaházán más szolgáltató is jelen van. 

A köztemetések vonatkozásában, a költsége bruttó 130 e Ft, az önkormányzatok ennyiben 

állapították meg.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  
Elmondja, hogy gazdasági oldalról nézve eredményes a gazdálkodás, mely az 

eredménykimutatásból is látszik. 

Molnár János  

A KORPUSZ ’93 Kft. olyan tevékenységet végez amiben a hiba nem megengedett, ő maga a 

tevékenységükről pozitívan tud szólni. Amiben esetleg javítani szükséges a zenei anyag 

bővítése.   
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Struba József  

Részt vett az idősügyi tanács ülésén is, és ami ott elhangzik az mérvadó, jó véleménnyel vannak 

a Kft. munkájáról és további jó munkát kívánnak.  

 

Vincze Attila  

Egyetért a képviselő társa véleményével.   

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

87/2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a ’KORPUSZ 93’ Kft. tevékenységéről szóló 

beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a ’KORPUSZ 93’ Kft. 2015. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

7./ napirend 

Beszámoló a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Sánta József  

Az idősügyi tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Struba József  

A szövetkezet állami támogatásból jött létre és a kegyelmi időszak tavaly lejárt, 2015. január 

1-től már nincs állami támogatás, maguknak kell boldogulni.   

Megközelítőleg az országban a szövetkezetek 60%-a működésképtelenné vált, a mi 

szövetkezetünket az önkormányzat segíti. 

 

Tóth József  
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Érdekeltek a jó működésben, ezért figyelnek is a szövetkezetre, partneri együttműködésben 

működnek.  

 

Kapin Albert  

Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület által megszavazott likviditásra igénybe vett 

pénzösszeget a szövetkezett visszafizette.  

Ezúton is megköszöni a Képviselő-testület támogatását. 

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

88/2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet 2015. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Szünet  

 

 

8./ napirend 

Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet és elfogadásra 

javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet és 

elfogadásra javasolja.  

 

Tóth József  

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

aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

89/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen működő 

alapítványok 2016. évi önkormányzati támogatására vonatkozóan az alábbi 

határozatot hozta: 
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1.  A Képviselő-testület a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 55/2016. 

(III.16.) számú határozatában foglaltakat megerősíti és 2016. évi 

költségvetésben tervezett céltartalék terhére, az alapítványok részére 

nyújtandó önkormányzati támogatást az alábbiak szerint biztosítja: 

  

„Polgár Városért” Alapítvány    1.200 e Ft 

 POR LINGVO  Alapítvány       110 e Ft 

 Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány     190 e Ft 

 Összesen:                  1.500 e Ft 

 

     

Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: polgármester 

 

Tóth József  

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

szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (VI. 17.)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 

31/2014. (XII. 19.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága és Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és 

gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

 

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A támogatások odaítélése a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján 

történik.”  

 

 

 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Polgár, 2016. június 16.  
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  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester          jegyző   

 

 

 

9./ napirend 

Javaslat a 0140 sz. háziorvosi praxisra beérkezett pályázatok elbírálására 

 

Tóth József kiegészítése  

A Képviselő-testület döntése értelmében meghirdetésre került a praxis, melyre 2 pályázat 

érkezett, mind a kettő megfelel a feltételeknek. Elmondja, hogy a Pénzügyi és gazdasági 

bizottság ülésén részt vett mindkét pályázó.   

 

dr. Molnár Tibor  

A pályázati anyagához nem kíván kiegészítést tenni, annyit mondana el, hogy elkötelezett híve 

a mozgásnak, ezáltal megpróbál kevesebb gyógyszerrel és több testmozgással gyógyítani.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság dr. Molnár Tibor pályázatát javasolja elfogadásra. 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság dr. Molnár Tibor pályázatát javasolja elfogadásra. 

 

Kérdések, válaszok  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Megkérdezi, hogy családos-e , hol él és mi a további elképzelése, esetleg itt akar-e lakni?  

 

Molnár János 

Megkérdezi, hogy mi motiválta, hogy pályázzon?   

 

Vincze Attila 

Kérdezi, hogy mikor tudna kezdeni?  

