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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

Ikt. sz.: I/973-10/2018. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. június 28-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./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. 

(II. 16.) rendeletének módosítására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

3./ Tájékoztató a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

4./ Beszámoló a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

5./ Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Beszámoló a ’KORPUSZ 93’ Kft. tevékenységéről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./ Tájékoztató a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és a 2018/2019-es nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

8./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 9./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./ Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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11./ Tájékoztató a folyamatban lévő uniós és hazai pályázatok alakulásáról és a 2018. 

évben benyújtott támogatási kérelmekről  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

12./ Javaslat az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című beruházáshoz kapcsolódó 

ajánlattételi felhívás elfogadására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

13./ Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának 

érdekében” című beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás elfogadására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

14./ Javaslat „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron” 

beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új 

eljárás lefolytatására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

15./ Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2018. 

évi igénylésére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 
 

 16./ Javaslat céltartalék szociális előirányzatra történő átcsoportosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

17./ Javaslat folyószámlahitel igénybevételére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

18./ Különfélék 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. június 28-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Molnár János alpolgármester  

    dr. Hatvani Zsolt  

    Czaga János  

    dr. Faragóné Béres Edit 

    Oláh József 

    Struba József képviselők.  

 

Igazoltan távol:  Béke László 

    Vincze Attila képviselők.  

 

Részt vett az ülésen: Andorkó Mihályné, Csépányiné Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, 

Tóth Árpádné, Bíró István, Hágen József intézményvezetők, Tóthné Soltész Tímea 

intézményvezető helyettes, Szalontai Sándor az Idősügyi Tanács delegált tagja, Rácz Gyula a 

PRNÖ elnöke, Szabó Tiborné a közbiztonsági fórum delegált tagja, Kapin Albert a CSEMETE 

Szociális Szövetkezet elnöke, Kiss Ilona a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 

Zlehovszky István a KORPUSZ ’93 Kft. ügyvezetője, 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, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja.  

 

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. 

 

 

1./ 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 lezárta után történt eseményekről ad tájékoztatást. Június 22-én a Megyei 

Önkormányzat közgyűlésén vett részt. Június 23-án Baján voltak jelen a polgárőrség elnökével 

Szabó Tibornéval a Polgárőr Város cím átadásán, melyet dr. Pintér Sándor belügyminisztertől és 

dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől vehették át. Elmondja, hogy némi 

anyagi juttatás is jár az elismerés mellé, mely a polgárőrég működését fogja támogatni.   

Az előterjesztés számot ad a végrehajtott képviselő-testületi határozatokról, egy korábban 

meghozott döntés, melyet május 31-én hoztak módosítást igényel. Kéri, hogy egészítsék ki a 

63/2018. (V.31.) számú határozatot az alábbi módon:  
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1. A 63/2018. (V. 31.) sz. határozat az alábbi új 3. és 4. ponttal egészül ki: 

„3./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgári Bank Zrt. a beruházási célú hitel 

törlesztését – az önkormányzat külön rendelkezése nélkül – a költségvetési elszámolási 

számláról teljesítse az önkormányzat saját bevételei terhére. 

4./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés éveiben az önkormányzat 

költségvetése összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást 

megelőzően betervezi és jóváhagyja.” 

2.    A 63/2018. (V. 31.) sz. határozat eredeti 3. pontja 5. pontra változik.  

 

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

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. 

 

65/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

    

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgár, Hősök u. 

25. sz. alatti ingatlan vásárlásához szükséges fejlesztési célú hitel 

felvételéről szóló 63/2018. (V. 31.) sz. határozat kiegészítéséről szóló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

2. A 63/2018. (V. 31.) sz. határozat az alábbi új 3. és 4. ponttal egészül 

ki: 

„3./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgári Bank Zrt. a 

beruházási célú hitel törlesztését – az önkormányzat külön 

rendelkezése nélkül – a költségvetési elszámolási számláról teljesítse 

az önkormányzat saját bevételei terhére. 

 

4./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés 

éveiben az önkormányzat költségvetése összeállításakor a felvett hitelt 

és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és 

jóváhagyja.” 

 

   2.    A 63/2018. (V. 31.) sz. határozat eredeti 3. pontja 5. pontra változik.  

    

Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: Tóth József polgármester 

 

Tóth József 

A további aktualitásokról mondana pár szót. Minden évszaknak vannak a sajátságos problémái, 

lakossági elvárásai. Télen a hótakarítás, síktalanítás, tavasszal a kátyúzás vagy a kóbor kutyák 

helyzete. Mostanság úgy érzékelték, hogy a zöldfelület kezeléssel vannak tennivalók, amelyről 

érdemes pár szót ejteni. A zöldfelületek az időjárás által is folyamatosan igénylik a kezelést. 

Jellemzően belterületen két irányultság van, vannak a magántulajdonok, illetve az 

önkormányzati érdekeltségű területek, közintézmények. Ezek rendbetételére vonatkozó 

előírásokat a város környezetvédelméről szóló rendelet írja elő és szabályozza. Jellemzően a 

tulajdonosoknak vagy a bérlőnek van elsődleges felelőssége a rendbentartás kapcsán. 

Ezt a rendelet egyértelműen megfogalmazza: 

4. § 

(1)  Az egyes ingatlanok, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, beépítetlen területek 

tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni. 
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(2)  Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni az ingatlan határvonalaitól az 

úttestig terjedő teljes terület, valamint az ingatlan határvonalai melletti nyílt árkok és 

ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 

anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

(3)  A tulajdonos és használó köteles télen a havat, a jeget, az ingatlan mentén lévő 

járófelületről letakarítani, a síkossá vált gyalogutat síkosság mentesíteni. Szerves anyagot, 

illetve káros vegyi anyagokat erre a célra felhasználni tilos. 

(4)  A szórakoztató-, vendéglátó- és egyéb árusító helyek üzemeltetői az üzletek előtti 

területet, az utcai árusok az általuk használt területet és annak környezetét a használat 

által érintett mértékben, de legalább öt méteres körzetben kötelesek tisztántartani és a 

hulladékot eltávolítani. 

 

Azért tartotta fontosnak most erről beszélni, mert az alapvető cél, hogy a városunk legyen tiszta, 

rendezett és virágos és ez nem egy embernek, a polgármesternek, nem a képviselő-testületnek 

vagy a Városgondnokságnak az ügye. Valamennyi városlakó érdeke és felelőssége is. Amit tenni 

tudnak megteszik, de mindenkinek van ebben feladata. Azt tapasztalják, hogy valaki ezt a 

jogszabályt nem ismeri, nem tudja, vagy nem is akarja ellátni ilyen fajta feladatát. Tagadhatatlan, 

hogy az elmúlt években, ha volt rá eszköz és erőforrás, a közfoglalkoztatás keretében többet 

tettek, mint ami elvárható volt, esetenként átvállaltak olyat is, ami nem az ő feladatuk lett volna. 

