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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/973-17/2018. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. november 29-én 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

Napirendi pontok: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

3./ Javaslat Polgár Város 2019-2023. időszakra szóló Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

4./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

        

5./ Javaslat Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőőri járulék 

megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) rendeletének 

módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

        

6./ Javaslat a köztemetőkről és temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a KORPUSZ  93’ Kft. közötti 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

       

8./ Tájékoztató a „Városkert” Sport-, és Szabadidőpark működésének 

tapasztalatairól 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

9./ Tájékoztató az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati 

rendeletben foglaltak hatályosulásáról 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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10./ Előterjesztés Újszentmargita Község Önkormányzatának a polgári központi 

orvosi ügyelethez történő csatlakozásáról  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

       

11./ Javaslat Polgár Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

módosítására 

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   

12./ Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított 

közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új eljárás indítása 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

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

érdekében” beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztására, a beruházás megvalósításához szükséges 

fedezet biztosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

 

mely készült 2018. november 29-én 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Molnár János alpolgármester    

    Czaga János  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

 

Igazoltan távol: Béke László  

    dr. Faragóné Béres Edit  

    Oláh József képviselők 

 

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

Csépányiné Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, Hágen József, Tóth Árpádné, Bíró 

István intézményvezetők, dr. Baranya Györgyné mb. intézményvezető, Szalontai Sándor és 

Sánta József az Idősügyi Tanács tagjai, Molnár Jánosné titkársági előadó, Zlehovszky István a 

KORPUSZ ’93 Kft. ügyvezetője, Peténé Molnár Éva és Tóth Mariann pályázók, Csőke 

Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

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

hogy az ülésen 6 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület 

ülését megnyitja. 

 

Kéri a napirendi pontok közé felvenni 13. pontként a „Javaslat „A piaci terület felújítása 

Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” beruházáshoz indított közbeszerzési 

eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztására, a beruházás megvalósításához szükséges 

fedezet biztosítására” elnevezésű előterjesztést, melyet rendkívüli ülés keretében már a 

Pénzügyi és gazdasági bizottság véleményezett.   

 

Vincze Attila  

Megköszöni a Pénzügyi és gazdasági bizottság tagjainak a gyors reagálást és a bizottsági 

ülésen való részvételt.  

 

Tóth József  

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

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

megtárgyalásával, illetve az új napirendi pont felvételével, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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 lezártát követően 2018. november 16-án a Virágos Magyarország pályázat 

országos eredményhirdető rendezvényen volt jelen. Akiket ezen díj elnyerése okán köszönet 

illet, azok a közmunkaprogram munkavállalói. Az ő számukra november 23-án egy fogadást 

tartottak, ahol jelképesen átadta ezt a kitüntetést. Ez a munka erkölcsi elismerése.  

November 21-én a Belügyminisztérium Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése 

kutatócsoport tagjaként felhívást kapott egy asztalbeszélgetés lebonyolítására.  

Ezen a napon volt a Városi Sportegyesület ülése is, melyen támogatásra került a 

sportfejlesztési elképzelés. 55 évvel ezelőtt épült a sporttelep területén lévő épület és most 

látszik esély jelentős fejlesztésre 2019-ben egy pályázati sikeresség által.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

Lényeges változás nem történt a fúrt és ásott kutak engedélyeztetési eljárásának módjában, de 

elmondja, hogy a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkársága által e hónapban kiadott hivatalos tájékoztató szerint az országgyűlés előtt 

van az a törvényjavaslat, amelyben 2020. december 31-ig tervezik meghosszabbítani azt az 

időszakot, mikor bírság kiszabása nélkül lehet ezen kutak fennmaradását engedélyezni. 

Előkészítés alatt áll, és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az 

illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz. Amint a törvény kihirdetésre 

kerül – várhatóan december első felében - akkor a következő ülésen bővebb tájékoztatást tud 

adni.  

 

Tóth József  

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

 

Vincze Attila 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság október 27-én és 28-án is ülést tartott, 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 a bizottság 10 napirendet tárgyalt. Téma volt az óvodavezetői pályázat 

véleményezése, lakáscélú támogatás kapcsán egy fellebbezési ügy. Átruházott hatáskörben 

tárgyalta a bizottság a Bursa Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat kérelmeit, 40 főt támogatnak, 5 

fő elutasítása került. Továbbá saját hatáskörben tárgyalták a települési támogatásokat 40 fő 

esetében támogató döntést hoztak, 3 fő elutasításra került. Bérlet támogatás kapcsán 1 főt 

támogatnak, 1 fő elutasításra került, szociális étkezés támogatása kapcsán 3 főről döntöttek, 

házi segítségnyújtás támogatása 1 fő, lakókörnyezet rendbetétele 2 fő, szennyvízberuházás 1 

fő támogatását állapították meg, illetve tűzifa támogatásról döntöttek 83 fő esetében.  

 

Szabó Tiborné  

Elmondja, hogy a közbiztonsági háló is ülést tartott november 27-én, a napirendi pontok 

között Monoki Viktor őrsparancsnok tájékoztatást adott a üzletek nyitvatartásának 

korlátozásával kapcsolatos rendelet tapasztalatairól.  

 

Kérdések, válaszok 
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dr. Hatvani Zsolt  

November 6-án és 7-én Hajdúszoboszlón részt vett polgármester úr egy regionális fórumon. 

Kérdezi, hogy volt-e Polgárra vonatkozó téma? Kérne egy tájékoztatást a rendkívüli szociális 

támogatások pályázatról.  

 

Tóth József  

Hajdúszoboszlón valóban volt egy regionális fórum, a TÖOSZ kezdeményezésére, az 

országban még 4 helyszínen zajlott ilyen program novemberben. A tartalom mindig a jövő évi 

költségvetés tervezése, a leginkább illetékes, dr. Berczik Ábel helyettes államtitkár, aki felelős 

az önkormányzatokra vonatkozó költségvetési fejezetért, a változásokról, szándékokról adott 

tájékoztatást. Ezek jelentős része visszaköszön az önkormányzat költségvetési 

koncepciójában. 

Másik két téma is aktuális volt, az ún. kukaholding működése, a „Zöldhíd pont” szolgáltatásra 

vonatkozó jogosultság felfüggesztése és a rendszer működésről kaptak az NHKV Zrt. 

vezetőjétől tájékoztatást. Ebben az egész rendszerben szükséges lesz kormányzati korrekció.  

A víziközmű szolgáltatással kapcsolatosan volt minisztériumi képviselő, aki több fontos dolog 

mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy többszáz milliárd Ft kellene az ivóvízhálózat 

korszerűsítésre, és bármennyire kellene a szolgáltatónak fizetni a tulajdonos önkormányzatok 

számára ez csak jelképesen tud keletkezni. A rezsicsökkentés hatására kötött árakon lehet 

szolgáltatni, ami ezt nem teszi lehetővé.  

A Magyar Falvak program arra ad lehetőséget, hogy az 5 ezer fő alatti településeken a 

nehezebb helyzetű térségekben olyan üresedés indult meg, amihez kiemelt program kell, mely 

kapcsán a következő években forrást kívánnak arra fordítani, hogy ez visszafordítható legyen 

és megélhetést biztosítson az ott élőknek.  

Érdeklődött afelől, hogy a Kárpát utcára beadott pályázatról mit lehet tudni. Korábban azt az 

információt kapták, hogy jó a pályázat csak forráshiány miatt tartaléklistára került és az 

évvégi maradványpénzek kiosztásánál számíthatnak arra, hogy talán támogatható lesz. 

Tegnap megkapták a tájékoztatást, hogy a pályázatot nem tudják támogatni. A Kárpát utca 

felújítása szükséges, de nem tud most megvalósulni. 

A rendkívüli szociális támogatás pályázata kapcsán a bizottsági ülésen tájékoztatást adtak, 

hogy türelmetlenül várták a pályázat megítélését. November végén kapták meg a döntést, 

amely pozitív volt, a megpályázott összeg felét kapták meg, így a költségvetésen belül a 

szociális juttatások támogatását nem veszélyezteti, ennek ismerében a bizottság tudott 

döntéseket hozni. Hogy a jövő évben miképp lehet majd szerepelni azt vizsgálják azt biztosan 

látszik, hogy kötelező a szociális gondoskodási feladatok irányába lehet megtalálni.  

 

Vélemény, javaslat  

 

Molnár János  

A polgármesteri jelentésben szerepel, hogy november 9-én kihelyezett megyegyűlés volt 

Polgáron. Az azt követő időszakban részt vett különböző rendezvényeken, ahol több megyei 

önkormányzati képviselővel találkozott és a beszélgetések a dicséret és a köszönet hangján 

szóltak, köszönték a példást szervezést. Ez jól esett neki. Ezúton a maga részéről is 

megköszöni az előkészítők munkáját, ez méltó eseménye volt a 25 éves évforduló 

eseménysorozat lezárásának. 

 

Tóth József 

Büszkeséget és elismerést jelent ez számára is. Az ülésen lényeges döntések születtek, többek 

között támogatja a közgyűlés Hajdúböszörmény megyei jogú várossá válásának 

kezdeményezését. Egyértelművé vált, hogy régóta jelentős probléma a 3315-ös út, a Polgár és 

Tiszafüred közötti útnak egy kritikus szakasza, a Folyás és Újszentmargita közötti rész 

felújítása és korszerűsítése. Amennyiben ez meg fog történni, ez polgári ülésen alapozódott 
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meg. Az ülésen itt voltak a közlekedésben érintett megyei vezetők, és az országgyűlési 

képviselő is ígérte közreműködését.  

Harmadik téma volt, hogy a megyei önkormányzat által elnyert pályázat megvalósítását élik a 

TOP-os pályázaton belül, a kerékpárút projekt, azon belül is a Polgárra vonatkoztatott rész. 

Ennek kapcsán elmondja, hogy a tervezés menetrend szerint zajlik, erre az időszakra szerették 

volna a közbeszerzési eljárást elindítani, ami miatt még nem tudott elindulni, hogy az 

útszakasznak van egy olyan része, amely a Polgárt elkerülő útrész és a megyehatár közötti 

szakasz, ahol 20 évvel ezelőtt megépült az elkerülő út és az engedélyeztetés folyamatában az 

derült ki, hogy ez a terület nincs kivéve művelési ág alól. Ezt akkor elmulasztották, ezért most 

az engedélyeztetési folyamatban nincs joguk hozzányúlni és anélkül a közbeszerzési eljárást 

nem lehet megindítani. Most ezzel a problémával küszködnek. 

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

116/2018. (XI. 29.) 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 

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy megszerezték azokat a szükséges információkat, ami megalapozza a 

költségvetési koncepciót. Bemutatja az anyag a költségvetési törvény, az ország 

költségvetésének főbb szándékait, amely egyébként már 2018. júliusában elfogadásra került.  

Mik a kormányzati célok, a gazdasági körülmények, amelyek a jövő évi költségvetést, annak 

tervezését befolyásolják. Kifejezetten bemutatja az önkormányzatok finanszírozási 

lehetőségét, ez az első jelentős része az anyagnak. Másik pedig a saját önkormányzati 

céljaink, önként vállalt feladataink, azokat a költségvetéstervezési iránymutatásokat, 

hatékonysági, észszerűségi felhatalmazásokat tartalmazza, ami segítség lesz majd a 

költségvetés kibontói számára.  A határozati javaslat 39 pontjának a megfogalmazásával 

megítélése szerint segítik a költségvetés elkészítését, február 15-ei zárással. Ilyen szándékkal 

hozták a mai ülés témái közé.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
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Sánta József  

Az Idősügyi Tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kérdések merültek fel a 

segélyezés, a hitelfelvétel, az úthálózat fejlesztése, a tartozások kezelése, a roma közösségek 

és a sport támogatása kapcsán, a kapott válaszokat elfogadták. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Struba József  

Holnap délután városgyűlés, polgármester úr ezekről a dolgokról részletesen fog beszélni.  

A határozati javaslat néhány pontját szeretné kiemelni, illetve bizonyos dolgokban módosítást 

javasolni.  

A bevételek tervezése során a hagyományos bevételekre számíthatnak, az önkormányzat által 

önként vállalt feladatokat csak így tudják finanszírozni. Az 5. pont érinti a termőföld 

bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA, mint helyi önkormányzatot megillető 

bevételt. 

Ennek tervezése nem könnyű, de mindenképp eszközölni kell.  

A fejlesztési célok közül kiemelné a 10. pontot „A Szociális Szolgáltatási Koncepcióban 

foglaltak szerint első ütemben modern, egy épületbe integrált Szociális Központ létrehozása a 

cél megújult, kapacitásában bővített szociális alapszolgáltatásokkal, ehhez 

megvalósíthatósági tanulmánytervet szükséges készíteni.”  

Másik fontos kérdés pedig, hogy a szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményhez integrálva 

kell létrehozni a bentlakásos idősek otthona szakosított ellátási formát. Ezt kellene 

mindenképpen megragadni. Ami ezt a 11. pontot illeti, javasolná úgy javítani, hogy indokolt 

létrehozni.   

Fontos terület a céltartalékok tervezése, ezek között a pontok között szerepel a városi 

rendezvényterv 2019. évi előirányzata, mely a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

javaslata alapján, legfeljebb a 2018. évi tervezhető. 

Az egyéb tervezési irányelveknél, 38. pont „A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó 

feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a 

jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt 

fenntartani.” A térfigyelő rendszer működését olyanná kell tenni, hogy ha pályázati lehetőség 

van azzal még több kamerát tudjanak beállítani.  

Összességében ezek a pontok irányt mutatnak a költségvetés elkészítéséhez.  

 

Tóth József  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén volt egy felvetés a 11. pont kapcsán, amit 

elfogadott, ami helyesbítve a mostani javaslattal úgy szól, hogy A szociális alapszolgáltatást 

nyújtó intézményhez integrálva indokolt létrehozni a bentlakásos idősek otthona szakosított 

ellátási formát. melynek megvalósítása a következő Gazdasági Program feladata lehet.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Ha már a 11. pont szóba jött, Polgáron a 70 év feletti lakosok száma 800 fő. Óriási igény 

lenne az idősek otthonára. Kéri, hogy polgármester úr minden fórumon adjon ennek hangot. A 

környékbeli intézmények telve vannak és hosszú várólisták vannak. Azt is tudomásul kell 

venni, hogy sok idősek által lakott ház van, akik nem tudják rendben tartani, az ilyen 

lakásokat is be lehetne számítani egy ilyen bentlakásos intézmény megteremtésébe.  

 

Tóth József  

A bevételeket be kell szedni és ebben a költségvetési koncepcióban nincs olyan szándék, hogy 

esetleg adót emeljenek vagy új adónemet vessenek ki.  
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Azt szeretné megerősíteni, hogy a bevételek körében az önkormányzati feladatellátás 

érdekében megillető bevételeket be fogják szedni, mert arra nagy szükség van. Vannak 

kintlévőségek több adónemben is, de az előző évek ebbéli szándéka pozitív tapasztalatokat 

hoz. A városgyűlésen ezt be fogja mutatni. A földterületek bérbeadásából adódó bevétel 

olyan, ami 100%-ban az önkormányzatot illeti meg, nem kell a központi költségvetésbe 

befizetni ellentétben a gépjárműadóval aminek 60%-át át kell adniuk és a maradék 40%-tól 

többet fordítanak az utak rendezésére, fenntartására. 

A fejlesztési célokról, a szociális intézménnyel kapcsolatos tervekről a következő napirendnél 

szólna. 