 

dr. Molnár Tibor  

Elmondja, hogy Debrecenben lakik, 2 gyermeke van, a nagyobbik egyetemista, kisebbik 15 

éves hatosztályos gimnáziumba jár. Nem terveznek költözni, felesége szintén háziorvos.   

A motiváció kapcsán, régóta gondolkozott azon, hogy váltania kell, a munkaidejének 80%-át 

az üzemorvoslás vitte el.  Amikor Polgáron ellenőrzött, elgondolkodott rajta, hogy milyen jó 

ebben a közösségben dolgozni.  

Úgy gondolja, hogy augusztus 1-jével tudna munkába állni, de az engedélyek beszerzése még 

szükséges.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Molnár János 

Bízik benne, hogy jó döntést hoznak, mind a két pályázó magas szintű felkészültséggel 

rendelkezik. 
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Oláh József 

Ő is dr. Molnár Tibor pályázót támogatja.   

 

Vincze Attila 

Megkérdezte a praxisban lévő háziorvosok véleményét, és a többségük szintén dr. Molnár 

Tibort javasolta.  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a dr. Molnár Tibort pályázatát 

fogadják el, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

90/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

Polgár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 0140. sz. háziorvosi praxis betöltetlen álláshelyére 

beérkezett pályázatokat és az alábbi döntést hozta: 

 

1./  Polgár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilatkozza, hogy a területi ellátási kötelezettséggel 

működő 0140. sz. háziorvos körzet működtetésére dr. 

Molnár Tibor háziorvossal a feladatellátásra vonatkozó 

előszerződést megköti. 

 

2./  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a praxis engedély 

birtokában a feladatellátási szerződést megkösse.  

 

3./  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 

 

Határidő: 2016. június 30. és folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10./ napirend 

Javaslat a város egészségügyi alapellátási körzeteinek kialakításáról szóló rendelet 

felülvizsgálatára 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése  

Elmondja, hogy a megyei kormányhivatal munkatervi feladata, a helyi rendeletek 

felülvizsgálata, mely már indokolt is volt. Tájékoztatásul elmondja, hogy a körzetekhez tartozó 
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utcákat nem módosították, csak pontosítás volt, a lakosságszám változó, a szabad 

orvosválasztás miatt.  A véleményeztetés megtörtént.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Tóth József  

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

aki egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátási körzetek  kialakításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy megállapítja Polgár Város Önkormányzata (továbbiakban: 

önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, valamint 

védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2.§ 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást 

végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint iskola- és 

ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre.  

 

 

 

 

3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek 

3.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel négy 

háziorvosi körzet működik. A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását 

az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 



19 

 

(2)  Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel kettő 

gyermekorvosi körzet működik. A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek 

lehatárolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4. Fogorvosi körzetek 

4.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel kettő 

fogorvosi körzet működik. 

(2)  A fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását a 3. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

5. Védőnői ellátás körzetei, iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás körzete 

5.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel három 

védőnői körzet működik. 

 

(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek lehatárolását a 4. sz. melléklet  tartalmazza. 

 

6.§ 

(1)  Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet egy önálló iskolavédőnő közreműködésével 

működik. 

 

(2)  Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet által ellátott nevelési-oktatási intézmények 

jegyzékét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

6. Záró rendelkezések 

7. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 10/2004. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet. 

 

Polgár, 2016. június 16.  

 

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                  jegyző 

 

1. sz. melléklet 

Háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek 

 

0137. sz. Háziorvosi szolgálat 

Utca megnevezése:  
         Bajcsy Zs. utca 

Basa tanya 

Bogátköz tanya 

Epreskert 
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Erdei utca 

Fürészmajor 

Hajdú utca 

Halastó 

Kárpát utca 

Kenderföld tanya 

Kengyelköz tanya 

Kiss Ernő utca 

Királydombi tanya 

Lehel utca 

Meggyes tanya 

Mikes utca 

Morotvaköz 

Pincéshát 

Selypesköz tanya 

Szabolcs utca 

Tiszai úti tanya 

Toldi utca 

Újközpont  

Újtelep utca 

Úttörő utca 

Vörösmarty utca

 

 

0138. sz. Háziorvosi szolgálat 

Utca megnevezése:  Ady Endre utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Bacsó utca 

