Polgár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Ikt. sz.: I/826-9/2020.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2020. október 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./

Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron
végzett tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó
gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

3./

Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Polgáron végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

4./

Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál
Általános Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

5./

Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és
Szakképző Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth József polgármester

6./

Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.
(II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

7./

Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolására 2020” című pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

8./

Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt kapcsán
lebonyolított beszerzés eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester

9./

Kérdések, interpellációk
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,
mely készült 2020. október 29-én 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács
Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:

Tóth József polgármester
dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester
dr. Hatvani Zsolt
Mecsei Dezső
Molnár János
Vincze Attila képviselők.

Igazoltan távol:

Béke László
Kovácsné Hamar Éva
Struba József képviselők.

Részt vett az ülésen: dr. Sivák Anita jegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné Bartók Margit,
Fónagy Tamás és Galovics Tamás vízműtelep vezetők, Bene Lászlóné, Strubáné Fenyves Anita
intézményvezetők, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető.
Tóth József polgármester
Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja,
hogy az ülésen 5 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését
megnyitja.
Elmondja, hogy több képviselő társuk betegség miatt nem tud részt venni a mai ülésen, illetve
Molnár János képviselő később érkezik. Az állandó résztvevőknek távolmaradásra adtak
lehetőséget a járványhelyzet okán. Az ülés folyamán a maszk viselése kifejezett kérés, kivévétel
ez alól, aki felszólal és akadályozná a beszédjében, illetve a távolság megtartására is figyeltek.
Kéri, hogy a meghívóban szereplő 9. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják, valamint új
fejlemény okán a 7. és a 8. napriendi pontokat kéri levenni napirendről. A szakmai bizottság
megtárgyalta, de a bizottsági ülés után érkezett új ajánlat, amit úgy ítéltek meg, hogy érdemes
lenne megfontolni.
Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat?
Mivel nincs kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a 9. napirendi pontot
zárt ülésen tárgyalják, az kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a 7. pont lekerüljön napirendről,
az kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a 8. pont lekerüljön napirendről,
az kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek
elfogadásával, illetve az elhangzott javaslatokkal, az kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 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
Szóbeli kiegészítésképp elmondja, hogy október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadság
alkalmából tartott megemlékezésen volt jelen, majd a Trianon 100 emlékhely avatásán, melyen
részt vett az országgyűlési képviselő úr, dr. Tiba István is, illetve az intézmények, a civil
szervezetek képviselői.
A további polgármesteri kiegészítés döntően a nehezen megélt koronavírus járványhelyzet
történéseire irányul. Próbálnak rendszeresen információval szolgálni, ami csütörtöki napokon
polgármesteri közlemény formájában került közzétételre, a mai napon pedig a polgármesteri
jelentés keretében ad tájékoztatást.
A járvány globális nagyságú, országhatárokat nem ismer, a szomszédos országokban tapasztalt
intézkedésekről is szólna, illetve amit Magyarországon tapasztalhatnak. A járvány még mindig