A szociális juttatásokat át kell gondolni, és a rászorultság elvét kell minden körülmények 

között figyelembe venni, ezen majd vélhetően korrigálni kell.  

A városi rendezvények vonatkozásában a 2018-as év különleges év volt, vélhetően a 

következő év nem tud annyi lenni.  

A közrend kapcsán a fórumon is értékelték, hogy a közterületfelügyelő, a településőrök a 

polgárőrök és a rendőrség együttműködésével nyugalom van a városban és nagy jelentősége 

van a térfigyelő kamerarendszernek is. Annak kapcsán, hogy ezt lehet-e bővíteni, szükséges-e 

az tagadhatatlan, és a fenntartása továbbra is indokolt.  

 

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

elhangzott módosítással, mely a 11. pontra vonatkozik, az kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

117/2018. (XI.29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2019. 

évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket 

határozza meg:   

 

1. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az 

önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező 

feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a 

feladatfinanszírozásra.  

 

Bevételek tervezési elvei 

 

2. A 2019. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények 

kiadásának tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok 

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

terhére lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására.  

 

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

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

alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának 

megfizetésére.  

 

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

tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell ezek 

reális tervezésére.  

 



9 

 

5. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van 

szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítésének 

minden adónem tekintetében, különösen a termőföld bérbeadásából származó 

jövedelem utáni SZJA, mint helyi önkormányzatot megillető bevétel vonatkozásában.  

 

6. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a 

kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, 

azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.  

 

Fejlesztési célok, pályázatok megvalósítása  

 

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

további feltárásához, valamint a már elnyert projektek megvalósításához forrás 

szükséges. A fejlesztések megvalósításához a pályázatban el nem számolható 

költségek fedezetét biztosítani kell elsődlegesen önkormányzati saját forrás 

bevonásával. 

 

8. A fejlesztési célok megvalósítása érdekében a pályázati támogatásokhoz szükséges 

önerő kiegészülhet fejlesztési célú hitel felvételével. A hitelfelvételre vonatkozóan a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szabályozását kell alkalmazni. 

 

9. A felhalmozási kiadások tekintetében a 2018. évről áthúzódó, folyamatban lévő, 

kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket és azok forrásait be kell tervezni, figyelemmel a 

meg nem valósult célokra is.  

 

10. A Szociális Szolgáltatási Koncepcióban foglaltak szerint első ütemben modern, egy 

épületbe integrált Szociális Központ létrehozása a cél megújult, kapacitásában bővített 

szociális alapszolgáltatásokkal, ehhez megvalósíthatósági tanulmánytervet szükséges 

készíteni. 

 

11. A szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményhez integrálva indokolt létrehozni a 

bentlakásos idősek otthona szakosított ellátási formát. melynek megvalósítása a 

következő Gazdasági Program feladata lehet.  

 

Közfoglalkoztatás tervezés elvei  

 

12. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek 

kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a 

hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására törekedni.  

 

13. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, azonban a megvalósításhoz szükséges 

személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy 

kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg. A 

céltartalék összege legfeljebb a 2018. évi eredeti előirányzattal megegyező legyen.   

 

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

tervezni kiadásként a hosszútávú közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit, 

bevételként az igényelhető pályázati támogatást.  
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Szociális ellátások tervezési elvei 

 

15. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2019. évi 

tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.  

 

16. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően 

elsődlegesen azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli 

élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.  

 

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

támogatási formákat (lakhatási támogatás, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott 

támogatás, gyógyszertámogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás 

támogatása, szociális tüzelőanyag támogatás, lakókörnyezet rendben tartásának 

támogatása, szennyvízközmű bekötési támogatás) melynek célcsoportjai az idősek, a 

fogyatékkal élők és rászoruló családok.   

 

18. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzatok rendkívüli szociális 

támogatására pályázat benyújtása útján törekedni kell az önkormányzat saját 

forrásainak kiegészítésére.   

 

19. Az első lakáshoz jutók esetében elsődlegesen az új lakás építést, illetve a valós 

igények és a helyi közösségi szempontok alapján a használt ingatlanok vásárlását kell 

támogatni. A lakáscélú támogatáshoz kapcsolódó előirányzat legfeljebb a 2018. évi 

teljesítés erejéig kerüljön megtervezésre. 

 

20. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2019. évi előirányzat 

tervezésénél figyelembe kell venni a 2018. évben visszautalt támogatásokat is. 

 

A költségvetés általános és céltartalékainak tervezési elvei 

 

21. Az általános tartalék összege legfeljebb a 2018. évi eredeti előirányzat legyen.  

  

22. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalék 2019. évi előirányzata legalább az 

előző évivel azonos összegben kerüljön meghatározásra.   

 

23. A talajterhelési díjból, a parkolóhely megváltásából, az építésügyi bírságból, az 

ivóvíz-hálózat fejlesztésére elkülönített, illetve a vízterhelési díjból származó 

bevételekből képzett tartalékot a felhasználásig áthúzódó céltartalék előirányzatként 

kell nyilvántartani és tervezni.  

 

24. Az önkormányzati utak állapota komplex megoldást igényel, a felújításra, 

karbantartásra a feladatfinanszírozás összege nem elegendő, az uniós és hazai 

pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell, ennek hiányában a költségvetésben 

útfelújítási céltartalék elkülönítése indokolt. 

 

25. A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összegét 

legalább az előző évivel azonos mértékben tervezni szükséges. 

 

26. A városi rendezvényterv 2019. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottság javaslata alapján, legfeljebb a 2018. évi  tervezhető. 
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27. A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2019. évi előirányzata a 

2018. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.  

 

28. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék összege legfeljebb 

a 2018. évi eredeti előirányzattal megegyező legyen. 

 

 Humán erőforrás tervezésének elvei  

 

29. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése 

kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta 

lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.  

 

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

A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a 

megváltozott finanszírozási körülményekre.   

 

31. A foglalkoztatás bővítése érdekében minden költségvetési szervnek az alapító 

okiratában meghatározott feladatai humán erőforrás szükségletének kiegészítésére a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása nyújtotta lehetőséget ki 

kell használni a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében. 

 

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

feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt keletkezett 

többletköltségekre, amennyiben a település saját bevételeiből nem tudja biztosítani 

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

a központi forrás igénylésére. 

 

33. A fizetési számlához kapcsolódóan a jogszabály értelmében a munkavállalói 

bankszámla-hozzájárulást a 2019. évi költségvetésében minden intézmény megtervezi.  

 

     Egyéb tervezési irányelvek  

 

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

megtervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak 

fedezetét.  

 

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

elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű 

munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, 

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

szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges. 

 

36. A nevelési intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz szükséges 

fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés 

feladatfinanszírozásból kell biztosítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a nevelési 

intézmény nyári karbantartásánál arra, hogy az intézmény nyitvatartási szünetének 

időtartama miatt a feladatfinanszírozás összege ne csökkenjen. 

 

37. Az óvoda új vezetése tegye meg a szükséges intézkedéseket a beóvodázás időpontját 

megelőzően a csoportlétszámok köznevelési törvényben meghatározott maximális 
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kihasználtságot biztosító  – 25 gyermek/csoport – ellátotti létszám elérése érdekében a 

2019/2020. tanévben induló 11 csoportra vonatkozóan.   

 

38. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési 

közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő 

önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani. 

 

39. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet társadalmi tevékenysége, annak 

értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése 2019. évben is kiemelt jelentőségű 

támogatandó feladat.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

3./ napirend 

Javaslat Polgár Város 2019-2023. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció elfogadására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy ez az anyag 5-6 hónap időtávlatában készült és került a mostani változatába. 

Az idősügyi tanács mellett a szociális kerekasztal is megtárgyalta és véleményével 

megerősítette. Ez a koncepció helyesen mutatja be a település demográfiai adatait, 

ugyanakkor a legnagyobb kérdésre keresi a választ, hogy hosszútávon, a következő években 

hol és milyen módon lehet az intézményt működtetni. Ennek időbeli ütemezése a koncepció 

elfogadása után a tervezés, a megvalósítási tanulmány és a műszaki tervek elkészítése, 

valamint a forrásokszükségletek bemérése.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Sánta József  

Az Idősügyi Tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy kérésként 

merült fel, hogy az 5 napos nappali ellátást nem-e lehet megemelni 7 napra, illetve kérdések 

voltak a szociális központ kialakításához, az idősek támogatása, a szociális ellátások növelése 

kapcsán és a bentlakásos nyugdíjas ház létrehozását érintően.  

 

Tóth József  

Kéri a szociális intézmény vezetőjét, hogy az idősügyi tanács ülésén elhangzott kérdésekre a 

megközelítéseket mondja el.  

 

Tóth Árpádné  

Visszatérő kérdés a szociális alapszolgáltatás keretében a házi segítségnyújtás 5 napról 7 

napra történő biztosítása. A jelenlegi jogi szabályozás mellett erre nincs lehetősége az 

intézménynek, de nagy szükségét látja, sajnos nincs rá mód, annak ellenére, hogy a 

kormányzat szándéka, hogy minél tovább maradhasson az idős ember saját otthonában. 

Nagyon sok olyan rászoruló ember van, aki 24 órás felügyeletet igényelne.  

 

Kérdések, válaszok 
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Vélemény, javaslat  

 

dr. Hatvani Zsolt  

A tegnapi bizottsági ülésen már felszólalt ezügyben, hogy a szociális igények hol merülnek 

fel. Úgy látja, hogy az időseknél, a fogyatékkal élőknél és a sokgyermekes családoknál. Látja, 

hogy a legnagyobb számban a roma közösség tart igényt az ilyen szociális juttatásokra. 

Tegnap is elmondta, hogy aki Magyarországon születik magyarnak születik, mindegy milyen 

a bőrszíne, a vallása, nem szabad különbséget tenni.  

Azt látja, hogy nem biztos, hogy helyes, hogy nem lehet megmondani, Polgáron hány roma 

ember él, és csak 2011-es adatokra hagyatkozhatnak. Nekik, mint humánbizottságnak tervezni 

kell a szociális juttatásokat. Régóta dolgozik ebben a városban és sok roma emberrel 

dolgozott már együtt, vannak kiváló emberek, de azt tudomásul kell venni, hogy jelentős 

részük mélyszegénységben él. Ha fel akarják őket emelni, segíteni kell tudni és ha tudnák a 

számukat akkor tudnának támogatást igényelni akár az államtól vagy pályázat útján.  

 

Struba József  

Olyan előterjesztést tárgyalnak, ami 5 évre szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

formában van jelen. 5 évre szól és amikor ezt az anyagot végig olvassa valaki látja, hogy 

Polgáron hogyan működik a szociális szolgáltatás. Büszkék lehetnek arra, amit Polgár 

lakosságának érdekében megtesznek. Nehéz azt a pénzt beosztani, amit az államtól kapnak, de 

ennél a kérdésnél talán nem nagyon van fontosabb terület. Nem csak az idős emberekről kell 

gondoskodni, sokan ezt így fogják fel. A családban nem csak idős ember van, több 

korosztályból áll. Az más kérdés, hogy ebben a felgyorsult világban és a mai környezetben 

már nem úgy gondolkodnak, nem együtt élnek a nemzedékek. Azt gondolja, hogy 

mindenkinek nagy feladata és szerepe van abban, hogy ez a szociális ellátás még jobb legyen.  

Felhívja a figyelmet egy olyan dologra, hogy régen az idős embert nem teherként, hanem 

egyfajta bölcsességként kezelték. Amivel ők rendelkeznek, példával tudnának eljárni a család 

támogatásával. Azzal, hogy megpróbálják összekovácsolni a családot, azzal a tapasztalattal, 

amit megéltek. Különösen ott lenne fontos, akikkel nekik foglalkozni kell a 

mélyszegélységben vagy nehéz helyzetben élő családoknál. Nem lehet mindent pénzbe 

kifejezni, hanem az odafigyelés is fontos, hogy például az unokája megy e iskolába, mivel 

foglalkozik, ha hazaér. Egy idős ember nem csak azt várhatja el, hogy koránál fogva 

támogatást kapjon. Azzal tudja viszonozni, hogy úgy kezelje a családját, hogy minél kevesebb 

gondja legyen a tanárnak a gyerekkel, aki olyan felnőtt lesz amilyen gyerekkort biztosítanak 

neki. Felelősségre hívja fel ezzel az idősek figyelmét, hogy figyeljenek oda a családjukra.  

Fontos szerep van az önkormányzat intézményeinél – egészségügy, oktatás, kultúra - a 

programjaikban legyenek olyanok, amik ezzel a réteggel foglalkoznak. Mindenkinek az az 

érdeke, hogy ez a város élhető legyen, de akkor lesz az, ha a családban rendben mennek a 

dolgok és nem minden pénzkérdés.  

 

Vincze Attila  

Nincsen szó cigánykérdésről ebben az anyagban. Az 5.1 pontban a Jövőkép résznél olvasható, 

hogy Polgár város Esélyegyenlőségi terve korrekt módon megfogalmazta a jövő feladatait, 

mellyel teljes mértékben egyet érthetünk. Eszerint: Olyan településen kívánunk élni, ahol a 

romák a társadalmi elvárásoknak megfelelően beilleszkednek. Ehhez két fél kell, aki be akar 

illeszkedni és az ő dolguk, hogy segítsék a beilleszkedését. Ez szép cél, ha megvalósul sok 

probléma meg fog oldódni. Továbbá: „Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők 

életkörülményein javítani tudjunk. Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek 

tehetséggondozását, és képességfejlesztését. Folyamatosan odafigyelünk az idősek és 

egyedülállók biztonságára, mentális állapotára. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal 

élők társadalmi elfogadtatására.” 
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Tóth József 

Azt látják, hogy olyan társadalmi probléma van a településen, hogy idősödik a lakosság. 

Alaphelyzetben ez generációkon keresztül nem volt probléma, hisz együtt éltek. Ez 

megszakadt, mára, aki tehette elhagyta a kisvárost a saját céljai érdekében. Itt maradtak a 

szülők, az idősek. Lehet azt mondani, hogy a kormányzat előírja a szülőtartást, hogy a gyerek 

felelőssége. Azt látják, hogy nem egyszerűen működik, sok idős ember magára maradt, és a 

gyerek nem tudja a kötelességét teljesíteni így marad az önkormányzat. 

Gyopáros Alpár kormánymegbízott, aki a Magyar Falu programot rakta össze, úgy véli, hogy 

ez az 5 e fő alatti kistelepülések problémája és azt veti fel, hogy ezeken a településeken 

kívánatos lenne egy ellátórendszer. Úgy látja, hogy ez a probléma településméret probléma. 

Szerinte nem az.  

Másrészről a kormányzat szociálpolitikai célkitűzés azt mondja, hogy egy idős embernek 

ameddig erre a lehetőség megteremthető a saját otthonába van a helye, ott kell megadni a 

szükségleteket, de nem finanszírozza az otthonápolást.  

Azt el kell mondani, hogy vannak olyan helyzetek, valós igények, mikor ez nem tud másképp 

menni, mint egy szociális bentlakásos intézményben.  

Kutatják hogyan lehetne elmozdulást tenni, a polgáriak ezt minden fórumon felvetik. Ilyen 

létrehozására nincs kormányzati támogatás, pályázat, nincs meglévő kapacitás és a 

kormányzati direktíva mást finanszíroz. 

