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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

Ikt. sz.: 1079-5/2017. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2017. április 20-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 közfoglalkoztatás 2016. évi végrehajtásáról 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

3./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: Tóth Józsefpolgármester 

 

4./ Javaslat Polgár Város Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

5./ Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető 

tanulólétszámának csökkentésére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázat 

véleményezésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./ Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatásának 2017. évi igénylésére 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI.26.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  
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11./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó 

pályázat benyújtására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

12./ Javaslat közvilágítási lámpák korszerűsítésére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

13./ Javaslat a közmunkaprogramhoz kapcsolódó gépbeszerzésre 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

14./ Javaslat a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet módosított alapszabályának 

jóváhagyására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

15./ Javaslat az EFOP „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi 

határozat módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

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

mely készült 2017. április 20-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 

    Czaga János  

    Béke László 

    dr. Faragóné Béres Edit 

    dr. Hatvani Zsolt 

    Oláh József 

    Struba József képviselők. 

 

Igazoltan távol:   Vincze Attila képviselő 

 

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

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

intézményvezetők, Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető, Szabó Tiborné a közbiztonsági 

fórum delegált tagja, Sánta József az Idősügyi Tanács delegált tagja, Gulyás Szabolcs a mezőőri 

szolgálat vezetője, Csibi Lajos mezőgazdasági programvezető, Strubáné Fenyves Anita 

tagintézmény-vezető, Bene Lászlóné intézményvezető, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Tóth József polgármester  

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

hogy az ülésen 7 fő képviselő megjelent (1 fő később érkezett), így határozatképesek, ezért a 

Képviselő-testület ülését megnyitja. 

 

Új napirendi pontok felvételét javasolja mely a „Javaslat a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet módosított alapszabályának jóváhagyására” és „Javaslat az EFOP „Esély Otthon” 

című pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi határozat módosítására” elnevezésű 

előterjesztések.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta.  
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1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése  

Rendkívüli időjárási körülményeket éltek meg az elmúlt napokban. Emlékei szerint legutóbb 

2013-ban volt hasonló, mikor még március 15-én hó esett. Most április közepén tartanak és a 

magasabban fekvő területeken hóesés van, 360 helyre kellett a tűzoltóknak kivonulni, több 

település megközelíthetetlen, járhatatlan utak vannak. Összességében szokatlan ez az időjárás. A 

városban olyan körülményt, amely azonnali intézkedést igényelt volna nem tapasztaltak, kidőlt 

fákról van tudomásuk, ezt kezelni is fogják. 

A polgármesteri jelentés lezártát követően történt események kapcsán elmondja, hogy április 12-

én a szociális szövetkezet számára pályázatismertető fórumon vettek részt, ezzel a pályázattal 

foglalkoznak. 

Április 13-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat soron kívüli ülése volt, zárt ülés keretén 

belül véleményezték a Területi Operatív Programok pályázatait. A hivatalos közzététel még nem 

történt meg, az eredményekre várni kell.  

Április 18-án a TÖOSZ elnökségi ülésén vett részt, olyan aktuális ügyekkel is foglalkoztak, mint 

például a közfoglalkoztatás változásai, melyről a napirendi pont tárgyalásánál kiegészítéssel él 

majd.  

 

Megérkezett Molnár János alpolgármester. 

 

Tóth József  

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

 

Béke László 

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

bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti.   

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság átruházott hatáskörben tárgyalta a „Tájékoztató a 

szociális előirányzat I. negyedévi felhasználásáról” szóló előterjesztést. Megállapítható, hogy 

időarányosan történt a felhasználás. 

A bizottság zárt ülés keretében tárgyalta a települési támogatási kérelmeket, 47 fő részére 

összesen 543 e Ft támogatást állapítottak meg, 1 fő részére temetési támogatást ítéltek meg, 1 fő 

szociális étkezés támogatásban, 2 fő házi segítségnyújtás támogatásában és 5 fő lakókörnyezet 

rendbetételére irányuló támogatásban részesült.  

  

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József  

A két ülés közötti időben történt fontosabb események között olvasható, hogy március 30-án a 

CSOK + Polgár Lakásépítési Program programismertető fórumán vett részt polgármester.  

Kérdezi, hogy milyen volt az érdeklődés, illetve a fogadtatás?  

 

Tóth József  

Ezt a fórumot meghirdették a város honlapján és Facebook oldalán is, mely az egy évvel ezelőtt 

elindított folyamat része, amely a kormányzati szándékhoz kapcsoló új lakásépítési programhoz 

illeszkedik. Amennyiben sikerül az érdeklődő családokat felmérni, akkor a megvalósítás útjára 

léphet ez a kezdeményezés. Ennek érdekében november hónapban már tartottak egy fórumot. A 

mostani már részleteiben is ismertette a terveket. Eddig szórványos a jelentkezés, 3 konkrét 
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családot érdekelne. Az érdeklődés alacsonyabb volt, mint amit reméltek, ha csak ennyi lesz 

akkor a programot nem szabad elindítani. Most azt tudják, hogy 2-3 érdeklődő van, de az ötletet 

még nem vetették el. Arra jutottak, hogy még 2-3 hónapos intenzívebb tájékoztatást tesznek. 

Arról is döntésre jutottak, hogy a helyszínen egy látványtervet bemutató hirdetőtáblát helyeznek 

el. A nyár közepéig ki kell, hogy derüljön, hogy lehet-e a megvalósítás pályájára lépni.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József 

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

kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt.  

 

44/2017. (IV. 20.) 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. 

 

 

2./ napirend 

Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2016. évi végrehajtásáról 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy az önkormányzaton kívül közfoglalkoztatással foglalkozik még a vízügy, a 

közút, de a legnagyobb szereplő az önkormányzat maga.  

7-8 éve működik az országban a közmunkaprogram. Az évek során a költségvetés emelkedett 70 

milliárd Ft-ról 5-6 év alatt 340 milliárd Ft-ra ért el. Ezzel összefüggésben az érintetti kör is 

folyamatosan növekedett, azzal a kormányzati szándékkal összhangban, hogy a Kormány teljes 

foglalkoztatottságot lát kívánatosnak, és mind inkább az inaktív állományban lévők nagyobb 

száma kerüljön foglalkoztatásba, abból a szemléletből, hogy segélyből létezzen valaki, ki kell 

lépni.  

A létszám a 2016. évre elérte a 600 ezer főt. Az anyagból látszik mennyi közfoglalkoztatottal 

voltak kapcsolatban és ehhez a kormányzati szándékhoz próbáltak saját magunk céljaival 

igazodni. A tavalyi év a legmagasabb költségvetési támogatási összeget és érintetti kört hozta. 

Azt a célt tartották a legfontosabbnak, hogy akinek csak lehet ajánljanak lehetőséget. Ezzel azt 

érték el, hogy annyi embert kellett foglalkoztatni, amennyi munka nem volt és nehezen lehetett 

átlátni.  