felfelé ível, Európa az egyik globális gócpontjába, sorra hozzák a szomszédos országok az
intézkedéseket. A tavaszi intézkedés, hogy radikálisan megállítják az országot az akkora
kockázaott és jövedelemkiesést jelentene, ami túl magas ár ahhoz képest mindhogy az
egészségügyi következményét néznék. Ebből fakadtak az elmúlt hetek intézkedései, a gazdaság
nem állhat le, az egészségügyi ellátórendszer átszervezése történik. Úgy tűnik, hogy az adatok
növekednek, a második hullám erőteljesebb lesz. Mindenki próbálja a saját intézkedéseit
meghozni. A hozzánk legközelebb lévő Csehországban most szükségállapot van érvényben, a
maszk viselése mindenhol kötelező. Szlovákiában a nap 24 órájára kiterjedő, részleges kijárási
tilalom lépett érvénybe múlt szombaton. Az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, de
csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Tilos
viszont a temetőlátogatás – halottak napja közeledtével. Megkezdődött a lakosság országos
tesztelése. Az első napon mintegy 62 ezer embert teszteltek le, közülük 2225-nél mutatták ki a
laboratóriumi vizsgálatok a fertőzést.
Horvátországban hétfő éjféltől újabb szigorításokat léptetettek életbe: ötven főben korlátozták a
nyilvános összejöveteleken részt vevők maximális létszámát, megtiltották az alkohol árusítását
éjfél és reggel 6 óra között, továbbá kötelezővé tették a maszk viselését nyílt térben is. A
sporteseményeket nézők nélkül lehet csak megrendezni.
Romániában diagnosztizált új fertőzések aránya Bukarestben (3,35) és három erdélyi megyében
– Fehér (3,67), Kolozs (3,33) és Hargita (3,28) – a lakosság három ezrelékét is meghaladta. Ezen
küszöbérték fölött léptetik hatályba Romániában a vörös forgatókönyvet, vagyis elrendelik az
iskolák, vendéglők és színházak bezárását, és közterületen is mindenütt kötelezővé teszik a
maszkviselést.
Lengyelországban, ahol október elejétől kötelező a maszkviselés a közterületeken, múlt
szombaton újabb szigorítást rendeltek el. Betiltották az öt főnél nagyobb létszámú gyülekezést.
Bezárták az éttermeket, az edzőtermeket és az uszodákat. A kiskorúak 8 és 16 óra között nem
csoportosulhatnak, csak felnőttek kíséretében hagyhatják el otthonukat. Az általános iskolák
felső tagozatain és a középiskolákban távoktatást rendeltek el. A 70 év feletti embereket arra
kérték, hogy maradjanak otthon.
Olaszországban múlt vasárnap elrendelték a vendéglátóhelyek este 6 órai bezárását. A korlátozás
a hét minden napjára vonatkozik. Bezárják a mozikat, színházakat, koncerttermeket,
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edzőtermeket, uszodákat, diszkókat és játéktermeket. Tilos a hivatalos és magánjellegű
rendezvények, ünnepségek – házibulik, esküvői lakomák, illetve személyes jelenlétet igénylő
konferenciák – megtartása. Az óvodák, általános iskolák 14 éves korig továbbra is tantermi
oktatásban működhetnek, de a gimnáziumok és szakközépiskolák tanóráik 75 százalékában
átállnak az online tanításra. Területi szinten a tartományi elnökök további szigorításokat
vezethetnek be.
Az látszik, hogy a vírus elszabadult Magyarországon is. A kormányzati intézkedéseket, az
Operatív Törzs tájékoztatását és az országos és megyei adatokat figyelemmel kísérik. Szeretnék
a települési adatokat is, de még mindig nem tudnak hiteles, hivatalos információkat kapni.
A számok nehezen megéltek és riasztóak, eddig Magyarországon 1.436 ember halt meg
koronavírusssal összefüggésben, jelenleg kórházban 3.200 embert ápolnak, ebből 255 fő van
lélegeztetőgépen. Akiket gépre kell tenni ők már a Jóisten kezében vannnak. Ezért komoly
cselekvés kell a döntéshozók részéről.
Napról-napra növekednek a számok. Figyelik a megyei adatokat is, azok is az országos átlagtól
erőteljesebbek voltak, a sajtóból tudják, hogy vannak a megyén belül is települések Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Berettyóújfalu, Debrecen -, ahol már több polgármester kolléga
is pozitív tesztet mutatott. Polgáron mi a helyzet? Amit biztosan tudnak, a hatóság által
karanténban lévők létszámát. Ezt hivatalos adatközléssel megkérték és teljesíti a rendőrség. A
mai napon a számuk 27 fő. Nekik piros cédula van kitéve, és a rendőrség ellenőrzi őket. A