Ilyen körülmények közepette készült ez a koncepció és óvatosan próbáltak fogalmazni ennek 

kapcsán, hogy ne keltsenek illúziót.  

Sokat gondolkodtak, hogyan lehet valósat, reálisat és megvalósíthatót csinálni. Azt mondták, 

hogy a cél 5 évre szól és négy fő célt fogalmaztak meg:   

- a városlakók szociális biztonságának megteremtése, 

- a szociális szolgáltatások közelebb kerülése az ellátottakhoz, 

- a szociális és gyermekjóléti intézmények jogszabályok szerinti működésének biztosítása, 

- az önkormányzat ellátási kötelezettségének teljesítése. 

Az anyag tartalmazza, hogy első ütemben a szociális alapszolgáltatásokat ellátó Polgári 

Szociális Központ tárgyi feltételeinek javítása, minőségi fejlesztését kell megtenni, hisz most 

ideiglenes engedélyük van.  Kimondták, hogy a helye a Polgár Kiss Ernő út 8. szám lesz, 

melyben egy modern, egy épületbe integrált Szociális Központ létrehozása lenne a cél, és 

minőségileg megújult szociális szolgáltatások kaphatnak elhelyezést, valamint az Idősek 

Nappali Ellátása szolgáltatásnál kapacitás bővítés megvalósítása a cél. 

Amikor ez megvan akkor jöhet a jelenleg hiányzó, létrehozandó intézménytípus működtetése 

Bentlakásos - Idősek Otthona - kialakítása második ütemben (Polgár Kiss Ernő út 8.) a tetőtér 

beépítésével. Jelenleg nem látnak olyan finanszírozási körülményt, pályázati lehetőséget, 

amivel ki tudnák mondani, hogy ez így fog történni. Arra számítanak, hogy az ütemezésnek 

megfelelően keletkezhet új körülmény, hogy ez 2023-ig megvalósulhat. Ez az elképzelés a 

következő évekre. 

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 
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118/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2019-2023. időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióra 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgári Szociális Szolgáltató 

Központot, hogy az intézmények által nyújtott ellátások biztosítása 

során vegye figyelembe a koncepcióban megfogalmazott 

javaslatokat, továbbá folyamatosan készítse elő az alapszolgáltatást 

érintő kapacitásbővítés feltételeit.  

 

3. Felhívja a Polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció kétévenkénti felülvizsgálatáról gondoskodjon.  

 

Határidő: folyamatos és 2020. november 

Felelős: polgármester és intézményvezető 
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1. Szociálpolitikai elvek, elméleti felvetések 

1. 1. Tendenciák: 

- A központosított állami újraelosztás mértéke reálértéken számottevően nem nő, a szociálpolitikai 

célok megvalósítására nem áll több pénz rendelkezésre. 

- A szociálpolitika egyik legfajsúlyosabb kérdése a szociális biztonság és a munka, 

foglalkoztatottság közötti egyensúly biztosítása. A minél szigorúbb segélyezési rendszer negatív 

következményeként egyre nő azok száma, akik semmilyen ellátásban nem részesülnek. Ezen 

emberek így nagyon gyorsan emberhez méltatlan körülmények közé kerülhetnek, és a társadalom 

elveszti a kapcsolatot velük. 

- A népesedési helyzet számottevő javulása nem várható. A demográfiai mutatók jelzik, hogy 

társadalmunk idősödése tovább folytatódik, nőni fog az idősek száma és aránya. 2050-re 

várhatóan a 60 év felettiek a társadalom több mint egy harmadát teszik ki. Ezen folyamatok 

növelik és megváltoztatják a különféle szolgáltatásokkal szembeni elvárásokat. 

- A területi, térségi egyenlőtlenségek felszámolása meghatározó feladat marad. Nőnek a Nyugat- és 

Kelet – Magyarország, valamint a falu-város közötti egyenlőtlenségek. 

- Társadalmunk szociális állapotát, az állam szociális szerepvállalásának szükségességét 

meghatározza az alacsony képzettségűek munkaerő-piaci szerepvállalása. Az alacsony 

képzettségű emberek arányának csökkentése érdekében, a lehető legkorábbi életkorban- komplex 

segítő szolgáltatásokkal be kell avatkozni a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődési 

lemaradásának ledolgozásába.  

-  A társadalmi nemekkel (főként a nőkkel szembeni) hagyományos szerepelvárás erőltetése helyett 

a választhatóságot szükséges biztosítani. A szolgáltatásokkal, támogatásokkal a választás 

lehetőségét, a családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztethetőségét kell szolgálni. 

 

1.2. A magyar társadalom előtt álló legfontosabb szociális kihívások 

- A társadalmi összetartozás erősítése- a magyar társadalom túlzottan megosztott, széttöredezett az 

iskolázottság, foglalkoztatottság, fogyasztás és életmód szempontjából. 

- A nagyon kedvezőtlen népesedési folyamatok fékezése, visszafordítása – a családok 

megerősítésével, a gyermekvállalás feltételeinek javításával. 

- A szegénység csökkentése- Európai Uniós összevetésben a 27 tagország közül hazánk az 

összlakosság tekintetében a középmezőnyben, míg a gyerekszegénység esetében a legrosszabb 

harmadban található. Meghatározó okok: iskolai végzettség, munkaerő- piaci státusz, 

gyerekszám, etnikai státusz, települési hierarchiában elfoglalt hely.  

- A foglalkoztatottság, a munkaerő-piaci aktivitás növelése, különösen a leghátrányosabb helyzetű 

társadalmi csoportok számára. 

- Az időskori biztonság garantálása. 

- A megfelelő lakhatás biztosítása mindenki számára. 

- A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások hozzáférhetővé tétele mindenki 

számára, a minőségi, rugalmas, emberközpontú szolgáltatások erősítésével. 

- A területi elkülönülés, szegregáció, gettósodás megfékezése. 

- A hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció kiküszöbölése, különösen a nők, a fogyatékkal élő 

személyek, a cigány, illetve más nemzetiséghez tartozó emberek társadalmi integrációjának 

erősítése érdekében. 

(Forrás: Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció- tervezet) 

 
1.3.  A koncepció célja, hogy egy bizonyos távra meghatározza a szociális szolgáltatások 

fejlesztésének alapelveit, irányait és céljait, orientálja a szociális szolgáltatások fejlesztésének 

további szereplőit, továbbá az ellátási kötelezettségek keretébe tartozó feladatok tervezése, a 

hiányzó ellátások megszervezése és a településen vállalt feladatok megfogalmazása. 

  
1.4.  A koncepció feladata olyan döntéstervezet prezentálása, amely alkalmas arra, hogy állást 

foglaljon a helyi szociális szolgáltatási struktúra kialakításáról, kijelölje a fejlesztési irányokat 

törvényi kötelezettsége alapján az igény és lehetőség összhangjának érvényesítésével.  
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1.5.A szükségletek típusai, hierarchiája: 

 

Az emberek testi-lelki-szociális szükségletei egyénenként változóak, és rendkívül széles körűek 

lehetnek. A szükségletekhez igazodó segítségnyújtás mértékét és formáját akkor tudjuk 

meghatározni, ha szerteágazó emberi szükségleteket valamilyen módon csoportosítjuk. 

 

                                                             (Az emberi szükségletek hierarchiája Maslow szerint.) 
2. Polgár város demográfiai helyzete:  

 

Polgár települést a három megye kapujaként szokásos emlegetni, hiszen közlekedési csomópont 

tekintetében egyforma távolságra van a három megyeszékhelyhez Miskolc, Debrecen, 

Nyíregyháza.  Itt található az M3 Outlet Center, mint kereskedelmi központ, valamint a Polgári 

Ipari Park is, jelentős betelepedőkkel.  

Polgár a Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket magába 

foglaló Észak-alföldi Régió kisvárosi települése. Polgár, mint korábbi kistérségi központi 

település funkciójánál fogva továbbra is aktív kapcsolatot tart fent a környező településekkel.  

 
2.1.  A térség demográfiai helyzete 

 

A régió lakossága több mint 1,5 millió fő. Hajdú-Bihar megye az ország legnagyobb megyéje. 

Hajdú-Bihar megye népességszáma a KSH adatai alapján 537.268 fő. Hajdú-Bihar megyében 10 

járás, ezeken belül 82 település található. Polgár a Hajdúnánási Járáshoz tartozik. 

 

2.1.1. A népességszám alakulása, népsűrűség 

 

Polgár város közelmúltját jellemzi, illetve jövőbeni lehetőségeinek meghatározását is 

megmutatja a lakosság számarányának az évenkénti statisztikája. Segít a jövőbeni feladatok és 

helyi társadalmi szükségletek megfogalmazásában a születési és halálozási adatok értékelése, 

valamint a beköltözők és elköltözők számának az elemzése. 

Megállapítható, hogy a természetes elhalálozás és a születési számok közötti arányszámnak 

megfelelően, valamint a migrációs folyamatok következtében, a város lakosságszáma lassú 

fogyásnak indult. Míg 2010-ben Polgár város népessége 8330 fő volt, addig a 2018. évi adatok 

szerint a lakosság száma 8036 fő. 
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Születések, halálozások száma: 

 

 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.  2015. 2016. 2017. 2018. 

X.31. 

születések     66     72     77     74     77     83 84 85 77 

halálozások   109   120   114   108   115   110 113 116 99 

Lakosság 8330 8223 8167 8143 8047 8035 8047 8035 8036 

 

A népesség életkor szerinti megoszlása: 

 

Népesség életkora 

2018. 01. 01. 
Nő (fő) Férfi (fő) Összesen (fő) 

100+ 0 0 0 

95-99 4 3 7 

90-94 25 11 36 

80-89 223 91 314 

70-79 343 227 570 

60-69 543 524 1067 

19-59 2142 2367 4509 

0-18 748 785 1533 

Teljes népesség 4028 4008 8036 

 

Polgár lakosságának a száma majd minden korcsoportban csökkenő tendenciát mutat. A 

népesség kormegoszlásának jövőbeni alakulása befolyásolja a munkaerő kínálatot és alapvetően 

meghatározza Polgár oktatására, szociális és egészségügyi hálózatára háruló feladatait. A 

csökkenő gyermekszámnak, a munkaképes korú lakosság csökkenő tendenciájának a 

megfordítása aktív várospolitikát tesz szükségessé. A migrációban kedvezőtlen a fiatal, képzett 

munkavállalók elvándorlása, amely egyrészt gyengíti a település munkaerő-potenciálját, 

másrészt hozzájárul a népesség fokozatos elöregedéséhez is.  

 

2.1.2. Foglalkoztatási helyzet 

 

A regisztrált munkanélküliek száma 2010.-2015. év között növekedést mutat, de a 2011. év 

kimagasló értékéhez képest, 2016. évtől jelentős csökkenés tapasztalható. A statisztikai adatok 

alapján, Polgáron az álláskeresők aránya az aktív korú lakossághoz viszonyítva ez évben már 

8,45 %. 

 

Nyilvántartott álláskeresők: 

 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma 

fő 

2010 775 

2011 873 

2012 810 

2013 785 

2014 778 

2015 703 
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2016 415 

2017 424 

2018 

09. 30. 
465 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által közzétett munkanélküliségi mutató a településen az 

elmúlt 20 évben mindig az országos átlagérték felett alakult. Ez a tendencia egyrészt a 

településen nagy számban élő hátrányos helyzetű csoportok, a romák és az alacsonyabb 

képzettséggel rendelkezők következménye. Ezért is fontos feladatunk a helyi szakképzett 

munkaerő itt tartása, foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése. 

 

2.1.3.A roma népesség helyzete: 

 

Magyarországon a szegénység elleni küzdelem alapdokumentuma a Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia − Mélyszegénység, Gyermekszegénység, Romák − 2011-2020 (NTFS). 

Az NTFS kiemeli, hogy a szegénység korántsem csak a romákat sújtja, de a szegények között 

arányaiban többen tartoznak a roma népességhez, ezért az ő felzárkózásukra külön hangsúlyt 

kell helyezni.   

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a szegénység leküzdését célzó programok többségéről – 

részben adatvédelmi okok miatt – nem készül, nem is készülhet olyan nyilvántartás, amely 

bemutatná, hogy a célcsoportban milyen arányban vannak romák, így ilyen kimutatásokkal 

Polgár település sem rendelkezik. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a mélyszegénység és a 

társadalmi kirekesztődés mérséklése komplex és hosszútávon kiszámítható megközelítést 

igényel. Ez az össztársadalmi érdek helyi, önkormányzati szinten is tudatos és fenntartható 

beavatkozásokat tesz szükségessé.  

Cserti-Csapó Tibor és Orsós Anna írása szerint: „A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát 

azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és 

ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való 

felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan 

halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást.”  

A nemzeti-, etnikai hovatartozás pontos adatainak meghatározásakor csak a népszámlálás 

adataira hagyatkozhatnánk, de az nem tekinthető pontosnak, mivel a népszámlálás egyéni 

bevalláson alapuló adatokat rögzít.  

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a 

szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek 

következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 

foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik 

ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 

mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 

helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a 

becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a 

romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános 

küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. „A romák esetében 

jellemző az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is legkedvezőtlenebb 

helyzetben lévőkhöz tartoznak.”  

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint Polgáron jelentős számú roma kisebbséghez tartozó 

lakos élt, szám szerint 525 fő, arányuk az állandó népességen belül 6%. A városon belül az egyes 

városrészekben és utcákban él a romák aránya nagyon különböző az önkormányzat által közétett, 

becsült adatok szerint azonban egyértelműen a Déli városrész legnagyobb utcáiban él a polgári 

romák többsége. Szociális helyzetükre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre külön adatok, 

azonban megállapítható, hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, 
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egészségi állapota, iskolázottsága és foglalkoztatottsága, a társadalom egészéhez viszonyítva 

lényegesen rosszabb.  

Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás piacgazdasági átalakulásának legnagyobb vesztese 

a roma népesség. A szakképzetlen munkát igénylő munkahelyek megszűnésével a 

munkanélküliségi rátájuk jelentősen meghaladja a nem roma származásúakét. 

 

 2.1.4.  A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái  

 

Fogyatékos személy, aki érzékszervi, így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi 

életben való aktív részvétel során (Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §.). A fogyatékkal élők munkaerőpiacon való 

megjelenésének előmozdítása érdekében szükséges a fogyatékkal élők számára az 

akadálymentes környezet kialakítása, továbbá a közlekedési nehézségek miatt a távmunka 

lehetőségének biztosítása. A szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek 

esetében a saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtás kap prioritást.  

A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnagyobb csoport, a 

társadalom életének szinterein való megjelenésük alapfeltétele az akadálymentesítés. 

Magyarországon az 1990-es évtizedben jelentősen visszaesett a foglalkoztatottság, és ez a 

fogyatékos emberek munkaerő-piaci helyzetére is hatással volt. A foglalkoztatottak aránya 

Magyarországon a fogyatékkal élők körében 2011. évi népszámlálás adatai szerint 9 százalékra 

csökkent.  

Önkormányzatunk a fogyatékkal élők segítségének érdekében rendszeres kapcsolatot tart a 

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar megyei Egyesületével, valamint a Látássérültek Észak-alföldi 

Regionális Egyesületével. Térítésmentesen biztosítunk számukra helyiséget fogadó óra céljából.  