A koncepció tárgyalásakor az volt az álláspont, hogy a település valós szükségletéhez igazítsák a 

létszámot és értékteremtő munkát tudjanak szervezni. Ez évben már 50 fővel kevesebb létszámra 

terveztek.  

Fontos, hogy a közfoglalkoztatási program során azt gondolták, hogy az ország problémája, 

vannak olyan nyugat-magyarországi megyék, ahol tizede a közfoglalkoztatásban lévők száma, 

mint egy keleti régióban lévő településen. A közfoglalkoztatotti létszám képzettsége, a munkára 

való fogékonysága alacsony, vannak akiknek még a 8 általános képzettsége sincs meg és az is 

igaz, hogy az országban a 300 ezer emberből 80%, az elmaradott, hátrányos helyzetű 

térségekben van foglalkoztatva. 
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Jelentős változást okoz az a felismerés, hogy a közfoglalkoztatás csak átmeneti időszak és rövid 

időn belül az elsődleges munkaerő-piacra kerülhetnek a foglalkoztatottak, ez nem látszik 

visszaigazolódni.  

Kis létszám az, aki az elsődleges munkaerő-piacra került. Sokan mentek ki és jöttek is vissza. A 

létszámból a foglalkoztatottak 1/3-a nehezen foglalkoztatható. Nem látszik az a folyamat, hogy 

az elsődleges piacra sokan mennének.   

Ígéret volt, hogy Belügyminisztérium Hajdú-Bihar megyei területfelelőse Balogh Richárd részt 

vesz ezen a testületi ülésen, de más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni.  

A Kormányrendelet a 2017. évi elfogadott költségvetéstben a 325 milliárd Ft-ról 40 milliárd Ft-

tal csökkenteni kívánja a közfoglalkoztatási keretet, és azzal arányosan szűkíteni a létszámot, 

szigorítva a programba bevonhatók körét.  

A 25 év alattiak foglalkoztatását nem támogatja, illetve azokét akik önállóan képesek lennének 

elhelyezkedni. Őket nem lehet közfoglakoztatási programba hívni, és akinek szakmája van, csak 

akkor lehet közfoglalkoztatott, ha legalább 3 alkalommal sikertelen volt a munkaerő-piaci 

kiközvetítése. Illetve van olyan szigorítás, hogy aki több éve közfoglalkoztatásban dolgozik, 

2018-tól 3 éves időszakon belül a közfoglalkoztatásban eltölthető idő 1 év lehet. Ez azt jelenti, 

hogy amit eddig felépítettek azokban változás lesz. 

A kormányrendelet a 230 ezer fős közfoglalkoztatotti létszámot 150 ezer főben akarja 

maximalizálni. Ha ez igaz, akkor az az 1/3 marad a közfoglalkoztatásban, aki a munkaerő-piacon 

nem állná meg a helyét. Amit eddig felépítettek jövőre átértékelésre kell, hogy kerüljön. Amikor 

az anyag készült pozitívabban tekintettek a következő évre, mert azt gondolták, hogy a folyamat 

fokozódhat. A programvezetők beszámolnak majd a programjaikról. 

Szóba kell hozni az intézményi hosszútávú közfoglalkoztatást is, akik létszáma több mint 100 fő, 

ők a polgármesteri hivatalban, művelődési házban, óvodában, iskolában, városgondnokságnál, 

szociális intézménynél dolgoznak, szinte már közalkalmazotti, köztisztviselői minőségű munkát 

is végeznek közfoglalkoztatottként, akiket az imént említett változás biztosan érint, hisz több éve 

a rendszerben vannak.  

Szükséges lesz jelzést, felvetést tenni, hogy a kormányhatározat, szándékát módosítsa, az a része 

jó, hogy állományba akar hozni a közfoglalkoztatottak köréből olyan létszámot, ami az előbb 

említett minőséget elérte. De ezt a kormányrendelet lehetővé teszi a vasúttársaságnak, a 

vízügynek, a katasztrófavédelemnek, meg a közútnak, egynek nem teszi lehetővé az 

önkormányzatoknak. 

Oktatást, képzést is végeznek közfoglalkoztatottak részére, akik a képzésen túl fizetést is kapnak. 

Valamint speciális rész a szabálysértést elkövető személyek büntetésük ledolgoztatása.  

Tehát a közfoglalkoztatás Polgáron többszáz embert érint, startminta munkaprogramban, 

hosszútávú közfoglakoztatásban, oktatásban, képzésben.   

Az érintetti létszám mellett jelentős a költségvetésre gyakorolt hatása is, hisz ezeket a 

programokat ki kell dolgozni, meg kell pályázni, tervtárgyaláson küzdeni kell érte.    

 

Béke László  

A bizottsági ülésen elismerésüket fejezték ki a programban résztvevőknek. Oláh József 

bizottsági tag a határozati javaslatban is javasolta megfogalmazni. Eszerint: „A bizottság a 

közfoglalkoztatás 2016. évi végrehajtásáról szóló tájékoztatót javasolja elfogadni és elismerni a 

közfoglalkoztatásban résztvevők és a programvezetők munkáját.” 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot az elhangzott módosítással elfogadásra 

javasolja. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság is hasonló módosítással javasolja a határozati javaslatot 

elfogadásra. 

 

Kérdések, válaszok  
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Oláh József  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén mélyrehatóan kielemezték a témát. 

A tájékoztató 3. oldalán a mezőgazdasági startminta munkaprogram fejezetben olvasható, hogy 

„Az előző évben elkezdett kisállat gondozást bővítettük. Megvásároltuk a Hajdú úti, egykor 

bikaólként működő telephelyet, amit felújítottunk, átalakítottunk, valamint állattartáshoz 

szükséges technológiát építettünk. Jelenleg ott hízónevelés folyik, de az állományt bővíteni 

szeretnénk, ezért beszerzésre került egy kan és 12 db tenyészkoca is. Az idei évben hizlalda 

felújításra nyertünk el pénzt, amelynek során egy 100 férőhelyes hízó nevelésére alkalmas épület 

kerül átadásra. A Rákóczi úti bázison továbbra is a baromfinevelés folytatódik, ahol 

„állatállomány bővítés” pályázat keretein belül 242 db tojótyúkot szereztünk be. A megtermelt 

tojás is a közétkeztetésbe fog bekerülni.”  

Kérdezi, hogy az állomány - ami felhízlalásra fog kerülni-, tovább értékesítésére, felhasználására 

mi az elképzelés? Annak bevétele, hogyan lesz felhasználva?  

 

Csibi Lajos  

Az itt felhízlalt állatok vágóhídon kerülnek majd levágásra majd onnan visszakerülnek a 

közétkeztetésbe, minden olyan hús amire szükség van a konyhán, ami pedig nem kell, azt 

értékesítik. Az itt befolyt összeget visszaforgatják a közmunkaprogramokba.  

 

Oláh József  

A hizlaláshoz szükséges takarmány beszerzése miből történik, esetleg saját termelés?  

