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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/796-6/2019. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V, 

 

mely készült 2019. május 30-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

2./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

    

3./ Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

   

4./ Beszámoló a Polgári Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

5./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó 

értékeléséről  

      Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  

6./ Javaslat a Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet 

módosított alapszabályának jóváhagyására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./  Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági szerződés 

tervezet módosításának elfogadására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat parlagfű elleni közérdekű védekezésre, gazdálkodó szervezet kijelölésére  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

9./ Javaslat a Kárpát utca útfelújításához szükséges fejlesztési célú hitel felvételére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./ Javaslat a Polgár, 1852/7, 1852/8, 1852/9, 1852/10, 1852/11 hrsz-ú beépítetlen 

ingatlanok hasznosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

 

mely készült 2019. május 30-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Béke László  

    Czaga János  

    dr. Faragóné Béres Edit  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

 

Igazoltan távol:  Molnár János alpolgármester  

    Oláh József képviselő  

 

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

Bartók Margit, Kissné Barta Piroska irodavezetők, Hágen József, Tóth Árpádné, Bíró István 

Peténé Molnár Éva intézményvezetők, Sánta József az Idősügyi Tanács tagja, Molnár Jánosné 

titkársági előadó, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

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

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

megnyitja.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

  

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése  

Az írásos anyag lezártát követően történt eseményekről adna tájékoztatást. Elmondja, hogy 

május 21-én és 22-én a polgármesterek szakmai fórumán vett részt Hajdúszoboszlón.  

Május 29-én a TÖOSZ országos küldöttértekezletén volt Budapesten a Vajdahunyad várában. 

Ugyanezen a napon 17 órától volt az első lakáshoz jutók támogatásának kiosztása, melyen 38 

család részére adtak támogatást. A rendeletnek megfelelően 44 család nyújtotta be kérelmét, 6 

esetben kellett elutasító döntést hozni. Erre a célra a költségvetésben rendelkezésre álló forrás 15 

millió Ft volt.  

Tájékoztatást ad arról, hogy a januári képviselő-testületi ülésen hoztak döntést, miszerint 

támogatják az egyház kezdeményezését, mely az általános iskolák egyházi fenntartásba vételére 

irányult. Ezt a határozatot meg is küldték az egyháznak és kérték, ha van információ adjanak 

arról tájékoztatást. Maga László esperes úr az alábbi tájékoztatást küldte meg: 
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Tisztelettel tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola egyházi átvételével kapcsolatban a januári testületi ülés óta az alábbi esemény történt.  

Február 24-én Palánki Ferenc püspök Debrecen-Nyíregyháza egyházmegye főpásztorának 

kérésre a püspöki hivatalban tárgyaltunk a polgári általános iskoláról. A megbeszélésen jelen 

volt a főpásztor és a helynökatyák, illetve az egyházi átvételt intéző szakmai bizottság tagjai 

(oktatási és gazdasági szakemberek). Püspök atya Polgár Város jövője szempontjából fontosnak 

tartja, hogy az egyház tegyen a település jövőjéért. A megbeszélés során felmerült az egyházi 

iskola alapításának lehetősége. A főpásztor és a szakmai testület részéről gondos megfontolást 

igényel a kérdés. Püspök úr indokoltnak tartja megvárni az őszi önkormányzati választás 

eredményét, hisz az újonnan megválasztott testület működése alatt indulhat el az egyházi iskola.   

Polgármesternek, alpolgármesternek és az ügyet támogatóknak köszönetet mondok és kívánok 

minden jót a városukért, illetve a városlakókért, sok erőt és szép eredményeket. Tisztelettel: 

Maga László esperes. Ez a hivatalos tájékoztatás.  

Másik téma, hogy a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum felé hivatalos megkeresést tettek, 

melyben kezdeményeztek egy megbeszélést június 4-ére, az intézmény által használt ingatlanok 

felülvizsgálata kapcsán. Ezen belül is a Széchenyi úti épületet helyzetét szeretnék tisztázni.  

A kóbor kutyák kapcsán elmondja, hogy idén már 4 alkalommal szállítottak ebeket, az egyeki 

gyepmesteri telepre, a legutóbbi alkalommal 16 db-ot. Az év során megközelítőleg 60 db kutyát 

vittek el, melynek költsége 800 e Ft. Ezt a pénzt sok minden másra el tudnák költeni, akár 

kátyúzásra. A felelős ebtartás előírásainak érvényesülni kellene, erre hívná fel a figyelmet.  

Újabb téma az E-ON ténykedése, amit a településen végez egy alvállalkozó által, hisz azt 

tapasztalták, hogy előzetes jelzés nélkül jelennek meg a település bizonyos részein és a 

vezetékek védelme kapcsán a zöldnövényzetet gyérítik. Sokakban ez rosszallást váltott ki, 

valamint a helyszínen hagyták a levágott gallyakat. Ezt érzékelve kértek hivatalos tájékoztatást 

és személyes találkozót, melynek eleget is tettek. Kiderült, hogy elmulasztották a tájékoztatást, 

mely a szerződés szerint kötelező lett volna. A vállalkozói szerződés azt is tartalmazza, hogy a 

levágott gallyakat az alvállalkozónak kell kezelnie, ebben is volt mulasztás és erre hívták fel a 

figyelmet. 

Márciusban várták az esőt, májusra megérkezett, ezzel együtt a zöldfelület karbantartási 

feladatok is megnövekedtek. Tervszerűen végzik a feladatot, erről és a közterületi virágosításról 

Hágen József ad tájékoztatást.  