 

2.1.5.  Az idősek helyzete 

 
A demográfiai mutatókból is kitűnik, hogy Polgár lakosságának elöregedése tovább folytatódik. Az 

időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előre haladva fokozatosan csökken a házasok és 

növekszik az özvegyek aránya, ezen belül a nők száma. Polgáron sok idős ember marad magára, 

mert hozzátartozói megélhetésük érdekében messze költöznek tőle. Az idős ember szellemi és fizikai 

aktivitása, önellátási képessége a korral arányosan csökken. Amíg korábban olyan egyszerű 

megoldásnak tűnt, hogy ha egy idős ember nem tud magáról gondoskodni, akkor idősek otthonába 

került, napjainkban már hosszú várólisták vannak a tartós bentlakásos ellátásokban. Polgár 

lakosságára jellemző továbbá, hogy sok a kisnyugdíjas, valamint különös figyelmet kell fordítani a 

beteg, a fogyatékkal élő és mozgásában korlátozott személyekre. 

 
Polgáron az idősek számának és arányának emelkedése, a lakosság kormegoszlásának jövőbeni 

alakulása befolyásolja a munkaerő kínálatot és alapvetően meghatározza az oktatásra, szociális és 

egészségügyi hálózatra háruló feladatokat. Polgár Város Önkormányzata évek óta kiemelt feladatának 

tekinti a helyi szintű „idősbarát” politika kialakítását, különös figyelemmel kezeli az idős lakossággal 

történő együttműködést, az időskorú emberek életkörülményeit, az idősek aktivitásának megőrzését, a 

róluk való gondoskodást. 2012. évben létrehozta a Polgári Idősügyi Tanácsot. A szociális ellátások 

területén a települési támogatások körét bővítette, amelyben együttműködő partnere a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezet. Önkormányzatunk az otthon közeli ellátásokat szem előtt tartva 

alakítja támogatási lehetőségeit.  

A Térségi Járóbeteg Szakellátó Intézet is növelte otthon közeli ellátásának igénybevételét, az otthoni 

szakápolás körében, úgymint gyógytorna, műtét utáni regenerálás. 

 

Az önkormányzat idősügyi alapelvei, koncepciója és stratégiája  

 az egészségben eltöltött évek számának növelése,  
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 az aktív élet fenntartásának növelése,  

 az időskori jövedelembiztonság megteremtése, 

 a különböző közszolgáltatások (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális stb.) összehangolása 

az idősödők és idősek szükségleteinek és érdekeinek figyelembevételével,  

 az idősek élethosszig való tanulásának támogatása, a digitális tananyagok hozzáférhetőségének 

biztosításával,  

 az „aktív idősödés” feltételeinek erősítése, mely nem csupán a fizikai aktivitást, a 

munkaerőpiacon maradást jelenti, hanem a társadalmi, kulturális, civil életben való aktív 

részvételt is. 

 

Önkormányzatunk idősügyi programja minden stratégiai dokumentumban megjelenik, úgymint 

 - Gazdasági Program (2015 - 2019.) 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018.) 

- Bűnmegelőzési Koncepció (2015.) 

 

Az időskorú népesség főbb jellemzői  

 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya.  

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:  

– növekszik az átlagéletkor,  

– magasabb a középkorúak halandósága,  

– a nők hosszabb élettartama 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 

egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 

Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a 

demencia kialakulása.  

Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött 

jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott szellemi leépülés. 

Ennek segítésére jött létre 2013-ban a szociális kisegítők szolgáltatás, melyet közfoglalkoztatás 

keretében 11 fő gondozónővel végzünk, közel 80 idős embert ellátva. 

 

3. A jogszabályi környezet bemutatása: 

 

3.1.  A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) szerint a 

törvény célja, hogy meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 

szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének 

garanciáit. A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját 

költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.  

 
A szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének kötelezettsége 2011. évben épült be a szociális 

törvénybe. Azóta a többszöri módosítások után kimondásra került, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmény állami fenntartója, valamint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 

településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 

érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.  

 

3.1.1.Szociális ellátások 

 

Megállapítható, hogy Polgár Város Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a településen élő 

idős, nehéz helyzetben lévő, segítségre szoruló beteg emberek sorsát. Az önkormányzat kiemelt 

figyelmet fordít a gyermekeket nevelő családokra, álláskeresők, az időskorú, az egészségügyi 



24 

 

 

problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő lakosokra, 

szociális ellátással segíti az arra rászorulókat. 

 

A szociális ellátások rendszerét illetően 2014. év óta jelentős változások történtek.  

Megnőtt a helyi önkormányzatok felelőssége a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésében, a települési támogatások biztosításával. A jogszabályváltozásból eredő 2015. 

március 1-jétől megvalósult átalakítás fő elemei az alábbiakban foglalhatók össze:  
- rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel, 

- rendkívüli települési támogatás meghatározott időszakra,  

- havi gyógyszerkiadások viseléséhez,  

- gyógyászati eszközbeszerzésre,  

- elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából,  

- gyermekvédelmi támogatásként),  

- köztemetés.  

Önkormányzatunk a szociális ellátások változása miatt, új szociális rendeletet alkotott, mely 

alapján, széles palettán nyújtja a települési támogatásokat:  
- temetési költség viseléséhez nyújtott támogatás 

- gyógyszertámogatás 

- szociális étkeztetés támogatása 

- házi segítségnyújtás támogatása 

- bérlettámogatás 

- tüzelőanyag támogatás 

- létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet 

- lakhatással kapcsolatos támogatás 

- szennyvízbekötés támogatás 

- lakókörnyezet rendbetételének támogatása 

- szociális üdültetés 

 

A helyi önkormányzat a településen élő, felsőoktatásban tanuló fiatalok részére Bursa Hungarica 

Önkormányzati Ösztöndíj támogatást nyújt. Az önkormányzat 2001. évben csatlakozott a 

kezdeményezéshez, és azóta évente átlagos 100 fő azon diákok száma, akik igénybe veszik az 

önkormányzat támogatását. 

 

Önkormányzatunk a fiatalok életkezdésének segítésére lakáscélú támogatás konstrukciót 

dolgozott ki és működtet hosszú évek óta. A támogatás vissza nem térítendő, amellyel a 

városunkban letelepedni szándékozó fiatal családokat segítjük. 

 

Ezen támogatások kizárólag önkormányzati saját bevételből kerülnek finanszírozásra. 

 

3.2.Szociális szolgáltatások 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás, közösségi ellátások, 

támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 

Szakosított ellátások: ápolást-gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, 

lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, támogatott lakhatás, egyéb speciális 

szociális intézmény. 
3.3.  Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

Célja: hogy megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzat és a 

gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek és szervezetek meghatározott ellátásokkal 

és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 

érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, 

valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 
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3.3.1. A gyermekek védelmének rendszere: 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

- gyermektartásdíj megelőlegezése 

- otthonteremtési támogatás 

Alapellátások 
- gyermekjóléti szolgáltatás 

- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi 

gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás) 

Szakellátások 
- otthont nyújtó ellátás 

- utógondozói ellátás 

- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

Természetesen Polgár város részére nem kötelező az e törvényekben foglaltak teljes körű 

biztosítása, de a szükségletekhez igazodva célszerű újszerű, innovatív ellátásokat bevezetni az 

ellátó rendszerbe. 

 

4. Az Önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodást biztosító ellátások az 1993. évi III. 

törvény és az 1997. évi XXXI. törvény alapján. 

A település a szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében szociális szolgáltató 

központot hozott létre és működtet, mely Polgár város szociális szükségleteit elégítik ki egy 

integrált intézmény keretében.  

 

 

 

 

 

 

4.1.Étkeztetés: 

Magyarországon a családok szerkezete jelentős változáson ment keresztül. Jellemzően 

megszűntek a többgenerációs együttélések. A fiatalok migrációja, az idősek életkorának 

meghosszabbodása az egyszemélyes háztartások növekedéséhez vezettek. Az étkeztetés a 

szociális alapszolgáltatások egyik pillére, mellyel a saját lakókörnyezetben töltött idő 

meghosszabbítható. Polgár Város Önkormányzata szociális étkeztetés keretében azon szociálisan 

rászorult személyek legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, 

ill. eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, 

hajléktalanságuk vagy szociális rászorultságuk miatt. 

Az étkeztetés Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága fenntartásában üzemelő 

főzőkonyháról biztosított, vásárolt élelmezés alapján. A konyha engedélyezett főzési adagszáma 

600 ebéd/nap. Az ellátás a hét 5 munkanapján igényelhető. Az étkezők között a legtöbben azok 

vannak, akik koruk, ill. egészségi állapotuk miatt jogosultak a szociális étkezés igénybevételére. 

Az alapszolgáltatás igénybevételi formáiban – helyben fogyasztás, a kiadagolt étel elvitele, 

valamint a kiadagolt étel házhoz szállítása –, jogszabályban előírtak szerint nem történt változás. 

Szociális Szolgáltató Központ 

Szociális 

étkeztetés 

Házi segítség-

nyújtás 

Idősek  

klubja 

Család- és 

gyermekjóléti 

szolgálat 

Támogató 
Szolgálat 
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Az étel házhoz történő szállítása Volkswagen Caddy típusú gépjárművel történik, valamint 5 fő 

tiszteletdíjas társadalmi gondozó is segíti az ebéd kiszállítását.  

2017. évben 51 % kiszállítással, 47% elvitellel és 2%-a helyben fogyasztással vette igénybe a 

szolgáltatást. 

 

Az ellátottak száma minden korcsoportban a női nem irányába tolódik el. 

 

4.2.Házi segítségnyújtás 

A településen egyre több idős ember él egyedül, vagy időskorú társával. A megváltozott 

családstruktúra, a társadalmi és gazdasági körülmények változásainak következményeként sok 

idős ember szorul szociális gondoskodásra és egészségügyi támogatásra.  

A szociális alapszolgáltatások egyik formája a házi segítségnyújtás, melyet valamennyi 

önkormányzat- a lakosságszámtól függetlenül- köteles biztosítani. 

A házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatási formával az idős ember önálló életvitelének 

megtartása, a saját környezetében való gondozás a cél. A gondozás célja és feladata az ellátást 

igénylő ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. A segítségnyújtás mértékét, terjedelmét, 

gyakoriságát és formáját minden esetben a segítséget igénylő ember testi, lelki és szociális 

állapota határozza meg. Az ellátás a hét 5 munkanapján biztosított. A szolgáltatás alapvető 

gondozás és az alapápolás körébe tartozó feladatokat lát el. Segítséget nyújt az önálló életvitel 

fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában. A házi 

segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 

szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért 

szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 

 A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő 

esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.  

47%

2%

51%

Étkezők megoszlása igénybevétel módja 
szerint

Elvitel

Helyben étkező

Kiszállítás
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A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

- a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

- a szociális segítés keretében meghatározottak szerinti feladatokat. 

 

A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, 

szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi 

állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, 

fejlesztésével biztosított legyen. 

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása 2017. évben: 

Korcsoport Férfi Nő Összesen 

0-5 0 0 0 

6-13 0 0 0 

14-17 0 0 0 

18-39 0 0 0 

40-59 4 1 5 

60-64 0 3 3 

65-69 1 6 7 

70-74 1 10 11 

75-79 3 10 13 

80-89 10 44 54 

90-x éves 2 6 8 

Összesen: 21 80 101 

4.3. Idősek Nappali Ellátása 

A nappali ellátás Polgár város közigazgatási területén élő és tartózkodó időskorúak vagy 

egészségi állapotuk miatt mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

személyek részére napközbeni tartózkodásra nyújt lehetőséget a hét 5 munkanapján.  A 

szolgáltatás célja az, hogy a saját otthonában élő, idős, illetve egészségi állapota miatt rászoruló 

személyek számára lehetőséget biztosítson mindennapi életük nehézségeinek leküzdésére; 

továbbá tartós vagy időleges hátrányaik ellenére, társadalmi hasznosságuk fenntartása és 

tudatosítása érdekében a szabadidejük hasznos eltöltésére nyújtson ösztönzést. A társadalmon 

belüli izolációjuk csökkentését pedig emberi kapcsolataik fenntartásával, valamint 

kiszélesítésével szolgálja, megakadályozva ezzel többek között az elmagányosodásukat.  

Az Idősek nappali ellátásába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi 

állapotára figyelemmel az intézmény szolgáltatására jogosult. 

A szolgáltatás biztosítja: 

- szabadidős programok szervezését, 

- szükség szerint egészségügyi ellátás megszervezését, a szakellátáshoz való hozzájutás 

segítését, 

- hivatalos ügyek intézésének segítését, 

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítését, 

- az igényelt egyszeri meleg étkezést, (kornak és egészségi állapotnak megfelelően) 

- szabadidős programok szervezését, sajtótermékek, könyvek, kártya, társasjátékok, 

tömegkommunikációs eszközök biztosítását, rendezvények szervezését, 
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- az egészségügyi ellátás körébe felvilágosító előadások szervezését, tanácsadást az 

egészséges életmódról, mentális gondozást, 

- természetbeni adományok juttatását. 

Az Idősek nappali ellátása alábbi programokat szervezi, amennyiben az ellátottak körében ezekre 

igény merül fel: 

- színház - mozi látogatás, kirándulások megszervezése, lebonyolítása, 

- hagyományőrző fesztiválokon az amatőr csoportok fellépésének szervezése, 

- igény szerinti rendezvényekre való felkészítés, műsorok összeállítása, betanítása. 

A fentieken túl egyéb eseti igények felmérése, megvalósulásának segítése (névnapok, 

születésnapok közös ünneplésének lehetőségének biztosítása). 

Az ellátottak nem és korcsoport szerinti megoszlása 2017. évben: 

 

Életkor Férfi Nő Összesen 

18-39 0 0 0 

40-59 1 3 4 

60-64 1 5 6 

65-69 4 13 17 

70-74 1 12 13 

75-79 1 12 13 

80-89 2 8 10 

90-X 0 1 1 

Összesen 10 54 64 

A korcsoporti bontást összehasonlítva az előző évek adataival, megállapítható, hogy egyre 

inkább fiatalodott az ellátást igénybevevők csoportja, mely a klubéletre igen pozitív hatást 

gyakorol. A településen élő lakosság részéről az ellátás iránt növekvő igény mutatkozik. A 

jelenleg rendelkezésre álló épületben azonban a kapacitás bővítése nem kivitelezhető. 

 

4.4. Támogató Szolgálat 
Polgár Város Önkormányzata önként vállalt feladatellátás keretében működteti a támogató szolgálatot. A 

támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben való ellátása, 

személyre szabottan, lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális személyes segítségnyújtás biztosításával 

mindennapi életük segítése. A társadalmi hátrányok csökkentése érdekében, és a fogyatékkal élő 

társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél, amelyet a szolgáltató a 

jogosult személy lakásán és azon kívül egyaránt végez. A támogató szolgáltatás a gondozás, 

készségfejlesztés, tanácsadás, szállítás, felügyelet, gyógypedagógiai segítségnyújtás, háztartási 

segítségnyújtás és esetkezelés szolgáltatási elemeket biztosítja.   

Feladatai: 
- az ellátási területen élő valamennyi fogyatékos személy felkutatása, 

- személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése,  

- szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése, 

- tanácsadás, ügyintézés, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése, 

- közösségi, kulturális és szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése,  

- a fogyatékkel élő személy általános egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutásának 

biztosítása, állapotjavító és megőrző szolgáltatás közvetítése, 

-a munkavállalást, munkavégzést segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése, 

-segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a 

családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez 

szükséges feltételek biztosítása, 

-alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás 

biztosítása. 

