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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: 310-17/2016. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2016. november 17-én 16.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén. 

 

Napirendi pontok:  

 

1./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának jóváhagyására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

2./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

3./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

4./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb 

vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

5./ Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvezetői pályázat 

véleményezésére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./ Javaslat szociális bérlakások értékesítésére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat a közszféra önkormányzati forrásból finanszírozható egyszeri jövedelem-

kompenzációjára 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

9./  Javaslat a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének a 

megtárgyalására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

11./ Javaslat a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

felújítása témában kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

mely készült 2016. november 17-én 16.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén. 

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Molnár János alpolgármester 

    dr. Hatvani Zsolt 

    dr. Faragóné Béres Edit  

    Béke László  

Czaga János 

Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

 

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

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

intézményvezetők, Szalontai Sándor az Idősügyi Tanács részéről, Bene Lászlóné, Csőke Vivien 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Molnár János alpolgármester  

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

hogy az ülésen 7 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja. Elmondja, hogy később érkezik Béke László és Tóth József polgármester.  

 

A napirendi pontok tárgyalási sorrendjére tesz javaslatot, kéri, hogy a 3. napirendi pontot 

tárgyalják 1. helyen, azt követően a sorrend változatlan. Valamint új napirendi pont tárgyalását 

javasolja, mely a „Javaslat a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

felújítása témában kiírt pályázat benyújtására”. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat?  

 

Molnár János  

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

kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt köszönti Hajdú Anikó erőemelőt, akit versenyeken elért 

eredményeiért elismerő oklevéllel díjaz és sok sikert kíván a további munkájához.  

 

 

1./ napirend  

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának jóváhagyására 

 

Icsu Ferencné 

Elmondja, hogy a Pedagógiai Program az az alapdokumentum, ami szerint a szakmai munka, a 

nevelés folyik. Az országos alapprogramra építve készítették el, a program kidolgozásában részt 

vett. A köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdése szerint nem kötelező a képviselő-testület elé 

tárni, de fontos részükre, hogy tájékoztatást kapjon a fenntartó, hogy mi szerint végzik a 

munkájukat. Az új programba a műhelyeket beépítették, a nevelő-testület is elfogadta. 
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Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József  

A melléklet 85. oldalán, a kapcsolat a szülőkkel részben olvasható, hogy „A nevelés feltételeinek 

alakítása a család, az intézmény, a mikro-makrokörnyezet együttes feladata. A roma gyerekek 

körében a család feltétel teremtő szerepével nem minden esetben számolhatunk.” Kérdezi, hogy 

miben nyilvánul ez meg?  

86. oldal, helyzetelemzés „Az intézmény populációját tekintve roma és nem roma származású 

gyermekekből áll. Az óvodában nevelődő gyermekek 38-44 %-a tartozik a cigány nemzetiség 

körébe.”  Kérdezi, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat milyen rendezvényekre kap 

meghívást? 

 

Icsu Ferencné  

Az integrációs pedagógiai program részletesen megjelöli a hátrányos helyzetű és a lemaradt 

nevelésű gyermekek számára a fejlesztést. A kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzattal 

megpróbálják szorosabbra fűzni, a nevelési értekezletekre rendszerint meghívásra kerülnek, de 

nem gyakran találkoznak, nem együttműködő a kapcsolat.    

 

Oláh József  

Megkérdezné a nemzetiségi önkormányzat elnökét, mit szól az intézményvezető által 

elmondottakhoz, hogy hiányos a kapcsolattartás, hogyan értékeli ezt?  

 

Szitai István  

Véleménye szerint is hiányos, de nem csak az ő hibájukból. Az együttműködési megállapodást 

megkötötték, ettől nincs több kapcsolatuk. Többször közölte az intézményvezetővel, ha 

probléma van vagy segítség kell szóljon neki. Nem tudja mikor kapott utoljára meghívót, illetve 

nem is tudja pontosan a roma gyermekek létszámát az óvodában.  

 

Icsu Ferencné  

Ezen a téren lesz akkor feladat, címet fognak pontosítani, mert meghívót rendszeresen küldenek 

az egyes rendezvényekre.   

 

Struba József  

Kérdezi, hogy többletköltség miatt szükséges a napirendi pont megtárgyalása?  

 

Icsu Ferencné 

Többletköltség most nincs, a programot tájékoztatás céljából hozta a képviselő-testület elé.  

 

Struba József  

Az előterjesztésben két dolog szerepel, többletköltség és többletkötelezettség.   

 

Icsu Ferencné  

Az elírás, többletkötelezettség.   

 

Megérkezett Béke László képviselő. 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  
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Oláh József  

A pedagógiai program nagy terjedelmű, tartalmas, szakmailag mindenre kiterjed. A 

kivitelezéshez sok sikert kíván.  

 

Megérkezett az ülésre Tóth József polgármester. 