Több képviselő is érdeklődött, illetve a lakosság is tájékoztatást igényelne két folyamatban lévő 

beruházásról, ami a megvalósítás utolsó fázisába került, az óvoda és a piactér. Erről Kissné Barta 

Piroska irodavezető szólna. 

 

Hágen József  

Amikor zöldfelület kezelésről és virágosításról beszélnek az is útfenntartási tevékenység, 

melynek három területe van, az út üzemeltetés, az útkarbantartás és az út fejlesztés. Az út 

üzemeltetés a forgalmi helyzetek biztonságos lebonyolítását jelenti, mint az útellenőrzés és 

közútkezelői feladatköröket is látnak el. A karbantartás folyamatos, közfoglalkoztatási 

programok keretében is terveztek. A munkák között szerepel a földművek karbantartása, a 

rézsűk és padkák karbantartása, a padka kátyúsodások kezelése. Az árkok karbantartása is 

hozzátartozik az útkarbantartáshoz, mederkotrás és tisztítás is előfordul, valamint átereszek, 

kapubejárók alatti átereszek tisztítása, úttartozékok karbantartása, benyúló fák, gallyak levágása, 

amik táblákat takarnak el, ezeket le kell takarítani. Környezettel kapcsolatos növények 

karbantartása, ritkítása. 

A jelenlegi járdaépítés kapcsán is vannak olyan helyzetek, hogy a vízelvezetést a járda 

emelésével lehet szabályozni és ez kihat az útkarbantartásra. Útkorszerűsítések kapcsán, a 

Rákóczi, a Dante, a Bacsó utak szélesítése meg lett oldva a tavalyi évben, valamint a Rózsa utcai 

zug korszerűsítése is megtörtént. Idén készülnek a Kárpát utca felújítására. Fontos a kátyúzások 

helyzete és bebizonyosodni látszik az, hogy sikerült a tél folyamán olyan hidegaszfaltozást 

végezni, ami a kátyúkat megfogta és megakadályozta a tovább terjedést. Polgáron 4 útfelület 



4 

 

 

van, aszfalt, mart aszfalt, kőzúzalékos és földút. Minden utcában olyan anyaggal szabad 

beavatkozni, amilyen a felülete. Minél hamarabb be kell tömni a kátyúkat ezzel lehet a 

szabályozásokat megtartani.   

 

Kissné Barta Piroska  

A folyamatban lévő TOP-os pályázatok kapcsán elmondja, hogy a piac felújítása zajlik. Az 

építési beruházás 2019. január 7-én kezdődött meg a munkaterület átadásával. A projekt kapcsán 

két nagy műszaki egység készül el, piactér fedett árusító tere, mely 136 nm nagyságú és egy fa 

szerkezetű nyitott pavilon, mely 34 helyi termelő helyét biztosítja. Ehhez kapcsolódóan 30 db 

kerékpártároló kerül kialakításra, valamint a vizesblokk. Az ingatlanon belül térburkolat készül 

el, új kapuzat kerül kialakításra, a külső téren az egyirányú utcában a meglévő parkoló mellett 4 

db új parkoló is lesz az úttal parhuzamosan, mely szintén térkő burkolatot kap. 

A közműszolgáltatóval sikerült egyeztetni, így az ivóvízvezeték kicserélésre kerül, jövőhéten 

tervezik a gerincvezeték cseréjét. Remélik, hogy a július 8-ai határidőt tudják tartani. A 

projektmenedzsmenti feladatot a Régió Terv Kft. végzi.  

Az óvoda projekt jól áll, 2019. augusztus 15. -ére be is fejeződhet a munka.  

 

dr. Váliné Antal Mária   

Vasárnap, május 26-án megtörtént az Európai Parlamenti képviselő választás, 7 szavazókörben 

rendkívüli esemény nélkül. A 6413 fő választópolgár közül 1896 fő ment el szavazni, ez 

29,56%-os megjelenés.  

A listákra leadott érvényes szavazatok alakulása az alábbi volt:  

Fidesz - 52,31 % 

DK- 22,02 % 

Jobbik - 8,7 % 

MSZP, Párbeszéd- 5,4 % 

Momentum - 4,56 % 

Mi hazánk - 3,66 % 

LMP - 1,64 % 

MKKP - 1,49 % 

Munkáspárt - 0,58 %.  

A szavazatok összesítése 100%-os feldolgozással 20 óra 25 percre meg is történt.  

Felvetődött korábban, hogy a Bem u. 1. szám alól áthelyezett szavazókör nem e fog negatív 

eredményt jelenteni a szavazók számában, visszatekintették a korábbi adatokat a 2009-es 

szavazáson 264 fő, a 2014-es szavazáson pedig 150 fő vett részt, most 161-en jelentek meg a 

szavazókörben, tehát a számok azt mutatják, hogy nem mentek el kevesebben, így azt gondolja, 

hogy jó döntés volt és jobb körülményeket tudtak biztosítani.  

 

Tóth József  

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

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott. A 

bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd. 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság átruházott hatáskörében tárgyalta a szociális 

előirányzat 2019. I. félévi felhasználásáról szóló tájékoztatót. A bizottság megállapította, hogy 

időarányos a felhasználás. Zárt ülés keretében tárgyalták a települési támogatásokat 48 fő részére 

állapítottak meg eseti és rendszeres települési támogatást, 2 fő elutasításra került. 1 fő részére 

döntöttek temetési támogatás megítéléséről, 1 fő részére szociális étkeztetési támogatásáról, 4 fő 

részére házi segítségnyújtás támogatásáról, és 28 fő részére a lakókörnyezet rendbetételéről. 
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A bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

 

Sánta József   

Az Idősügyi Tanács döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd. Elmondja, 

hogy a különfélék keretein belül kérdések hangzottak el a piac és a kerékpárút beruházásról, a 

Kárpát utca felújításáról és szennyvízberuházás helyzetéről.   