A támogató szolgáltatás kapcsolata az egyéb szociális szolgáltatásokkal: 
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A Támogató Szolgálat az intézmény szervezeti egységeként folyamatos, napi kapcsolatban áll az 

intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, valamint más települések szolgáltatói által biztosított 

alapszolgáltatásokkal. A feladatok így egymást kiegészítve, erősítve, komplexen működnek 

együtt a szolgáltatást igénybe vevő egyéni igényeinek megfelelően. 

 

Ellátottak köre: 

A Támogató Szolgálat igénybevételére jogosult az ellátási területen életvitelszerűen tartózkodó 

súlyosan fogyatékos személy, aki: mozgásszervi, érzékszervi, mentális, vagy egyéb 

fogyatékossága miatt a társadalmi életben való részvételében tartósan korlátozott, s ennek 

kompenzálásához támogató szolgáltatásokra van szüksége.  

A szolgáltatás valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, így: 
- mozgásfogyatékkal, 

- látásfogyatékkal, 

- hallásfogyatékkal, 

- értelmi fogyatékkal élő, 

- pervazív (autista) fejlődési zavarban szenvedő, 

- halmozott fogyatékkal élő személyekre. 

 

 

Ellátottak jellemzői 2017. évben:  

 
(mozgásszervi 36%, hallás 2%, értelmi 23%, látás 36%, pervazív 3%) 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a 

támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan 

fogyatékos személy, aki: 
- fogyatékossági támogatásban, 

- vakok személyi járadékában, 

- magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

A szolgáltatás igénybevételéhez a súlyos fogyatékossági állapotot igazolni lehet: 
- az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal 

- az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló 

szakvéleménnyel. 

A feladatellátás szakmai tartalma: 
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Megoszlás fogyatékosság típusa alapján
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39/A.§ által meghatározott feladatokat látja el:   
- személyi segítő szolgálat működtetése, 

- szállító szolgálat működtetése. 

 

Személyi segítő szolgálat 

A szolgáltatás szakmai tartalma megfelel az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben előírt jogszabályi 

követelményeknek, így a fogyatékos személy aktív közreműködésével segítséget nyújt a 

higiéniás, életviteli, életfenntartási szükségletek kielégítésében, valamint az önálló munkavégzés, 

tanulmányok, kulturális, művészeti, sport és szabadidős tevékenységek gyakorlásában. A 

Szolgálat munkatársai a fogyatékkal élő személy állapotának és igényeinek megfelelően, az 

egyéni szükségletekhez igazodva, az ellátottal, vagy annak hozzátartozójával, törvényes 

képviselőjével közösen határozzák meg az ellátás módját, tartalmát.  

E részszolgáltatás részeként a Szolgálat az alábbi területeken nyújt segítséget: 
- fogyatékkal élő személyek számára jogszabályok által biztosított támogatási lehetőségek, 

jogsegély lehetőségek, civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés, 

- alapszolgáltatások és szakosított ellátások elérésének lehetőségei, 

- habilitációs, fejlesztési és rehabilitációs lehetőségek, 

- gyógyászati segédeszközök beszerzésének lehetőségei, 

- speciális képző intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatteremtés. 

Szállító Szolgálat 

A szállító szolgálat az ellátottak egyéni igényeit figyelembe véve az alapvető szükségletek 

kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást hivatott biztosítani, 

igény szerinti – előzetes egyeztetés alapján – időpontban, szükség esetén személyi segítővel.  

 

4.5. Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 

4.5.1.Családsegítés 
A jogszabályváltozások eredményeként 2016. 01. 01.-től a családsegítés a gyermekjóléti 

szolgáltatással egy szolgáltató keretében működik.  

A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata látja el. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a 

családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdésének feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §- a szerinti 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat.  

A szolgáltatás célja: Az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt 

veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének 

megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet 

megszüntetésének elősegítése. Figyelemmel kíséri a lakosság életvezetését, az egyén és család 

között felmerülő konfliktusokat, kutatja a konfliktus megoldási módokat. 

A szolgáltatás elsődleges célcsoportja: 

- időskorúak, nyugdíjasok 

- fogyatékkal élők 

- pszichiátriai betegek 

- szenvedélybetegek 

- munkanélküliek, aktív korú nem foglalkoztatott személyek 

- veszélyeztetett családok, gyermekek. 
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Regisztrált problémák: 

- több probléma együttes előfordulása (sokproblémás családok), 

- anyagi probléma (megélhetéssel, lakhatással összefüggő, krónikus munkanélküliség), 

- önálló ügyintézésben való bizonytalanság, információhiány, 

- foglalkozással, munkahelykereséssel kapcsolatos nehézségek, 

- életviteli (változékony férfikapcsolatok az anya életében), 

- családi kapcsolati (házassági konfliktusok), 

- szülői elhanyagolás, lelki-mentális problémák, 

- gyermeknevelési problémák (iskolakerülés, gyenge teljesítmény), 

- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, magatartászavar, teljesítményzavar, 

- családon belüli bántalmazás, szenvedélybetegség. 

 

4.5.2. Gyermekjóléti Szolgáltatás 

A jogszabályváltozások eredményeként 2016. 01. 01.-től a gyermekjóléti szolgáltatás a 

családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működik. Az új 

intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is az 1993. évi III. törvény a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekjóléti szolgálat feladatait pedig a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza. 

A két törvény szakmai végrehajtási rendeletében került szabályozásra a részletes 

szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítésére irányuló tevékenység. 

Célja a veszélyeztetettség megelőzése, kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, és a már 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése. 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, 

a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 

megelőzéséhez. 

A gyermekek védelmét ellátó szervek és személyek a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit és 

törvényben elismert jogait figyelembe véve járnak el. 

Az alapellátás célja, hogy a gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és 

segítséget, amely a gyermekek jóllétéhez szükséges. 

Gyermekjóléti alapszolgáltatás 

A gyermekjóléti alapszolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja  

- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését,  

- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,  

- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve  

- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését, 

- a helyettes szülői hálózat szervezését, 

- a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetését. 

 

A gyermekjóléti szolgálat – az 1997. évi XXXI tv. 40. § értelmében – a szolgáltatásokat 
- ellátások teljesítésével (gondozással), 

- ellátások közvetítésével (szolgáltatás), 

- szervező tevékenységgel (szervezéssel) biztosítja. 

A közvetítői tevékenység különböző formában nyilvánul meg: 

- a kliens segítése valamely ellátás igénybevételében, 

- közvetítés a kliens és a szolgáltató között. 
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott ellátásra a településen élő minden lakos 

jogosult. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének száma 2017. évben: 

Megnevezés 

 

Szakmai 

tevékenységek 

halmozott száma 

 

Szolgáltatásban 

részesülők száma 

Információnyújtás 

 

321 211 

Tanácsadás 

 

653 402 

Segítő beszélgetés 

 

604 396 

Ügyintézéshez segítségnyújtás 

 

1018 458 

Családlátogatás 

 

1082 274 

Közvetítés 

ellátásokhoz való 

hozzáféréshez 

pénzbeli 151 109 

természetbeni 406 203 

Közvetítés  másik szolgáltatáshoz 

 

0 0 

család- és gyermekjóléti 

központhoz 

7 7 

Esetmegbeszélés 

 

24 12 

Esetkonferencia 

 

16 20 

Esetkonzultáció 

 

211 81 

Környezettanulmány elkészítésében való 

közreműködés 

 

41 41 

Adományközvetítés 

 

10 133 

Pszichológiai tanácsadás 

 

93 24 

 

5. Polgár Város Önkormányzatának a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerrel kapcsolatos céljai 

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerrel kapcsolatos célok: 

- a városlakók szociális biztonságának megteremtése, 

- a szociális szolgáltatások közelebb kerülése az ellátottakhoz, 

- a szociális és gyermekjóléti intézmények jogszabályok szerinti működésének biztosítása, 

- az önkormányzat ellátási kötelezettségének teljesítése. 

A fenti célok megvalósítása érdekében az önkormányzatnak az alábbi feladatokat és programokat kell 

megvalósítania: 

- Első ütemben a szociális alapszolgáltatásokat ellátó Polgári Szociális Központ tárgyi feltételeinek 

javítása, minőségi fejlesztése, a szolgáltatások elérhetőbbé tétele. 

- Modern, egy épületbe integrált Szociális Központ létrehozása (Polgár Kiss Ernő út 8.), melyben 

minőségileg megújult szociális szolgáltatások kaphatnak elhelyezést.  

- Az Idősek Nappali Ellátása szolgáltatásnál kapacitás bővítés megvalósítása, mely a fent említett 

intézmény létrehozásával megvalósítható. 
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- Jelenleg hiányzó, létrehozandó intézménytípus működtetése Bentlakásos - Idősek Otthona - 

kialakítása második ütemben (Polgár Kiss Ernő út 8.) a tetőtér beépítésével.  

- A hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való beilleszkedésének támogatása, a hátrányos helyzetű 

csoportok foglalkoztatási lehetőségeinek feltárása, koordinálása.  

- A család- és gyermekvédelemi tevékenység javítása, a családos hajléktalanság kialakulásának 

megakadályozása.  

A fentiek megvalósításához az intézmény fejlesztési elképzeléseit a képviselő-testület által már elfogadott 

döntésnek megfelelően végre kell hajtani, ezek pénzügyi fedezetét meg kell találni, illetve a megvalósítást 

megfelelően ütemezni kell. Mindezekhez figyelembe kell venni a határidőket, az ágazati jogszabályokban 

foglalt előírásokat, de egyes szolgáltatások fejlesztéséhez elemezni kell a demográfiai adatokat és 

változásokat is. 

5.1. Jövőkép 
 Polgár város Esélyegyenlőségi terve korrekt módon megfogalmazta a jövő feladatait, mellyel 

teljes mértékben egyet érthetünk. Eszerint: 

 Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a társadalmi elvárásoknak megfelelően 

beilleszkednek.  

 Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményein javítani tudjunk.  

 Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek tehetséggondozását, és képességfejlesztését.  

 Folyamatosan odafigyelünk az idősek és egyedülállók biztonságára, mentális állapotára.  

 Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők társadalmi elfogadtatására.  

6. Fejlesztési javaslatok, irányok 
Polgár város szociálpolitikai fejlesztési irányai két, egymásra épülő rendszerben határozhatók 

meg. 

Az ország jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzetét figyelembe véve ezek az irányok a 

következők: 
I. Modern, egy épületbe integrált Szociális Központ létrehozása, megújult, kapacitásában 

bővített szociális alapszolgáltatások.  

II. A szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményhez integrálva létrehozni a bentlakásos 

idősek otthona szakosított ellátási formát.  

 

6.1. Nappali ellátások, modern szolgáltatások alkalmazása 

A saját otthonában élő lakosság számára korszerű, a kor követelményeinek megfelelő nappali 

ellátást szükséges biztosítani. Ennek a koncepciónak két iránya lehetséges: infrastrukturális 

fejlesztés és új programok, modern projektek megvalósítása és bevezetése. 

A szociális szolgáltatások mellett célszerű új, modern projektek alkalmazása is, mint az idős 

lakosság részére az időskori aktivitást biztosító programok bevezetése, demens nappali ellátás 

megvalósítása, a roma lakosság szocializációjának fejlesztése: 

Egészségmegőrzés 

Irányelveink közé tartoznak az idősbarát, biztonságos környezet megteremtése az időskori 

fogyatékosságból származó terhek, a krónikus betegségek és korai halálozás megelőzésére és 

csökkentésére, a dohányzás elleni küzdelem, az egészséges táplálkozás, a különböző 

szűrővizsgálatok terjesztésével az egészségvédelmi faktorok növelése és a kockázatok 

csökkentése. E feladat megvalósult a Járóbeteg Szakellátó Intézet keretében működő 

Egészségfejlesztési iroda közreműködésével.  

 

Biztonságra törekvés 
Családok, elesett idős emberek élnek külterületeken, a legkülönfélébb környezetben, fokozottan 

veszélyeztetett közegben. 

A szomszédok egymásra figyelése sokat segíthet az elmagányosodott idősek segítése terén. 

 

A nappali ellátás tekintetében új irány lehet a demens, idős lakosság ellátása. Célszerű feltérképezni a 

demencia megbetegedésben szenvedő lakosok számát, és szükség esetén számukra demens nappali 

ellátást biztosítani.  
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6.2. Bentlakásos idősek otthona lehetőség biztosítása az idős lakosság részére 

Jogos igény az idősödő lakosság részéről, hogy elmagányosodása, romló egészségügyi állapota 

esetén az intézményi elhelyezés lehetőségét helyezze gondolkodása előterébe. A házi 

segítségnyújtás alapszolgáltatással a 24 órás felügyeletet igénylő, valamint a hétvégi igénnyel is 

jelentkező ellátottak gondozása továbbra sem megoldott. Az idős emberek jellemzője, hogy 

ragaszkodnak megszokott környezetükhöz, lakóhelyükhöz és nem szívesen költöznek más 

városba akár családjukhoz, akár bentlakást nyújtó intézménybe. A lakossági szükségletek 

kielégítése, valamint a komplex ellátás minél tökéletesebb megvalósítása érdekében célszerű a 

bentlakásos intézményi elhelyezés létrehozása, mely növelhetné Polgár Város lakosságának 

megelégedettségét. A társadalmi és gazdasági változások egyre több olyan intézmény meglétét 

teszik szükségessé, amelyek a gondozást komplex módon valósítják meg.  

Mivel a lakosság részéről továbbra is elvárás a szakosított ellátás megszervezése, így az 

erőforrásokat a megvalósítás finanszírozása céljából összpontosítani kell.  

 

Polgár, 2018. november 29. 
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4./ napirend 

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy évenként visszatérő ez a napirend, hogy a rákötést ösztönözzék a lakosság 

számára, akiknek az ingatlana előtt ki van építve a szennyvízhálózat. Még van 60 ingatlan, ahol 

ezt nem tették meg, így a rendelet meghosszabbítása a cél.  

 

Vincze Attila  

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, javaslat  

 

Tóth József  

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

szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, 

valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének 

kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

A talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„ 3. § 

(1) 400 Ft/m3 kedvezményes díjjal kerül megállapításra a 2018. évi talajterhelési díj azon 

kibocsátó esetében, aki a 2018. évre vonatkozó adóbevallása benyújtásával egyidőben, írásbeli 

nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanát a szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja legkésőbb 2019. 

december 31. napjáig. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidőig a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. nem igazolja vissza a helyi adóhatóság megkeresésére a 

rácsatlakozás tényét, úgy a 2018. évi talajterhelési díj a tárgyévi fogyasztási adatokkal, a 
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törvényben meghatározott 1.200 Ft/m3 egységdíjjal és a Polgár város közigazgatási területére 

vonatkozó területérzékenységi szorzóval kerül megállapításra.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.  

 

Polgár, 2018. november 29.  

 

  

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

5./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a mezőőri járulék 

megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) rendeletének módosítására 

 

Vincze Attila  

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, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről 

szóló 38/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres őrségről, a természetvédelmi 

és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 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:  
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1.§ 

 

A mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) rendelet (a 

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

 

„4.§ 

(1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a földhasználót, ennek hiányában azt a 

tulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév 

január hó 1. napján használatában vagy tulajdonában van, és annak az évnek az utolsó 

napján szűnik meg, amikor a használati jog, illetőleg a tulajdonjog megszűnik.  

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett 1. melléklet szerinti 

földhasználatra vonatkozó nyilatkozata és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján 

történik.  