legnagyobb probléma, hogy nem tudnak hiteles települési adatokat. Megkérte a járási
egészségügyi hatóságtól is és azt a választ küldték, hogy nincs módjuk településre vonatkozó
adatokat rendelkezésre bocsátani. Vélhetően ez a polgáriakat nem nyugtatja meg. A
háziorvosokhoz is fordult, hogy adjanak tájékoztatást a tesztvégzésekről és hogy mennyi a
pozitív, mennyi a beteg. Ha az országos és a megyei adatok rendelkezésre állnak, akkor a
településit is tudni kell.
Azt az állapotot kell megélni, hogy sok az önkéntes vírusszakértő, akik véleménye szerint a
polgármester szándékosan hallgat el dolgokat, hülyének nézi őket. Ebben a vonatkozásban igen,
mert nem kap információt. Ha kap tájékoztatást azt meg fogja osztani. Azt biztosan lehet tudni,
hogy vannak betegek Polgáron is. Az is igaz lehet, hogy hatósági teszt alapján pozitívak is
vannak. Többen lehetnek tünetmentes vírushordozók, őket nem tesztelik. Azt biztosan tudják,
hogy vannak teszteredményre várók, vannak betegségen túllévők, de jelenleg hivatalos,
tényszerű adatokkal nem rendelkeznek, nem tudja hány tesztet végeztek, hány pozitív, hányan
betegek. Arról nincs tudomásuk, hogy koronavírussal összefüggésben haláleset történt.
Mi az, amivel foglalkoznak és mit gondolnak tenni, ilyen adatok hiányában is. A tesztelésnek
óriási jelentősége van, mindenkit tesztelni kellene, hogy hordozó vagy sem. Ehhez kapcsolódva,
aki tesztelésekkel megbízott, hogy az orvosok által elrendelt teszteket elvégezze, az országos
mentőszolgálat nem bírja a szükségletet, a napi igény 10-12 ezer fő. A tegnap napon 5000
helyszínre nem értek ki, így az időpont csúszik. Úgy tapasztalják, hogy Polgáron 2-3 napot
igényel a teszteredmény. Tiszaújvárosban ez 5-7 nap, ők maguk ebben olyan kezdeményezést
tettek, hogy a város magáravállalva, egy tesztvételi helyet alakított ki a mentőszolgálat
környékén. Ő beszélt a tiszaújvárosi polgármesterrel és ha Polgáron szükség lenne, akkor oda is
mehetnének és partnerként segítségükre lesznek a labor szolgálataival.
Azt is tervezik, hogy ami tőlük telhető megteszik tesztelés ügyben, arra jutottak, hogy az
önkormányzati rendszerben dolgozó munkavállakókra - 300 fő - figyelve, akik ügyfelekkel
foglalkoznak, oktatási-, nevelési intézményben szülőkkel, gyerekekkel találkoznak vagy a
szociális gondozók, a számukra saját önkormányzati pénzt rááldozva gyosteszteket fognak
vásárolni, ezzel is előrébb lépve. Ennek jelentős költsége van, egy teszt 12.500 Ft, helyben
gyorsan elvégezhető PCR minőségű eredményt tud produkálni, most erre törekednek.
Minden hétfőn, ha szükséges azonnal értékelik a helyzeteket, intézkedést és döntéseket hoznak.
Arra kell figyelniük, hogy kormányzati intézkedéssel szemben ne hozzanak intézkedést,
próbálnak kapcsolatot tartani az ügyben illetékes szervekkel - Kormányhivatal, ÁNTSZ,
rendőrség, háziorvosok -. Az adatokra azért lenne szükség, hogy minél jobban tudjanak
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védekezni a helyzetben. Beszereztek védőfelszerelést, fertőtlenítőszereket és teszteket. A
védekezés költsége tavasszal 6,7 millió Ft-ba került, de a mostani költségről is tájékoztatást fog
adni, ha lezárul.
Jön a Mindenszentek napja, a temetőjárat megszervezése az alpolgármester feladata volt.
dr. Faragóné Béres Edit
Ezúton értesíti a lakosságot, hogy 2020. november 1-jén, vasárnap, ingyenes autóbuszjárat indul
a temetőbe. A menetrendet ismerteti, mely megtalálható a város honlapján. Felhívná mindenki
figyelmét, hogy az autóbuszon kézfertőlenítőt biztosítanak és kérik a maszk viselését. Aki nem
hoz magával annak tudnak biztosítani.
Tóth József
Szabó Tiborné közbiztonsági koordinátor kapta a feladatot, hogy a temető területén is segítségre
legyen, megszervezze a parkolást és a temetőn belüli mozgásokat. Arra is figyelnek és szeretnék,
hogy ne a temetőn szedjen össze valaki a vírust, ezért a szabályok betartására figyelni kell. A
temető területén is javasolják a maszk használatát és a megszokott üdvözlési formákat javasolják
kerülni.
A következő napokban, az év hátralévő részében a rendezvényeket nem fogják megtartani, mint
a városgyűlés és a karácsonyváró. Zárt térben biztos nem, hogy kültéren milyen szabályok