 

Kérdések, válaszok 

 

dr. Hatvani Zsolt  

A két ülés között történt események kapcsán a május 16-ai Földtulajdonosi Közösség üléséről 

szeretne tájékoztatást kapni.  

 

Tóth József 

A Kárpát utca kérdése, a mai napirendi pontok között tárgyalandó, az ahhoz szükséges források 

miatt. A pályázat kapcsán az az információ, hogy sok érkezett be, az igény 7-szerese a 

rendelkezésre álló forrásnak. A pályázat bírálata szeptember végén lezárul, de biztosan több az 

igény, ezért újabb ütemre adhat lehetőség október végén. Reménykednek, hogy az ő pályázatuk 

is nyer, de a döntéstől függetlenül ezévben megvalósul az utca felújítása.  

A szennyvízhálózat kapcsán, november 30-án azt a tájékoztatást adta a kivitelező cég, hogy hogy 

április elején Polgáron megkezdik a munkát. Ez nem történt meg, vártak türelemmel, most már 

információt szeretnének. Zajlik a beruházás a 4 konzorciumi település közül jelenleg Nagyrábén 

és Egyeken. Érdeklődtek, hogy mikor fog Polgáron, van némi csúszás, illetve engedélyeztetési 

eljárást kellett indítani. Amikor ez rendelkezésre áll akkor fognak felvonulni, vélhetően nyáron. 

2020 év végig kell megvalósítani a szerződés szerint.  

 

Hágen József  

A járdák kapcsán elmondja, hogy közfoglalkoztatási program keretein belül folyik a munka, 

melyek a tavalyi igények alapján kerültek megtervezésre. 1200 méter járda épülhet meg ebben az 

évben, jelentősebb utcákon, melyek a Bem, a Mátyás, a Szabadság, a Hősök és a Dózsa Gy. 

utcák. Akik az idén kívánják beadni a kérelmet, azokat a következő évi tervben tudják tervezni. 

Az időjárás nagyban befolyásolja ezt a munkát.  

 

Tóth József 

A földtulajdonosi egyeztetés kapcsán elmondja, hogy 2016 tavaszán a földtulajdonosok az 

önkormányzatot megszólították, hogy törvényváltozás okán új vadászterületek kerülnek majd 

kialakításra és ezzel együtt a földtulajdonosi képviselet is szóba került, hogy ki vigye a jövőben 

tovább. Békés és konfliktust elkerülő megoldást kerestek, ami mindenki számára megnyugtató. 

Így ezt a felkérést az önkormányzat elfogadta. Ugyanezzel párhuzamos a folyási földterületről is 

érkezett megkeresés. Ezt követően konfliktushelyzet kerekedett a vadászati területért küzdő felek 

között és ebbe belekeveredett az önkormányzat is. A vadászati jog megszerzése a törvény 

értelmében eldőlt, amelyben a felek nem találták meg a közös nevezőt, és jogi útra terelték. 

Április 3-án jogerős bírósági ítélet tett pontot a végére, amelyben az egyiknek igazat adott a 

másiknak meg kevésbé. Akinek nem, az a fél jogi képviselője útján megkereséssel jött az 

önkormányzat felé, hogy járjanak közbe azért, hogy a felek számára más, elfogható álláspont 

legyen. Erre kértek időpontot, a megbeszélés megtörtént, emlékeztető is készült róla. A 

végeredménye az volt, hogy az önkormányzat legyen közreműködő a másik fél felé és egy 

tárgyalásra kerüljön sor. Ennek eleget tettek, de a másik fél nem vett részt ezen a megbeszélésen, 

álláspontjukat írásban juttatták el. Ezt a megbeszélésen ismertette, ettől többet nem tudtak tenni, 

ezért volt sikertelen.    

 

Vélemény, javaslat 
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Béke László képviselő távozott az ülésről. 

 

Struba József  

Három olyan téma van az életünkben, amit nem tudunk megoldani. Az egyik a kóbor kutyák 

helyzete, a másik az illegális szemétlerakás és a harmadik az iskolai hiányzások dolga. Amíg 

nem vonnak felelősségre ezért embereket, addig nem tudnak előrébb jutni. Mindig el fogják 

mondani, hogy vannak kóbor kutyák és hogy milyen sokba kerül a befogásuk és elszállításuk.  

Az iskolai hiányzás kapcsán már belátják, hogy nem tudnak előrébb jutni, de ugyanígy az 

illegális szemétlerakás dolgában sem. Ezekben kell szigorral fellépni annak, akinek feladata van. 

Másik fontos téma a járdaépítés, melyre felmérések készültek. Ő most felhozna egy 80 méteres 

szakaszt, ami problémás, a Zólyom utcán az önkormányzati parkoló kijáratától az iskola korláttal 

védett részéig. Minden nap arra járnak gyerek, főként délben az összes osztály. Ő látja, hogy mit 

kínlódnak a nevelők az egyre nehezebben kezelhető gyerekekkel. Bármikor történhet tragédia. 

Ezért ezt a szakaszt kéri, hogy vegyék be az idei programba.  

Az egyházi levél kapcsán, úgy érzi, hogy elbeszélnek egymás mellett ebben a dologban. A 

püspök úr indokoltnak látja megvárni az őszi önkormányzati választás eredményét, hiszen az 

újonnan megválasztott testület működése alatt indulhatna el az egyházi iskola.  