(3) A mezőőri járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását – 

különösen a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást, a módosult 

térmértéket, a megváltozott művelési ágat – az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 30 

napon belül köteles a kötelezett bejelenteni.  

(4) A (3) bekezdés szerinti változást és a 4.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot e rendelet 

melléklete szerinti nyomtatványon, illetve elektronikusan a www.polgar.hu oldalon 

rendelkezésre álló űrlapon kell bejelenteni.   

(5) A fizetendő járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a 

jegyző állapítja meg. 

(6) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév szeptember 15. napjáig egyösszegben kell 

megfizetnie az önkormányzat elkülönítetten kezelt mezei őrszolgálat alszámlájára.  

(7) A nem határidőben megfizetett mezőőri járulék után késedelmi pótlékot kell fizetni. A 

késedelmi pótlék mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a felszámítás 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi 

pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.  

(8) A Polgármesteri Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban 

ellenőrizni. 

(9) A mezőőri járulék az 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (3) bekezdése szerint adók módjára 

behajtandó köztartozásnak minősül, melynek behajtására az ingatlan fekvése szerinti 

települési önkormányzat jegyzője jogosult.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 7.§-a az alábbi (1) – (2) bekezdéssel egészül ki:  

 

„7.§ 

(1) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg a mezei 

őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.  

(2) Az e rendeletben nem szabályozott minden más esetben az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

3.§ 

Ez a rendelet 2019. január 1. napjával lép hatályba.  

 

Polgár, 2018. november 29.  

 

 

  Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester               jegyző 

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

Javaslat a köztemetőkről és temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Korábban is szóba került a konkrét tevékenység és az ahhoz kapcsolódó tarifák áttekintése. A 

tulajdonosi ülésen újra felvetődött ez a kérdés és arra kértek a jegyzőt, hogy vizsgálja meg hogy 

milyen megoldás lehet felvetni. Erre az a javalat, hogy nem sírjelenként, hanem napban kerüljön 

a díj megállapításra. Ez nagyjából 150 e Ft összegű tétel volt eddig, a változtatással remélik 

növekedni fog a bevétel, úgy remélik, hogy megduplázódik.  

 

Vincze Attila  

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, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) 

bekezdésben, a 16. §-ban, a 40. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, 

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

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága, véleményének kikérésével az 

alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba  
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Polgár, 2018. november 29.  

 

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester          jegyző 

 

 

 

1. melléklet a 25/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 A. 

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése 

B. 

Díja (Forint) 

1. a temetői létesítmények igénybevételének díja 25 000 

 Üzemeltető által biztosított szolgáltatások  

2. ravatalozás előkészítése 6 600 

3. ravatalozás 9 400 

4. temetőben járművön történő szállítás 4 100 

5. elhunyt hűtése (5 napon belül) 9 000 

6. elhunyt hűtése (5 napon túl) 9 000  + 1 200 /nap 

7. urnaelhelyezés sírba 11 000 

8. urnaelhelyezés falba 8 500 

9. urnaelhelyezés sírboltba 11 000 

10. egyes sírhelynyitás visszahantolással, sírásás 32 000 

11. egyes mélyített sírhelynyitás visszahantolással, 

sírásás 

37 500 

12. sírbolt nyitása, zárása 21 000 

13. fedlap levétele, visszahelyezése 4 000 

14. újratemetés 32 000 

15. exhumálás 55 000 

16. gyermek exhumálás 43 000 

17. temető-fenntartási hozzájárulás sírjel építése, 

felújítása, karbantartása esetén 

2 300/nap 

18. gépjárművel történő behajtás alkalmanként díjtalan 

 

A szolgáltatások ára nettó árként került feltüntetésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

7./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a KORPUSZ  93’ Kft. közötti kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés módosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Az előterjesztés tárgyalásának oka, hogy lejárt a szerződésük így a meghosszabbítása szükséges. 

Más módosítás nincs benne.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

119/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgár Város Önkormányzata és a KORPUSZ 93’ Kft. közötti 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1./ A Képviselő-testület a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyta. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására. 

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester  
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Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

II. számú módosítása 

 

Felek jelen szerződést a mai napon módosítják egyrészről 

 

Polgár Város Önkormányzata székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.; önkormányzati 

törzsszám: 728593; adószám: 15728599-2-09; bankszámlaszám: 61200216-11052733; 

képviseli: Tóth József polgármester, mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről 

 

Korpusz 93’ Temetkezési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. székhely: 4090 Polgár, Dante u. 

7/A.; cégjegyzékszám: 09-09-002078; adószám: 11145655-2-09; bankszámlaszám: 

61200216-11000860-00000000; képviseli: Zlehovszky István ügyvezető, mint Üzemeltető (a 

továbbiakban: Üzemeltető) az alábbiak szerint:  

 

 

Szerződés hatálya, felmondás:  

 

A szerződést Felek 5 év, határozott időtartamra – 2019.01.01. napjától 2023. 12.31. napjáig – 

kötik meg.  

 

 

 

Kelt: Polgár, 2018. ……………………….. 

 

 

 

 

……………………………….    ……………………………….. 

Tóth József       Zlehovszky István  

polgármester             ügyvezető 

 

 

 

………………………………. 

        pénzügyi ellenjegyző  
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8./ napirend 

Tájékoztató a „Városkert” Sport-, és Szabadidőpark működésének tapasztalatairól 

 

Tóth József kiegészítése 

Egy évvel ezelőtt komoly vita közepette alakították ki a park használati szabályait. Az 

előterjesztés azt tartalmazza, hogy jó döntés volt és a szabályokat is úgy tudták kialakítani, hogy 

azt betartják a használók.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Sánta József  

Az Idősügyi Tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Az ülésen javasolták, hogy 

mindkét irányból akadályt kellene készíteni, hogy a kerékpárról le kelljen szállni és ne lehessen 

sebesen keresztül menni a parkon.  

 

Tóth József  

Kéri, hogy vizsgálja meg a Városgondnokság ennek a lehetőségét, amely a biztonságot erősíti.   

 

Hágen József 

Mielőtt átalakították a játszóteret mindkét végén volt ilyen megálláscsillapitó, az egyik végén 

meg is hagyták, de vissza lehet állitani azt is, illetve meg kell vizsgálni más lehetőséget is. Meg 

fogják nézni.   

 

Sánta József  

Elfogadja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Struba József  

Jó lenne, ha hasonló, játszóteret vagy szabadidő teret lehetne átadni máshol is, ahol sok gyerek 

van, nem csak a központban, Javasolná figyelembe venni ezt a következő gazdasági programba.  

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

120/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Városkert” Sport-, és Szabadidőpark működésének 

tapasztalatairól szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 



43 

 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tájékoztatót elfogadja. 

    

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Szünet  

 

 

9./ napirend 

Tájékoztató az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltak hatályosulásáról 

 

Tóth József kiegészítése 

Ez a rendelet 2018. január 1-jével lépett hatályba, mely az éjszakai nyitvatartást korlátozza. 

Elmondja, hogy egy év után indokoltnak látják a tapasztalatokat megvitatni. A rendelet egy 

elemében könnyítést tettek a 6 hónapos várakozási időt 3 hónapra rövidítették le. Az egy éves 

tapasztalásról minden érintettel konzultáltak, amely alapján készült az előterjesztés.  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén folytatott vita keretében a határozati javasban történt 

elterjesztői módosítás, miszerint a 2. pontban megfogalmazásra került, hogy a Képviselő-testület 

felkéri a jegyzőt, hogy 2019. első negyedévben az érintett vállalkozók és a rendőrség 

képviselőjének részvételével szervezzen egyeztető megbeszélést a rendelet felülvizsgálata 

céljából. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Sánta József  

Az Idősügyi Tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Szabó Tiborné 

A közbiztonsági háló szerdán ülésezett és többek között tárgyalta ezt a rendelet is. Monoki 

Viktor alezredes úr megosztotta a résztvevőkkel a tapasztalatokat, elmondta, hogy nagyban 

javult az éjszakai közrend, nincs annyi verekedés, rongálás. Az éjszakai csavargás a fiatalok 

részéről lecsökkent. Jó, hogy ez a rendelet megszületett, mert mindannyijuknak fontos a lakosság 

nyugalma. Megszűntek a problémák, így kérik, hogy ez rendelet továbbra is éljen.  

 

Tóth József  

A hajdúnánási rendőrség jelen lévő képviselője részéről hangzott el, hogy Hajdúnánás 

Képviselő-testülete is tervezi átvenni ezt a korlátozó rendeletet.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  
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Tóth József 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az 

elhangzott kiegészítéssel, az kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

121/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Tájékoztató az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltak hatályosulásáról” szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tájékoztatót elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2019. első 

negyedévben az érintett vállalkozók és a rendőrség 

képviselőjének részvételével szervezzen egyeztető 

megbeszélést a rendelet felülvizsgálata céljából. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

 

10./ napirend 

Előterjesztés Újszentmargita Község Önkormányzatának a polgári központi orvosi 

ügyelethez történő csatlakozásáról 

 

Csépányiné Bartók Margit kiegészítése 

Tájékoztatásul elmondja, hogy Tiszagyulaháza és Újtikos már pozitív döntést hozott ezügyben.   

 

Tóth József  

Ennek a beadványnak a folyamatában szükségesnek látták az ügyeleti ellátásban érdekelt 

személyek egyeztetését és november 22-én konzultációra hívták a háziorvosokat. Szükséges 

lenne a görbeházai háziorvosoknak is az ügyeletben való részvétele, ezzel kapcsolatban levelet 

írtak Görbeháza polgármesterének.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Struba József  

Egyetért az érintett orvosokkal, ha ezt az összeget arra kívánják fordítani amire kérték. Ő 

támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
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Tóth József 

Az anyag lezártát követően Tiszacsege Önkormányzata is hozzájuk fordult, hogy a csatlakozási 

szándékukat vizsgálják meg, így nem kizárt, hogy a decemberi ülésen ezzel kell foglalkozni.  

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

122/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Újszentmargita Község Önkormányzatának a polgári központi 

orvosi ügyelethez történő csatlakozásáról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület Újszentmargita Község 

Önkormányzatának központi orvosi ügyeleti szolgálathoz 

történő csatlakozását támogatja 2019. január 1.-jétől 

kezdődően.  

 

2./ A Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti szolgálatról 

szóló Feladatellátási szerződést az 1.sz. melléklet szerint 

elfogadja.  

 

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

központi orvosi ügyeleti Feladatellátási szerződést írja alá.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 
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        1.sz. melléklet 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

orvosi ügyelet megszervezéséről 

amely létrejött  

egyrészről  Folyás Község Önkormányzata 

Székhely: 4095 Folyás, Fő u. 1. sz. 

Adószám:  

Képviseli: Magyar Sándor polgármester 

 

 Görbeháza Község Önkormányzata 

Székhely: 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 39.sz. 

Adószám:  

Képviseli: Giricz Béla Lászlóné polgármester 

 

Újtikos  Község Önkormányzata 

Székhely: 4096 Újtikos, Arany J. u. 12.sz. 

Adószám:  

Képviseli: Takács József polgármester 

 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 

Székhely: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. sz. 

Adószám:  

Képviseli: Mikó Zoltán polgármester 

 

Újszentmargita Község Önkormányzata 

Székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi utca 125.sz. 

Adószám:  

Képviseli: Csetneki Csaba polgármester 

 

másrészről  Polgár Város Önkormányzata 

Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.   

Adószám: 15 728599 2 09 

Képviseli: Tóth József polgármester 

 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

A szerződés célja a szerződő Önkormányzatok lakosai számára folyamatos orvosi ügyeleti 

ellátás biztosítása, a feladat összehangolása, eredményességének előmozdítása. 

 

1. A szerződés tevékenységi köre, feladata, a feladatellátás módja: 

 

1. 1 Önkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik döntése alapján 2019. január 1. 

napjától az orvosi ügyeletet Polgár Város Önkormányzata által szervezetten kívánják 

biztosítani. 

 

1. 2 Önkormányzatok átadják, Polgár Város Önkormányzata pedig átvállalja az Önkormányzatok 

közigazgatási területén az orvosi ügyelet komplex szervezését, jogszabályokban 

meghatározott és az egészségügyi szakmai szabályokban leírt követelményeknek megfelelő 

színvonalú működtetését, jelen szerződésben szabályozott feltételek szerint.  
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1. 3  Az Orvosi ügyelet helye: Polgár, Kiss E. u. 8. 

 

1. 4   Az Orvosi ügyelet ellátási ideje: 

         a.) hétköznap 18.00 órától másnap reggel 8.00 óráig 

         b.) heti pihenőnapon, munkaszüneti napon a pihenőnap, a munkaszüneti nap      

              reggel 8.00 órától az azt követő első munkanap 8.00 órájáig tart. 

 

2. A feladatellátás finanszírozása 

 

2. 1 Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés alapján a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozási szerződést kössön Polgár Város 

Önkormányzatával az 1.2 pontban rögzített feladat vonatkozásában, és a finanszírozás 

összege Polgár Város Önkormányzata számlájára kerüljön átutalásra. 

 

2. 2 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételek költségeinek fedezeteként elsődlegesen az egészségügyi szolgáltatások 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Korm. rendeletben biztosított pénzeszközök szolgálnak, 

a finanszírozás kizárólag az orvosi ügyelet kiadásaira használható fel. 

 

2. 3 Önkormányzatok vállalják, hogy a központi ügyelet ellátásához a NEAK támogatás és a 

kiadások különbözetének összegéhez - a tárgyévet megelőző év január 1-jei 

lakosságszámuk arányában - hozzájárulást nyújtanak, mely összeget negyedévente, 

tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig Polgár Város Önkormányzata Polgári Bank Zrt. 

által vezetett 61200216-11052733 számú bankszámlájára utalják át. 

 

2.  4  Amennyiben a szerződő felek a 2.3 pontnak megfelelő módon nem teljesítik fizetési 

kötelezettségüket, akkor Polgár Város Önkormányzata jogosult az érintett önkormányzat 

számlájához kapcsolódóan a meg nem fizetett időarányos hozzájárulás összegére 

vonatkozóan inkasszó benyújtására.  

 

2. 5 Polgár Város Önkormányzata vállalja, hogy a feladatellátással kapcsolatos bevételeit és 

kiadásait elkülönítetten tarja nyilván. 

 

   2. 6 Tárgyévet követően legkésőbb január 30. napjáig Polgár Város Önkormányzata az ügyeleti 

ellátás teljesítéséről, tapasztalatairól, költségeinek alakulásáról írásban tájékoztatja az 

érintett önkormányzatokat. A működési költségekhez való hozzájárulás következő évre 

fizetendő lakosonkénti összegét ezzel egyidejűleg felülvizsgálják. 

 

3. A feladatellátás működési feltételei 

 

3. 1 Szerződő Felek rögzítik, hogy az orvosi ügyelet működési engedélyének beszerzésére, a 

finanszírozási szerződés megkötésére és minden, az orvosi ügyelet működésével 

kapcsolatos szerződés megkötésére, módosítására Polgár Város Önkormányzata jogosult és 

egyben köteles. 