 

Csibi Lajos  

Van, amit meg tudnak termelni, mint például a búza, kukorica, ami speciális takarmány 

(malacnevelő táp, vemhes koca táp) azokat beszerzik.   

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Pozitívan értékeli, hogy a közmunkaprogram tájékoztatása teljeskörű és átfogó. A mindennapi 

életben a lakosság csak azt látja, hogy ezek az emberek takarítják az utcákat, nem merül fel 

bennük, hogy értékteremtő munkát is végeznek.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Az önkormányzat kap bizonyos összeget az állami költségvetetéstől és csinálják ahogy tudják. 

Az a nehéz, hogy megtalálják mi az a munka, amit el lehet ezekkel az emberekkel végezni, ez 

minden elismerést megérdemel. 

 

dr. Faragóné Béres Edit  

Amit polgármester úr elmondott a közmunkaprogramban várható változásokról több gondolatot 

is elindított benne. Valóban elismerés illeti az irányítók, programvezetők munkáját, akik több 

éven keresztül a munka világába vezették ezeket az embereket. Aki bekerült és megállta a helyét, 

példával szolgált. Utalás történt arra, hogy a közmunkaprogramban résztvevő emberek közül 

voltak olyanok is, akik könnyűnek találtattak ezen a téren. 

Azt gondolja, hogy kormányzati szinten törekedni kellene arra, hogy a közmunkaprogramban 

valóban értékteremtő munkát végző emberek a munkaerő-piacra oly módon kerüljenek be, hogy 

ne csak a katasztrófavédelem, a vasút, vagy a közút legyen preferált, hanem azok az 

önkormányzatok és intézmények is, akik jelenleg közmunkaprogramban foglalkoztatnak 

nélkülözhetetlen embereket, hiszen az intézményekben sokan közalkalmazotti munkát végeznek. 

Ezt fontosnak tartaná. Van azonban a közmunkaprogramnak egy árnyékosabb oldala, ami a 

fiatalság szempontjából nem igazán lenne jó, ha ez lenne a követendő. 
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A tankötelezettség leszállításával, 16 évre történő megállapításával, sajnos vannak olyan fiatalok, 

akik bekerülnek egy középiskolába vagy a 8. osztályt sem végzik és egyetlen céljuk, hogy 

bekerüljenek a közmunkaprogramba. Ez nem lehet cél. 

Véleménye szerint a felnőttoktatás területén is előrébb kellene lépni, olyan képzésekkel, amivel 

hozzásegítik őket a 8 osztály elvégzéséhez, vagy szakma elsajátításához. Igenis ez a változás azt 

üzeni, hogy 25 éves kor alatt csak indokolt esetben léphetnek be a közfoglalkoztatásba, hisz 

tanulniuk kell.  

 

Hágen József 

A legfontosabb kérdés, hogy fontos-e a közfoglakoztatás. Ha fontos, akkor kinek és miért. Azt 

gondolja, hogy számára, az önkormányzat számára is fontos, illetve azok számára is, akik részt 

vesznek benne.  

Az önkormányzat számára olyan humánerőforrás űrt tölt be, amelyek létszámleépítés után jól 

jöttek. Iskolában, konyhán, polgármesteri hivatalban töltenek be működésbéli hiányosságokat. A 

startmunkaprogram révén pedig olyan produktumokat hoznak létre, ami nagyobb 

értékgyarapodást hoz. 

Azt kell látni, hogy ebben a programban résztvevők szakmai képzettsége, hozzáállása vegyes, 

vannak olyanok, akik részt akarnak a programban venni és vannak olyanok, akik nem.  Aki részt 

vesz benne megtalálhatja a szándékát, boldogulását, egyféle biztonságot nyújthat számára. 

Az a teljesítmény, amit a résztvevők tesznek nem tudja elérni a piaci viszonyokat, tettek 

ezügyben számításokat. Az országos normákhoz képest 65-70%-os a munka, úgy dolgoznak, 

hogy mögöttük van egy szakmai irányítás.  A fizetésükhöz képest arányos is lehet a teljesítés.  

A munkamorál kapcsán az a tapasztalat, hogy a kezdetekben az volt a cél, hogy a munkakezdési 

és befejezési időt betartsák, nagy értékteremtést nem hoztak velük létre, 2016 végére odáig 

elértek, hogy van, akiben felébred a szakmai felelősség, szeret bejönni dolgozni, valakinek el 

kell ismerni munkáját, hisz, ha nem lenne néhány szakember ezek a munkák nem jöhetnének 

létre. Azt gondolja, hogy létrejött egy szint, amit jó lenne tovább vinni, ha a kormányzat nem 

gondolná másképp.  

Az önkormányzat a 2016. évi, illetve a 2017. évi programban is önerőt határozott meg, közel 30 

millió Ft lett felhasználva az elmúlt évi programokhoz. Cél, hogy értéknövekedést hozzanak 

létre, felújítást, korszerűsítést, ami bizonyos épületek, mezőgazdasági feladatok, utak, 

csapadékvízelvezetés vonatkozásában magasabb értéket képviseljen. A programok tervezésekor 

úgy alakítják, hogy megpróbálnak közelíteni ahhoz az önkormányzati stratégiához, amit 

meghatároztak. A programnak vannak ellentmondásai, amelyek fennállnak ugyanis, ha a 

közmunkaprogram célja, hogy a foglalkoztatott szakemberek kikerüljenek a munkaerő-piacra 

akkor azok fognak, akik az értékteremtő munkát most végzik, ha ez bekövetkezik, nehéz lesz 

utánpótlást találni. A programok tekintetében a fluktuáció 20-70% közötti volt. Hogyan lehet 

úgy évet tervezni, hogy a dologi forrás megvan, de a humánerő bizonytalanná teszi, ugyanakkor 

követelmény, hogy a tervezések teljesüljenek. A működtetési struktúra kapcsán Polgár 

viszonylatában egyedüli a felállás, sok programot egyszerre visz.   

Az önkormányzat még azt is bevállalta, hogy olyan humánerőforrás kiegészítést tesz, amelyek 

segítik, hogy a program megvalósuljon, a szakmai stábra gondol, beépítettek diplomával 

rendelkező dolgozókat.  

A startmunka programok közül a „Tiszta, virágos Polgár” program eredménye, közel 50 millió 

Ft nagyságrendű anyagi értéknövekedést hozott.   

A program 90 millió Ft nagyságrendű volt, melyben 9 önkormányzati lakás korszerűsítését és 2 

lakás teljes felújítását végezték el. A Zólyom u. 4. sz. alatti, 4 lakás külső felújítását, belső 

festését, az Iskola u. 9. önkormányzati lakás nyílászáró cseréjét, belső festését és a Rákóczi u.  

105. és 103. sz. alatti lakások külső, belső felújítását.  
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Kerítéseket építettek:  

 Móra úti Óvoda (75,8 fm) 

 Móricz utca 7. szám alatt (33,4 fm és 40,3 fm támfal) 

 Rákóczi utca 103. szám alatt (17,5 fm) 

 Iskola utca 9. szám alatt (20 fm, a kiskapu és nagykapu, valamint a kerítésmezők 

cseréjével) 

 Játszótéren 53,3 fm zártszelvény keretbe hegesztett konténerháló kerítésbetétekkel a 

meglévő oszlopokhoz hegesztéssel. 