 

Struba József  

A tegnapi bizottsági ülésen sok minden elhangzott és meggyőződése, hogy érdemes a képviselő-

testület elé hozni a pedagógiai programot. Vannak olyan feladatok, ami többletköltséget jelent, 

mert csak a normatívából nem biztos, hogy teljesülni tud. 

Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy vannak olyan problémák, amelyek megoldására segítségre 

van szükség, például a kapu problémája. Illetve számtalan dolog van, amit az önkormányzatnak 

kell megoldani, ha kéri az intézményvezető.  

 

Molnár János  

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. A szavazásban 8 fő vett részt, Tóth József polgármester nem vett 

részt a szavazásban.      

 

136/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „ 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának 

jóváhagyására”  vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

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

intézmény „Természetesen, tevékenyen, Természetközeli, a 

családokkal együttműködő Pedagógiai Programját elfogadja, 

alkalmazásához egyetértő támogatását adja.   

  

2./ A Képviselő-testület felhívja a köznevelési intézmény vezetője 

figyelmét, amennyiben a jövőben a program megvalósítása a 

fenntartóra többletköltséget jelent, egyetértés céljából a pedagógiai 

program újra tárgyalása szükséges. 

 

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

döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

 

       Határidő:  2016. november 17. 

      Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

2./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése  

Az írásos anyag lezártát követően, október 28-án a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat 

kihelyezett ülésén vett részt, ahol megtárgyalták a mezőgazdaság megyei helyzetét és a 

közúthálózat állapotát. Tájékoztatja a testületet, hogy felhívta a figyelmet a mezőgazdasági 
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területek kevésbé összehangolt vízgazdálkodási helyzetére. Átrendeződött a feladatellátás, a 

feladatok átkerültek a vízügyi hatósághoz, a víztársulatok megszűnése megkezdődött. A 

Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat felszámolása lassan zajlik.  

A megyei közúthálózat kapcsán 3 dologra hívta fel a figyelmet, a Tisza menti települések 

közlekedési kapcsolódása, az Egyek és Polgár közötti utak állapota kritikus, főleg a Folyás- 

Újszentmargita közötti szakasz, valamint a Hajdúnánás - Balmazújváros közötti útszakasz is 

fejlesztésre szorul. 

Polgár és más önkormányzatok problémája is a településen belüli utak állapota, amelyek saját 

forrásból nem tarthatók, kormányzati forrásbiztosítást vetett fel.  

November 15-én a TVK nyugdíjas klub évzáró rendezvényén vett részt, tájékoztatta a 

résztvevőket a város aktuális ügyeiről.  

November 16-án Budapesten a Monitoring bizottság ülésen vett részt, a TOP pályázatok 

kapcsán, ebben érintettek is, a pályázatokkal kapcsolatban idén nem lesz döntés, mert nem tudják 

feldolgozni. 

Ami miatt a mai ülés később került megtartásra, a Belügyminisztérium által meghirdetett 

Legjobb önkormányzati gyakorlatok pályázat, amelyen ez évben résztvevők voltak, „Segítő 

polgári kezek” címmel készítették el a pályázatukat.  Tartalma az önkormányzat és a vele 

együttműködő szociális szövetkezet, a lakosság és az idős emberek segítése, tűzifaprogram és a 

lakókörnyezet rendbetételére létrejött önkormányzati modell. Ezt a pályázatot a zsűri több 

lépcsőben értékelte, első körben helyszíni vizsgálat volt, ezt követően a legjobb 5 pályázat 

meghívást kapott a Belügyminisztériumba a döntőbe, ahol prezentációt kellett bemutatni, és a 

zsűri ma hozta meg a végleges döntést. Ezen vettek részt a mai napon. Végeredményként a zsűri 

2. helyben részesítette őket, mellyel 3 M Ft díjazás jár, amelyet a programra kell felhasználni. 

Megköszöni mindenkinek, aki a folyamatban részt vett.  

 

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

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság 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 ülésen tárgyalta a települési támogatásokat, 32 

fő részére összesen 343 e Ft összegben hoztak döntést, 1 fő részére állapítottak meg 25 e Ft 

összegben temetési támogatást, 1 fő elutasításra került, 2 fő részére bérlettámogatást ítéltek meg, 

1 fő részére szociális étkezési hozzájárulást, 8 fő részére lakókörnyezet rendbetételére 

vonatkozóan hoztak döntést, 3 fő részére támogatták a szennyvízbekötést 121 e Ft összegben, 

illetve tűzifa támogatást állapítottak meg  209 fő részére, 1 fő elutasításra került.   

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József 

November 4-én a Móricz úti általános iskola udvarán megépült műfüves pálya műszaki átadása 

megtörtént. Kérdezi, hogy a használatbavételre mennyit kell várni? 

Folyás településen mintagazdaság átadó ünnepség volt. Erről kérne információt.   

Megtörtént a játszótér elkerítése, milyen formában vehetik igénybe a gyerekek? 