 

3. 2 Polgár Város Önkormányzata kijelenti, hogy 2018. december 31.-a napjával a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőnél kezdeményezi a területi ellátási kötelezettség bővülése 

miatt a központi ügyeleti ellátásra kötött finanszírozási szerződés módosítását. Továbbá az 

illetékes hatóságnál kezdeményezi a működési engedély módosítását. 
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3. 3 Jelen szerződés hatályba lépésének napjától, az ügyeleti szolgálat tárgyévi költségvetésében 

rendelkezésre álló forrás erejéig köteles gondoskodni: 

 a működéshez szükséges, mindenkor hatályos jogszabályok által előírt 

alapfelszerelés körébe tartozó műszerek, tárgyi eszközök, berendezési tárgyak 

biztosításáról, 

 a feladatellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtéséről, 

 a tevékenységéhez előírt nyilvántartások vezetéséről, információk, jelentések 

szolgáltatásáról. 

 

4. A szerződés módosítása, megszűntetése 

 

4. 1 Jelen szerződés módosítását, megszűntetését bármelyik fél kezdeményezheti. A módosításra 

vonatkozó szándékát a kezdeményező fél legalább 30 nappal korábban köteles jelezni. 

 

4. 2 Jelen szerződést a felek bármelyike 3 hónapos felmondási idő mellett a másik fél- 

hez intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül rendes felmondással megszüntetheti. 

 

4. 3 Amennyiben bármelyik önkormányzat a szerződést rendes felmondás útján kívánja 

megszüntetni, köteles azt közölni a másik féllel legkésőbb tárgyév november 30. napjáig. 

Ebben az esetben a szerződés kizárólag a következő év február 28. napjával szüntethető 

meg. 

Bármely önkormányzat szerződésből való kilépése nem jelenti a szerződés egészének 

megszűnését.    

 

4. 4 Jelen szerződés rendkívüli felmondással akkor szüntethető meg, ha valamelyik fél a jelen 

szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott lényeges kötelezettségét jelentős 

mértékben megszegi, különösen ha: 

- Polgár Város Önkormányzata legalább 3 napon keresztül a jelen szerződésben leírt 

módon nem biztosítja a központi orvosi ügyeleti ellátást, 

- Polgár Város Önkormányzata a központi orvosi ügyeleti ellátás végzéséhez szükséges 

bármely engedélyét visszavonták, 

- hozzájárulás megfizetésének elmulasztása 30 napos fizetési késedelmet követően. 

 

4. 5 A felmondási idő alatt Polgár Város Önkormányzata köteles az ügyeleti ellátást 

folyamatosan biztosítani és ezen időszak alatt részére az ügyeleti ellátás biztosításához 

feltétlenül szükséges, indokolt és igazolt költségeit az Önkormányzatok megtérítik. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

5. 1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből és feladatellátásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben a 

felek a vitás kérdésekben megegyezni nem tudnak, ennek megállapítása után polgári peres 

eljárásnak van helye, melynek esetére kikötik a Hajdúböszörményi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességét. 

5. 2 Jelen szerződés 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal, határozatlan időre jön létre. 

 

5. 3 a 2013.június 13.-án kelt Feladat Átadási/Átvállalási Szerződés, mely az orvosi ügyelet 

megszervezéséről szólt, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hatályon kívül helyezik. 

 

5. 4 A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a 

vonatkozó egészségügyi szabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak. 
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Jelen szerződést Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2018. (XI.29.) sz. 

határozatával jóváhagyta, melyekben foglalt felhatalmazással élve a polgármesterek, mint az 

önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag 

aláírták. 

 

Polgár, 2018. …………….  

 

 

Az Önkormányzatok képviseletében: 

      Ellenjegyző: 

      Dátum: 

 

 

…………………………………….  ………………………………………....... 

Polgár Város Önkormányzata   dr. Váliné Antal Mária 

          Tóth József        címzetes főjegyző 

         polgármester 

 

      Pénzügyi ellenjegyző:  

      Dátum:  

 

 

      ……………………………………………. 

           Csépányiné Bartók Margit 

              pénzügyi irodavezető 

 

      Ellenjegyző: 

      Dátum: 

 

 

…………………………………….  ………………………………………....... 

Folyás Község Önkormányzata  Folyás Község Önkormányzata   

          Magyar Sándor     jegyző        

         polgármester 

 

      Ellenjegyző: 

      Dátum: 

 

 

…………………………………….  ………………………………………....... 

Görbeháza Község Önkormányzata Görbeháza Község Önkormányzata       
          Giricz Béla Lászlóné            jegyző 

                 polgármester 

 

      Ellenjegyző: 

      Dátum: 

 

 

…………………………………….  ………………………………………....... 

Újtikos Község Önkormányzata  Újtikos Község Önkormányzata   
       Takács József         jegyző 

         polgármester 
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……………………………….            ……………………………………. 

            

Ellenjegyző: 

      Dátum: 

 

 

…………………………………….  ………………………………………....... 

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Tiszagyulaháza Község Önkormányzata  
          Mikó Zoltán        jegyző 

         polgármester 

 

      Pénzügyi ellenjegyző:  

      Dátum:  

 

 

      ……………………………………………. 

      Ellenjegyző: 

      Dátum: 

 

 

…………………………………….  ………………………………………....... 

Újszentmargita Község Önkormányzata Újszentmargita Község Önkormányzata   

          Csetneki Csaba                  jegyző 

             polgármester 

 

      Pénzügyi ellenjegyző:  

      Dátum:  

 

 

      ……………………………………………. 

 

 

11./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Elmondja, hogy a Közbeszerzési Szabályzat módosítását a közbeszerzési törvény módosítása 

indokolta, bevezetésre került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, aminek a működését át 

kell vezetni. Jelzi, hogy 2019. I. negyedévben vissza kell majd térni a szabályzat módosítására 

mert a mai napon jelent meg a közbeszerzési törvény újabb módosítása.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 
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Vincze Attila  

Elhangzott, hogy ma jelent meg újabb módosítás. Kérdezi, hogy ez hatással lesz-e folyamatban 

lévő közbeszerzésekre?  

 

dr. Váliné Antal Mária  

A ma megjelent törvény több szakaszban fog hatályba lépni, a legtöbb 2019. április 1-jével. 

 

Vélemény, javaslat  

 

Vincze Attila  

A dokumentáció díjától elestek, ezt nagyon sajnálja, hisz komoly ráfordított munka van ezzel.   

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

123/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat Polgár Város Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására” szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés mellékletét 

képező Közbeszerzési Szabályzatot.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szabályzat 7. 

pontja szerinti megismerési záradékban foglaltakról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
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POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 27. § (1) 

bekezdése az ajánlatkérők számára kötelezővé teszi a közbeszerzési eljárások előkészítésének, 

lefolytatásának, belső ellenőrzési és felelősségi rendjének, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba 

bevont személyek, szervezetek felelősségi körének és a közbeszerzési eljárások dokumentálási 

rendjének szabályozását.  

 

E kötelezettségének eleget téve Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint 

alkotja meg: 

 

1. A Szabályzat hatálya 

1.1. A Szabályzat tárgyi hatálya 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya alá tartoznak Polgár Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) költségvetéséből fedezett, illetve részben abból megvalósuló, uniós értékhatárt 

elérő értékű, valamint az uniós értékhatárt el nem érő értékű de a nemzeti értékhatárokat elérő 

értékű közbeszerzési eljárások. 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a közbeszerzés tárgyára, azaz 

- árubeszerzésre, 

- építési beruházásra, 

- építési koncesszióra, 

- szolgáltatás megrendelésére, 

- szolgáltatási koncesszióra, 

 

amelyeknek becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori 

közbeszerzési értékhatárokat. 

 

1.2. A Szabályzat személyi hatálya 

 

A Szabályzat az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által, saját hatáskörében lefolytatott 

közbeszerzési eljárásokra, az ajánlatkérő nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásokba bevont 

személyekre és szervezetekre, továbbá döntéshozó személyekre, testületre terjed ki. 

 

A Szabályzat hatálya nem terjed ki az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok, illetve 

egyéb szervezetek által lefolytatott közbeszerzési eljárásokra, kivéve, ha az adott közbeszerzési 

eljárás megkezdése előtt az érintett intézmény, gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet 

vezetője úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást a Szabályzat előírásai szerint folytatja le. Az 

erről szóló döntést írásba kell foglalni, a döntés a Képviselő-testület jóváhagyásával együtt 

érvényes. 

 

2. A közbeszerzési igények tervezése 

 

Az ajánlatkérő adott évre tervezett közbeszerzéseiről az Műszaki Iroda az adott költségvetési év 

március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni, melyet a Képviselő-

testület hagy jóvá.  

 

A tervben nem szereplő közbeszerzésekre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 

közbeszerzésekre vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha előre nem látható okból előállt 
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közbeszerzési igény, vagy egyéb változás merül fel. Ilyen esetekben a tervet módosítani kell, 

indokolva annak szükségességét.  

 

3. A közbeszerzési eljárásban résztvevők köre, feladatai, hatásköre 

 

Az Önkormányzat által saját hatáskörében lefolytatott közbeszerzéseket a Műszaki Iroda 

bonyolítja le.  

 

A Törvény 27. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás 

más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és 

szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, 

közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. 

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és 

szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az 

ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 

 

Egyéb esetben, ha a közbeszerzési eljárás tárgya, sajátossága, nagyságrendje, bonyolultsága 

szakértelmet igényel, vagy fokozott felelősséggel jár, a polgármester a költségvetési rendeletben 

meghatározott eljárásrend szerint a közbeszerzés lefolytatására akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadót választ. Amennyiben az Önkormányzat igénybe vesz akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadót, úgy a Szabályzat 3.1. pontjában meghatározott feladatokat az akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó látja el. 

 

3.1. Műszaki Iroda 

 

 figyelembe véve a Törvény 27. § (3) bekezdés követelményeit elkészíti az ajánlati, 

ajánlattételi, részvételi felhívások (a továbbiakban együtt: felhívások), hirdetmények 

tervezetét; 

 gondoskodik az éves közbeszerzési terv elkészítéséről, év közbeni esetleges módosításáról 

és aktualizálásáról, valamint honlapon történő közzétételéről annak elfogadását követő 5 

munkanapon belül; 

 elkészíti az éves statisztikai összegzést; 

 gondoskodik a felhívás megküldéséről, a hirdetmények jogszabály szerinti határidőben 

történő megjelentetéséről; 

 gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre állásáról;  

 gondoskodik a kiegészítő tájékoztatások jogszabály szerinti határidőben történő 

megadásáról; 

 kidolgozza a dokumentáció részét képező, az eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

tervezett szövegét; 

 tárgyalás tartása esetén lefolytatja a tárgyalást, dokumentálja azt, a tárgyalási 

jegyzőkönyvet az ajánlattevők számára határidőn belül megküldi; 

 megvizsgálja, hogy a beérkezett ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban és a 

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 

 előkészíti, elrendeli és megküldi a szükséges hiánypótlásra, felvilágosítás-kérésre, 

indokolás-kérésre vonatkozó dokumentumokat az ajánlattevőknek a jogszabály szerinti 

határidőn belül; 

 előkészíti a benyújtott ajánlatok bírálatát és értékelését, a bírálatot és értékelést 

megalapozó írásbeli összegzést előterjeszti a Közbeszerzési Bírálóbizottság részére; 
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 az írásbeli összegzést az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor 

megküldi az ajánlattevők részére a jogszabály szerinti határidőn belül; 

 gondoskodik a Törvény 43. §-ban meghatározott dokumentumok az ajánlatkérő honlapján 

történő közzétételéről, 

 felelős az eljárás során keletkezett iratok megőrzéséért, 

 a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (11) bek. alapján a Polgár Város 

Önkormányzata nevében az EKR rendszer használatára Vámosi Tamás Vezető-tanácsos 

jogosult. 

 

3.2. Pénzügyi Iroda 

 

A Pénzügyi Iroda vezetője által erre kijelölt személy: 

 pénzügyi vonatkozásban segíti a Műszaki Iroda közbeszerzéssel kapcsolatos feladatának 

ellátását;  

 pénzügyi szempontból véleményezi a felhívások tervezetét; 

 pénzügyi szempontból véleményezi a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződés 

tervezetét; 

 pénzügyi-szakmai segítséget nyújt az ajánlatok bírálatához és értékeléséhez; 

 a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok honlapon történő közzététele céljából szükséges 

adatokat biztosítja a Műszaki Iroda részére; 

 a szerződés pénzügyi teljesítését követően, az átutalási bizonylat, kivonat másolatát köteles 

megküldeni a Műszaki Iroda részére. 

 

3.3. A Közbeszerzési Bírálóbizottság 

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására 5 tagú bírálóbizottságot hoz létre, amely írásbeli 

szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó 

Képviselő-testület részére. 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: 

 Német Máté Irodavezető; 

 Dr. Kerekes Edit megbízott jogi képviselő és egyben közbeszerzési szakértő; 

 Hágen József Intézményvezető; 

 Csépányiné Bartók Margit Irodavezető; 

 Vámosi Tamás Vezető-tanácsos. 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke a Német Máté Irodavezető. 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság munkájában – az összeférhetetlenségi szabályok betartásával – 

tanácskozási joggal a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Hatósági Iroda vezetője, a 

Műszaki tárgyban érintett munkatársai, a Pénzügyi Iroda tárgyban érintett munkatársai, illetve az 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó vehet részt. 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjaival szembeni összeférhetetlenség fennállása esetén a 

polgármester eseti jelleggel ad felhatalmazást a Közbeszerzési Bírálóbizottsági tagságra.  

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseit az ülést megelőzően legalább 3 munkanappal írásban, 

sürgős esetben telefonon az elnök hívja össze és vezeti. A Közbeszerzési Bírálóbizottság 

határozatképes, ha tagjainak több, mint fele az ülésen jelen van.  
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A Közbeszerzési Bírálóbizottság minden tagjának egy szavazata van, határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a Műszaki Iroda által elkészített szakvélemény figyelembe 

vételével elbírálja és értékeli az ajánlatokat, és véleménynyilvánítás céljából javaslatot tesz a 

Képviselő-testület felé.  

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet aláírásukkal 

hitelesítenek. 

 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság adminisztrációs feladatainak ellátásáról a Műszaki Iroda 

gondoskodik. 

 

3.4. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 jóváhagyja az éves összesített közbeszerzési tervet; 

 dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról és a felhívás tartalmáról; 

 név szerinti szavazással dönt a közbeszerzési eljárások eredményéről, meghatározza a 

nyertes – adott esetben a második helyezett – ajánlattevőt; 

 a Törvényben fennálló körülmények esetén kimondja az eljárás eredménytelenségét, 

továbbá kimondja az eljárás megismételt lefolytatásának szükségességét vagy 

szükségtelenségét. 
 

3.5. Polgármester 

 

- meghatározza az eljárásban ajánlattételre felkérni tervezett gazdasági szereplők körét; 

- a Közbeszerzési Bírálóbizottság által elkészített írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 

alapján dönt a közbeszerzési eljárásokban beérkezett ajánlatok tekintetében a legjobb ár-

érték arányú ajánlattevőről, megállapítja az ajánlatok érvényességét vagy 

érvénytelenségét (közbenső döntés). 
 

4. Az eljárás sajátos helyi szabályai 

4.1.Törvényességi ellenőrzés 

 

A közbeszerzési eljárás valamennyi résztvevője az eljárásban köteles betartani a jogszabályok – 

különösen a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok – 

alapelveit és tételes rendelkezéseit. 