Balassa utca 

Bem utca 

Csokonai utca 

Dankó Pista utca 

Dante utca 

Gárdonyi utca 

Géza fejedelem 

utca 

Hajnal utca 

Kölcsey utca 

Kun utca 

Mikszáth utca 

Móra Ferenc utca 

Nagygyepi tanya 

Nagyváradi utca 

Rozmaring utca 

Rózsa utca 

Somogyi utca 

Szabadság utca 

Táncsics utca 

Velencei utca 

Veres Péter utca

 

 

0139. sz. Háziorvosi szolgálat 

Utca megnevezése:  Akácfa utca 

Aradi utca 

Bajza utca 

Barankovics tér 

Báthori utca 

Bercsényi utca 

Bocskai utca 

Csalogány utca 

Damjanich utca 

Dobó utca 

Dózsa György 

utca 

Erdő utca 

Fenyő utca 

Fürdő utca 

Gábor Áron utca 

Gorkij fasor 

Hévíz utca 

Honvéd utca 

Hősök utca 

Ibolya utca 

Iskola utca 

Kasziba tanya 

Kazinczy utca 

Kodály Zoltán 

utca 

Móricz Zsigmond 

utca 

Munkácsy utca 

Nyárfa utca 

Örötvény 

Pacsirta utca 

Rákóczi utca 

Széchenyi utca 

Szondi utca 

Taskó utca 

Tölgyfa utca 
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Vereckei utca Wesselényi utca 

 

 

0140. sz. Háziorvosi Szolgálat 

Utca megnevezése:  Alkotmány utca 

Benczúr Gyula 

utca 

Bessenyei utca 

Botond utca 

Csaba utca 

Deák Ferenc utca 

Deli Mátyás utca 

Gagarin utca 

Hunyadi utca 

Jókai utca 

Kassa utca 

Klapka utca 

Kolozsvári utca 

Kossuth utca 

Május 1. utca 

Maros utca 

Mátyás utca 

Petőfi utca 

Ságvári utca 

Szőlő utca 

Vak Bottyán utca 

Városkert utca 

Vas Gereben utca 

Vasvári utca 

Viola utca 

Virág utca 

Zólyom utca 

Zrínyi utca 

 

 

 

 

2. sz. melléklet 

Házi gyermekorvosi szolgálat közterületei 

 

5073. sz. Házi gyermekorvosi szolgálat 

 

Utca megnevezése: 

 

Ady Endre utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Bacsó utca 

Balassa utca 

Bem utca 

Csokonai utca 

Dankó Pista utca 

Dante utca 

Gárdonyi utca 

Géza fejedelem utca 

Hajnal utca 

Kölcsey utca 

Kun utca 

Mikszáth utca 

Móra Ferenc utca 

Nagygyepi tanya 

Nagyváradi utca 

Rozmaring utca 

Rózsa utca 

Somogyi utca 

Szabadság utca 

Táncsics utca 

Velencei utca 

Veres Péter utca 

Alkotmány utca 

Benczúr Gyula utca 

Bessenyei utca 

Botond utca 

Csaba utca 

Deák Ferenc utca 

Deli Mátyás utca 

Gagarin utca 

Hunyadi utca 

Jókai utca 

Kassa utca 

Klapka utca 

Kolozsvári utca 

Kossuth utca 

Május 1. utca 
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Maros utca 

Mátyás utca 

Petőfi utca 

Ságvári utca 

Szőlő utca 

Vak Bottyán utca 

Városkert utca 

Vas Gereben utca 

Vasvári utca 

Viola utca 

Virág utca 

Zólyom utca 

Zrínyi utca

 

5074. sz. Házi gyermekorvosi szolgálat 

 

Utca megnevezése: 

 