 

Tóth József  

November 4-én megtörtént a műfüves pálya műszaki átadása, használatba lehet venni. Ami miatt 

még korlátozott, az épület és a pálya közötti udvar állapota, amelyen most még mostoha 

körülmények vannak. Szükséges annak a területnek a rendbetétele, térkövezése. Az egyeztetés 
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megtörtént Tóth Lajos tankerületi igazgatóval, aki arra tett ígéretet, hogy megcsinálják. 

December 15-én lesz a következő képviselő-testületi ülésen melyen tárgyalják a megállapodást. 

Folyás településen egy önkormányzati ingatlanon készítettek mintagazdaságot, ahol 

tésztakészítéssel fognak foglalkozni, illetve sertés és baromfinevelés folyik majd. 

A játszótér kapcsán elmondható, hogy a munkálatokat a Városgondnokság végzi, amelyben azt a 

koncepciót valósítják meg hogy a terület felosztásra kerül, lesz egy gyermekjátszótér, a 

gimnázium előtti terület a nagyobb korosztályé, ahol fitnesz parkot akarnak létrehozni, pályázat 

által.    

 

Vélemény, javaslat  

 

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. A szavazásban 9 fő vett részt. 

  

137/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt 

határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri 

jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

3./ napirend  

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciójára 

 

Tóth József kiegészítése 

A költségvetési koncepció elkészítése az önkormányzat számára nem kötelező feladat, mégis 

megteszik. Szerinte fontos szerepe van az anyag elkészültének, mert segíti a költségvetési 

rendelet megalkotását. Az elmúlt évek során látszik, hogy átrendeződtek a feladatok, a 

foglalkoztatás segítése, közfoglalkoztatás szervezése, itt többszáz ember foglakoztatásáról van 

szó, érdekük, hogy minél hatékonyabban és társadalmi elfogadottsággal működtessék, erre 

irányulnak a költségvetési koncepcióban szereplő szándékok. 

A kötelezően ellátandó feladatok ellátásában nincs választási lehetőség. Ezekre saját forrást is 

biztosítani kell, tartalékképzés szükséges. A határozati javaslat 37 pontja ezt foglalja össze.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Szalontai Sándor  

Az idősügyi tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  
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Vincze Attila  

Egész jól el lett készítve az anyag, gratulál hozzá, a pontok jól összefoglalják az elveket.  

 

Oláh József  

A bizottsági ülésen megkapta a kérdéseire a válaszokat, illetve, hogy jogszabály nem kötelezi az 

önkormányzatot, de jó szokásnak tartja, mert mindenkinek ad egy támpontot a költségvetés 

készítéséhez.   

 

Struba József  

Egyetért a pénzügyi bizottság elnökének véleményével, szerinte is jó a koncepció.  

Kormányprogramot hajtanak végre mikor a közfoglalkoztatással foglalkoznak és Polgáron igen 

jelentős és jó hozzáállással végzik. Véleménye, hogy csak olyat szabad csinálni, amivel el is 

bírnak. A kulturprogramok kapcsán örül annak, hogy a hagyományos programok mindig 

betervezésre kerülnek, sőt újakra is szükség van.  

 

Tóth József  

Jóleső az elismerés, az előkészítő stábot illeti. Az eredeti költségvetés 1,5 milliárd Ft-ra 

tervezhető, ebbe beépülnek még az adóbevételek. A közfoglalkoztatás kapcsán van egy 

kormányzati szándék, amely az érintetti kört szűkíti, mely szerint 25 év alattiakat nem lehetne 

foglalkoztatni. Annyi munkaerő kell, amelynek értelmes cselekvést, munkát tudnak szervezni. A 

legnagyobb probléma, hogy sokan nem veszik komolyan, így nagy a fluktuáció. A következő 

évben ezt át kell gondolni.  

 

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. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

138/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza 

meg:   

 

1. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az 

önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező 

feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a 

feladatfinanszírozásra.  

 

2. A 2017. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények 

kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok 

finanszírozása csak saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére 

lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására.  

 

3. A helyi adóbevételek mértéke nem változik, új adónem bevezetésére nem kerül sor, a 

tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális 

tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára 

van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése, nagyobb 

figyelmet kell fordítani a földtulajdonosokra, a mezőgazdasági vállalkozásokra és az 

őstermelőkre.  
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4. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, 

tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását 

figyelemmel kell kísérni.  

 

5. A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a pályázati lehetőségek 

további feltárásához, valamint a pályázatok előkészítéséhez forrás szükséges. A 

fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2017. évi költségvetésben meg kell 

tervezni.   

 

6. A fejlesztési kiadások tekintetében a 2016. évről áthúzódó, folyamatban lévő, 

kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult 

célokra is.  

 

7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve 

hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási 

célú bevételek növelésére.  

 

8. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek 

kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a 

hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.  

 

9. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, de a megvalósításhoz szükséges 

személyi és dologi kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, 

hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.  

 

10. Az évről-évre egyre szélesebb tevékenységi kört jelentő közfoglalkoztatási 

startmunkaprogramok miatt a szakmai, pénzügyi és adminisztrációs területen szükséges a 

humánerőforrás további megerősítése.   