 

Ha a közbeszerzési eljárás valamely résztvevője úgy ítéli meg, vagy hitelt érdemlő tudomást 

szerez arról, hogy valószínűsíthető a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra 

vonatkozó jogszabályok alapelveinek, tételes szabályainak a megsértése, vagy ennek veszélye 

fennáll, köteles ezt írásban, haladéktalanul a jegyző felé jelezni. Az értesítés elmaradásából 

származó következményekért teljes körűen felel. 

A jegyző az írásbeli értesítés kézhezvételét követően azonnal köteles az ügyben a valószínűsített 

jogsértés kivizsgálását megkezdeni, továbbá köteles erről írásban, haladéktalanul értesíteni a 

polgármestert, illetve az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót. 

 

A jegyző feladata a közbeszerzési eljárás törvényességének teljes körű felügyelete – az eljárás 

előkészítése, lefolytatása és lezárása során. A jegyző ezen felügyeleti jogkörében eljárva a 

közbeszerzési eljárás bármely résztvevőjét – a közbeszerzési eljárással összefüggésben – 

meghallgathatja, tőle az eljárással összefüggő kérdésben nyilatkozatot kérhet. A közbeszerzési 
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eljárás résztvevője a személyes meghallgatáson való részvételt, illetve a nyilatkozat megadását 

írásban megtagadhatja. 

 

A közbeszerzési eljárás résztvevője a jegyző által tartott meghallgatáson – előre egyeztetett 

időpontban – személyesen részt vesz, illetve a kért nyilatkozatot a kérelem kézhezvételétől 

számított legfeljebb 3 munkanapon belül megadja, amennyiben a meghallgatáson való részvételt 

vagy a nyilatkozat megadását nem tagadta meg. A személyes meghallgatáson a jegyzőn és a 

meghallgatott személyen kívül a Képviselő-testület legalább 2 tagja jelen van. A személyes 

meghallgatásról jegyzőkönyv készül, mely érvényességéhez valamennyi jelenlévő személy 

aláírása szükséges. 

 

A jegyző jogosult a közbeszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett valamennyi iratba 

betekinteni, azokról másolatot kérni.  

 

A jegyző jelen pontban írt feladatait összeférhetetlensége vagy akadályoztatása esetén a Hatósági 

Iroda vezetője látja el. Amennyiben a jegyzővel és a Hatósági Iroda vezetőjével szemben is 

összeférhetetlenség és/vagy akadályoztatás merül fel, a jelen pontban írt feladatokat a 

polgármester által kijelölt – lehetőleg jogi vagy államigazgatási szakvégzettséggel rendelkező 

személy – látja el. Saját ügyének vizsgálatában a közbeszerzési eljárás résztvevője nem járhat el. 

 

A Szabályzat alkalmazása során a „közbeszerzési eljárás résztvevője” alatt minden, az 

ajánlatkérő által az eljárásba bevont szervezet, személy értendő. Ilyennek minősül különösen a 

polgármester, a jegyző, a Képviselő-testület és tagja, a közbeszerzési eljárásban részt vevő 

bizottságok és tagjai, az eljárásba bevont akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, a 

polgármesteri hivatal eljárásban részt vevő dolgozói.  

 

4.2. A közbeszerzések lebonyolításának ellenőrzése 

 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a jegyző hatáskörébe 

tartozik. 

Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás 

szempontjainak előkészítésére, és azok érvényesítésére az elbírálás során. 

 

Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a 

polgármester köteles a Képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni. 

 

4.3.Technikai szabályok 

 

Az elfogadott ajánlatok alapján a szerződések megkötésére a Törvény, illetve az önkormányzati 

kötelezettségvállalásra vonatkozó jogszabályok alapján kerül sor, lehetőleg a felhívásban 

megjelölt, tervezett időpontban. 

 

Az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja a fedezetet a közbeszerzéssel kapcsolatos 

kiadásokra. 

 

4.4. A közbeszerzés értékének meghatározása 

 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, vagy 

kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Törvény 16 – 20. §-okban foglaltakra 

tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a 

továbbiakban: becsült érték). A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni az opcionális részt 

tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értékét.  
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A közbeszerzési eljárás becsült értékét a Törvény szabályai szerint a Műszaki Iroda a Pénzügyi 

Irodával együttműködve határozza meg. A becsült érték meghatározásakor figyelemmel kell 

lenni a Törvény ide vonatkozó előírásaira. Minden esetben vizsgálni kell, hogy alkalmazandók-e 

az egybeszámítási szabályok. A Műszaki Iroda az egybeszámítási szabályok vizsgálatakor 

köteles teljeskörűen áttekinteni – amennyiben az adott évre már rendelkezésre áll – az 

Önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét. 

 

A becsült érték pontos meghatározása érdekében a Műszaki Iroda építési beruházás esetén 

elsősorban a tervezői költségbecslést (a tervező által elkészített árazott költségvetési kiírást) 

veszi figyelembe, egyéb közbeszerzési tárgy esetén – szükség szerint – piackutatást végez. 

Különösen bonyolult konstrukcióban megvalósuló közbeszerzés esetén (pl. koncessziónál) a 

Műszaki Iroda a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértőt vesz igénybe a becsült érték 

meghatározásánál. 

A jelen pont szerint elvégzett, a becsült érték pontos meghatározását elősegítő cselekményeket 

minden esetben papíralapon dokumentálni kell, a dokumentáció a közbeszerzési ügyirat részét 

képezi.  

 

4.5. Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

 

Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve 

jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet, aki, amely a közbeszerzési eljárások 

szakszerű lefolytatását segíti elő. Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési 

eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja. 

 

5. A közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendje 

 

A Műszaki Iroda a Törvény 46 – 47. §-inak megfelelően, minden egyes közbeszerzési eljárást – 

annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, vagy – 

a törvényi feltételek fennállása esetén – elektronikusan köteles dokumentálni.  

 

A közbeszerzési eljárások során készült valamennyi irat dokumentálása a Polgármesteri Hivatal 

Iratkezelési Szabályzata szerint történik. 

A közbeszerzési ügyirat kötelező tartalma: 

 

 összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,  

 a Közbeszerzési Bírálóbizottság üléseiről készült jegyzőkönyv(ek), 

 a becsült érték meghatározásánál készített dokumentáció, 

 Képviselő-testületi határozat az eljárás megindításáról, 

 felhívás a hatályos jogszabály szerint, 

 ajánlattételi dokumentáció, 

 amennyiben hirdetmény feladása kötelező, a feladást igazoló levél, 

 nem hirdetményes közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást kiküldő kísérő levél  

 átvételi elismervény a dokumentáció átvételéről, 

 jegyzőkönyv a helyszín megtekintéséről, 

 ajánlattevői kiegészítő tájékoztatás-kérések, az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő 

tájékoztatás, 

 ajánlatok, 

 átvételi elismervény az ajánlatok átvételéről, 

 jegyzőkönyv az ajánlatok bontásáról, 

 bontási jegyzőkönyvet kiküldő kísérő levél, 
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 tárgyalás tartása esetén a tárgyalási jegyzőkönyv, 

 amennyiben szükséges hiánypótlási felhívás felvilágosítás-kérés indokoláskérés, további 

tájékoztatás-kérés 

 jegyzőkönyv a hiánypótlásról, hiánypótlási dokumentumok, ajánlattevői felvilágosítás, 

indokolás, további tájékoztatás, 

 jegyzőkönyv a Közbeszerzési Bírálóbizottság döntés-előkészítő üléséről, 

 Közbeszerzési Bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye, 

 egyéni bírálati lapok, 

 a Pénzügyi és gazdasági Bizottság javaslata, 

 amennyiben ilyet az Önkormányzat igénybe vett, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által 

kiadott vizsgálati lap, 

 a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvkivonata az ajánlatok érvényességéről és az eljárás 

eredményéről, 

 írásbeli összegezés a részvételi szakasz, illetve az eljárás eredményéről a hatályos 

jogszabály szerint, 

 kísérő levél az összegezés megküldéséről, 

 tájékoztató a részvételi szakasz, illetve az eljárás eredményéről a hatályos jogszabály 

szerint, 

 szerződés, 

 a jogorvoslati eljárásban keletkezett valamennyi irat, 

 tájékoztató a szerződés teljesítéséről (módosításáról, részteljesítéséről) a hatályos 

jogszabály szerint, 

 kísérőlevél a tájékoztatók megjelentetésének kéréséről. 
 

Az elektronikus úton kiküldött dokumentumokat, leveleket adathordozó formájában csatolni kell 

az ügyirathoz. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumait biztonsági zárral ellátott szekrényben, vagy helyiségben 

kell tárolni. 

 

6. Az eljárásba bevont személyek, az eljárás során döntést hozó személyek és testületek 

felelősségi köre 

 

A Műszaki Iroda vezetője felelős a Közbeszerzési Szabályzat 3.1. pontjában rögzített 

feladatokért. 
 

A Pénzügyi Iroda vezetője felelős a Közbeszerzési Szabályzat 3.2. pontjában rögzített 

feladatokért. 
 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság a felelős a Közbeszerzési Szabályzat 3.3. pontjában rögzített 

feladatokért. 
 

A Képviselő-testület felelős a Közbeszerzési Szabályzat 3.4. pontjában rögzített feladatokért. 

 

A polgármester felelős a Közbeszerzési Szabályzat 3.5. pontjában rögzített feladatokért. 
 

A jegyző a felelős az eljárások szabályszerűségéért, valamint az ajánlati felhívás, a 

dokumentáció és az ajánlat írásbeli összegzés tartalma szerinti szerződéskötésért. 

 

Amennyiben akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó működik közre, az önkormányzat felé 

teljes polgári jogi felelősséggel tartozik, amennyiben javaslatának megfelelően jártak el. Ezen 

feltételt a vele kötött szerződésnek is tartalmaznia kell. 
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7. Megismerési záradék 

 

Jelen Szabályzatot a Közbeszerzési Bírálóbizottság minden tagjával, a polgármesterrel, az 

alpolgármesterrel, a jegyzővel, a Hatósági Iroda vezetőjével, a Polgármesteri Hivatal valamennyi 

irodavezetőjével, a Műszaki Iroda közbeszerzéssel foglalkozó munkatársával, a Pénzügyi Iroda 

közbeszerzéssel foglalkozó munkatársával meg kell ismertetni és a megismerését aláírásukkal 

igazoltatni kell. 

 

8. Hatálybalépés 

 

Ezen Szabályzat 2018. december 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. 

 

Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Polgár Város Önkormányzatának 8/2016.(I.28.) 

számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzata hatályát veszti. 

 

Polgár, 2018. november 14. 

 

 

 

 

 

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

polgármester           címzetes főjegyző 
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12./ napirend 

Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítása és új eljárás indítása 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén elhangzott, hogy milyen ütemezéssel lehet ezzel a 

pályázattal foglalkozni. A bizottság nevében is elmondja, hogy ha rendkívüli ülésre lesz szükség 

állnak rendelkezésre.  

 

Tóth József  

Fontos, hogy ez így van.  

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

124/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított 

közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás 

lefolytatására vonatkozó előterjesztés és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület az EKR000638012018 azonosító 

számú közbeszerzési eljárást fedezethiány miatt 

eredménytelenné nyilvánítja.  

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című 

beruházásra vonatkozó új közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívást az előterjesztés melléklete szerint.  
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13./ napirend 

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

beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztására, a 

beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítására 

 

Csépányiné Bartók Margit kiegészítése 

Az előterjesztés első részében, illetve a határozati javaslat címében rossz pályázati név szerepel, 

azt javítják, de az előterjesztés címe helyes.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

125/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A piaci 

terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” 

elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztására, a beruházás megvalósításához szükséges fedezet 

biztosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a Gold Épker Kft. ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 

 

2.) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt: 

Nyertes ajánlattevő: Gold Épker Kft. (székhelye: 4090 Polgár, Ipari 

Park 0277/63 hrsz.) 

Nettó ajánlati ár (fix HUF összegben) 58.110.779,- Ft, azaz 

ötvennyolcmillió-száztízezer-hétszázhetvenkilenc. 

 

3.) A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az 

alábbiak szerint biztosítja: 

bruttó 60.004.250.- Ft-ot a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014   

azonosítószámú pályázati támogatás terhére, bruttó 9.000.638 Ft-ot a 

17/2017.(II.1.) Kormányrendelet szerint a költségnövekmény fedezetére 

igényelhető 15%-os mértékű támogatás megelőlegezésével, valamint 

bruttó 4.795.801 Ft összeget saját erő terhére. 

 

4.) A Képviselő-testület a 3., pontban megjelölt kiegészítő és saját források 

fedezetére bruttó 5.323.904 Ft-ot a „Céltartalék az intézmények 

működésének stabilitására” elnevezésű céltartalékból, bruttó 8.472.535 Ft-

ot a „Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra” elnevezésű 
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céltartalékból csoportosít át ideiglenes jelleggel a beruházási szerződés 

megkötéséhez, a kivitelezés megkezdéséhez.  

 

5.) A Képviselő-testület a beruházás költségnövekmény 15%-os mértékéig 

igényelhető kiegészítő támogatásról szóló jóváhagyó döntést követően az 

előirányzatot eredeti terv szerint rendezi vissza. 

 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  TOP-1.1.3-15-

HB1-2016-00014 azonosítószámú „A piaci terület felújítása Polgáron, a 

helyi termelők piacra jutásának érdekében” elnevezésű projektre 

vonatkozó költségnövekmény 15 %-os mértékének megfelelően, 

9.000.638 Ft összegben a kiegészítő támogatás igénylése érdekében a 

szükséges intézkedést tegye meg. 

 

7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

14./ napirend 

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

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

126/2018. (XI. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. szám alatti ingatlan 

hasznosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

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

ingatlan hasznosításáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi 

és nyilatkozik, hogy a tulajdonba adásról szóló 

megállapodás alapján az ingatlan hasznosítása megtörtént. 

 

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

kivonattal az MNV Zrt-t legkésőbb 2019. január 31-ig 

tájékoztassa. 
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Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

15./ napirend 

Különfélék 

 

Tóth József  

Pénteken városgyűlés, immáron 12. alkalommal kerül megrendezésre a Művelődési Központ 

Színháztermében, mely közmeghallgatással egybekötött. Ezúton meghívja valamennyi 

városlakót, az önkormányzat dolgozóit, civil szervezeteket.  A városgyűlés keretében lesz 

megtartva a szennyvízberuházással kapcsolatos első lakossági tájékoztató.  

 

Bíró István  

Mindenkit szeretettel várnak az elkövetkező adventi programokra. Az első adventi vasárnap a 

Főtéren kerül megrendezésre, köszöntőt mond Kapin Albert a CSEMETE Szociális Szövetkezet 

elnöke, majd a Borockás néptáncegyüttes műsorát láthatják az érdeklődők. 

A második vasárnap a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hagyományos Adventi 

jótékonysági koncertje lesz, az est sztárvendége Gájer Bálint és zenekara. Harmadik vasárnap 

kerül megrendezésre a karácsonyváró gála, ahol fellépnek a város művészeti csoportjai. 

Negyedik vasárnap pedig a Tiszaújvárosi énekkör műsorát hallhatják. Minden eseményen 

forraltbor és forró tea várja a város lakóit, valamint a polgári szervezetek közreműködésével 

sütemények is kínálásra kerülnek. Lesz élő betlehem a CSEMETE Szociális Szövetkezet 

felajánlása által.  

 

Tóth József  

Újévköszöntő január 1-jén 17 órakor a megszokott programokkal.  

 

 

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

testület ülését bezárta és zárt ülés keretében folytatták a munkát. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