Akácfa utca 

Bajcsy Zs. utca 

Basa tanya 

Bogátköz tanya 

Epreskert 

Erdei utca 

Fürész-major 

Hajdú utca 

Halastó 

Kárpát utca 

Kenderföld tanya 

Kengyelköz tanya 

Kiss Ernő utca 

Lehel utca 

Meggyes tanya 

Mikes utca 

Morotvaköz 

Pincéshát tanya 

Selypesköz tanya 

Szabolcs utca 

Tiszai úti tanya 

Toldi utca 

Újközpont  

Újtelep utca 

Úttörő utca 

Vörösmarty utca 

Aradi utca 

Bajza utca 

Barankovics tér 

Báthori utca 

Bercsényi utca 

Bocskai utca 

Csalogány utca 

Damjanich utca 

Dobó utca 

Dózsa György utca 

Erdő utca 

Fenyő utca 

Fürdő utca 

Gábor Áron utca 

Gorkij fasor 

Hévíz utca 

Honvéd utca 

Hősök utca 

Ibolya utca 

Iskola utca 

Kasziba tanya 

Kazinczy utca 

Kodály Zoltán utca 

Móricz Zsigmond utca 

Munkácsy utca 

Nyárfa utca 

Örötvény 

Pacsirta utca 

Rákóczi utca 

Széchenyi utca 

Szondi utca 

Taskó utca 

Tölgyfa utca 

Vereckei utca 

Wesselényi utca 

 

3.sz. melléklet 

 

Fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek 

 

6174. sz. Fogorvosi szolgálat 
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Utca megnevezése: 

 

Akácfa utca 

Alkotmány utca 

Aradi utca 

Bajza utca 

Barankovics tér 

Báthori utca 

Benczúr utca 

Bercsényi utca 

Bessenyei utca 

Bocskai utca 

Botond utca 

Csaba utca 

Csalogány utca 

Damjanich utca 

Deák Ferenc utca 

Deli Mátyás utca 

Dobó utca 

Dózsa György utca 

Erdő utca 

Fenyő utca 

Fürdő utca 

Gábor Áron utca 

Gagarin utca 

Gorkij fasor 

Hévíz utca 

Honvéd utca 

Hősök utca 

Hunyadi utca 

Ibolya utca 

Iskola utca 

Jókai utca 

Kassa utca 

Klapka utca 

Kasziba tanya 

Kazinczy utca 

Kodály Zoltán utca 

Kolozsvári utca 

Kossuth utca 

Május 1. utca 

Maros utca 

Mátyás utca 

Móricz Zsigmond utca 

Munkácsy utca 

Nyárfa utca 

Örötvény 

Pacsirta utca 

Petőfi utca 

Rákóczi utca 

Ságvári utca 

Széchenyi utca 

Szondi utca 

Szőlő utca 

Taskó utca 

Tölgyfa utca 

Vak Bottyán utca 

Városkert utca 

Vas Gereben utca 

Vasvári utca 

Vereckei utca 

Wesselényi utca 

Viola utca 

Virág utca 

Zólyom utca 

Zrínyi utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6175. sz. Fogorvosi szolgálat 

 

Utca megnevezése: 

 

Ady Endre utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Bacsó utca 
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Balassa utca 

Bajcsy- Zs. utca 

Basa tanya 

Bem utca 

Bogátköz tanya 

Csokonai utca 

Dankó Pista utca 

Dante utca 

Epreskert 

Erdei utca 

Fürész-major 

Gárdonyi utca 

Géza fejedelem utca 

Hajdú utca 

Hajnal utca 

Halastó 

Kárpát utca 

Kenderföld tanya 

Kengyelköz tanya 

Kiss Ernő utca 

Királydombi tanya 

Kölcsey utca 

Kun utca 

Lehel utca 

Meggyes tanya 

Mikes utca 

Mikszáth utca 

Móra Ferenc utca 

Morotvaköz 

Nagygyepi 

Nagyváradi utca 

Pincéshát tanya 

Rozmaring utca 

Rózsa utca 

Somogyi utca 

Szabadság utca 

Selypesköz tanya 

Szabolcs utca 

Táncsics utca 

Tiszai úti tanya 

Toldi utca 

Újközpont 

Újtelep utca 

Úttörő utca 

Velencei utca 

Veres Péter utca 

Vörösmarty utca 

 

 

4. sz. melléklet 

Védőnői körzetek közterületei 

 

I. körzet 

 

Utca megnevezése: 

 