 

11. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2017. évi tervezése 

során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének változását.  

 

12. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően azokat 

a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek 

rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.  

 

13. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi 

támogatási formákat (temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, 

gyógyszertámogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás támogatása, 

iskolába járás költségeihez hozzájárulás, szociális tüzelőanyag támogatás, lakhatási 

támogatás, hulladékszállítási díjkedvezmény, szennyvízközmű bekötési támogatás) 

melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és rászoruló családok. A 2016. évben 

bevezetett új szociális támogatási formát, a lakókörnyezet rendben tartását tovább kell 

folytatni. 

 

14. A 2017. évi költségvetési rendeletben az első lakáshoz jutók támogatására – a CSOK + 

Polgár program -   20.000 e Ft + 20.000 e Ft összeg elkülönítése szükséges.  

 

15. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2017. évi előirányzat 

tervezésénél figyelembe kell venni az év közben visszautalt támogatásokat is. 
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16. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend 

erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati 

rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani. 

 

17. A városi rendezvényterv 2017. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

javaslata alapján tervezhető. 

 

18. Az általános tartalék összege legalább a 2016. évi eredeti előirányzat legyen. 

 

19. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalék 2017. évi előirányzata legalább az 

előző évivel azonos összegben kerüljön meghatározásra.   

 

20.  A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2017. évi előirányzata 

legalább a 2016. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.  

 

21. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék összege legalább a 

2016. évi eredeti előirányzattal megegyező legyen. 

 

22. A talajterhelési díjból, a parkolóhely megváltásából, az építésügyi bírságból, az ivóvíz-

hálózat fejlesztésére elkülönített, illetve a vízterhelési díjból származó bevételekből 

képzett tartalékot a felhasználásig áthúzódó céltartalék előirányzatként kell nyilvántartani 

és tervezni.  

 

23. Az önkormányzati utak állapota komplex megoldást igényel, a felújításra, karbantartásra 

a feladatfinanszírozás összege nem elegendő, az uniós pályázati forrásokat folyamatosan 

kutatni kell, pályázati forrás hiányában a költségvetésben útfelújítási céltartalék 

elkülönítése indokolt legalább 20.000 e Ft összeg erejéig.  

 

24. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet társadalmi tevékenysége, annak értékteremtő 

és foglalkoztatást segítő célkitűzése 2017. évben is kiemelt jelentőségű támogatandó 

feladat.  

 

25. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése 

kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket 

a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.  

 

26. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A 

megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a 

megváltozott finanszírozási körülményekre.   

 

27. A foglalkoztatás bővítése érdekében minden költségvetési szervnek az alapító okiratában 

meghatározott feladatai humán erőforrás szükségletének kiegészítésére a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása nyújtotta lehetőséget ki kell használni a 

rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében. 

 

28. A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatok részére a 

feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt keletkezett 

többletköltségekre, amennyiben a település saját bevételeiből nem tudja biztosítani ezek 

fedezetét. A támogatási feltétel fennállása esetén a pályázat benyújtása szükséges a 

központi forrás igénylésére. 
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29. A nevelési-oktatási intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz szükséges 

fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés 

feladatfinanszírozásból kell biztosítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a nevelési-

oktatási intézmény nyári karbantartásánál arra, hogy a feladatfinanszírozás ne 

csökkenjen. 

 

30. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati 

törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell 

alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.  

  

31. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell 

tervezni kiadásként a közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, bevételként az 

igényelhető pályázati támogatást.  

 

32. Az önkormányzat intézményeinél – kivéve a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

munkavállalóit - a meleg-étkeztetés támogatására a 2016. évi szinten - azaz legfeljebb 10 

hónapra vonatkozóan, havonként 20 napra kiterjedően, 400 Ft/nap összegben - kerülhet 

sor, a juttatást érintő adózási és járulékfizetési szabályok változatlansága mellett. Az 

intézményeknél a dolgozói nyilatkozatok alapján kell tervezni ezen előirányzatot és a 

felhasználással negyedévente elszámolni szükséges.  

 

33. A Polgári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében meg kell vizsgálni azt a 

lehetőséget, hogy az alapilletmény legfeljebb 50 %-ának összegével kiegészítve személyi 

illetmény megállapítható-e, és ennek forrását a költségvetésben biztosítani kell.  

 

34. A fizetési számlához kapcsolódóan a munkavállalónak adható bankszámla-hozzájárulás 

mértéke bruttó 1.000,-Ft/hó/fő, melyet minden intézmény a 2017. évi költségvetésben 

megtervez.  

 

35. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell 

tervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.  

 

36. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése 

érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű 

munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva 

megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek.  A több intézményt érintő szolgáltatások 

esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges. 

 

37. A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséhez szükséges forrást az 

állami hozzájárulás és a pályázati úton elnyerhető feladatalapú támogatás biztosítja. 