Móra úti óvodánál parkolót alakította ki.  

Térkövezés 800 m2 területen történt, virágültetés, fóliában 40 ezer tő virág felnevelése, évente 

két alkalommal kiültetése, locsolórendszer kezelése.  

Azt gondolja, hogy azok a megvásárolt ingatlanok, amelyeket megcsináltak, azok hasznosítása 

tovább vihető és szolgálni fogja a város fejlődését.  

 

Német Máté  

Övé a 4 szociális jellegű közmunkaprogram, melyek a következők: mezőgazdasági földutak 

karbantartása, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása, belterületi közutak karbantartása, 

belvízelvezetés. 

Összesen 65 fővel állnak az önkormányzat rendelkezésére. Amit tapasztal, hogy egyre jobban 

veszik át a város üzemeltetési feladatotokat, amiket a Városgondnokság látott el, vagyis ebbe a 

munkába becsatlakoznak. Azért nem tudják önállóan végezni, mert nincs szakember, ezek az 

emberek 8 általánossal nem rendelkeznek. A 16-18 éves korosztály is most a programban van, 

jellemzően ez a céljuk, hogy közmunkaprogramban legyenek. Az elmúlt két év megmutatta, 

hogy akik a versenypiacra kikerültek közfoglalkoztatottak, azok közül évente 1-2 fő van, aki 

megállja a helyét.  Ha teljesül a kormányzati szándék akkor nem tudnak tervezni. Az elkezdett 

munkát mindenképpen folyatni kellene. A programban a fluktuáció igen magas, 67% volt.  

 

Csibi Lajos  

Az ő programja a mezőgazdasági startmunka mintaprogram, melyet tavaly márciusban vett át.  

A programban kialakításra került egy hizlalda, tartanak állatokat, zöldségfeldolgozót alakítottak 

ki. Elérték, hogy munkára képes állapotban jelennek meg az emberek. Megtanultak vetni, ültetni, 

megtudják különböztetni a kultúrnövényt a gyomnövénytől. Kialakultak brigádok, vannak 

brigádvezetők, ismerik a területeket. 10-20 éve nem művelt területeket törnek fel a Tökös-tó 

területén, 60 kerten gazdálkodnak. A munkavégzéshez megvannak az eszközök, a gépek. Ha a 

kormányzati szándék továbbra is az, hogy akik benne vannak a programba több éve, ki kell, 

hogy kerüljenek, akkor elveszítik a magot, akik tudják mit kell csinálni és kezdhetik elölről, egy 

új állománnyal. A fő kérdés, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik kikerülnek.    

 

Icsu Ferencné  

Az óvodában dolgozó közfoglalkoztatott munkatársak helyzete speciális, hiszen a gyereknek 

stabilitásra és biztonságra van szüksége a fejlődéshez, ezért kialakult egy olyan humánerő 

gazdálkodás, hogy megpróbáltak olyan dolgozókat foglalkoztatni, akik speciálisan óvodában 

alkalmas emberek, takarítói, dajkai feladatok és pedagógiai asszisztensek munkájának segítése.  

Ők hosszútávon szerepelnek az óvodában és terveik is vannak velük, hogy a bekerült 

közfoglalkoztatott munkatársak váltják majd a nyugdíjba menő szakembereket. Előny, hogy már 

ismerik az óvodát, betanultak. Ez a rendszer évek óta működik, stabilitást tartanak fenn az 

óvodában.   
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Hágen József  

A létszámfeltöltési hiányosságok miatt a közfoglalkoztatottak beépítése volt szükséges, a 

működési feladatok ellátása okán. Feszültségeket okoz a bérezés, hisz nem ugyanaz, de szinte 

ugyanazt a munkát kell végezni, így hozzá kell tenni kiegészítéseket.   

 

dr. Váliné Antal Mária  

Az előző hozzászólásokból is látható, hogy több év munkája vezetett el ahhoz, hogy most már 

használható munkaerő van a közfoglalkoztatási piacon is.   

Ez tapasztalható a hosszabb távú közfoglalkoztatási programokban is, hisz önkormányzati 

feladatot látnak el. Bármelyik intézményt nézik, az önkormányzati feladatellátásban önálló 

munkavégzésre képes dolgozók vannak. Kézbesítők, takarítók, pénzügyi munka, adminisztráció.   

Ha nézik a kormányhatározatot, ami ilyen szigorú intézkedéseket hoz be, hogy hosszabb távon 

nem foglalkoztathatóak ezek az emberek, akkor meg fogja nehezíteni az önkormányzati 

feladatellátást. Mondhatnák, hogy vegyék fel köztisztviselőnek, de megvan határozva az állami 

költségvetésben, hogy hány alkalmazott lehet a hivatalban.  

Javaslata az lenne, hogy a képviselő-testület hozzon olyan határozatot, hogy kezdeményezi a 

Belügyminisztériumnál, hogy a kormányhatározat 6. pontját, - az állami intézményeknél engedi 

a saját állományba kerülést-, terjessze ki a települési önkormányzatokra is.    

 

Bene Lászlóné  

A közfoglalkoztatással kapcsolatban elhangzottak hozzászólások. 2017. évben 5 fő 

közfoglalkoztatottat állandó munkakörben tudnak foglalkoztatni, 4 fő takarítónőt és 1 fő 

karbantartót tudtak felvenni az intézménybe.      

 

Tóth József  

Az iskola is állam által működtetett intézmény, ezt akarják az önkormányzati intézményekre is 

elérni.  

 

Andorkó Mihályné  

A képzés, a közfoglakoztatás egy speciális része, hisz közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak, 

ugyanúgy megilleti őket a szabadság és a táppénz. 

Tavaly a 2015. évi program húzódott át, itt a munkavállalók olyan speciális feladatokat kaptak, 

hogy brigádokat szerveztek és a saját lakókörnyezetüket kellett rendbe tenniük. Ezen program 

koordinátora is Szabó Tiborné volt.  

A képzések 2016. augusztusában kezdődtek el, 6 képzés, illetve december végén 2 képzés, a 

targoncavezetői és a konyhai kisegítő. Ezeken a képzéseken azok tudnak részt venni, akik nem 

alkalmasak fizikai munkára. Az lenne az előnye, hogy az elsődleges munkaerő-piacon tudjanak 

érvényesülni, de ezek a képzések nem nyújtanak bizonyítványt csak egy tanúsítvány adnak. 

Véleménye, hogyha valódi bizonyítványt adnának a képzés végén, akkor lenne is értelme.   

 

Szabó Tiborné   

Szabálysertések elkövetése miatt közérdekű munkavégzésre ítélt emberekkel is ő foglalkozik.    