Ady Endre utca 

Alkotmány utca 

Arany János utca 

Benczúr utca 

Bessenyei utca 

Botond utca 

Csaba utca 

Dankó Pista utca 

Dante utca 

Deák Ferenc utca 

Deli Mátyás utca 

Fürész major 

Gagarin utca 

Géza Fejedelem utca 

Hajnal utca 

Hunyadi utca 

Jókai utca 

Kassa utca 

Kiss Ernő utca 

Kolozsvári utca 

Kossuth utca 

Maros utca 

Május 1. utca 

Mátyás utca 

Nagyváradi utca 

Petőfi utca 

Szőlő utca 

Városkert utca 

Viola utca 

Vak Bottyán utca 

Vasvári utca 

Vas Gereben utca 

Velencei utca 

Veres Péter utca 



25 

 

Virág utca 

Zólyom utca 

Bessenyei úti óvoda 3 csoportja 

 

 

II. körzet 

 

Akácfa utca 

Aradi utca 

Árpád utca 

Bajza utca 

Balassa utca 

Barankovics tér 

Báthory utca 

Bem utca 

Bercsényi utca 

Bocskai utca 

Csalogány utca 

Csokonai utca 

Damjanich utca 

Dobó utca 

Dózsa György utca 

Erdő utca 

Fenyő utca 

Fürdő utca 

Gábor Áron utca 

Gárdonyi Géza utca 

Gátőrház II. 

Gorkij fasor 

Hévíz utca 

Honvéd utca 

Ibolya utca 

Iskola utca 

Kazinczy utca 

Klapka utca 

Kölcsey utca 

Kodály utca 

Kun utca 

Móricz utca 

Mikszáth utca 

Munkácsy utca 

Nyárfa utca 

Pacsirta utca 

Rákóczi utca 

Rózsa utca 

Selypesköz 

Szabadság utca 

Széchenyi utca 

Szondi utca 

Táncsics utca 

Taskó utca 

Tiszai úti tanyák 

Tölgyfa utca 

Vereckei utca 

Wesselényi utca 

Zrínyi utca 

 

Bessenyei úti óvoda 3   

csoportja
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III. körzet 

 

Bacsó utca 

Bajcsy -Zs. utca 

Basa tanya 

Bogátköz tanya 

Erdei utca 

Hajdú utca 

Halastó 

Hizlalda 

Hősök útja 

Kárpát utca 

Kenderföld tanya 

Kengyelköz tanya 

Királydombi tanya 

Lehel utca 

Mikes utca 

Móra utca 

Rozmaring utca 

Ságvári utca 

Somogyi utca 

Szabolcs utca 

Toldi utca 

Újközpont  

Újtelep utca 

Úttörő utca 

Vasútállomás 

Vörösmarty utca 

 

Móra úti óvoda 

 

 

5. sz. melléklet 

 

Iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet  

 

 

Intézmény neve, címe:   

 
BSZC József Attila Gimnáziuma 
és Szakképző Iskolája 
4090 Polgár, Kiss Ernő u. 10. 
 

gimnáziumi, 
szakközépiskolai képzés:  
 
4090 Polgár 
Kiss Ernő u. 10. 

 

szakiskolai képzés:  
 
4090 Polgár, Barankovics tér 
2. 
4090 Polgár, Széchenyi u. 2.  

 

Polgári Vásárhelyi Általános 
Iskola 
4090 Polgár, Zólyom u. 14. 

alsó tagozat: 
 
4090 Polgár, Móricz u. 3-
5. 

felső tagozat: 
 
4090 Polgár, Zólyom u. 14. 

 

 

11./ napirend 

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy a helyi szociális támogatást szabályozó rendelet további lehetőségekkel bővülne. 

Egyik célcsoport a nyugdíjas lakosság, ezért azt javasolják, hogy nekik a lakókörnyezet 

rendbetételéhez próbáljanak segítséget nyújtani.  

A másik, a fiatal családokat érintő, hogy a Fonyódligeti üdülőben a le nem kötött helyeket lehetne 

igénybe venniük.  

Valamint a rendelet-tervezet 1.§ (2) bekezdése az alábbi módon módosulna, 75 évről 65 évre, tehát 

„A bizottság – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására – települési támogatást nyújt annak 

a 65 éven felüli egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.”  

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Elmondja, 

hogy végrehajtási rendelet is kell, amíg nincs meg, addig nem biztos hogy jó ha kihirdetésre kerül.  