Polgár Város Önkormányzata a helyiséghasználathoz kapcsolódó költségek – 

jogszabályban meghatározott mértékű - fedezetéhez, valamint a gazdálkodási és 

adminisztratív feladatok ellátásához szükséges humán erőforrás biztosításával 2017. 

évben is hozzájárul a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez.  

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:   Tóth József polgármester 
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4./ napirend 

Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

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. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

139/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatói (magasabb vezető)  beosztás ellátására  vonatkozó 

pályázat kiírására” készített előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

magasabb vezetői beosztás ellátására, a határozat-tervezet 1. sz. 

Mellékletben foglalt pályázati felhívás alapján. 

  

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

pályázati felhívás megjelentetéséről: 

- a Személyügyi Központ internetes  

oldalán      2016. november   18-ig 

- Polgár Város  honlapján  2016. november   18-ig 

- a PolgárTárs helyi lapban      2016. december   10- ig 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

                  Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

1. sz. Melléklet 

 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgató (magasabb vezető) beosztás 

ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:     Teljes munkaidő  

Munkakör megnevezése: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros, 

informatikus könyvtáros 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 

2017. február 1-től – 2022. január 31-ig szól.  
A munkavégzés helye:      Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.  

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai 

munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 

Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 
- Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint. 

- A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú 

közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett 

legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú 

végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi 

képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat. 

- A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető.  

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és 

munkakörei napra pontos adataival. 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését 
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igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 

két éven belül a tanfolyamot elvégzi,  

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,  

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a 

büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott 

véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez, 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja, 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-

testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.  

-  

A pályázat benyújtásának határideje:       2016. december 21. 

A pályázattal kapcsolatosan további információt Tóth József polgármester nyújt, a   06-52/573-

511-es telefonszámon.  

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak Polgár Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő 

megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni az       „ 

Igazgatói pályázat” szöveget, továbbá a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

8209/2016. 

- Elektronikusan a:   j.toth@polgar.hu   e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója  által létrehozott, a betöltendő munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd az önkormányzat 

szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.  

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. január 19. 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Polgár Város honlapja (www.polgar.hu):  2016. november 18. 

PolgárTárs helyi havilap:     2016. december 10.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2016. november 18. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgar.hu honlapon szerezhet.  

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

  

http://www.polgar.hu/
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5./ napirend 

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

 

Tóth Árpádné kiegészítése 

Megköszöni, hogy megújult környezetben folytathatják a munkájukat, a Dózsa György úti épület 

felújítása által.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Sánta József 

Az idősügyi tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Szitai István  

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József  

A 7.3 pont Bentlakásos – Idősek Otthona – lehetőség biztosítás az idős lakosság részére. Úgy 

tudja, hogy jelenleg nincs támogatás az építésére, viszont erről már a korábbi években is 

beszéltek.  

31. oldal, „Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a társadalmi elvárásoknak 

megfelelően beilleszkednek.” Kérdezi, hogy látnak-e esélyt a beilleszkedésre, ha igen, mennyi 

időn belül? Milyen formában lehet segíteni az életkörülményeket?  

„Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében az atipikus foglalkoztatási formák bevezetését.” 

Kérdezi, hogy mit értenek ezalatt?  

 

dr. Hatvani Zsolt távozott az ülésről.  

 

Tóth Árpádné  

Deme Dóra szociálpolitikus készítette az anyagot, ő tudná megmondani mit ért az atipikus 

foglakoztatás alatt, ő nem tud választ adni a kérdésre.  

 

Andorkó Mihályné  

Az elmúlt két évben az önkormányzat sokat tett azért, hogy a romák beilleszkedjenek, 90 %-uk 

részt vesz a közfoglakoztatási programokban. A mélyszegénységben élők életkörülményeit 

próbálják javítani.  

Az atipikus foglalkoztatási forma a nők esetében, nem a megszokott napi 8 órás tevékenység, 

hanem rugalmasabb foglalkoztatás, távmunka, de ezen a térségen még nincs eléggé elterjedve.  

 

Szitai István  

A roma nemzetiségi önkormányzatot mindig kihagyják az ilyen tanulmányok elkészítéséből, ezt 

hiányolja.  

 

Tóth József  

A bentlakásos, szociális otthon kapcsán volt mikor kedvezőbb volt a kormányzati akarat. Ahol 

ilyen intézmények vannak, ott a finanszírozás csökkent, volt, ahol megvalósult, de azoknak a 

korszerűsítésére újabb források nem állnak rendelkezésre. Inkább az otthonközeli ellátását 

támogatja a kormány.  

Ami a város problémája, az az igény, ami a polgári idős emberek részéről megfogalmazódik, 

hogy az egyedül maradt, alacsony nyugdíjú, rászorulók részére hozzanak létre intézményt. 
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Ennek problémája, hogy jelenleg nincs ilyenre pályázati lehetőség, és ha lenne is, ha nem piaci 

alapú a működtetés, akkor az önkormányzatnak kell helytállni a hiányzó forrásokért.   