Olyan elítélt személyekkel is van dolga, akik már börtönben is ültek és pártfogói felügyelet alatt 

állnak.  

Amikor ezeket az embereket munkába kell állítani, először Struba Sándor a munkavédelmi 

oktatást megadja, utána kezdhetik a munkát. 

2015. évben 85 fő elítélttel dolgoztak, 2016. évben 62 fő volt, 2017-ben eddig 36 fő dolgozik 

folyamatosan.  

A polgárőr irodában a társadalomba való visszailleszkedésük segítése érdekében foglalkozást is 

tartanak. Vannak visszatérők, de arra törekednek, hogy senki ne kerüljön be a büntetés 

végrehajtási intézetbe.  
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Oláh József  

Csoportos foglalkoztatást tartanak a polgárőr irodában, gondolja, hogy elméleti oktatás, és 

amennyiben gyakorlat is van benne, milyen munkát végeznek? Illetve hétvégén ki az, aki 

bevállalja a felügyeletet?  

 

Szabó Tiborné  

Ezeknek az embereknek olyan feladatot tudnak adni, mint például a csatornatisztítás. Oda kell 

figyelni arra, hogy az állampolgárok tulajdonához ne kerüljenek, ne tudják felmérni az ottani 

állapotokat.    

Azok, akik közmunkaprogramban dolgoznak hétköznap nem tudják ledolgozni a büntetésüket és 

ő felajánlotta, hogy hétvégén is vállalja a felügyelő szerepet.   

 

Tóth József  

Mindkét bizottság részéről elhangzott kiegészítés a határozati javaslatra, miszerint ismerjék el a 

közfoglakoztatásban résztvevők és a programvezetők által végzett munkát.  

 

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

azzal a kiegészítéssel, hogy elismerik a közfoglalkoztatásban résztvevők és a programvezetők 

munkáját, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

45/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a közfoglalkoztatás 2016. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatót és 

az alábbi döntést hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás 2016. évi 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja és elismerését 

fejezi ki a közfoglalkoztatásban résztvevők és a 

programvezetők által végzett munkáért.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a javaslattal, miszerint a Belügyminisztérium 

felé javaslatot tegyenek, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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46/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

1./ A Képviselő-testület javaslatot tesz a Belügyminisztérium 

felé, hogy az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pontjában 

foglaltakat terjessze ki a települési önkormányzatokra is.  

 

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

határozatot haladéktalanul küldje meg a 

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi 

Helyettes Államtitkára részére.  

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Tóth József polgármester  

 

 

Szünet 

 

3./ napirend 

Beszámoló a mezei őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről 

 

Tóth József kiegészítése 

Az önkormányzat az elmúlt években többször megpróbálkozott a mezőőri szolgálat 

létrehozásával. A sikertelen próbálkozások után, 2015-ben áttörés történt. A földtulajdonosi 

körrel, a falugazdásszal és más szervekkel együttműködve döntést hoztak a létrehozásra. A 

tavalyi évben egy tájékoztatót már megismerhettek a féléves működésükről, most pedig az 

elmúlt egy évben végzett tevékenységüket mutatja be a beszámoló. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Továbbá 

javasolja, hogy a következő években a mezei őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló, a 

rendőrség és a polgárőrség beszámolójával egyidőben legyen tárgyalva.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József  

A mezőőri szolgálatvégzés kapcsán kérdezi, hogy az érintett földtulajdonosok hogyan fogadták 

és mennyire tartják hasznosnak?  

 

dr. Hatvani Zsolt  

A mezőőri járulék befizetése kapcsán vannak még kintlévőségek. Kérdezi, hogy ezek 

behajthatatlanok, vagy csak állampolgári felelőtlenség? Milyen szankciót tudnak alkalmazni, 

hogy ezek megtérüljenek?  

 

Struba József  

Kérdezi, hogy a hőkamera mennyibe kerül, lehet-e pályázni rá, mennyire fontos a szolgálat 

végzése kapcsán?  
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Oláh József  

Az előterjesztésből úgy látta, hogy éves szinten a szolgálat működési összege 17.822.890 Ft, a 

bevétel 10.228.494 Ft és 1.064.396 Ft, amit az önkormányzatnak hozzá kell tenni. 

 

Német Máté  

A hőkamera speciális eszköz, azért került betervezésre, hogy az éjszakai szolgálatban 

hatékonyabban tudjanak eljárni. Az eszköz 500 g súlyú, kilométer nagyságú hatótávolságú, ára 

pedig 600 e Ft. Ennek léte visszatartó erőt nyújthat. Úgy szervezik a beosztást, hogy a mezőőrök 

hétvégén is dolgoznak, illetve mikor betakarítási munkák folynak éjszakai szolgálatot is 

teljesítenek. 

 

dr. Váliné Antal Mária  

A mezőőri járulék befizetése kapcsán az eddigi teljesítés 5.868.439 Ft volt, ebből december 31-

ig befolyt 4.103.487 Ft, 1.764.952 Ft a különbözet. Hamarosan megkezdik a hátralékosok 

felszólítását, de azt is tudni kell, hogy a végrehajtási eljárást 10 e Ft felletti tartozásra lehet 

megtenni.  Sok olyan adós van, akinek 1500-2000 Ft tartozása van, itt meg kell várni, hogy 

halmozódjon. Bíznak abban, hogy ezek a kintlévőségek a felszólítás hatására be fognak jönni.  

 

Csépányiné Bartók Margit  

A 2016. évi költségvetésben tervezett önkormányzati hozzájárulás 6.530.000 Ft volt, viszont a 

tervezetthez képest 1.064.396 Ft, amit hozzá kellett tenni. Részben azért mert a mezőőri 

járulékok nem folytak be, másrészt a költségek sem úgy alakultak. Összegében az 

önkormányzatnak 7.594.396 Ft-ba került a tavalyi évben a mezőőri szolgálat.   

 

Gulyás Szabolcs  

Elmondja, hogy az év elején inkább ellentétek voltak köztük és a földtulajdonosok között, de a 

kapcsolatuk az év folyamán javult, és egyre jobb, most már a segítségüket is kérik.   

 

Makó László  

Elmondható, hogy az elején valóban nagy ellenzés volt, főként a kisebb földdel rendelkezők 

részéről, illetve a nagyobb termelőktől. Most kezdődik a támogatási időszak, megfogja kérdezni 

a földtulajdonosokat, hogy mi a véleményük a szolgálat működéséről.  

 

Császár Sándor  

A Nemzeti Agrárkamara képviseletében elmondja, hogy a megalakulás kapcsán volt ellenző és 

támogató tábor, ennek megfelelően alakultak az elvárások, egyeseknek túlzott elvárásaik is 

lettek. A kitűzött cél helyes, hogy a határban történő károkozást, a gépek és időjárás okozta 

károkat mérsékeljék. Sajnos sok területtel kell együttműködni, rendőrség, önkormányzat, 

vadásztársaságok. Nehéz dolguk van. A gazdák álláspontja pozitív irányba változott, de vannak 

még elvárások. A határban az utak állapota is javul, kevesebb az eltulajdonítás, a rongálás.  