Azt tapasztalják, hogy van, aki már erre számít is, hogy megcsinálják helyette. Ezévben nincs 

annyi közmunkás és eszköz, hogy elvégezzék a feladatot, emiatt kapnak megjegyzéseket, 

kritikát. Az lenne a kívánatos, hogyha mindenki, akinek ebben feladata van próbálná teljesíteni. 

Ha azt látják, hogy valaki ezt nem teszi, akkor szólni kell, ezt a közterületfelügyelő és a 

településőrök felügyelik, és jelzést tesznek. Ha az ez ezirányú kötelezettség teljesítése 15 napon 

belül nem történik meg akkor a másodfokú intézkedés lép életbe, a közterület felügyelet 

határozatot hoz, hogy amennyiben nem végzi el bírsággal súlytható, ami magánszemélyek és 

cégek esetében helyszíni bírság 50 e Ft, közigazgatási eljárásban 200 e Ft-ig terjedhet. Ha nem 

kerül befizetésre, akkor adók- és köztartozások módjára behajtható. Nem élnének ilyen 

drasztikus eszközökkel, azt szeretnék, hogy mindenki tegye a dolgát, hisz nem tudnak minden 

helyzetben helytállni. Aki kora, egészségi állapota okán nem tudja ellátni a feladatot, ott 

megpróbálnak segíteni.  

 

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

 

Oláh József  

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

bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott. A 

bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

Zárt ülés keretében tárgyalta a bizottság az eseti és rendszeres települési támogatásokat 60 fő 

részére állapítottak meg támogatás, 1 fő elutasításra került. 1 fő részesült temetési támogatásban, 

1 fő házi segítségnyújtás támogatásában, 2 fő lakókörnyezet rendbetételére irányuló 

támogatásban és 1 fő szennyvíztámogatásban.  

 

Kérdések, válaszok  
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Oláh József  

Gratulál és elismerését fejezi ki a polgárőrségnek az elnyert címhez. Ha már polgárőr város 

vagyunk akkor miért nincs kirakva a várostáblánál, hogy a településen polgárőrség működik? Ezt 

hiányolja.  

Struba József  

A polgárőrség kapcsán ő is megköszöni a munkájukat, melyet minden évben a beszámolójuk 

tárgyalásakor meg is tesznek. Az a véleménye, hogy rászolgált erre az elismerésre a polgárőrség 

és így valószínű, hogy a tábla is meglesz.  

Polgármestert megerősítené a tegyük szebbé a város kérdésben, amit elmondott a társadalmi 

együttélés minimális kérdése. Azt gondolja, hogy keményen kell ezekkel a szankciókkal élni. Ma 

három utcán járt a városban, a vasútállomástól kezdve a városközpontig, különösképp a Rákóczi 

és a Bacsó kereszteződésnél borzalmas állapotok vannak, nincs lekaszálva a fű, rendezetlen az 

utca bal oldala. Ő is felhívja erre figyelmet. A maga részéről próbál is ennek a feladatnak eleget 

tenni. Vannak, akiknek munkaköri kötelezettsége, hogy erre odafigyeljenek, a településőrök és a 

közterületfelügyelő feladata, valamint besegít a polgárőrség, de a képviselő-testületi és bizottsági 

tagok, illetve mindenki, aki látja és észreveszi, ne a hivatalba jelentse, hanem figyelmeztesse azt, 

akinek dolga. Akik nem tartják rendben a portát maguk körül azoknak ez a vélemény, közlés 

rosszul szokott esni. Azt javasolja, hogy meg kell ismételni a rendelet Polgártársban való 

megjelenését néhány sorban és a szankciókat is ismertetni kell. 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Kérdezi, hogy a vasútállomás és a környéke kihez tartozik? A 35-ös út mellett elég komoly 

árkok vannak, ő nem gondolja, hogy a tulajdonos kötelezettsége annak a takarítása, mert azt nem 

könnyű munka. Az előző években az önkormányzat végezte, nem biztos, hogy a lakosság nagy 

része meg tudja csinálni.  

 

Tóth József  

Azt gondolja, hogy nem attól működik jól egy polgárőr szervezet, hogy van-e tábla kihelyezve. 

Sokkal inkább hiteles, ha a szervezet jelen van a rendezvényeken és látják a városlakók a 

tevékenységüket. Azzal egyetért, hogyha már megkapták az elismerést, helyezzenek ki egy 

táblát.  

A vasút ingatlana állami tulajdon és ott folyamatosan vannak tennivalók, erről Német Máté 

irodavezető szólna.   

A másik kérdés is fontos, vannak olyan köztulajdonban lévő részek, csatornák, amelyek a 

rendelet szerint az ingatlantulajdonos feladata, de ez másabb kategória, mert egy településrész 

vízelvezetését kell garantálni, másrészt annak a csatornának a fizikai paraméterei olyanok, hogy 

nem elvárható, hogy valaki egy 2,5 méteres árokban tegye, amit kell.    

Fontos volt azt is értelmezni, hogy a településen átmenő út a közútkezelő hatásköre, azon kívül 

az úthoz tartozó padka és a vízelvezető árok út felőli része, a csatorna másik része pedig az 

ingatlantulajdonosé. Ha ez így van akkor az önkormányzatnak ezt a részt teljesíti.  

 

Szabó Tiborné    

Köszöni az elismerő szavakat. Igaza is van képviselő úrnak a tábla kapcsán és most érett meg 

arra igazán, hogy kitegyék.  

 

Német Máté  

A MÁV területe állami tulajdonú ingatlan ezért minden évben 3 alkalommal felszólítják az 

államot, hogy tegyék rendbe a területet. Az elmúlt két évben sikerült eredményt elérni, az idei 

évben már egyszer levágták.  