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Azt hiányolja, hogy azoknál a pontoknál, ami a roma nemzetiséget érinti az anyag készítője 

miért nem kérte meg a városban működő nemzetiségi önkormányzat véleményét és annak 

ismeretében készítette volna el az anyagot.  

 

Tóth József  

Ez az anyag 2014-ben készült el, és annak idején az önkormányzat és a roma nemzetiségi 

önkormányzat is megtárgyalta. Most a feladat egy felülvizsgálat, mely a roma önkormányzat 

ülésén is véleményezésre került. Polgár lakossága 8100 fő, ebből a legutóbbi népszámlálási 

adatok alapján 520 fő vallotta magát romának, 290 fő jelezte, hogy képviselőt akar választani. A 

nemzetiségi önkormányzatnak akkora a legimitációja, ahány fő a lakosságból szavazatával 

mögöttük áll.  

 

Molnár János  

Ez a koncepció szociális kérdés, nem roma kérdés, hisz nem csak a romák között vannak 

mélyszegénységben élők. Valamint elmondja, hogy országos szinten sem működik jól a roma 

önkormányzat, akkor mit várnak a települések önkormányzataitól.  

 

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. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

140/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 

a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja. 

 

2./  Felkéri a jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

3./  A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

felülvizsgálatának következő időpontja 2018. év.  

 

Határidő: folyamatos, 2016. november, 2018.év 

Felelős: polgármester 
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6./ napirend 

Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvezetői pályázat 

véleményezésére 

 

Tóth József kiegészítése 

Az önkormányzat feladata a beérkezett pályázat kapcsán a szakmai munka véleményezése.   

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági ülésen egy módosítási javaslat hangzott el, melyet 

előterjesztőként elfogadtak.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

A határozati javaslat 1.pontja az alábbi módon került módosításra: Polgár Város Önkormányzata 

véleményezési jogával élve, Bene Lászlóné a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

Intézményvezető - magasabb vezetői -  feladatainak ellátására benyújtott vezetői programját 

megismerte, elfogadását javasolja. 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja az 

elhangzott módosítással.  

 

Bene Lászlóné  

Elmondja, hogy egy pályázat megírásakor a terjedelemre mindig ügyelni kell. Több részből épül 

fel, egyik a helyzetelemzés. Ő 1982 óta dolgozik az iskolában, 13 éve vezetői feladatokat is ellát.  

Az iskola változásainak részese volt. Nem célja, hogy új koncepciót állítson össze, ami jó azt 

tovább kell vinni.  Véleménye szerint a megfogalmazott célkitűzései reálisak.      

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

dr. Faragóné Béres Edit  

Elmondja, hogy abban a szerencsés helyzetben van, hogy a pályázatot teljes terjedelmében 

megismerhette, és hogy több éven keresztül együtt dolgozhattak Bene Lászlónéval. A pályázatról 

elmondható, hogy tudatos, szakmailag megalapozott, lényegre törő és előre mutató. Ezen belül a 

vezetői program az, amit véleményezniük kell. Ami még fontos dolog, hogy az iskola 

hagyományaira, a jó gyakorlatokra épít. 

 

Struba József  

A programot jónak tartja és a pályázót alkalmas ítéli, ismerve a helyi viszonyokat is arra, hogy 

ezt a feladatot ellássa.  

 

Bene Lászlóné  

Köszöni az elhangzó véleményeket, azt gondolja, ha megkapja a kinevezést továbbra is együtt 

akar működni az önkormányzattal, ahogy eddig is tették.  

 

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. A szavazásban 8 fő vett részt.   
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141/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

Javaslat  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Intézményvezetői 

pályázat véleményezésére„   vonatkozó  előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

véleményezési jogával élve, Bene Lászlóné a Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola intézményvezető  - magasabb vezetői -  

feladatainak ellátására  benyújtott vezetői programját megismerte, 

megvalósítását támogatja.  

 

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

tájékoztassa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Hajdúnánási Tankerületének Igazgatóját. 

 

Határidő: 2016. november 18. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

7./ napirend 

Javaslat szociális bérlakások értékesítésére 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Szociális lakhatási probléma megoldására szolgál a kezdeményezés, ha a jelenlegi bérlők élni 

kívánnak ezzel a felkínált lehetőséggel, akkor jobb helyzetbe kerülhetnek.  

 

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. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

142/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a szociális bérlakások értékesítéséről szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 
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1./ A Képviselő-testület a határozat-tervezet 1.sz. mellékletében 

foglaltak szerint, a szociális bérlők részére értékesíti az általuk 

bérelt ingatlant.  

  

2./ Felhívja a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a 

döntésről, valamint gondoskodjon az adásvételi szerződések 

megkötéséről a helyi rendeletben rögzített szabályok 

alkalmazásával.     