Javasolja, hogy minden évben számoljanak be a szolgálat tevékenységéről, de előtte a nagyobb 

földtulajdonnal rendelkezőket hívják meg egy egyeztetésre, hogy megtudják beszélni az 

elvárásokat, bízva a jó eredményben.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Molnár János  

Örül annak, hogy létrehozták ezt a szervezetet, mert minden olyan esemény, ami Polgár 

biztonságával kapcsolatos az önkormányzathoz kerül, főleg a külterületen lévő utak, melyek 

önkormányzati tulajdonban vannak.   

A gazdáktól elvárják a fizetési kötelezettséget, akkor az önkormányzatnak is meg kell tenni, 

hogy ha probléma van hozzájárul a megoldáshoz.  
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A mezei őrszolgálat akkor teljesedik ki, ha a panaszok megszűnnek, a megelőzésre helyeződik a 

hangsúly, ha rendszeresen látják őket a területen. 

Bízik benne, hogy kicsúcsosodik a fontossága és problémamentesen fog működni a szolgálat, 

ehhez kíván sok sikert a mezőőröknek.  

 

Struba József  

Kétségtelen, hogy vannak bizonyos időszakok mikor szükséges éjszaka is odafigyelni és ezt 

zseblámpával nem lehet megoldani. Javasolja, hogy miután a költségvetésben idén nem tudtak 

tervezni eszközbeszerzést, a következő évben javasolja, hogy vegyék figyelembe.   

 

Tóth József  

Császár Sándor javaslatával egyetért, hogy a következő évi beszámoló előkészítési fázisában az 

érintett gazdákat előzetesen véleményalkotásra fogják hívni. 

Az érintetteknek a közterhek viselése nem választható, teljesíteni kell. 

Elmondható, hogy sikerült a testületi döntéssel olyan személyeket találni, akik ezt a munkát 

tudják végezni, jó döntést hoztak, a 4 fő megfelelő. A szakértelem és a hozzá párosuló 

felszerelés, és gépjármű rendelkezésre áll. 

Reméli, hogy egy év múlva sem fogják másképp látni, hogy helyes döntés volt a mezőri 

szolgálat létesítése.  

 

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

kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

47/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a 

mezei őrszolgálat működéséről szóló tájékoztatót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat működéséről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 
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4./ napirend 

Javaslat Polgár Város Településfejlesztési koncepciójának jóváhagyására 

 

Béke László  

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 határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 

48/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a 

„Javaslat Polgár Város Településfejlesztési koncepciójának 

jóváhagyására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár 

Város Településfejlesztési koncepcióját jóváhagyja. 

 

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

határozatról, közzétételéről a vonatkozó rendeleteknek 

megfelelően intézkedni szíveskedjen, valamint annak 

alkalmazásáról a településrendezési eszközök készítése során 

gondoskodjon.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

5./ napirend 

Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető 

tanulólétszámának csökkentésére 

 

Bene Lászlóné kiegészítése 

Az előterjesztés arról szól, hogy az Alapító Okirat módosítása szükséges, mert az határozza meg 

mennyi a felvető létszám. Jelenleg 958 fő. Az előterjesztésben látható adatokból kitűnik, hogy a 

létszám folyamatosan csökken. Egyik oka, hogy a születések száma csökken, másik pedig, hogy 

több szülő elviszi a gyereket az iskolából. Így a megállapított létszám nem állja meg a helyét. A 

realitás függvényében úgy gondolták, hogy a létszámot csökkenti kell.  
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Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Molnár János  

Kérdezi, hogy nem lehet megállítani a gyerekek elvitelét más intézménybe?   

 

Tóth József  

A születések száma kapcsán a táblázatból nem a csökkenés látszik.   

 

Oláh József  

Az előterjesztésben szereplő maximális létszám a Zólyom úti telephelyen 378 fő.  „A fenti 

létszám 2013. szeptember 1. napja előtt került meghatározásra, mely a Tankerület 

megfogalmazása alapján irreálisan magas.”   

Kérdezi, hogy ki határozta meg annak idején a 985 főt és milyen vizsgálat alapján?  

 

Bene Lászlóné  

A születések száma ebben a táblázatban stagnál, de a demográfiai mutatók csökkentek. Arra, 

hogy ki határozta meg a létszámot nem tud választ adni, annak idején talán az önkormányzat 

határozhatta meg, mint fenntartó. Az idei tanévben 528 fő a létszám. 

Az, hogy miért viszik el a gyerekeket, beszéltek arról, hogy a tanulói összetétel a szülők számára 

nem vonzó. Nem a pedagógusokkal van problémájuk. A megyei versenyeken jól szerepelnek, 

nem az oktatás színvonala nem megfelelő. 

 

Béke László  

Kérdezi, hogy kell-e ez a radikális csökkenés, ez nem-e fogja veszélyeztetni a pedagógusok 

létszámát?  

 

Bene Lászlóné  

Minden évben lehet a létszámot módosítani. A pedagógusok létszámát nem a férőhely, hanem a 

jelen tanulói létszám határozza meg.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Molnár János  

Az önkormányzatnak az oktatás tekintetében nem osztottak lapot. 

 

dr. Faragóné Béres Edit  

A férőhely a 2007-es év előtt lett megállapítva mikor még művészeti oktatás működött az 

intézményben, ugyanis az abban résztvevők számát hozzá kellett adni az iskolában tanuló 

gyermekek létszámához. Változott az oktatáspolitika, ami nem kedvez a polgári általános iskola 

törekvéseinek, nem veszi figyelembe a tanulói összetételt, a művészeti oktatásra nincs lehetőség. 

Az iskola nem fogja tudni a tanulók elvándorlását megakadályozni. A KLIK finanszírozta az 

Újtikosra való kiszállítást, de a következő év szeptemberétől nem fogja, nyilván Görbeházára és 

Tiszaújvárosba eddig sem tette. 

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

49/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  

„Javaslat a  Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető 

tanulólétszámának csökkentésére „ vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta. 

 

1./   A Képviselő-testület  véleményezési jogával élve, támogatja, hogy a 

Hajdúböszörményi  Tankerületi Központ  a Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola  4090 Polgár, Móricz  utca 3-5. sz. alatti telephely 

maximális létszámát 2017. szeptember 1.-től 384 főben állapítsa 

meg. 

  

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

döntésről a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Igazgatóját  

értesítse. 

 

      Határidő:  értelem szerint 

    Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

6./ napirend 

Javaslat a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázat véleményezésére 

 

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 határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

50/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a   

 „Javaslat  a  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  József Attila Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázat 

véleményezésére”  vonatkozó  előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   véleményezési 

jogával élve   Strubáné Fenyves Anita   a Berettyóújfalui Szakképzési 
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Centrum   József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tagintézmény-vezető   (magasabb vezető)  munkakör 

betöltésére benyújtott vezetői programját megismerte,  megvalósítását 

támogatja.  