Mivel az önkormányzat hatásköréből a Kormány az államosítás során elvette az iskolákat, így 

azoknak az irányítását, fenntartását egy kormányzati hivatal látja el. Az egyháznak a 

kormánnyal, illetve annak illetékes szervével kell egyeztetni nem az önkormányzattal, így 

felesleges az önkormányzati választásokra várni. Nem az önkormányzat hatásköre, így nem 

vehetjük magunkra ezt a levelet.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Ő szerinte nem pejoratív értelemben mondta ezt püspök úr, ők tudják kivel kell felvenni a 

kapcsolatot, de a város életében ez fontos, így ez udvarias döntés volt a részéről.  

 

Tóth József 

A Zólyom úti járda kérdését egy tavaszi bejáráskor is megerősítették, hogy szükséges felújítani 

és a városközpontban korszerűsíteni kell, ez, amit felvetett beleillik a tervekbe. Azt 

kezdeményezi, hogy hozzák előre ennek a szakasznak a rendbetételét, úgy, hogy összhangban 

legyen a kevésbé problémás szakaszokkal. A következő ülésre készüljön egy terv, költségekkel 

együtt, ami ezt a problémát szeptemberre megoldaná.  

 

Hágen József  

Egyetért, a bejáráson megbeszélték, viszont nem tehető bele a közmunkaprogramban lévő 

járdaépítésbe, mert abba csak betonjárda építésre van lehetőség, oda viszont a városközponthoz 

illeszkedve térkő burkolat kell. Ha hozzányúlnak térkővel és korláttal kell úgy megcsinálni, hogy 

később illeszkedjen a tervhez, erre komolyabb forrás szükséges. A Pénzügyi és gazdasági 

bizottság döntött a felújítási-, karbantartási keretről, akkor abban kell átcsoportosítani. Ez lehetne 

megoldás, mert most sem a Városgondnokságnál, sem a közmunkaprogramnál nincs forrás. 

 

Tóth József 

Kéri, hogy a következő ülésre kerüljön elkészítésre egy terv, két verzióban.  

 

Vincze Attila  

Mind a két megoldás szakszerű, de a gyerekek a legfontosabbak.  

 

Tóth József 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

45/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 

polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági elnökök 

tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

 

2./ napirend 

Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy a bizottsági üléseken jelzett pontosításokat akceptálták és átvezették. Ez a 

beszámoló hű képet ad az önkormányzati működésről, visszacsatolást tesz, hogy a tervezési 

folyamathoz képest mi az, amit sikerült megvalósítani. Az előzetes várakozásokat igazolta 

vissza, nincs benne nagy meglepetés. Egy területen van elmaradás, az elnyert pályázatok 

felhalmozási kiadásainak ütemezésénél van időbeli csúszás.  

A költségvetés stabil, kiszámítható, következetes, amelyben teljesültek a feladatellátás elvárásai. 

Nem volt probléma az intézmények feladatellátásának a finanszírozásában sem, évközben nem 

merültek fel olyan problémák, amiket ne tudtak volna kezelni, és hitelt sem kellett felvenni. Egy 

hitelügylet volt, amivel a Polonkai-házat vásárolták meg. Ez az anyag teljes képet ad a 

tevékenységükről és jó a folytatáshoz, így aztán elfogadásra ajánlja.  

 

Vincze Attila  

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

 

Struba József 

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

 

Sánta József  

Az Idősügyi Tanács a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

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

szavazza meg.        

   

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 
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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról  

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében 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 Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a 

2018. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A helyi önkormányzat költségvetési szervei: 

 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 

 

aa) Önkormányzat 

  ab) Polgári Polgármesteri Hivatal 

  ac) Városgondnokság 

 

b) önállóan működő költségvetési szervek: 

 

  - a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva: 

ba) Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

bb) Polgári Szociális Központ 

 

  - a Városgondnoksághoz kapcsolódva: 

    bc) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

 

2. § 

 

(1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi összesített költségvetésének 

végrehajtását 2.785.446.359 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének 

részletezése az 1. sz. mellékletben található.) 

 

(2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi összesített költségvetésének 

végrehajtását 2.117.144.778 Ft kiadási főösszeggel fogadja el.  (A kiadások teljesítésének 

részletezése az 1. sz. mellékletben található.) 

 

 

3. § 

  

 

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek 

bevételei előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten: 

 

a) önkormányzatok költségvetési támogatása     537.018.304 Ft 

b) közhatalmi bevételek      333.170.624 Ft 
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c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről  351.091.041 Ft 

d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről       2.259.255 Ft 

e) intézményi működési bevételek     268.507.810 Ft 

f) intézményi felhalmozási bevételek       29.664.995 Ft 

g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről  627.066.606 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről       4.226.577 Ft 

i) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      10.000.000 Ft 

j) belföldi értékpapírok, lekötött betétek                     0 Ft 

k) egyéb finanszírozási bevételek       23.985.988 Ft 

l) maradvány igénybevétele      598.455.159 Ft 

 

 

4.  § 

 

(1)  Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei 

kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja. 

 

(2) Az önkormányzat a 2018. évi teljesített működési,  

fenntartási kiadásainak összege:               1.411.376.368 Ft 

 

(3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:  

 

a) személyi juttatások       732.754.096 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok     123.964.683 Ft 

c) dologi jellegű kiadások      483.725.252 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai        52.810.280 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások       18.122.057 Ft 

 

 

5.  § 

 

(1)  Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 516.469.378 Ft fő összegben, annak 

feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 

(2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 140.560.551 Ft fő összegben, valamint annak 

célonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 0 e Ft.  