léphetnek életbe még nem tudják. Erről fognak tájékoztatást adni.
Hétfőtől koronavírus infóvonalat működtetnek, mely munkanapokon hívható az 52/573-530
telefonszámon, Andorkó Mihályné fog segítségre lenni azoknak, akiknek tájékoztatási,
segítségkérési igénye van. Nem megoldunk, hanem tanácsot, segítséget nyújtunk.
Szeretnék elérni, hogy a fertőzés még kevésbé terjedjen és minél kevesebb hátrányt okozzon,
ennek figyelembevételével hívja fel a figyelmet a szabályok betartására. Ez tényleg nem játék.
Kéri a bizottságok elnökeit, hogy adjanak tájékoztatást a bizottságok munkájáról.
dr. Hatvani Zsolt
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság saját hatáskörben tárgyalta az Ady Endre Művelődési
Központ és Könyvtár 2021. évi kulturális rendezvény- és költségtervét, illetve tájékoztatót a
szociális előirányzat 2020. évi időarányos felhasználásáról, javaslat előirányzaton belüli
átcsoportosításra.
Zárt ülés keretében tárgyalta a bizottság a települési támogatásokat, 88 kérelmező részére ítéltek
meg támogatást, 17 fő elutasításra került, bérlettámogatást ítéltek meg 2 fő részére, házi
segítségnyújtás támogatását 4 fő részére, illetve lakókörnyezet rendbetételét 1 fő részére.
A bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját hatáskörben döntést nem hozott. A bizottság döntéseit a
napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.
Kérdések, válaszok
dr. Hatvani Zsolt
Szeptember 16-án a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén vett részt
polgármester úr Hajdúböszörményben. Erről a tájékoztatást megtenné most vagy a hasonló
témájú napirendnél?
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Tóth József
A társulásnak el kellett fogadni az előző évi beszámolót. Nagy izgalmat nem váltott ki a
tevékenységük. Az adott napirendnél még bővebb tájékoztatást fog adni.
Vélemény, javaslat
dr. Hatvani Zsolt
Nagyon sajnálja, hogy nem tudnak kellő adatokat szerezni a vírussal kapcsolatban, egyedül a
rendőrségre tudnak támaszkodni és legalább az tudják hányan vannak karanténban. Persze azt
nem tudják, miért. Lehet, hogy mindenki tudni szeretné, hogy milyen állapotban van, de a teszt
olyan, mint a fénykép, egy pillanatnyi állapotot mutat. Tömegesen nem biztos, hogy érdemes ezt
csinálni, nem lenne baj, mert megnyugtatja az ember, ha teszt esetleg az is mutatná, hogy túl
van-e rajta az ember. Azok a dolgozók, akik kapcsolatba kerülhettek olyan személyekkel, aki
beteg vagy karanténban van, azoknál mindenképp érdemes lenne. Ha nem beteg az illető, akkor
önkéntesen neki is hozzá kell járulni a teszt elvégzéséhez.
Tóth József
Valóban nem tudnak olyan dolgokat, amire szükség lenne, még olyat se, amit az önkormányzati
feladatellátás előír, hogy akit karanténba köteleznek és nem tudja magát ellátni, azoknak az
önkormányzatnak segíteni kellene, de nem tudnak róla. Másfelől nem a lakosságot kívánják
tesztelni, hanem azokat a munkavállalókat, akik a lakossággal kapcsolatba kerülnek (óvónő,
szociális gondozó, ügyfelelező kollégák).
Az lenne a kívánatos, ha egy kormányzati akarat egységes lenne, érvényesítve az ország
valamennyi megyére, hivatalára, tisztifőorvosára. Ez nincs így, van olyan megye, aki ezeket az
adatokat minden települése számára kiadja, hogy kik vannak megfigyelés alatt, névvel, címmel.
Nálunk ez nincs így. Ma újfent beszélt a Kormányhivatal vezetőjével és kérte, hogy ezt
gondolják át.
dr. Hatvani Zsolt
Közel van az influenzajárvány is és az a baj, hogy az influenzában is sokan meghalnak, főleg
idősek, lehet, hogy erről nem találunk kimutatást, de az bizonyos időszakban jelentkezik.
Általában decemberben mikor már a szervezet ellenállóképessége csökken. A Covid vírus
kiszámíthatatlan, ezért nem lehet megnyugodni. Amíg itt nem lesz oltóanyag nagyon kell
vigyázni magunkra és egymásra.
Az üzletekben használják a maszkot, de az orruk ki van, ez nem szabályos, hisz ott is vesszük,
fújjuk a levegőt.
Tóth József
Egyetért képviselő úrral.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 5 fő vett részt.
73/2020. (X. 29.) 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.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
dr. Sivák Anita jegyző