A Dózsa György és a Hajdú utca tekintetében vannak olyan körülmények, hogy nem megfelelő a 

zöldfelület, minden évben három alakalommal elvégzik a csatorna tisztítását, a fű kaszálását, 

évek óta csinálják, nem is várható el egy lakostól.   
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Hágen József   

A nyomvonal jellegű létesítmények az önkormányzat feladatkörébe tartoznak, ide tartozik a 

járda, az út, a csapadékvízelvezető rendszer. Alapvetően azokat a feltételeket, ami a funkció 

ellátásához szükségesek az üzemeltetőnek kell biztosítania, hogy a víz eljusson az árokba és 

azon keresztül a befogadóba az az ő feladatuk. A tisztántartás más kategória, a gaztalanítás a 

zöldfelület kezelése, ebből a szempontból elvárható minden ingatlantulajdonostól, amit a 

rendelet megfogalmaz, hogy tisztántartsa a csapadékvízelvezetőt, a járdát, illetve az útig tartó 

zöldfelület részt. El kell különíteni, hogy mi az üzemeltetői feladatkör. A karbantartás 

feladatkörében a víz mozgásának biztosítását, a hordalék eltakarítását az üzemeltető végzi.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Megkérdezi, hogy az útpadkától a járdáig tartó zöldfelület kihez tartozik, ki mehet rá, ki teheti 

tönkre? Lehet-e sövényt húzni a padka mentén? Az utak szűkösek és csak akkor fér el két autó, 

ha lemegy a padkáról és a zöldfelületet teszi tönkre. Ebből más településen már volt problémája.  

 

Hágen József  

Az utaknak van egy űrszelvénye azon belül nem lehet elhelyezni semmit. Hogy hol van a határ, 

az minden utcánál változó, elképzelhető, hogy az árok szélébe esik. Ezt egyedileg kell 

meghatározni, ha ilyen igény van azt kérelmezni kell. Vannak a településnek olyan vízelvezető 

szakaszai, amely gyűjtőcsatornaként szolgál, a Bem, a Bacsó és a Rákóczi utcán, mérlegelendő 

az, hogy milyen mértékben igényli a tisztán tartást.  

 

Molnár János  

Elmondja, hogy polgármester megbízásából június 20-án Görbeházán vett rész a Polgármesteri 

Hivatal átadó ünnepségén, mely uniós pályázat keretében teljes mértékben megújult. Június 22-

én a Vásárhelyi Pál Általános Iskola tanévzáró rendezvényén vett részt, melyen 69 diák kapott 

elismerést.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

A zöldfelületek rendezésével kapcsolatosan polgármester megfogalmazta az elvárásokat, 

mindenki tegyen érte. Kiemelten szeretné, hogy az önkormányzat a saját területeire figyeljen 

mert a közelmúltban két terület volt melyről megfeledkeztek és kénytelen volt saját maga 

levágni, hogy mentse az önkormányzatot. Figyelembe veszik, hogy kevesebb a 

közfoglalkoztatotti létszám, de van egy szociális szövetkezet a városban, akinek megvannak az 

eszközei.   

 

dr. Hatvani Zsolt  

Megdicsérné a lakosságot, mert túlnyomó részt rendbe vannak téve a területek. Senki sem szereti 

a saját portája előtt eldobni a szemetet, viszont a kocsiból előszeretettel dobolják ki, főleg a 35-

ös út mentén, ennek rendbetétele, összeszedése nem könnyű dolog és a lakosok sem örülnek 

neki.  

 

Tóth József  

Valóban akkor fognak tudni a rendeletnek érvényt szerezni, ha maguk is megteszik, ami 

elvárható. A szociális szövetkezet gazdasági társaságként működik és ilyen feladatot csak úgy 

kérhetnek, ha finanszírozzák.  

A lakosság 95%-a teszi a dolgát, van, aki átvállalja más területét is, hogy segítse a szomszédját 

vagy hogy szépen nézzen ki a környezete.   

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

66/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 

polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági elnökök 

tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

2./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 16.) 

rendeletének módosítására 

  

Oláh József  

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  

 

Tóth József  

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

egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (VI. 30.)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

7/2018. (II.16.) rendelet módosításáról 
 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

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

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

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1. § 

 

A 7/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének 

bevételi fő összegét 2.183.764.126 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az 

önkormányzat költségvetési támogatásának működési célú összege 509.307.798 Ft, felhalmozási 

célú összege 13.238.539 Ft. 

(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és 

felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)” 

 

2. § 

 

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének 

kiadási fő összegét 2.183.764.126 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított 

kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti 

részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)” 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2018. évi működési és fenntartási kiadási 

előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 Működési előirányzatok összesen 1.537.862.190 Ft 

 

Ezen belül: 

 

a) személyi jellegű kiadások: 719.708.393 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: 123.680.023 Ft 

c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 511.208.816 Ft 

d) működési célú átadott pénzeszközök: 17.601.578 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 142.318.095 Ft 

 - ebből: tartalékok: 142.318.095 Ft 

f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.345.285 Ft” 

 

4. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:      

627.175.281 Ft 

  

Ezen belül:  

 

a) a beruházási kiadások: 426.337.959 Ft  

b) a felújítások:     179.567.322 Ft  

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:     21.270.000 Ft  

 - ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások        20.000.000 Ft”  

 



10 

 

 

5. § 

 

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § (3) Az önkormányzat egyéb – 4. § (1) és 5. § (1) bekezdésében megállapított 

előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, 

kölcsönnyújtás előirányzata, finanszírozási előleg) kiadásainak előirányzata:   

   18.726.655 Ft.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka: 

a) általános tartalék:         23.298.422 Ft 

 - ebből az EU projektek megvalósítására:      14.577.500 Ft 

b) céltartalékok:         119.019.673 Ft” 

 

7. § 

        

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja   

 

(1) 

I. Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1.467.066.256 Ft 

 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 1.537.862.190 Ft 

 Működési célú költségvetési egyenleg: - 70.795.934 Ft 

   

II. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:        68.242.711 

Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:  627.175.281 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési egyenleg: - 558.932.570 Ft 

   

III. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 115.401.067 Ft 

 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 18.726.655 Ft 

 Működési célú finanszírozási egyenleg: 96.674.412 Ft 

   

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 533.054.092 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:  533.054.092 Ft 

   

 Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen: -629.728.504 Ft 

  - ebből működési célú hiány: - 70.795.934 Ft 

  - ebből felhalmozási célú hiány: - 558.932.570 Ft 

   

(2) A hiány finanszírozásának módja:  

  - belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: 96.674.412 Ft 

  - belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:      483.054.092 

Ft 

  - külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel: 50.000.000 Ft 
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8. § 

 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az 

alábbiak szerint állapítja meg:  

 

- Tervezett létszám 2018. évre:     156 fő 

- Közfoglalkoztatottak éves létszáma:   208 fő 

- Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak:      7 fő 

 

9. § 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a 

Képviselő-testület 623.396.767 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. 

mellékletben található).” 

