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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/796-3/2019. 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2019. március 14-én 18.40 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.  

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás megvalósításához szükséges döntésekre 

Előterjesztő: Tóth József polgármester  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2019. március 14-én 18.40 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Molnár János alpolgármester    

    Béke László  

    Czaga János  

    dr. Faragóné Béres Edit  

    Oláh József  

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

 

Igazoltan távol:  dr. Hatvani Zsolt képviselő  

 

 

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

Bartók Margit, Kissné Barta Piroska irodavezetők, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

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

hogy az ülésen 8 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

  

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

1./ napirend 

Javaslat a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás megvalósításához szükséges döntésekre 

 

Tóth József  

Elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen megtörtént a tájékoztatás, így minden képviselő 

információval rendelkezik a beruházásról.  

 

Vincze Attila  

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

javasolja.  

 

Struba József 

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

elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 
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Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.        

   

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

23/2019. (III.14.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP-3.1.1-15-HB1-2016-

00004 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” elnevezésű beruházás 

megvalósításához szükséges döntésekre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megerősíti azon döntését, miszerint a Polgár vasútállomás és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye megyehatár közötti kerékpárút szakaszt megépíti a „TOP-

3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” elnevezésű projekt 

keretében. 

 

2. A Képviselő-testület a kerékpárutat a pályázatban meghatározottak szerinti 

nyomvonalakon kívánja létrehozni, a projektet teljes hosszában, indikátor csökkentés 

nélkül valósítja meg. 

 

3. A Képviselő-testület a projekt megvalósíthatósága érdekében szükséges, a létrejövő 

kerékpárút használhatóságát, a megfelelő minőséget nem befolyásoló, építési engedélyt 

nem érintő műszaki tartalom csökkentéssel egyetért. 

 

4. A Képviselő-testület a projekt megvalósításához - adósságot keletkeztető ügylet 

keretében - bruttó 92.894.600 Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételt határoz meg 

forrásként, mely összeg a kiadási oldalon a projekt építési költség előirányzatát növeli. A 

hitel igénybevételhez kapcsolódóan kormányzati engedély iránti kérelem benyújtásával 

egyetért.  

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „TOP-3.1.1-15. Fenntartható 

települési közlekedésfejlesztés Polgáron” elnevezésű projektre vonatkozóan az építési 

költség költségnövekmény függvényében az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 

projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1.) 

Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével tegye meg a szükséges mértékig a 

kiegészítő támogatás igénylésére irányuló intézkedést. 

 

6. A Képviselő-testület a 4. pont szerinti fejlesztési célú hitel előirányzatát a projekt 

kiegészítő támogatásáról szóló jóváhagyó döntést követően, annak összegével csökkenti.  

 

7. A Képviselő-testület a 13/2019. (II.14.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Polgár 

Város Önkormányzata saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évre, valamint a tárgyévet követő 

három évre várható összegét a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal 

állapítja meg.  

 

8. A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 

353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az adósságot 
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keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz 

kapcsolódó adatok közül az A) „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés Polgáron” című projekt kiegészítő forrás elnevezésű fejlesztési célt 

az alábbiak szerint állapítja meg:   

 

 

A) „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című projekt 

kiegészítő forrás 

 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 92 894 600  Ft 

 

- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával összhangban a városi, illetve a 

Tiszaújvárossal összeköttetést biztosító kerékpárút-

hálózat Polgár vasútállomás és Borsod-Abaúj-

Zemplén megye megyehatár közötti kerékpárút 

szakaszának kiépítése  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával 

meghatározott településüzemeltetés  

 

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás 

8,74 km hosszú új kerékpáros útvonal, ebből: 

önálló kerékpárút 2,91 km, kerékpársáv: 2,08 km, 

nyitott kerékpársáv/kerékpáros nyom: 3,75 km  

 

- a fejlesztés bruttó forrásigénye 512 894 600  Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

92 894 600 Ft 

 

- tárgyévi saját bevétel összege 331 229 943 Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 

- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 

-az ügylet futamideje 120 hónap 

 

-az ügylet devizaneme HUF 

 

Határidő: értelemszerűen 

illetve a 7. és 8. pontban foglaltakra legkésőbb 2019. március 18. 

Felelős:  Tóth József polgármester 
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Tóth József  

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

szavazza meg.        

   

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 4/2019. (III. 18.)  önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

2/2019. (II.15.) rendelet módosításáról 
 

 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

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

rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város 

Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi fő 

összegét 2.328.768.054 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési 

támogatásának működési célú összege 515.807.640 Ft, felhalmozási célú összege 0 Ft. 

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

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

 

2. § 

 

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

 

„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási fő 

összegét 2.328.768.054 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt 

előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.)” 

3. § 

 

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

 

„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2019. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a 

képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 Működési előirányzatok összesen 1.499.832.473 Ft 

 

Ezen belül: 

 

a) személyi jellegű kiadások: 679.839.753 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: 119.329.754 Ft 

c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 552.396.757 Ft 

d) működési célú átadott pénzeszközök: 10.333.881 Ft 
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e) egyéb működési célú kiadások 111.662.328 Ft 

 - ebből: tartalékok: 111.662.328 Ft 
f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.270.000 Ft” 

 

4. § 

 

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

 

„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:     809.491.803 Ft 

  

Ezen belül:  

 

a) a beruházási kiadások: 688.097.059 Ft  

b) a felújítások:     106.214.363 Ft  

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:     15.180.381 Ft  

 - ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások        15.000.000 Ft”  
 

5. § 

 

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

 

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

tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, kölcsönnyújtás előirányzata, 

finanszírozási előleg) kiadásainak előirányzata:      19.443.778 Ft.” 

 

6. § 

 

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

 

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

a) általános tartalék:         13.920.305 Ft 

 - ebből az EU projektek megvalósítására:        5.233.000 Ft 

b) céltartalékok:          97.742.023 Ft” 

 

7. § 

        

 

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

 

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

 

(1) 

I. Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1.447.154.374 Ft 

 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 1.499.832.473 Ft 

 Működési célú költségvetési egyenleg: - 52.678.099 Ft 

   

II. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:       69.857.499 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:  809.491.803 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési egyenleg: -739.634.304 Ft 

   

III. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 127.818.655 Ft 

 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 18.443.778 Ft 

 Működési célú finanszírozási egyenleg: 109.374.877 Ft 

   

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 142.894.600 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 1.000.000 Ft 
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 Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:  141.894.600 Ft 

   

 Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen: -792.312.403 Ft 

  - ebből működési célú hiány: -52.678.099 Ft 

  - ebből felhalmozási célú hiány: -739.634.304 Ft 

   

(2) A hiány finanszírozásának módja:  

  - belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: 109.374.877 Ft 

  - belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:      540.042.926 Ft 

  - külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel: 142.894.600  

 

 

8. § 

 

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

 

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

   

   

 

 

     

   Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester         jegyző   

 

 

 

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

testület ülését bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