 

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

a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Főigazgatóját  

 

Határidő: 2017.  április 25.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

7./ napirend 

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatásának 2017. évi igénylésére 

 

 

Béke László  

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 határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

51/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás 

2017. évi igény benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1/ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III/1. pontja 

alapján támogatási igényt nyújt be a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős : Tóth József polgármester 
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8./ napirend 

Javaslat a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Tóth József  

Két évvel ezelőtt nagy vita folyt ezügyben, mikor szűkebb időintervallumot akartak 

meghatározni. Az elmúlt időszakban érkeztek jelzések a lakosság részéről, mely indokolta a 

módosítást.   

 

dr. Váliné Antal Mária  

A rendelet-tervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 

felhatalmazása alapján készítették elő, amely szerint a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

rendelettel történő megállapítása.  

A hatályban lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a háztartási hulladék, illetve kerti avar 

égetése szabályszerű akkor, ha az önkormányzat rendeletében meghatározott időtartamban 

történik.    

Az előterjesztésben jelezte, hogy megkérték a Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának véleményét. A Kormányhivatal illetékes főosztálya nem 

javasolja az égetésre vonatkozó időszak rendeletben történő szabályozását, mert a levegő 

védelméről szóló kormányrendelet szerint nem szabad. Javaslatuk szerint, akkor lehet nyílttéri 

égetésre lehetőség, ha olyan növényi anyag égetésére van szükség, amely fertőző és az illetékes 

növényvédelmi hatóság ezt előírta. Ezért nem javasolják, hogy ezt rendeletben szabályozzák, 

hisz az év bármely szakaszában előfordulhat.  

Az álláspontja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény magasabb rendű 

jogszabály, mely felhatalmazást ad.  

 

Tóth József  

Ő is azt tartja helyesnek, hogy egy törvényt más rendelet nem írhat felül.  

 

Béke László  

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

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Béke László  

Ő az égetés ellen van, úgy gondolja, hogy az lenne az előremutató, ha más megoldást találnának 

s nem az égetést támogatnák. Ő nem támogatja, hogy ezt az időintervallumot kitolják, a levegő 

védelméről szóló törvény sem véletlenül ellenzi. Az önkormányzatnak lehet olyan feladata, hogy 

megoldási javaslattal álljon elő, ezt már megtették a zöldhulladékgyűjtő pont kialakításával. Meg 

kell oldani, hogy el is jusson ide és a kezelését környezetvédelmi szempontból végezzék el.  

 

Molnár János  

Véleménye szerint felesleges szabályozni az égetés időpontját. A száraz növények égetésére 

rövid az időszak. Úgy gondolja, hogy az emberek szórakozásból nem fognak hozzá, az a 

hatékony, ha a száraz növényzet elégetésre kerül, ennek növényvédelmi célja is van, a 

kórokozókat is elpusztítja.  Javasolja a rendelet elfogadását.  
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dr. Hatvani Zsolt  

A polgári lakosság is kezd elöregedni, az idős embereknek nehéz megoldani, hogy kiszállítsák. 

Nem olyan nagy mennyiségű az, amit elégetnek.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

Olvasható a hulladékgazdálkodási törvénytervezet, amely jelentős változást fog hozni, 

kiterjesztve a zöldhulladék kezelésre és ez segíthet a probléma megoldásában. 

 

Tóth József  

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

szavazza meg.  

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete  

a város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (4) bekezdés 

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 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 Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

A város környezetvédelméről szóló 22/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 11. § (2) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A város belterületén a kertek takarításából származó száraz növényi hulladék szabadtéri 

elégetése az alábbi időpontban végezhető: 

a) március 16-tól április 30-ig, 

b) október 15-től november 30-ig.”  

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Polgár, 2017. április 20. 

 

 

 

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária   

polgármester                 jegyző 
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9./ napirend 

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

rendelet módosítására 

 

Tóth József kiegészítése  

Kiegészítést tenne, a rendelet-tervezet 1.§ (4) pontja az a) és b) pont mellett egészüljön ki egy c) 

ponttal, ami egyértelművé teszi, hogy a fogyatékossági támogatásban részesülők számára a 

támogatás mértékét a jövedelemhatártól függetlenül 80%-ban határozzák meg.   

 

Béke László  

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

 

Sánta József 

Az idősügyi tanács a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja, az alábbi módosítással, hogy az 1. 

§ (1) pontban „A bizottság – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására – települési 

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

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.” a 300%-ot 400%-ra 

emeljék fel. 

 

Struba József 

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

Tanács javaslata alapján.   

 

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József  

Kérdezi, hogy milyen a visszajelzés, mennyire veszik igénybe a szociális szövetkezet által 

nyújtott támogatást? Az elvégzett munkával mennyire elégedettek?  

 

Sánta József  

Az idei évben 22 fő vette igénybe a szolgáltatást, azért emelték fel a nyugdíjminimum összegét, 

hogy többen tudják igénybe venni. Megvannak elégedve az elvégzett munkával. Mivel a 

tevékenységek szakmunkát nem igényelnek, az egyszerű ember is el tudja végezni.  

 

Oláh József  

Nagyobb kommunikációt javasol tenni, hogy az idősebb korosztály tudjon róla.  

 

Molnár János alpolgármester távozott a teremből.   

 

Sánta József  

A rendelet a PolgárTárs újságban megjelent, több alkalommal tájékoztatták már a lakosságot.  

 

Andorkó Mihályné  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatásköre a jogosultság megállapítása, április 19-ig 22 

fő részére hoztak döntést. Végeztek felmérést, 60 idős embert kerestek meg, hogy milyen 

munkákra lenne igényük.   

 

Tóth József  

Ez a szolgáltatás fél éve működik, van rá fedezet és szükséglet is, a szolgáltatás teljesítésében 

kell jó elismerést és bizalmat szerezni. 
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Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Sánta József  

A munkával kapcsolatban mindent megtesz azért, hogy az idősek minél komfortosabban éljenek 

a városban. Több helyen megfordul, több város idős képviseletével találkozik. 

 

Tóth József  

A módosítási javaslatot teszi fel szavazásra, miszerint a nyugdíjminimum 300%-a 400%-ra 

emelkedjen.   

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

szavazza meg.  

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

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

szavazza meg.  

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (IV. 21.) 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, a 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 szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati 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 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-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 jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át. 

(3) A támogatás nyújtásának feltétele a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet 

önkormányzattal kötött megállapodása alapján benyújtott számla. 

(4) A lakókörnyezet rendbentartására irányuló települési támogatás mérteke 

a) az (1) bekezdésben szereplő igénylők esetében a szolgáltatási díj 80 %-a,  
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b) a (2) bekezdésben szereplő igénylők esetében a szolgáltatási díj 70 %-a, 

c) a fogyatékossági támogatásban részesülők támogatásának mértéke jövedelemhatártól 

függetlenül 80 %,  

melyet a kérelmező havi 4 órában, legfeljebb évi 48 óra időtartamban vehet igénybe. 