 

10. § 

 

(1) A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5. sz. mellékletei 

lépnek.  

 

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

 

Polgár, 2018. június 28.  

   

 

 

       

   Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

                          polgármester         jegyző  

 

 

 

 

 

3./ napirend 

Tájékoztató a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről  

   

Rácz Gyula kiegészítése 

Elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a közeljövőben jobban szeretné a 

lakossággal a kapcsolatot tartani és még jobban együttműködni a közintézményekkel, főleg az 

általános iskolával. Az előző évben a feladatalapú támogatás során 15 pontot szereztek, most 37 

pontot sikerült elérni, melyből lehet dolgozni. A központi költségvetéssel együtt közel 2 millió 

Ft-tal rendelkeznek. A környezetrendezés témához hozzászólva, azon fog munkálkodni a 

testülettel, hogy ebből a pénzből vannak olyan roma utcák, ahol be kellene segíteniük a 

fűnyírásba, ároktakarításba. Ezt fontosnak tartja, így talán pozitív véleménnyel lenne a roma 

önkormányzatról a lakosság és hátha emelkedik a szavazok száma majd a választás során.  
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Oláh József  

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  

 

Oláh József  

Látható, hogy az elnökváltás követően más mederben működik a roma önkormányzat, amely 

pozitív kihatással van a két önkormányzat együttműködésére is. Ehhez további jó munkát kíván.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Az egyik legfontosabb feladatnak tartaná az iskolával való együttműködést. Ha gyerekek 

tartósan hiányoznak, azt az iskola jelezze a roma önkormányzat felé és ők próbáljanak intézkedni 

az ügyben. Aki állandóan hiányzik abból nem lesz semmi, közmunkás sem. Ne lehessen azt 

mondania egy gyereknek, hogy éhezik, hisz iskolaidőben naponta háromszor kapnak ételt. 

 

Struba József  

A bizottsági ülésen sok minden elhangzott. Megállapíthatják, hogy ma az egész országban nehéz 

kezelni a roma társadalmat, nem fogadják sem a többségi, sem a kisebbségi önkormányzat 

javaslatát. Túlságosan magukra vannak hagyva és nem tudnak mit kezdeni az önállósággal. 

Segíteni kell őket. Lehet, hogy túl rendezvénycentrikus az a segítség, amit a roma önkormányzat 

csinál, de az aktív közreműködés fontos. A polgárőrség segítsége, a Szabó Tiborné által 

létrehozott csoport hasznos és jó, több roma embernek, fiatalnak adnak szereplési lehetőséget, és 

közösségi érdeket szolgál. Azt gondolja, hogy nem véletlen, hogy Rácz Gyula elnök úr azzal 

kezdte, hogy azon vannak, hogy minél több embert képviseljenek. A legitimitása legyen meg egy 

vezetésnek, ami magától nem megy, ki kell érdemelni. Úgy látja, hogyha egy roma fiatalnak 

sikerül a megfelelő iskolákat elvégeznie elhagyja közösségét, és próbál saját maga boldogulni. 

Korábban volt roma pedagógus, képviselő, óvónő. Ebben a beszámolóban nagyon sok minden 

szerepel, sok rendezvény. Hiányolja, hogy keveset foglalkoznak az iskolai hiányzással, a 

tanulással, a viselkedéssel, a szülői felelősséggel, és a tudatos családtervezéssel. Erre 

mindenkinek oda kell figyelni és ha a roma nemzetiségi önkormányzat tud tenni, akkor az már 

nagy dolog. Hogyan lehet elvárni egy alsó tagozatos gyerektől, hogy jól viselkedjen vagy ne 

szemeteljen, amikor délután 4 órakor azt lehet látni, hogy amikor szülők várakoznak szemelnek.  

Az a baj, hogy a szülő is fiatal és néhány éve még vele voltak azok a problémák, ami most 

anyaként számon kellene kérnie a gyerekén. Nem szabad arra büszkének lenni, hogy a 

rendőrséggel nem akart együttműködni a korábbi vezetés, mert sértő volt véleményük szerint az 

intézkedés. A rendőrség azért van, hogy rendet tartsanak, és ha büntetnek azt joggal teszik. 

Hiányolta az anyagból, hogy nincs a zöldfelület kezelésről, a tisztántartásról, a kerítés építésről 

szó vagy éppen az állattartásról. A kóbor kutyák nagy része arról a területről jön, aminek 

összeszedése már az önkormányzat feladata és évente 1 millió Ft-ba kerül az elszállításuk, mert 

mások erre nem figyelnek. Helyesen mondta dr. Hatvani Zsolt, hogy nem éheznek ezek a 

gyerekek, ingyen kapják a napi háromszori étkezést, amit sokszor eldobálnak és helyette inkább 

olyan dolog van a kezükbe amiért fizetni kell, például chipset vesznek.  

Azt várja el, hogy változás fog azokban történni, amit most elmondott.  

 

Tóth József  

Olyan témákat is megfogalmaztak, amitől tart az ember, de hisz csak így van értelme itt ülni, ha 

kimondják, ami probléma.   
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Rácz Gyula  

Örül annak, hogy nyilvánosság előtt jöttek elő ezek a problémák. Elmondja, hogy a 2017-es 

évben még 4 főből állt a roma önkormányzat. A lakosság azt tudhatja, hogy ő mindig azon volt, 

hogy hasznos dolgokra használják fel az önkormányzat pénzét, és nem híve a rendezvényeknek.  

Hogyan tudnának segíteni ezeken a problémákon? Nem tudja, hogy van-e rá jogszabály, hogy 

például a költségvetésből elkülönítsenek összeget, a kerítésépítésben segítsenek. A feladatalapú 

támogatásnál megvan határozva mire kapnak pontot. Régebben tudták segíteni az iskolakezdést, 

füzetcsomag vásárlást, úgy, hogy a települési önkormányzatnak utalták át a pénzt, aki 

támogatásként adta a rászoruló családoknak. Ő ebben is partner lenne. Sokkal jobb lenne, ha a 

roma lakosság nem gyűlölettel lenne a roma önkormányzat felé.  

 

Tóth József  

Minden törvény alapján, annak felhatalmazásával létrejött szervezet, legyen ez roma 

önkormányzat, annak hatása, befolyás annyi, amennyi ember mögötte áll, ha többen állnak majd 

a nemzetiségi önkormányzat mögött, akkor annak a hatása is más lesz. 