 

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 e Ft. 

 

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 25.523.953 Ft. 

 

(6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 23.214.528 Ft. 

 

 

6.  § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben 

foglalkoztatottak záró létszámát 163 főben állapítja meg, amelyből 9 fő választott tisztségviselő. 

A közfoglalkoztatottak éves létszáma 230 fő. A megváltozott munkaképességűek létszáma 5 fő. 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 



10 

 

 

7.  §  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. év december 31-i állapot szerinti összesített 

vagyonát a 17. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.854.262.640 Ft fő összegben állapítja 

meg. 

 

8.  § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege:   +  668.301.581 forint 

   - ebből működési célú többlet:  +    59.074.962 forint 

 - ebből felhalmozási célú többlet: +  609.226.619 forint  

 

 

(2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele. 

 

 

9.  § 

 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2018. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. 

sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 668.301.581 Ft összegben jóváhagyja.  

 

 

10.  § 

 

A működési célú elvonandó maradványt 0 e Ft összegben hagyja jóvá. 

 

 

 

11.  § 

 

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

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. 

rendelete, 

2. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. 

rendeletét módosító 17/2018. (VI.29.) rendelete, 

3. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. 

rendeletét módosító 22/2018. (X.26.) rendelete, 

4. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. 

rendeletét módosító 26/2018. (XII.21.) rendelete, 

5. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. 

rendeletét módosító 5/2019. (III.29.) rendelete, 

 

 

(3) E rendelet mellékletei: 

 

1. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételei és kiadásai előirányzata és 

teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási 

feladatok szerinti bontásban 

2.. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. évre, 

 és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. évre (intézményfinanszírozás 

nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) 

3. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadások 

előirányzatai és teljesítése 

4 sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással 
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megvalósuló projektek bemutatása és teljesítése 2018. évben  

5. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalékai 

6. sz. melléklet 

  

Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves 

bontásban és teljesítése 2018. évben 

7. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az 

önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2018. évben 

8. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási 

célú szociális támogatások 2018. évi előirányzatai és teljesítése  

9. sz. melléklet  Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokról   

10. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett adóbevételei és teljesítése  

11. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2018. évben  

12. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2018. évi maradvány alakulása 

13. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2018. évi pénzforgalmi egyeztetése 

14. sz. melléklet  Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása  

15. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2018. december 31-én  

16. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2018. december 31-én fennálló adósságállománya  

17./a sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása   I. a könyvviteli 

mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról 

17./b sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása    II. a könyvviteli 

mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, a „0”-ra leírt 

eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, 

készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközökről 

17./c sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása    III. az 

önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül 

nyilvántartott eszközök állománya,  IV.  a mérlegben értékkel nem szereplő 

kötelezettségekről, 

18/a sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzat 2018. évi vagyonleltára 

18/b sz. melléklet  Polgári Polgármesteri Hivatal 2018. évi vagyonleltára 

18/c sz. melléklet  Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi vagyonleltára 

18/d sz. melléklet  Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi vagyonleltára 

18/e sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi vagyonleltára 

18/f sz. melléklet  Városgondnokság 2018. évi vagyonleltára 

 

 

Polgár, 2019. május 30. 

 

 

 

 

 

  Tóth József        Dr. Váliné Antal Mária   

  polgármester      jegyző    

 

 

Tóth József 

Köszönetet kell mondani mindenkinek, aki elkészítette, végrehajtotta és felügyelte a folyamatot, 

legyen ez köztisztviselő, intézményvezető vagy őt segítő munkatárs, illetve a véleményező 

bizottságoknak is.  
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3./ napirend 

Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése  

Elmondja, hogy részletesen igyekeztek bemutatni a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

tevekénységét. A hivatal alapfeladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényből 

ered, ezek a hatósági feladatok és önkormányzati feladatok ellátása. Ezeket a hatásköröket évről-

évre csökkenő létszámmal látják el. 2018. január 1-jén 24 fő volt a hivatali létszám és december 

végére 23 főre csökkent. A finanszírozott létszám 23,25 fő. Bízik abban, hogy ez a létszám nem 

fog tovább csökkenni.  A munkát segíti 13 közfoglalkoztatott és 3 fő munka törvénykönyve 

szerinti munkavállaló. 2018-ban a kötelező és önként vállalt feladatokon túl meghatározók 

voltak a következő teendők: ASP bevezetése, iratkezelő szakrendszer, települési portál, 

elektronikus ügyintézés, gazdálkodási és ingatlanvagyon kataszteri rendszer, adórendszer, ipari 

és kereskedelmi, valamint a hagyatéki szakrendszer. Ezen rendszerek megismerése sok időt vett 

el a hagyományos feladatellátástól. Nagy nehézséget jelentett az elektronikus ügyintézés 

bevezetése az ügyfelek részére is, a hivatali kapun és az ügyfélkapun keresztüli benyújtás. A 

hivatali munkát nem csak segítette, hanem nehezítette is a 2019. január 1-jével hatályba lépő 

jogszabályváltozás a régi Ket.-et kiváltotta az ÁKR és több területen megváltoztatta az eddig 

megszokott ügyintézési eljárásmenetet.   

Szintén január 1-jével változtak meg az adóigazgatási jogszabályok. Az adó végrehajtásnál meg 

kell említeni, hogy fontos szerepet kap a NAV.   