(5) A támogatással végezhető tevékenységi körök: 

- lakás karbantartása: házon belüli kisjavítások, csatorna-, tető-, nyílászáró javítás, 

tárolóhelyiségek rendbetétele, lomtalanítás, 

- udvar rendbentartása: tereprendezés, udvari munkák, téliesítés, síktalanítás, tűzifa 

felvágás, behordás, 

- kertápolás: gépi-, kézi munka, fűnyírás, kertmegmunkálás, növényápolás.” 

 

 

Záró rendelkezések 

2.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2017. április 20. 

 

 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

10./ napirend 

Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

 

Béke László  

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 határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 
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52/2017. (IV. 20.) sz. határozata 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés 

tapasztalatairól szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1/ A Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési 

munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló 

beszámolót jóváhagyja és felhívja az önkormányzat által 

támogatott szervezetek vezetőit az önkormányzat által 

nyújtott támogatások szabályszerű elszámolására. 

 

2./ Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, javaslatok 

alapján a támogatásban részesülő szervezetek, gazdasági 

társaságok vezetői a jövőben törekedjenek az ellenőrzés 

által feltárt hiányosságok kiküszöbölésére. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

                  támogatott szervezetek vezetői 

                  Zlehovzsky István ügyvezető 

 

 

 

11./ napirend 

Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

Béke László  

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 határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

53/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó pályázat benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
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támogatására” kiírt pályázat c) pontja alapján a Mátyás és 

Kolozsvári utcák szakaszos felújítására. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontra vonatkozó pályázat 

benyújtásához szükséges 4 411 765 Ft önerő fedezetét a 2017. 

évi költségvetés pályázatok előkészítésére elkülönített 

céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő: 2017. május 2. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

12./ napirend 

Javaslat közvilágítási lámpák korszerűsítésére 

 

Német Máté kiegészítése 

A közvilágítási lámpák korszerűsítése kapcsán olyan konstrukciót mutatott be a Mezei-Vill Kft. 

ami saját erőt nem igényel. A városban 1083 db lámpa cseréjéről lenne szó. A meglévők 

élettartama 15 év és az utolsó csere 2005-ben történt meg. A korszerűsítés egy LED 

technológiájú világító testekre történne. A közvilágítás fényereje nem változna, sőt javulhatna is. 

Olyan területeken, ahol kevésbé igényli csökkenteni is lehet. A konstrukció 12 éves futamidő 

mellett nem érinti a Sourcing Energy Kft. beszerzését, ezzel nem számol a Kft.  

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a 

kiegészítéssel, hogy minimum 12 éves futamidőre vonatkozzon ajánlat.   

 

Molnár János alpolgármester visszaérkezett a terembe.  

 

Tóth József  

A javaslatot előterjesztőként befogadták.   

 

Kérdések, válaszok  

 

Struba József  

Az előterjesztésben szerepelnek adatok, kérdezi, hogy ezáltal fényesebb lesz-e a város?  

 

Tóth József  

Igen, fényesebb lehet. Ezen lámpatestek élettartama hosszabb, mint a meglévőké.  

 

Német Máté  

Ezek a lámpatestek programozhatóak, 0-20% közötti megtakarítás elérhető az átprogramozással 

ahol nincs előírva a fényerő, ott a megvilágítás lehet csökkenteni.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Béke László  

Olyan ajánlatot javasoltak elfogadásra, ahol a világítótestek szórásképei egymásba érnek. Azt az 

ígéretet kapták, hogy itt össze fog érni a fény, ezáltal világosabb lesz az utca.   
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Oláh József  

Az előterjesztésben szerepelnek referenciák, 12 településen már működik, ő személyesen is látta.  

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8fő vett részt. 

 

54/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat közvilágítási lámpák korszerűsítésére” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy Polgár város közigazgatási területén lévő 1083 

db. lámpatestet korszerűsíti. 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt 

közbeszerzési eljárást indít a város közvilágításának 

korszerűsítésére az előterjesztés mellékletében szereplő 

minimum 12 éves futamidőre vonatkozó ajánlat alapján. 

 

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

akkreditált közbeszerzési szakértő igénybevételével az 

ajánlattételi felhívást készítse el, és azt Polgár Város 

Közbeszerzési Szabályzata alapján a Képviselő-testület 

következő ülésére terjessze elő. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

13./ napirend 

Javaslat a közmunkaprogramhoz kapcsolódó gépbeszerzésre 

 

Tóth József kiegészítése 

A költségvetési rendelet elfogadásakor konkrétan megfogalmazták a beszerezni kívánt gépeket, 

ami nem vált lehetővé ennek átcsoportosítását tennék meg.  

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

dr. Hatvani Zsolt  

„…a közfoglalkoztatást kisegítő forrás 24.951.407 Ft-ra változik…” Kérdezi, hogy mennyiről? 

 

Csépányiné Bartók Margit  

A keret 1,9 M Ft-tal kevesebb lett, tehát 26.851.407 Ft-ról.  
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Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

55/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a közmunkaprogramhoz kapcsolódó gépbeszerzésre” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2017. 

évi költségvetésében az 1 db MTZ 550-es és 1 db MTZ 80-

as traktor helyett, 1 db MTZ 82-es traktor beszerzését 

jóváhagyja a „Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra” 

elnevezésű céltartalékból.   

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a traktor beszerzésével 

kapcsolatos feladatok ellátására.  

 

3./ Megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 

módosítására tegye meg a szükséges intézkedést.  

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

                  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  

 

 

 

14./ napirend 

Javaslat a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet módosított alapszabályának 

jóváhagyására 

 

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 határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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56/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet módosított alapszabályának 

jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület elfogadja a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet alapszabályának módosítását az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 

alapszabály aláírására. 

 

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

tájékoztassa a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

Közgyűlését.  

Határidő: értelemszer 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

 

 

15./ napirend 

Javaslat az EFOP „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi 

határozat módosítására 

 

Béke László  

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 határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

57/2017. (IV. 20.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az 

„EFOP Esély Otthon című pályázathoz kapcsolódó képviselő-testületi határozat 

módosítására” vonatkozó előterjesztést és az EFOP-1.2.-11-16. kódszámú, „Esély 

Otthon” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a 2017. március 23-án 

meghozott 41/2017. (III.23.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
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1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a támogatási 

kérelem benyújtásával az EFOP-1.2.11-16. kódszámú, „Esély Otthon” 

című felhívásra, mely hozzájárul a településen élő fiatalok helyben 

maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és 

koordinálásához, a településen élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó 

fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.  

 

2. A támogatási kérelemben a 611. hrsz. Polgár, Kiss Ernő u. 8. szám alatti 

ingatlan kerül megjelölésre, mint felújítandó ingatlan kialakítása, 

felszerelése önálló lakhatás céljából a fiatal egyének, illetve párok, 

családok számára.  

 

 

Határidő: 2017. április 21., illetve a pályázati határidő módosításáig  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

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 