Struba József nem arra gondolt, hogy akár a kerítésépítés, akár a kóbor kutya befogás kapcsán 

biztosítsanak forrást, hogy átvegye a nemzetiségi önkormányzat ezt a feladatot, nincs ilyen 

szándék, más irányú elvi megközelítést fogalmaztak meg. Csinálja mindenki azt, ami a dolga, 

mindkét önkormányzatnak megvan a törvény szerinti feladata.  

 

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

67/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Tájékoztató a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 

működéséről” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1.  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatóját. 

        

 Határidő: értelem szerint 

                 Felelős:  Tóth József polgármester 
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4./ napirend 

Beszámoló a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről 

 

Kapin Albert kiegészítés 

Elmondja, hogy a benyújtott beszámoló rögzíti a tevekénységet, a grafikonok mutatják, hogy 

milyen eredményeket hozott a szövetkezet. A 2017-es év csökkentett árbevételt tudott 

produkálni, de pozitív eredménnyel zárult. A szövetkezet tevekénysége tavaly szűkült, ezért van 

kevesebb árbevétel. 2018-ban az új tervek szerint bővebb lesz.  

 

Oláh József  

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 

 

Oláh József  

Az új erdő sorsára mindenki kíváncsi, erről kérne tájékoztatást. Felvetődött a gépi munkának a 

lehetősége, mivel vannak a szövetkezetnek eszközei. Ezzel is növelhetnék a bevételüket. 

Kérdezi, hogy van-e szabad kapacitása a szövetkezetnek, ha az önkormányzat megrendeli a 

munkát?   

 

Kapin Albert  

Az erdőápolás kapcsán 2016-ban kötöttek megállapodást az önkormányzattal az erdő kivágása és 

újra telepítése kapcsán. Ez a szerződés ez év május 31-én lejárt. Addig a szerződésben vállalt 

feladatokat elvégezték, a telepítést és annak gondozását. Április 30-án gyomírtást és tárcsázást 

végezték. Azóta eltelt 8 hét, sok a gaz, intézkedtek, egyeztettek ezügyben és tegnapelőtt 

befejezték a gyomtalanítást, átjárták az erdőt a mag jól kelt.  

A termelőeszközök kapcsán, ők is gondolkodtak, hogy beleférnek-e a piaci igényekbe, ezekkel 

az eszközökkel el tudják-e látni a feladatot, amit igényelne a lakosság. A helyzet, hogy a gazdák 

fejlettebb eszközökkel rendelkeznek, mint a szövetkezet. Ha netalán lenne igény akkor a 

jelenlegi felállás szerint a meglévő eszközeikkel el tudják látni az igényeket.   

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Azt mondta elnök úr, hogy készülnek a piackutatásra. Szerinte, ha folyamatban volna már akkor 

is késő lenne, mert mire odaérnek már idejét múlt lesz. 

 

Tóth József  

Képviselő társa jogosan érdeklődött az erdőről. A megállapodás a kitermelésre és az újra 

telepítésre vonatkozóan 2018. május 31-én lejárt, így a 9 hektár területű erdő gazdája az 

önkormányzat, illetve a Városgondnokság. A megfelelő hatóságok számára 5-6 év múlva lehet 

készre jelenteni. Erdőápolási tevékenységre támogatást nem biztosít a kormányzat, így ennek a 

feladatnak az elvégzése az erdőgazdálkodóra marad. Ha arra jutnak, hogy nem tudják csinálni, 

akkor szolgáltatás vásárlással kell megtenni.  

A szövetkezet szabad kapacitásival megjelenhet a piacon, de azt tapasztalták, hogy ebben még 

nem érett a szövetkezet, leginkább a humánerőforrása okán. Amit az elmúlt években 
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kidolgoztak, a lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó erőfeszítést, azt érdemes folytatni és 

továbbfejleszteni. A szociális szövetkezet feladatellátásában leginkább az önkormányzathoz 

kapcsolódott (tűzifa program, közmunkaprogram). Tavaly ez a felimerés meg is született, hogy 

nem tud jövőt mutatni önkormányzati kapcsolódások nélkül a szövetkezet. A kormányzat is 

hasonlóképen vélekedik erről. Ő bizakodó abban, hogy az önkormányzati kötődés erősödött, 

amelynek kapcsán úgy tekintenek a szövetkezetre, mint önkormányzati feladatellátásban érdekelt 

társaságra. 

 

Hágen József  

Elmondja, hogy nem az történt, hogy megfeledkeztek az erdőgazdálkodási tennivalóról, a 

kivágáskor is tudták, hogy lehet támogatást igényelni, de időközben a támogatási igényt 

felfüggesztette a támogató, abból kifolyólag, hogy olyan vetőmagra koncentrálnak, ami a 

klímaváltozással összefüggésben olyat termel, amelyek majd alkalmazkodnak, nekik viszont 

nem olyan került vetésre, ezért nincs is lehetőség fenntartási támogatást igényelni. A fenntartás 

vonatkozásában igénybe vesznek majd olyan közfoglalkoztatási forrásokat, mellyel ezt az 

időszakot (5-6 év) át tudják hidalni. 

A szociális szövetkezet vállalkozási lehetősége kapcsán a Városgondnoksággal együttműködik, 

zöldfelület karbantartás kapcsán igényük van a szövetkezet szolgáltatására.  

 

Kapin Albert  

Azok az eszközök, amit pályázat útján nyert a szociális szövetkezet már 5 évesek, még egyet se 

kellett selejtezni, aktívan dolgoznak. Több éves kapcsolat fűzi őket a Városgondnoksághoz a 

zöldfelület karbantartás kapcsán. A mai nap is dolgoznak a zöldhulladékgyűjtőnél. Jó lenne a 

szolgáltatást lakosság felé is vinni, de nem tudják megfizetni.  

 

Oláh József 

Folyás önkormányzatának szociális szövetkezete rendszeresen hirdeti magát a Szuperinfóban. 

Kérdezi, hogy Polgár akkor miért nem teheti meg?  

 

Kapin Albert  

Folyás lakossága kicsi ahhoz, hogy az ilyen szolgáltatásokat kihasználja. Polgár gazdagabb a 

mezőgazdászokban, akiknek megvannak a megfelelő eszközeik és nehéz velük felvenni a 

versenyt. Az eszközeik nem alkalmasak arra, hogy egy kis portára bemenjenek például egy 

MTZ-vel. Egyetért a felvetéssel, rajta lesznek.    