 

Sánta József  

Az idősügyi tanács a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Tóth József  

A rendeletnek ez nem lehet problémája, az első igénybevétel, jogosultság érvényesüléséhez, azt 

gondolja, hogy a következő ülésig (július) ez elegendő, de az igényeket tudják fogadni.   

 

dr. Váliné Antal Mária  

Ha például július 1-jétől lép hatályba a rendelet, akkor a júliusi ülésre nem lesz idő elkészíteni, de 

ha az elfogadását követő napon, akkor 1 hónap áll rendelkezésre az ügymenetírás kidolgozására, 

így nem lesz késedelem.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József  

A tevékenységi körökhöz milyen szakembereket tudnak biztosítani?  

 

Tóth József  

Erre van igény az idősödő lakosok részéről. A szociális szövetkezet támogatási időszakában ezeket 

a szolgáltatásokat már folytatta, előnyös tarifával működött, sokan igénybe is vették. Amikor a 

támogatási időszak lejárt, a díjak magasabbak lettek volna és így csökkent az igénybevétel. Arra 

tesznek kísérletet, hogy akinek ilyen szükséglete fennáll, segítsék meg támogatással, hogy az 

effajta munkát legálisan tudják igénybe venni.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Struba József 

Kérdés majd, hogy a szolgáltatást igénybe vevőnek mennyire felel meg az elvégzett munka. 

 

Tóth József  

Az emberek ezt a konstrukciót jónak ítélik,  reméli, hogy olyan óradíjat  tud a szövetkezet  

megállapítani, ami megfelelő lesz mindenki számára.  

 

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

szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 

26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132 §. (4) bekezdés g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

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

(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint a 

Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„17. § 

(1) A bizottság – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására – települési támogatást nyújt 

annak a 65 éven felüli személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. 

(2) A bizottság – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására – települési támogatást nyújt 

annak a 65 éven felüli egyedülálló személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át. 

(3) A támogatás nyújtásának feltétele a szolgáltatóval kötött megállapodás megkötése. 

(4) A lakókörnyezet rendbentartására irányuló díjkedvezmény mértéke a mindenkori 

szolgáltatási díj 50 %-a, melyet a kérelmező havi 4 órában, legfeljebb évi 48 óra 

időtartamban vehet igénybe. 

(5) A bizottság jövedelemhatártól függetlenül díjkedvezményben részesíti azt a rászorult 

személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.” 

 

2. § 

 

A Rendelet III. Fejezete az alábbi 18. §-al egészül ki:  

„18. § 

(1) A bizottság szociális üdültetésre irányuló kedvezményt biztosíthat azon rászoruló 

kérelmezők részére, akiknek a háztartásában a család egy főre jutó jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át. 

(2) A bizottság a szociális üdültetésre irányuló kedvezményt azon családok számára 

biztosíthatja, akik ezt a Polgár város Önkormányzatának tulajdonában lévő Fonyódligeti 

Üdülőben veszik igénybe. 

(3) A szociális üdültetési kedvezmény mértéke a mindenkori térítési díj 50 %-a.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 19. § (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti.  
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4. § 

 

A Rendelet 22. §-a hatályát veszti.  

 

5. § 

A Rendelet 18. §-a 19. §-ra, a 19. §-a 20. §-ra, a 20. §-a 21. §-ra, a 21. §-a 22. §-ra változik.  

 

6.§ 

 

A Rendelet kihirdetését követőn napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2016. június 16.  

 

 

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester                 jegyző 

 

 

 

12./ napirend 

Javaslat a települési értéktár SzMSz-ének módosítására 

 

Ferenczné Fajta Mária kiegészítése  

Az értéktár bizottság május 26-án tartotta alakuló ülését, ahol megtárgyalta a feladatait. A 

Polgártárs júliusi számában meg fog jelenni egy tájékoztató a javaslattétellel kapcsolatosan.   

 

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, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

91/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a    magyar 

nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló  114/2013. (IV.16.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt jogosultsága alapján, 

megtárgyalta a  „Javaslat a települési értéktár SZMSZ -ének 

módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta : 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgári Települési Értéktár Bizottság  Szervezeti és 
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Működési Szabályzatát az 1. sz. mellékletben foglaltak 

alapján  elfogadja. 