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József polgármester 
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       1.sz. melléklet 

         

Polgár Város Önkormányzata        
Szociális bérlakások értékesítése 2016. év       

       adatok Ft-ban 

Ingatlan címe Helyrajzi 
szám 

Vásárláskori 
érték 

Ingatlan 
értéke 

80%-os érték Vételár 3%-a 15 év alatt 
fizetendő 

összeg 

Havi 
törlesztő 

részlet Ft/hó 

Jelenlegi 
lakbér Ft/hó 

Polgár, Toldi u. 54.sz. 3134 1 950 000 1 945 741 1 556 593 46 698 1 509 895 8 388 10 150 

Polgár, Toldi u. 30.sz. 3148 2 450 000 2 445 130 1 956 104 58 683 1 897 421 10 541 10 867 

Polgár, Szabolcs u. 13. sz. 3404/A 1 986 000 1 903 545 1 522 836 45 685 1 477 151 8 206 8 730 

Polgár, Szabolcs u. 14. sz. 3405/A 1 600 000 1 596 800 1 277 440 38 323 1 239 117 6 884 10 891 



20 

 

 

 

 

 

8./ napirend 

Javaslat a közszféra önkormányzati forrásból finanszírozható egyszeri jövedelem-

kompenzációjára 

 

Tóth József kiegészítése 

Egy évvel ezelőtt is hasonló konstrukciót nyújtottak be, akkor a képviselő-testület támogatta. 

Megtették ezt az idén is, hisz ebben az évben sem rendezte a kormány a béreket. A költségvetés 

végrehajtásában megteremthető a forrás, jelentős megtakarítások vannak a Városgondnokságnál, 

ezért létre tudott jönni ez a konstrukció.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás 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. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

143/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közszféra önkormányzati forrásból 

finanszírozható egyszeri jövedelem-kompenzációjára irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület a Polgári Szociális Központ személyi juttatás előirányzatából 2.067 e Ft-ot, 

a munkaadókat terhelő járulékból 620 e Ft-ot átcsoportosít Polgár Város Önkormányzata 2016. 

évi általános tartalékába.  

 

2. A Képviselő-testület a Városgondnokság személyi juttatások előirányzatából 6.400 e Ft-ot, 

munkaadókat terhelő járulékból 1.000 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 898 e Ft-ot átcsoportosít 

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános tartalékába. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatából 2.757 e 

Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékból 744 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 3.900 e Ft-ot 

átcsoportosít Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános tartalékába. 

 

4. A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások előirányzatából 875 e Ft-

ot, munkaadókat terhelő járulékból 236 e Ft-ot átcsoportosít Polgár Város Önkormányzata 2016. 

évi általános tartalékába. 

 

5. A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatából 2.522 e Ft-ot, 

munkaadókat terhelő járulékból 680 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 3.319 e Ft-ot átcsoportosít 

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános tartalékába. 

 

6. A Képviselő-testület a közszférában 2008 óta - a soros lépéseken, illetve a képesítés 

megszerzéséből adódó átsorolásokon túlmenően - az ágazati törvények alapján béremelésben nem 

részesülők esetében 26.018 e Ft összegben az előterjesztés 1. számú mellékletét képező táblázat 
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8. oszlopában szereplő intézményenkénti előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére a 

2016. évben egyszeri jövedelemkompenzációra. 

 

7. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva az 

intézményvezetők tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
8. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenti előirányzatok 2016. évi költségvetési 

rendeleten történő átvezetéséről a rendeletmódosítás során gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

9./ napirend 

Javaslat a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének a megtárgyalására 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Szitai István  

Elmondja, hogy benyújtották a kérelmet, úgy gondolja, hogy a települési önkormányzatnak 

kötelező finanszíroznia a nemzetiségi önkormányzat bérelt ingatlanának bérleti-, illetve 

rezsiköltségét. Az ingatlan bérbeadójának kellett volna a számlát, bizonylatot behoznia, hogy 

mennyi a várható költség. Neki azt mondták, hogy nem az ő feladata. Megtárgyalták a 

bérbeadóval a bérleti költséget először 15 e Ft-ért adta ki, de most már 25 e Ft és korlátlan a 

használat. A települési önkormányzat fizeti a 15 e Ft-ot, de a különbséget viszont a nemzetiségi 

önkormányzatnak kell állnia. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József  

Kérdezi, hogy a bérleti szerződés az önkormányzat és a bérbeadó között jött létre?  

 

Szitai István  

A bérleti szerződés a roma nemzetiségi önkormányzat és a bérbeadó között köttetett, ami 15 e Ft 

bérleti díjról szól.  

Plusz 10 e Ft-ot fizet még a nemzetiségi önkormányzat, mert utólag 25 e Ft-ra emelkedett a 

bérleti díj, mikor már korlátlan használatot kértek.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

A nemzetiségek jogiról szóló törvény szerint, az önkormányzatnak valóban van olyan 

kötelezettsége, ami a nemzetiségi önkormányzat kiadás fedezetét szabályozza. 