Tavaly márciusban került bevezetésre a GDPR, ami az önkormányzatnak is feladatot adott, 

adatvédelmi felelőst jelöltek és valamennyi intézmény részére biztosítottak lehetőséget, hogy egy 

szoftver segítségével könnyebben tudják alkalmazni.  

Többletfeladatot jelent a pályázatok figyelése, elkészítése is. 2018. évben 1.758 millió Ft-ról 

kaptak visszaigazolást, ilyen összegben voltak nyertes pályázataik. 2018-ban még jelentős 

nagyságrendben volt a közfoglalkoztatással járó feladatrész, ezek nagy része a 

Városgondnoksághoz került. Szinten nem mindennapi feladat volt az országgyűlési képviselő 

választás lebonyolítása. Hivatali feladatot jelentett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

megszűnése. 2018. július 19-ével a képviselők lemondását követően időközi választást kellett 

kiírni. Ez előkészítő munkát jelentett, viszont képviselő jelöltek hiányában, amit az okozott, 

hogy határidőn túl hozták a listát, ez elmaradt.  

Igyekeztek a bizottságok és a képviselő-testület zavartalan munkájára törekedni, hogy az 

ügyintézés szabályszerűen menjen. Igyekeznek biztosítani a gazdasági stabilitást és az 

intézmények működőképeségét. Úgy gondolja, hogy eredményes beszámoló készült mely teljes 

egészében bemutatja a hivatali tevékenységet.  

 

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  

 

dr. Hatvani Zsolt  

A plusz munkáért is köszönetet kell mondani, mert sok olyan feladatot látnak el, ami a 

munkájukból adódóan nem biztos, hogy kötelező lenne.  

 

 



13 

 

 

Struba József  

A tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a munkát jónak értékelik. Minden évben azt 

tudják megállapítani, hogy az apparátus és a jegyző jó munkát végez. A főjegyző asszony 

kiemelte azokat a fontosságokat és változásokat, amik történtek. Két-három dolgot kiemelne, az 

egyik a hatósági ügyintézés végzése, a határidős ügyintézés. Határidő túllépés esetén az illeték 

összegét vagy 10 e Ft kellene fizetni az érintett ügyfél felé, de ilyenre nem került sor pedig 5000 

db határozat is készült. Törvényességi észrevételt sem jelzett a Kormányhivatal ez azt bizonyítja, 

hogy jól működő hivatali apparátus végzi a munkát. Jónak tartja az előterjesztésben az 

adóigazgatási tevékenység megállapításait. A bizottság egész év folyamán rendszeres segítséget 

kapott az átruházott hatáskörben meghozandó döntéseihez. A végzett munkát igyekeztek 

megfelelően végezni és hogy így tudták ellátni nagy szerepe volt a szociális irodán dolgozó 

munkatársaknak.  

 

Tóth József 

Valóban a hivatali munkát a jegyző vezetőként felelősséggel viszi, a polgármesternek irányító 

szerepe van. Az anyag arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az 5 évvel ezelőtt kialakított hivatali 

struktúra kiállta az idők próbáját és sikerült elérni a finanszírozott hivatali létszámhoz. Olyan 

feladatokat is visznek, amihez kell a humánerőforrás.   

Nagyon jó és teljes az anyag, ami megfelelő alapot ad a ciklus záró összegző munkájához.  

Azt látják, hogy hogy az elmúlt évek törvényi változása nem hozott még változást a 

köztisztviselők díjazásában, ezt kell, hogy a kormányzat is elismerje, akár egy életpálya modell 

kialakításával.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

Örül annak, hogy elismerik a munkát, amit végzenek és bízik benne, hogy a továbbiakban is 

hasonló színvonalon megy tovább.  

 

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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

46/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Polgári Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal 2018. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
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4./ napirend 

Beszámoló a Polgári Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi tevékenységéről 

 

Tóth Árpádné kiegészítése  

A beszámoló részletesen tartalmazza a szolgálat elemzését, a demográfiai helyzetet és taglalja a 

személyi és tárgyi feltételeket. Az intézménynek személyi vonatkozásban 31 fő közalkalmazott 

dolgozója van, akik rendelkeznek a feladat végzéséhez szükséges szakképesítéssel.   

Két kérdéskört kiemelne, a házi segítségnyújtás és a bentlakásos intézmény létrehozása. A 

beszámoló is tartalmazza, hogy sokszor szembesülnek azzal, hogy az egészségügyi intézmények 

hazaengedik a beteget annak ellenére, hogy nincs hozzátartozójuk. Ilyenkor nehéz helyzetbe 

kerülnek, hisz a házi segítségnyújtás nem hivatott felvállalni a 24 órás gondozási szükségletet. 

Mindkét ülésen felmerült a szakosított ellátás, nem lehet elvitatni a szükségességét a bentlakásos 

intézménynek, mert csak ez lenne hivatott a problémát megoldani.  

 

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.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Vincze Attila 

Megköszöni ő is a kapott anyagot.  

 

Struba József  

A bizottsági ülések komoly vitásával zajlanak, de azt gondolja, hogy a mostani ülésen is az 

elhangzottaknak a feltételek javítása volt a célja, amelyek az ottani munkát még jobbá tehetnék. 

Vannak dolgok, amibe az önkormányzat nem tud mit tenni, ehhez nincs megfelelő segítség, 

anyagi támogatás. A 24 órás szolgálat sok polgári embert érint. El kell érni oda települések 

hangjának, ahol döntéshozatal születik, hogy legyen egyfajta intézmények közötti harmonizálás, 

ne adjanak ki olyan beteget a kórházak, aki 24 órás figyelemre szorulnak.  