 

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

a bizottság elnökét  tájékoztassa. 

  

     Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

13./ napirend 

Javaslat a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására 

 

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, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

92/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetet 

elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2016. június 30. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

14./ napirend 

Javaslat Polgár Város Helyi Építési Szabályzatával kapcsolatos észrevételek 

megtárgyalására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése  

A Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának levele alapján kellett tájékoztatást adni.  

A képviselő-testület a 31/2015.(III.06.) sz. határozatával döntött a felülvizsgálatról, a 

szerződéskötés is megtörtént. A megyei kormányhivatal intézkedési terve alapján 2017. november 

30-ig tudják is teljesíteni.   
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Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Molnár János alpolgármester távozott a teremből.  

 

Tóth József  

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

egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg.  

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

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

93/2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Polgár város Helyi 

Építési Szabályzatával kapcsolatos észrevételeket és az alábbi 

döntést hozza: 

 

1) A HÉSZ módosítását nem tervezi 2016. december 31-ig. A 

Képviselő-testület új HÉSZ-t kíván alkotni 2017. november 30-i 

elkészítési határidővel. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület 

döntését a Kormányhivatal részére továbbítsa. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  

 

 

 

15./ napirend 

Javaslat a 4090 Polgár, Lehel u. 76. sz. alatti, 3219 hrsz-ú kivett beépített terület 

értékesítésére 

 

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, az kézfeltartással szavazza meg.  

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

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

94/2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a 4090 Polgár, Lehel u. 76. szám alatti, 3219 hrsz-ú kivett 

beépített terület értékesítésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 
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1./ A Képviselő-testület a 4090 Polgár, Lehel u. 76. szám alatt 

található 3219 hrsz-on nyilvántartott 701 m2 alapterületű, 

kivett beépített területet értékesíti Tóth Csaba 2800 

Tatabánya, Mártírok u. 24. alatti lakos részére, 106.830,- Ft 

vételáron. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

16./ napirend 

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében 

támogatásban részesült műfüves pálya megépítésére 

 

Tóth József kiegészítése  

A pályázatot 1,5 éve dolgozták  ki és nyújtották be, az MLSZ által finanszírozott TAO forrás 

igénybevételével pálya létrehozására, 70-30% konstrukcióval. A pályázat első körben forráshiány 

miatt tartaléklistára került, második körben pedig támogatásban részesültek.  

Az a körülmény, hogy az általános iskola nem lesz az önkormányzat üzemelési jogkörében jelentős 

dilemmát okozott, hogy így miképp járjanak el. Ha most nem teszik lehetővé, vélhetően a 

közeljövőben nem lesz ilyen lehetőség, ezért az álláspontjuk, hogy a sajáterőt vállalják.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Struba József 

Ha megépül a pálya, és példaképp, ha a Városgondnokság dolgozói igénybe akarják venni, akkor 

a hajdúböszörményi KLIK-től kell rá engedélyt kérni?  

 

Német Máté 

Az MLSZ tulajdona a pálya 5 évig, ő rendelkezhet felette.  

 

Vincze Attila 

Ha a MLSZ igény tart a pályára, akkor a tankerületi központnak is engedélyt kell kérni a 

használathoz. 

 

Struba József 

Ő támogatja a megépítését.  

 

dr. Faragóné Béres Edit 

Kéri, hogy támogassák a pálya megépülését, mert valóban rossz állapotban van a jelenlegi 

környezet.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  
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Tóth József  

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

szavazza meg.  

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

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

95/2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

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

Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében támogatásban részesült műfüves 

pálya megépítésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség 

országos pályaépítő programjának keretén belül meg kívánja valósítani a 20x40-es 

műfüves labdarúgó pálya építését. 

 

2.) A Képviselő-testület a labdarúgópálya létesítéséhez szükséges önrészt bruttó 7.794.951.- 

Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület a 2. pontban foglaltak szerinti saját forrás összegét az Önkormányzat 

oktatási intézményi működtetői feladatának megszűnését követően követelésként 

érvényesíti a jogszabály szerinti működtetői feladatot ellátó új szervezet felé. 