Tájékoztatja a testületet, hogy a CSEMETE Szociális Szövetkezet egy nemzetközi konferenciára 

kapott meghívást Budapestre az OFA szervezésében. Elmondja, hogy a szövetkezet 2018.06.06-

án volt 5 éves, ezen alkalomból egy születésnapi meglepetéssel készült az igazgatóság vezetése.  

 

Tóth József  

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

68/2018. (VI.28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló 

beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet 2017. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Szünet 

 

5./ napirend 

Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről 

 

Oláh József  

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 és elismerését fejezi ki az 

elvégzett munkáért.   

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Fontosnak tarja az Állami Számvevőszék véleményét, akik országos szinten az önkormányzati 

működtetésben lévő gazdasági társaságokat ellenőrizték. Ez az, ami további sikereket adhat a 

jövőt illetően. Olyan egészségügyi intézmény működik a városban, ami nem csak szakmailag, 

hanem gazdaságilag is biztos alapokon áll.  

 

Tóth József  

Valóban a szakmai feladat ellátása mellett az önkormányzat, mint fenntartó arra figyel milyen 

módon tudja fenntartani, támogatni a járóbeteg szakellátó központ tevékenységét. A tavalyi és az 

azt megelőző évben olyan szintre tudott fejlődni, hogy működési veszteség finanszírozás nélkül 

képes működni. Néhány év után már a jövőbe is kel tekinteni, a közgyűlésen tárgyalták a 

hosszútávú stratégiai tervet, melyet a képviselő-testület is meg fog ismerni a szeptemberi ülésén.   

 

Kiss Ilona  

Köszönetet mond a képviselő-testületnek, a tulajdonosi körnek és a településen működő civil 

szervezeteknek, mert nélkülük az egészségmegőrző programok nem tudnának megvalósulni. 

2018-ban megnyertek egy újabb pályázatot, a lelki egészségfejlesztéssel haladnak egy 

komplexebb tevékenység felé.  

 

Tóth József  

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 
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69/2018. (VI.28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tevékenységéről szóló beszámolót és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2017. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

6./ napirend 

Beszámoló a ’KORPUSZ 93’ Kft. tevékenységéről 

 

Zlehovszky István kiegészítése 

Elmondja, hogy 2018. márciusában az önkormányzat Leader pályázatot nyújtott be a temető 

központi részének felújítására, 150 fm útalap rendbetételére, az Ady úti nagykapu cseréjére, a 

ravatalozó javítására. Ez a pályázat elbírálás alatt van. A napokban kezdték el a következő 

Leader pályázat kidolgozását Újszentmargitával közösen, vállalkozásfejlesztés címen urnafal 

építésére.  

2016. évben az urnás temetések aránya 26% volt a térségben, 2017-ben 35%, és 2018. első 

félévében 48%. Növekedik az arány. Amennyiben a pályázat nem nyer, akkor is meg kell 

építeni. 2014-ben épült egy 77 férőhelyes urnafal, melyben még 20 szabad férőhely van. 

Továbbá szükséges lesz megcsinálni a 150 fm útalapot is és a hátsó nagykaput. Saját 

beruházásból az irodaépület felújítását is el kell végezni.  

 

Oláh József  

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. Elmondja, hogy kérdések 

hangzottak el az áremelés és a temetői lopások kapcsán.    

 

Kérdések, válaszok 

 

Oláh József 

A síremlékek állapotáról fontos beszélni, sok a régi, elhanyagolt és meggyengült sírhely, ami 

balesetveszélyessé vált. Kérdezi, hogy van-e a vezetésnek elképzelése ezek stabilizálására? A 

lakosság részéről kihelyezett virágok lopása is probléma, javasolja, hogy a lakosság felé 

tegyenek tájékoztatást, hogy mit kívánnak tenni ezügyben.  

 

Zlehovszky István  

A polgári köztemetőben 4200 db sírhely található, ennek nagy részét gondozzák a hozzátartozók. 

A kft. folyamatosan ellenőrzi az állapotokat és ahol kell beavatkoznak. Ahol mozog a síremlék 

vagy rongálás történt az leveszik a talapzatról és értesítik a hozzátartozót.  

A viráglopás kapcsán, elmondja, hogy 6,9 hektár területű a temető, 6 bejárattal rendelkezik, 

melyből 4 használható a lakosság számára. A nyitvatartási idő téli időszakban 7-17 óra, nyári 
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időszakban 6-21 óráig van nyitva. A rendőrséggel, a polgárőrséggel és a mezőőrséggel is van 

szerződésük, ők folyamatosan járőröznek, illetve a Kft. dolgozói is figyelnek.  

A tavalyi évben Molnár János alpolgármester figyelemfelhívó cikket írt a Polgártársban, 

megkérné, hogy ezt idén is tegye meg. Tavaly volt egy tettenérés, amelyet a rendőrségnek 

jelentettek. Az idősügyi tanács ülésén javaslat érkezett a megoldásra, ezt átgondolják, miszerint a 

kapuk bezárásra kerülnének munkaidő után, illetve hétvégén egy maradna nyitva, amit 

figyelnének.   

 

Tóth József  

Előfordult viráglopás, kérdezi, hogy milyen esetekről tudnak, milyen gyakorisággal történik, 

vagy csak előfordul és mindenki erről beszél? Azt is gondolná, hogy jogos elmarasztalás illeti, 

aki ilyet tesz, de „normális” ember ilyet nem csinál, aki ilyenre vetemedik valamilyen pszichés, 

mentális problémája lehet, ami egy betegség és úgy kell kezelni.  

 

Zlehovszky István  

Hozzá az irodába kevés panasz érkezik, lopások történnek, de nem olyan nagy számban, mint 

ahogy a facebook világában terjed. 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Az urnafal, a kerítés és az útalap építés terve mind arra hagy következtetni, hogy naprakészen 

látja a vezető a helyzetet, a követelményeket. Egyre több az elhalálozások száma és egyre több 

az urnás temetések aránya is, ennek biztosítani kell a megfelelő körülményeket.   

A beszámoló egyszerű, jól értelmezhető, a gazdasági tevékenység megbízható, az árak is 

kezelhetők. Elismerése és további odafigyelő és eredményes munkát kíván. 

 

Tóth József  

Mind a temető fenntartásában, mind a szolgáltatásban, ahogy eddig a jövőben is a jogszabályok 

maximális betartásával, a helyi igények figyelembevételével kell egy olyan gazdasági 

tevékenységet folytatni, ami jövedelmező, de nem fő cél a profitszerzés maximalizálása. 