2./ napirend
Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett
tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv
elfogadására
Tóth József kiegészítése
A gördülő fejlesztési terv elfogadása törvényi kötelezettség, minden évben tárgyalják és
elfogadják. Ami miatt a téma aktuális, hogy egy szennyvízberuházás zajlik, mely a végéhez
közeledik, erről a polgáriak sokat tudnak. Október 9-én kezdődött a próbaüzem és november 9ére műszaki átadás van kijelölve. Ezzel együtt a lakosságot foglalkoztató körülmények,
utómunkálatok közepette zajlanak a helyreállítások.
Az érintett 507 ingatlannak lehetőségévé válik a rendszerre való rácsatlakozás. Ebben már
tájékoztató levelet küldtek ki. Kéri a szolgáltató cég jelenlévő képviselőjét, hogy erről szóljon.
Van olyan igény a cég felé, amit szeretnénk, hogy a hátralévő időben teljesítsen, hogy erre a
rendszerre az Újtikosról, Tiszagyulaházáról beérkező szennyvizet mérjék, ehhez ki kell építeni a
pontot. Azt is szeretnék, ha bizonyos üzembiztonsági feltételek, áramkimaradások esetén
fennálló problémák tompulnának. Vannak olyan kritikus helyek a városban, ahol az előző
beruházás kapcsán nem volt esély rákötni. Most van-e erre esély?
Fónagy Tamás
Alapvetően nincs könnyű helyzetben a víziközmű ágazata, a rezsicsökkentési díjak
ellehetetlenítik a szolgáltatás minőségét. A legnagyobb probléma országos és helyi szinten is,
hogy elöregedett a hálózat, nem tudják meddig tartható ez az állapot. Azon dolgoznak, hogy a
szolgáltatás folyamatos legyen és a legkisebb kellemetlenséget okozzák. Az ivóvíz minősége
Polgáron kitűnő, továbbra sincs szükség hozzá adott vegyszerre. A vízmű állapota is jónak,
kielégítőnek mondható, energiafogyasztásban rosszul teljesítő gépeket használnak, szükségessé
vált a gépek cseréje.
Most 2020. év végén fontos dolog a szennyvízhálózat bővítés, megindultak a bekötések, az új
szakaszokkal új szintet lépett a város infrastruktúrális fejlesztése.
Felhívná a figyelmet, hogy amennyiben a lakosság a rákötéseknél valamilyen problémát észlel
akkor jelezzék feléjük az ügyfélszolgálati elérhetőségen és megoldást találnak rá.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
Mecsei Dezső
Az újonnan rácsatlakozó felhasználók nevében kérdezi, hogy mi a teendő, hova kell fordulniuk,
mennyi a rákötés díja és azt kinek kell megfizetni?
dr. Hatvani Zsolt
Milyen fórumokon tudják jelezni, hogy elavult a rendszer, állandóan van csőtörés. Ennek nem
lesz következménye? Vagy országosan mindenhol jelzik?
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Fónagy Tamás
Az új csatlakozó esetében, aki most rá kíván csatlakozni a hálózatnak annak jelentkezni kell az
ügyfélszolgálaton, személyesen és a kolléganők mindent elmondanak ezzel kapcsolatban,
nyomtatványokat kell kitölteni. További teendője, hogy ráköt sajátkezűleg a bekötővezetékre és
amikor megtörtént feléjük jelzi és átveszik a munkát. Be kell fizetni a csatlakozási díjat, ami
bruttó 19.050 Ft bekötésenként.
Az állapotokról, a rossz helyzetről mindenki tud, országos szinten, minden fórumon szóba kerül,
ők is várják és remélik, hogy ebben történni fog előrelépés, eddig még nem kaptak visszajelzést.
Tóth József