 

4.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 

Önkormányzatot, mint az oktatási intézmény működtetőjét terheli.  

 

5.) A Képviselő-testület az Önkormányzat működtetői feladat ellátási kötelezettsége 

időtartamára vállalja a 4. pontban foglalt költségek finanszírozását. 

 

6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2016. június 20. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

17./ napirend 

Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról 

 

Tóth József kiegészítése  

Kiegészítésként elmondja, hogy június 8. és 16. között történt eseményekről a polgármesteri 

jelentés során beszámolt. 

 

Molnár János alpolgármester visszaérkezett.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

 

 

Struba József  
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A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja és 

hatáskörébe tartozóan a jutalmazás összegére vonatkozóan az alábbi határozati pontot javasolja: 

A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében a Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottság részére biztosított feladatkörében tett javaslata alapján, Tóth József polgármestert, a 

2016. év első félévében végzett munkájának értékelése alapján, bruttó 747.000 Ft összegű 

jutalomban részesíti, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre 

áll. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József 

Az elmúlt félév során az önkormányzat részéről beadott pályázatok kapcsán kérdezi, hogy 

polgármester úrnak volt-e lehetősége országgyűlési képviselőkkel egyeztetni, misztériumoknál 

érdeklődni, hogy van-e esély a pozitív elbírálásra?  

 

dr. Hatvani Zsolt 

Kérdezi, hogy a polgármester munkaideje megvan-e határozva?   

 

Tóth József 

Jó lenne a kötöttebb munkaidő, de nincs, reggeltől estig, és hétvégén bármikor rendelkezésre kell 

állni. Mind az önkormányzatokkal, mind az országgyűlési képviselővel voltak közös 

rendezvények, ahol próbáltak erősíteni, akár Tiszaújvárossal a kerékpárút kapcsán. 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

dr. Hatvan Zsolt 

Ingyen munkát senkitől nem lehet elvárni illetve ennyi munkát végezni 8 órában, a munka csak 

fokozódik ezt honorálni kell, a jutalmazással egyetért.   

 

Vincze Attila 

Ő is egyetért, azzal a kikötéssel, hogy szeretné, ha külön szavaztatná meg a határozat 2 pontját.  

 

Tóth József  

Érintettsége okán nem kíván részt venni a döntéshozatalban. 

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság által 

hozott határozati ponttal, az kézfeltartással szavazza meg.  

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

nélkül elfogadta.  

 

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

szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

 

 

 

96/2016.(VI.16.) sz. határozat 
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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról” 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a 

polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatót. 

 

2./ A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság részére biztosított 

feladatkörében tett javaslata alapján, Tóth József 

polgármestert, a 2016. év első félévében végzett munkájának 

értékelése alapján, bruttó 747.000 Ft összegű jutalomban 

részesíti, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll.  

     

Határidő: azonnal 

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  

 

 

 

18./ napirend  

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2016. évi 

igénylésére 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy a korábbi években is részt vettek, viszont akkor szeptember 15-ei volt a határidő, 

most előrébb hozták, ezáltal készült most az előterjesztés, javasolja, hogy hozzanak döntést, hogy 

a pályázaton részt kívannak venni.  

 

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

egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

97/2016.(VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a  települési önkormányzatik rendkívüli szociális támogatásának 

2016. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 1. pontja alapján 

támogatási igényt nyújt be az „Önkormányzatok rendkívüli 
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támogatása” keretében szociális támogatás igénylésére a 

2016. évi kifizetésekhez.  

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

pályázatt6al kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

19./napirend 

Különfélék 

 

Oláh József 

A bevándorlással kapcsolatban kérdezi, hogy a város milyen szinten kezeli a helyzetet? Illetve mi 

a véleménye, szándéka a polgármesternek a közeljövőben?  

 

Tóth József  

Ezügyben az ország népszavazást fog tartani, ott mindenki kifejtheti szavazatával véleményét.  

 

Struba József  

Két hónappal ezelőtt már elővezették ezt a témát, mindenkinek meg lesz a lehetősége a 

népszavazáson, ahol úgy dönt, ahogy akar. 

 

 

 

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

testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

          Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

                     polgármester        címzetes főjegyző 