Azok a programok, amelyek megvalósulnak az egyes munka során, a nappali ellátásnál a 

foglalkozások, ahogy törődnek egymással az emberek dicsérendő, számtalan rendezvényt 

csinálnak, amivel próbálják jobbá tenni az életüket.  

Szó volt az ebédkihordásról, hogy 15 e Ft-ot kapnak egy hónapra a kihordók. Lehetne ezen 

emelni és jobban elismerni, de ez sem az önkormányzaton múlik, hanem régen megállapított 

normatíva összegen. Próbáljuk meg a saját eszközeinkkel jobban megoldani. Összességében a 

bizottság jónak értékelte munkát.  

 

dr. Hatvani Zsolt 

Ez a probléma az idősek, betegek, demensek ellátása, nem csak Polgárnak a problémája, hanem 

európai probléma. Mi nem vagyunk olyan gazdag ország, akik megtehetik mint például 

Spanyolország, hogy román betegápolókat foglalkoztatnak.  
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Tóth Árpádné  

A munkatársai és a maga nevében köszöni az elismerő szavakat, igyekeznek a jövőben is ezen a 

színvonalon végezni a munkát.  

 

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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

47/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./  A képviselő-testület a Polgári Szociális Központ 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

2./  Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt értesítse. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

 

 

5./ napirend 

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény határozza meg, hogy az 

önkormányzatnak milyen feladatai vannak a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladat 

ellátásában. Mint ahogy az előterjesztés bevezető része is mutatja, az önkormányzati 

ellátórendszer a Polgári Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde, illetve a Polgármesteri Hivatal feladatellátásában mutatkozik. Az 

átfogó értékelést minden év május 31-ig kell megtenni. Ez a munkaterület nem sok sikert tud 

felmutatni, hisz a hátrányos helyzetű családok száma nem csökkent az elmúlt években sem. A 

legtöbb feladatot ez a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak jelenti, aki alapellátás keretében 

látja el a feladatok a családgondozás területén.  

Példaként, hogy miért is szükséges a családgondozás ezekben a hátrányos helyzetű családokban; 

az iskolai hiányzás, iskola magatartás, szülői elhanyagolás, gyermeknevelési és lakhatási 

problémák.  

A gyermekvédelmi tanácskozás minden évben értékeli a feladatot és tervet készít a problémák 

kezelésére. Úgy tapasztalták, hogy ugyanúgy megoldatlanul maradnak a problémák. A 

gyermekvédelmi tanácskozás 2019. évi célkitűzése maradt, hogy tovább csökkenjen az 

indokolatlan hiányzások száma, mind az óvodában, mind az iskolában. Legyen szorosabb a 

partneri kapcsolat a gyermekorvosokkal. Próbáljanak intézkedést tenni a szülői elhanyagolás 

visszaszorítására és amennyiben lehetséges felvilágosító prevenciós előadásokkal javítani a 

szülőknek a gyermeknevelési problémamegoldását.  Ezekre szolgálnak az esetmegbeszélések és 

esetkonferenciák.  

Összeségében ez az az előterjesztés jól összefoglalja problémát és az okait.  
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Struba József 
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Akinek nem inge ne vegye magára, de a szülőknek és nagyszülőknek szólna a hozzászólása a 

polgári gyermekek érdekében. A tankötelezettség 16 éves korig tart. A cél az lenne, hogy a 

gyermekek ezalatt elvégezzék az általános iskolát, majd szakmát tanuljanak vagy gimnáziumba 

járjanak. Az iskola 8 órától 16 óráig tart, délelőtt oktatás van, délután napközi, ezalatt az idő alatt 

a 3-szori étkezés biztosított.  

Az iskolai előkészítés az óvodában történik, ahova el kell vinni a gyereket, itt napi 4-szeri 

étkezés van. A gyerekek igen magas százaléka ingyen étkezik. A családi pótlék juttatását a 

gyerekek iskolába járáshoz kötik, nagy mennyiségű hiányzás után megvonják. Azt tapasztalja, 

hogy a gyerekek jelentős része nem jár óvodába, sem iskolába. Lassan felnő egy generáció, aki 

nem végzi el az elemi iskolát, sőt írni, olvasni és számolni alig tud.   

A szülő feladata, hogy ellenőrizze iskolába jár-e a gyerek, és nem az a megoldás, hogy utólag 

próbálnak igazolást szerezni. Ma már a 8 elemi nélkül jogosítvány se szerezhető.  

Tisztelt szülők, kérem, hogy a feltörekvő, jövő generáció ne csak közhasznú munkára legyen 

alkalmas. Ő 40 éve itt dolgozik, látja a gyerekeket és ha már csak egy szülő megfogadja ezt 

akkor is megérte.  

 

Tóth József  

A jelzőrendszernek megvannak a szereplői, de nincs kapocs közöttük, mert más rendszerhez 

tartoznak. Akkor lehet ebbe eredményesebb munkát végezni, ha sokkal erőteljesebb kapocs, 

kényszer hatáskör rendezi ezeket a feleket egymás mellé. Évente tárgyalnak, de nem látszanak 

sikerek, akár az iskolai hiányzás kapcsán se. Talán egy dologban sikerült változás, mikor 

érzékeltek egy olyan jelenséget, a nevelőszülői szervezői tevekénységében, ami nem volt 

kívánatos, és amit ezen a fórumon tettek szóvá. Arról volt szó mikor valakik megélhetési okból 

végezték ezt a tevékenységet, és ebből egyre több volt a településen.  