Egyszerre kell a tevékenységet rentábilisén megtervezni, a szükséges felhalmozási jellegű 

kiadásokra forrást teremteni és a szolgáltatások árát úgy meghatározni, amely a lakosság 

fizetőképességéhez igazodik.   

 

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

70/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a ’KORPUSZ 93’ Kft. tevékenységéről szóló beszámolót és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a ’KORPUSZ 93’ Kft. 2017. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
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7./ napirend 

Tájékoztató a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és a 2018/2019-es nevelési év beindításáról 

 

Tóth József kiegészítése 

Minden évben megtárgyalják ezt az előterjesztést, hogy a fenntartó tudomással bírjon az előző év 

teljesítéséről és a következő év beindításáról. Most vezetőváltás előtt áll az intézmény és 

szakembercsere is történik nyugdíjba vonulás miatt. 

 

Tóthné Soltész Tímea  

A pedagógushiány országosan jellemző probléma. Az óvodában megkezdődtek a személyi 

változások, a 2018/2019-es nevelési évet át kell gondolni a humánerőforrás tervezésénél. 7 fő 

vonul ebben az évben nyugdíjba, köztük az intézményvezető és még két dolgozó, egy mosónő és 

ő maga saját elhatározásából hagyja el az intézményt.   

A humánerőforrás tervezés nehéz helyzet elé állította őket. A stabil feladatellátás érdekében 

figyelembe kell venni a törvényi előírásokat, a megfelelő végzettségű embereket kell alkalmazni.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint biztosítva van az intézményvezető és az 

intézményvezető helyettes feladatainak ellátása, addig amíg a képviselő-testület az új 

óvodavezetőt ki nem nevezi. 

Az üres álláshelyek meghirdetésre kerültek, jelenleg is folyik a jelentkezők meghallgatása. Bízik 

benne, hogy a nehézségek ellenére megfelelő számú pedagógussal tud működni az intézmény.  

Ezúton is megköszöni a képviselő-testületnek és a Napsugár Óvoda minden dolgozójának az 

eddigi támogatást és mindenkinek sok sikert kíván a továbbiakban.  

 

Struba József 

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

könnyű helyzetbe kerül ezzel az óvoda. Az intézmény leköszönő vezetője Icsu Ferencné is 

mindent megtett annak érdekében, hogy az átmenet minél zökkenőmentesebb legyen.  

Az általános iskola is néhány éven belül ebbe a helyzetbe kerül, sok lesz a nyugdíjba vonuló. 

 

Kérdések, válaszok 

 

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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

71/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Tájékoztató a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év 

feladatainak végrehajtásáról és a 2018/2019-es nevelési  év beindításáról  

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Napsugár  

Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
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2./  A Képviselő-testület  a 2018/2019-es nevelési évben a Napsugár 

Óvoda és Bölcsődében indítható csoportlétszámot   9 csoportban  

hagyja jóvá. 

 

3./  A Képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. § 

(7) bekezdésében foglalt jogkörében, engedélyezi  a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde intézményben a 2018/2019-es nevelési évben a 

csoportlétszám maximális férőhelyének 20 %-al  történő növelését. 

 

  Határidő:    2018. szeptember 01. 

  Felelős:      Tóth József polgármester 

                            Tóthné Soltész Tímea intézményvezető helyettes 

 

 

8./ napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervének 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

72/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es nevelési 

évre vonatkozó munkatervének jóváhagyására” című előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

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

2018/2019 -es nevelési évre összeállított munkatervét az 

előterjesztés 1. sz. melléklete alapján megtárgyalta és 

véleményezi jogával élve, a munkatervben foglaltakat 

jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth József polgármester 

    Tóthné Soltész Tímea intézményvezető helyettes 
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9./ napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására 

 

Tóth József kiegészítése 

A munkatervben eredetileg az októberi képviselő-testületi ülésre ütemezték, de időközben 

megváltozott a helyzet, ezért kerül hamarabb tárgyalásra. 

 

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

 

73/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

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

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására” irányuló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ellátására. 

 A munkavégzés helye: 4090  Polgár, Bessenyei út 4-5. sz. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:   5 év 

Kezdő napja:   2018. október 1. 

Megszűnésének időpontja:          2023. szeptember 30. 

 

 Pályázati feltételek:  

 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – 

a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség, 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 A nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 

munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 

 A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, továbbá nyelvvizsga. 

 



22 

 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő  végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)  

Kormányrendeletben meghatározottak alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 A pályázó szakmai önéletrajzát, 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását, zárt vagy nyílt 

ülésen kéri,  

 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. augusztus 06. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje:    2018. szeptember 27. 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/573-512 

telefonszámon 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási 

számot: I/4433-1/2018. Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics 

tér 5. 

 

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

megjelentetéséről  

- a KÖZIÁLLÁS honlapján 2018. július 05-ig 

- az Oktatási Közlönyben     2018. július 05-ig 

- a PolgárTárs helyi lapban  2018. július 10-ig 

- Polgár Város honlapján     2018. július  05-ig 

 

 Felelős:     dr. Váliné Antal Mária  címzetes főjegyző                 

 Tóth József polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a fenntartásában lévő 

magasabb óvodavezető (magasabb vezető) munkakör 

 közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással történő betöltésére. 

 

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2018. október 01-től - 2023. szeptember 30-ig 

szól. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye:  Napsugár Óvoda és Bölcsőde  4090 Polgár Bessenyei u. 4-5. sz. 

 

Pályázati feltételek 

 

 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – 

a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 A nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 

munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság 

 A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, továbbá nyelvvizsga  

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő  végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)  

Kormányrendeletben meghatározottak  alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléseket. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

 

  iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását, zárt vagy nyílt 

ülésen kéri,  

 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 06. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 
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A pályázat elbírálásának határideje:   2018. szeptember 27. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/573-512 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, valamint  zárt borítékban A borítékra 

kérjük ráírni „Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosítási számot: I/4433-1/2018.  Postai cím: Polgár Város 

Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics tér 5., E-mail cím:  j.toth@polgar.hu    

 

 

      A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 
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10./ napirend 

Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

 

Oláh József  

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  

 

Tóth József  

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

egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt.   

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § (1) bekezdés a) – g) pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

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

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet)  1. § (4) bekezdésében az „alvállalkozó” kifejezés, „közszolgáltatói 

alvállalkozó” megnevezésre módosul.   