A jogszabály azt írja elő, hogy havi 16 órában biztosítják a működés feltételeit a rezsiköltséggel 

együtt. Az önkormányzat székhelye Polgár, Barankovics tér 5. itt biztosítják a roma nemzetiségi 

önkormányzat számára a szükséges feltételeket, könyvelés, ülések tartása. 

Ezen kívül az önkormányzat az együttműködési megállapodásban vállalta, hogy amikor 

rendezvényterv szerinti esemény van biztosítani tudja a helységet. Illetve a jelenlegi 

bérleményük bérleti díját is fizeti, 15 e Ft/hó összegben. Tehát a törvényben előírt 

kötelezettségeinek az önkormányzat eleget tesz.   
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Oláh József  

Kérdezi, hogy a bérletidíj változásának megfelelően történt-e módosítás a bérleti szerződésben?  

 

Szitai István  

Nem. 

 

Oláh József  

Az elmondottak alapján, illetve számla nélkül, senki nem tud fizetni. Kérdezi, hogy kinek a 

kötelezettsége a számla benyújtása, a bérbeadóé vagy a bérlőé?  

 

Szitai István  

A bérbeadóé.  

 

Tóth József  

A bérleti díjat finanszírozza az önkormányzat, de a rezsiköltséget a nemzetiségi önkormányzat 

részére fennálló forrásból kell finanszírozni. Azt gondolja, hogy a határozati javaslat addig nem 

tud pozitív döntést kapni amíg a rezsiköltségről számlát nem kapnak.   

 

Csépányiné Bartók Margit  

A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet hivatott végezni a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat pénzügyi feladatait. A közüzemi számlák okán egyeztetésbe kezdtek az ingatlan 

tulajdonosával, hogy jó lenne, ha adatokat szolgáltatna, de ilyet nem tudott, arra hivatkozva, 

hogy az épület nem működött rendszeresen, így ez a kalkuláció nem készült el. Nem gondolná, 

hogy a pénzügyi iroda hibát vétett ezügyben.  

  

Vincze Attila  

A számviteli fegyelem betartása azt követeli meg, hogy minden kiadást számlával kell lefedni, 

ha nincs számla, nem lehet kifizetés, mert az a számviteli fegyelem megsértése lenne.  

 

Szitai István  

Egyetért azzal, hogy szabályosan kell végezni, de ők csak bérlők, a tulajdonost kellene ezügyben 

behívni. 

 

Csépányiné Bartók Margit  

A bérleti szerződés nem tartalmazza a rezsiköltséget, ezért másik szerződés tárgya a rezsiköltség. 

Mielőtt aláírják a szerződést kell egy fedezet. Meg kellene várni a bérbeadónak is az első 

számlát, utána lehet továbblépni. 

 

Béke László  

Közpénz felhasználásról döntenek, nem lehet azt elvárni, hogy döntést hozzanak, hisz az 

alapdokumentumok nem állnak rendelkezésre.  

Kérdezi, hogy ez a probléma például a villanyszámla kifizetésénél hogyan történt?  

 

Szitai István  

Nem volt részükről kifizetés, alig fogyasztottak.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

144/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a  „Javaslat a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

kérelmének megtárgyalására” irányuló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat   támogatási kérelmét a Polgár, Hősök útja 23. 

szám alatti bérlemény rezsiköltség kalkuláció hiánya miatt 

érdemben nem tudta megtárgyalni, ezért a rezsiköltségre 

vonatkozó hozzájárulást nem támogatja. 

 

2.  A hiányzó dokumentumok pótlását követően a Képviselő-

testület a kérelmet a következő ülésen tárgyalja újra. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:  Tóth József  polgármester 

 

10./ napirend 

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

  

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

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. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

145/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Tájékoztató a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan 

hasznosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. A Képviselő-testület a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti 

ingatlan hasznosításáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és 

nyilatkozik, hogy a tulajdonba adásról szóló megállapodás 

alapján az ingatlan hasznosítása megtörtént. 

 

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

kivonattal az MNV Zrt-t legkésőbb 2017. január 31-ig 

tájékoztassa.  
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Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

11./ napirend 

Javaslat a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása 

témában kiírt pályázat benyújtására 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

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. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

146/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a HIM-HF16 kódszámú, a Magyarországon található I. 

világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt 

pályázat benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

  

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatási kérelmet nyújt be a Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum által HIM-HF16 kódszámú, 

a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 

emlékművel felújítása” című felhívásra, melynek keretében 

a Polgár Város Önkormányzata által fenntartott 

Köztemetőben egy hősi temető (emlékpark) kialakítása 

valósul meg.  

 

2./ Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést 

tegye meg.  

 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 
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12./ napirend 

Különfélék 

 

 

Tóth József  

Elmondja, hogy 2016. november 25-én kerül megtartásra az éves közmeghallgatás valamint a X. 

városgyűlés. Mindenkit szeretettel várnak!   

 

 

 

 

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

testület nyílt ülését bezárta és zárt ülés keretében folytatták a munkát. 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

          Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

                     polgármester        címzetes főjegyző 