  

Struba József  

Egy dolgot tudtak elmondani, amibe eredményt értek el, viszont a kormányprogramban az van, 

hogy csökkenteni kell az állami gondozásban lévő gyerekek számát és növelni a nevelőszülői 

hálózatot, ez nem igen úgy van ahogy gondolták.  

 

Tóth József  

Nem azt mondták, hogy nincs szükség erre a tevekénységre, hanem azt nehezményezték, hogy 

vannak olyan települések, akik többet vállaltak, mint a település méretük. Legyen egy arányos 

vállalás és ne legyen az, hogy egy megye települése arról híresül el, hogy magára veszi ezt a 

feladatot. Akarnak, csak arányosan és elismerték, akik ebben szakmai elhivatottsággal teszik a 

dolgukat. Olyan nevelőszülői hálózatnak kell működni, hogy olyanokra bízzák a nevelést, 

akiknél ez a képesség és körülmény megteremthető.  

 

Tóth Árpádné  

Ő is pozitív elmozdulásnak tartja, hiszen a nevelőszülői hálózat nem tagja a jelző rendszernek, 

ennek ellenére biztosítottak adatokat és részvételükkel megtisztelték őket. 
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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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt. 

 

    48/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak 

alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített éves értékelést megtárgyalta, és 

elfogadja. 

 

2./ Felhívja a jegyzőt, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar 

megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztályának az előírt tájékoztatási kötelezettségre 

hivatkozással küldje meg. 

      

     Felelős: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

     Határidő:  2019. május 31. 

 

 

 

6./ napirend 

Javaslat a Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet módosított 

alapszabályának jóváhagyására 

 

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, 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. 

 

49/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet 

módosított alapszabályának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 
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1./ A Képviselő-testület elfogadja a Polgári CSEMETE Szolgáltató és 

Kereskedelmi Szociális Szövetkezet alapszabályának módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal.  

 

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

alapszabály aláírására. 

 

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

értesítse a Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi 

Szociális Szövetkezet elnökét.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  
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7./ napirend 

Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági szerződés tervezet 

módosításának elfogadására 

 

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, 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. 

 

 

50/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

„Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Társasági szerződés tervezet módosításának elfogadására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztés melléklete alapján a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Társasági szerződés 

módosítását támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társasági 

szerződés módosításához szükséges képviselő-testületi döntést 

küldje meg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

részére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  
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8./ napirend 

Javaslat parlagfű elleni közérdekű védekezésre, gazdálkodó szervezet kijelölésére 

 

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, 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. 

 

51/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat parlagfű elleni közérdekű védekezésre, gazdálkodó 

szervezet kijelölésére” vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./  A Képviselő-testület a parlagfű elleni közérdekű védekezés 

feladataival a Polgári CSEMETE Szolgáltató és 

Kereskedelmi Szociális Szövetkezetet bízza meg.  

 

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

vállalkozási szerződés megkötésére.  

  

     Felelős: Tóth József polgármester 

     Határidő: 2019. május 31. 

 

 

9./ napirend 

Javaslat a Kárpát utca útfelújításához szükséges fejlesztési célú hitel felvételére 

 

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, 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.  

 



23 

 

 

52/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kárpát utca 

útfelújításához szükséges fejlesztési célú hitel felvételére irányuló javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a Polgár, Kárpát utca útfelújítás megvalósításához 

szükséges hitel igénybevételéhez a Polgári Bank Zrt. által nyújtott 

ajánlatot választja.  

 

2.  A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt célú hitelt az alábbi 

feltételek mellett kívánja felvenni:  

a., hitel összege:     10.000.000,- Ft 

b., beruházási hitel (banki saját forrásból) 

c., kamat:      3 havi BUBOR+2,05 % 

d., kezelési költség:       0 Ft 

e., törlesztési futamidő:      60 hónap. 

f., törlesztési türelmi idő :    12 hónap 

 

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

beruházási célú hitel törlesztését - az önkormányzat külön rendelkezése 

nélkül-, a költségvetési elszámolási számláról teljesítse az önkormányzat 

saját bevételei terhére. 

 

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

önkormányzat költségvetése összeállításakor a felvett hitelt és járulékait 

minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. 

 

5., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek 

figyelembe vételével a fejlesztési célú hitel szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

10./ napirend 

Javaslat a Polgár, 1852/7, 1852/8, 1852/9, 1852/10, 1852/11 hrsz-ú beépítetlen ingatlanok 

hasznosítására 

 

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, 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. 
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53/2019. (V. 30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár, 1852/7, 1852/8, 1852/9, 1852/10, 1852/11 hrsz-ú beépítetlen 

ingatlanok hasznosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./  A Képviselő-testület haszonbérletbe adja az alábbi ingatlanokat, 

Tóth Tamás Polgár, Barankovics tér 7. I/1. szám alatti lakosnak.  

 

Hrsz. Cím Besorolás Terület 

ha 

1852/7 Vereckei u. 66. beépítetlen terület 0,0816 

1852/8 Vereckei u. 68. beépítetlen terület 0,0816 

1852/9 Vereckei u. 70. beépítetlen terület 0,0816 

1852/10 Vereckei u. 72. beépítetlen terület 0,0816 

1852/11 Vereckei u. 74. beépítetlen terület 0,0882 

 

2. /  A haszonbérlet időtartama 5 év, bérleti díja összesen 10.000 Ft/év.  

 

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

hasznosításra a bérlővel kösse meg a haszonbérleti szerződést.  

  

 Felelős: Tóth József polgármester 

 Határidő: értelemszerűen,  

       3. pont esetén: 2019. június 3.  

 

 

 

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 