2. § 

 

A Rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3)  A zöldhulladék komposztálására valamennyi ingatlanhasználónak biztosított a komposztáló 

edény.  
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3. § 

 

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

 

 

Polgár, 2018. június 28. 

 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

11./ napirend 

Tájékoztató a folyamatban lévő uniós és hazai pályázatok alakulásáról és a 2018. évben 

benyújtott támogatási kérelmekről 

 

Oláh József  

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  

 

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

74/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a folyamatban lévő uniós és hazai pályázatok alakulásáról és a 

2018. évben benyújtott támogatási kérelmekről szóló tájékoztatót 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a folyamatban lévő uniós és hazai 

pályázatok alakulásáról és a 2018. évben benyújtott 

támogatási kérelmekről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  
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12./ napirend 

Javaslat az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi 

felhívás elfogadására 

 

Tóth József kiegészítése 

Előterjesztőként módosítással élne, mely a bizottsági ülésen már elfogadásra került, mind a 

három előterjesztés ajánlattételi felhívásában. A beruházások kezdési és befejezési időpontja 

változatlan marad, de a szerződés meghosszabbítására lehetőséget biztosítanának, azzal a 

kitétellel, hogy a támogatási szerződésben foglalt határidő változtatása esetén lehet a szerződés 

meghosszabbítását felvetni. 

 

Oláh József  

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

75/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Javaslat az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című beruházáshoz 

kapcsolódó ajánlattételi felhívás elfogadására vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal az „Építsünk jövőt 

gyermekeinknek!” című beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

13./ napirend 

Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” 

című beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás elfogadására 

 

Oláh József  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  
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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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

76/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra 

jutásának érdekében” című beruházáshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás 

elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal „A piaci terület felújítása 

Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” című 

beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

14./ napirend 

Javaslat „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron” beruházáshoz 

indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás lefolytatására 

 

Tóth József kiegészítése 

Itt már egy ajánlattételi felhívás elbírálása megtörtént, ahol az látszik, hogy olyan ajánlat érkezett 

be, ami több, mint a forrás, ezért az az álláspont, hogy módosított tartamommal indítsanak új 

közbeszerzési eljárást.  

 

Oláh József  

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

 

77/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Javaslat „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Polgáron” beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás 
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eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás lefolytatására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az EKR000174532018 azonosító számú 

közbeszerzési eljárást fedezethiány miatt eredménytelenné 

nyilvánítja. 

 

2  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal az 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron” 

című beruházásra vonatkozó új közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívását.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

15./ napirend 

Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2018. évi 

igénylésére 

 

Oláh József  

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 
 

 

78/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 

önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2018. évi igény 

benyújtásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 

számú melléklet I. 10. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az 

„Önkormányzatok rendkívüli támogatása” keretében rendkívüli 

szociális támogatás igénylésére a 2018. évi kifizetésekhez.  
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2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal 

kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

Felelős : Tóth József polgármester 
 

 

 

16./ napirend 

Javaslat céltartalék szociális előirányzatra történő átcsoportosítására 

 

Oláh József  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Megkérdezi, hogy amennyiben a pályázaton nyernek akkor ez a 10 millió Ft visszakerül a 

költségvetésbe?  

 

Tóth József  

Ki sem kerül, de visszarendeződik a helyére. 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

dr. Hatvani Zsolt  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság tárgyalja a támogatások felosztását. Szeptember 30-ig 

megtudják, hogy nyert-e a pályázat, mert nekik utána szorosabban kell a segélyek elosztásában 

döntést hozni. 

 

Tóth József  

Amennyiben nem nyer, át kell gondolni a dolgokat, de remélik nem így lesz.  

 

Struba József  

Korábbi döntésük értelmében a negyedéves felhasználás értékelésének alkalmával nem csak 

értékelik, hanem a következő negyedévi tervezést is megteszik. 

 

Tóth József  

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

79/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a szociális feladatokra vonatkozó forrás átcsoportosítására irányuló 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  
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1. A Képviselő-testület a szociális feladatok ellátására az egyéb 

évközi többletfeladatokra tervezett céltartalék előirányzatból 

10.000.000 Ft-ot átcsoportosít a szociális előirányzat 

fedezetére.  

 

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

szerinti előirányzat átcsoportosításról a soron következő 

költségvetési rendelet módosításkor gondoskodjon.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

17./ napirend 

Javaslat folyószámlahitel igénybevételére 

 

Oláh József  

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, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

80/2018. (VI. 28.) sz. határozata 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a folyószámla hitel igénybevételére irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2018. 

évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) rendeletének 8.§ 

(3) bekezdése alapján a folyószámla hitel keretösszegét 

55.000.000 Ft-ban, azaz Ötvenötmillió forintban hagyja 

jóvá. A hitelszerződés lejáratának időpontja 2018. december 

31. 

 

2./  A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgári Bank 

Zrt. a folyószámlahitel tartozás összegét, azaz a hitel 

törlesztését - az önkormányzat külön rendelkezése nélkül-a 

költségvetési elszámolási számláról a rendelkezésre álló 
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fedezet erejéig teljesítse az önkormányzat saját bevételei 

terhére. 

 

3./  A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 

hitelezés éveiben az önkormányzat költségvetése 

összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más 

fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 

 

4./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 

folyószámlahitel igénylésekor az önkormányzat nevében 

kérelmezze a számlavezető banktól, hogy a fel nem használt 

hitelkeret összegére vonatkozóan rendelkezésre állási 

jutalék felszámításától tekintsenek el.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

18./ napirend 

Különfélék 

 
 

Tóth József  

Elmondja, hogy előkészítés alatt van az augusztus 18-19-ei rendezvénysorozat programjai, 

pontosítódnak a részletek, az ünnepi beszédet Molnár János alpolgármester tartja.   

Augusztus 18-án lesz az Polgári Értéktár Bizottság programja, illetve a Katolikus templom 160 

éves évfordulójához kapcsolódó rendezvény. Augusztus 19-én a megszokott program, délelőtt 

szentmise, napközben a téren kulturális programok. Idén testvérvárosi delegáció nem érkezik, 

így fogadás sem lesz. Az esti program a Csík zenekar koncertje majd azt követően tűzijáték. 

Tájékoztatást ad arról, hogy meghívást kapta a X. Jubileumi hajdúnánási hagyományőrző aratók 

találkozójára, amely július 7-én kerül megrendezésre és Polgár önkormányzata részt vesz.  

 

 

 

 

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

testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