Ezeknek a vezetékeknek a zöme a 60-as években készült, a kihordási idejük 40-50 év, ezen már
túl vannak. Ez évek óta probléma, az előző Európai Uniós ciklusban felmerült, hogy meg kell
teremteni a lehetőséget, hogy ezeket az ivóvíz hálózatokat felújítsák. Ami eddig a féket
jelentette, hogy az uniós elvárások és direktívák azt mondták, hogy az ivóvíz minőségére kell a
hangsúlyt fektetni, az arzénmentesítésre, ezért ez volt a célterület, és hálózati korszerűsítést 10%
alatt engedett. Ezt felismerték a szakemberek és azt reméli, hogy a következő uniós ciklusban el
tudják azt érni, hogy nem a vízminőség a probléma, hanem a hálózat és ha ehhez forrásokat
adnak akkor lesz lehetőség. Ha nem, akkor nagyobb a probléma, de hazai, magyar forrásokból
kell erre figyelmet irányítani. A projektjavaslatokat, elképzeléseket kéri a megyei fejlesztési
előkészítő stáb, Polgáron is prioritások között említették meg az ivóvízhálózat korszerűsítését,
ezek milliárdos tételek települési szinten. Ezekben a fejlesztési kezdeményezésekben nem csak
az ivóvízhálózatot jelezték Polgáron, hanem a szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukcióját és
bizonyos mértékű kapacitásbővítést is. Az előkészített anyag, mint projektlista készülőben van.
dr. Hatvani Zsolt
Új átemelő berendezés van a Somogyi utcán is. Kérdezi, hogy ezek mennyire korszerűek?
Reméli, hogy nem kísérleti stádiumú. Látta, hogy van olyan berendezés, ami szagelszívást is
végez. Neki eddig se volt a szaghatással problémája.
Fónagy Tamás
Ezek az átemelők korszerűbbek, mint az előzők, jó minőségű biofilterek kerültek kialakításra,
ami nem engedi a szaghatást felszínre. Reméli, hogy a korábban kiépített átemelőknél is
megtudják ezt a technológiát valósítani. Ez nem próbaverzió, jó minőségű átemelők és reméli,
hogy nem lesz velük probléma.
Vincze Attila
Van-e módszer, illetve felkérés, hogy a szennyvíztelepre beérkező vízből mintát vegyenek és
ezzel kövessék a COVID fertőzést?
Fónagy Tamás
Ilyen jellegű felkérés nem történt, nem is volt még. Más település szennyvíze is beérkezik a
telepre így abból nem lehet kiindulni, hogy Polgáron milyen az arány, mert nem lenne mérvadó.
Vincze Attila
Gondolja, hogy vannak olyan csatlakozási pontok, ahol szét lehet választani.
Fónagy Tamás
Biztosan meg lehet oldani.
Megérkezett Molnár János képviselő.
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Tóth József
Ők maguk is felvetették, hogy mi lenne, ha lenne mintavétel és következtethetnének valamire, de
nem tudják, hogy mire.
Olyat hallottak, hogy a szennyvízben lévő fertőzésszám 10 nappal követi a víruszám növekedést.
dr. Hatvani Zsolt
Tiszaújváros polgármesterével fel lehetne venni a kapcsolatot, ők minden hónapban elvégzik. A
költsége 70 e Ft körüli összeg, és ebből látják, hogyan változik az arányszám havonta.
Tóth József
Meg fogják nézni.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt.
74/2020. (X. 29.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő
fejlesztési terv elfogadására, valamint tájékoztató a Hajdúkerületi
és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett
tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. által elkészített Polgár város víziközműveinek
2021-2035 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét
elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt.-n keresztül
küldje meg Polgár város víziközműveinek 2021-2035 évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét ellenőrzés céljából a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.
3.) A Képviselő-testület a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. december 15.
Tóth József polgármester
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3./ napirend
Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Polgáron végzett
hulladékgazdálkodási tevékenységéről
Tóth József kiegészítése
Az előző évben is tettek kezdeményezést, hogy tájékoztatásra kérik a céget. A HHG Kft.
alvállkozójaként partnere a szolgáltatásra jogosult DHK Kft.-nek, így aztán a tájékoztató kérés
címzettje a DHK Kft. volt. Ők ezt a tájékoztatást megtették, amiben a legszükségesebb adatokra
szorítkoznak. Van olyan eleme, ami számunkra fontos volt, a zöldhulladék kezelés problémája,
néhány hónapos tárgyalást követően a megoldás irányába mozdult el. Ennek van jelentősége. Él
is a lehetőséggel, hogy a legfontosabb információkat közre adja. Elérték azt, hogy a
zöldhulladékot arra kijelölt helyen gyűjtsék. Ez nem az önkormányzat, hanem a DHK Kft.
feladata, ő a szolgáltatást végző.
Az ingatlanon keletkezett zöldhulladék elszállítási kötelme úgy teljesülhet, hogy a lakos az
ingatlanra kapott komposztálót használja vagy a heti szállítással elvitt kommunális edényzetbe
helyezheti vagy a szolgáltatótól vásárolt címkézett zsákba teszi. Ezt nem fogadták el és a
tárgyalások arra irányultak, hogy az ingatlanon keletkező zöldhulladéknak lenne egy általunk
biztosított helyszíne, ahol összegyűjtve a szolgáltató vállalja, hogy 2 db 30 m3 konténert hoz és
azt saját költségén elszállítja, cseréli kéthetente. Ez volt a megállapodás, ez oda ért, hogy a
megjelölt helyre ki lett alakítva konténer gyűjtő. Ha csupán zöldhulladék kerül bele akkor ingyen
elszállítják. Az volt a terv, hogy hétfőtől-péntekig a telep munkaidőben fogad a lakostól
lakcímenként 1 m3 (200 kg) zöldhulladékot. Működik a konstrukció, a lakosok használják is,
amit 2 hét tapasztalás alapján látnak és lakosok és a képviselők is kezdeményezték, hogy hétfő
helyett vasárnap délután lesz nyitva. Amíg hosszútávra jogszerű gyűjtőpontot nem tudnak
kialakítani, addig ez a kívánalmakat tudja teljesíteni.
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, 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.
75/2020. (X. 29.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Polgáron
végzett
hulladékgazdálkodási
tevékenységéről”
elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület a Debreceni Hulladék Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2020 évi 1. félévi. közszolgáltatási
tevékenységére vonatkozó tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelemszerűen
Tóth József polgármester
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4./ napirend
Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál Általános
Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről
Bene Lászlóné kiegészítése
Korrekciót jelez a tájékoztató 10. oldalán, a számított létszám összesen 450 fő, illetve a 7.
évfolyamon az osztályok száma 3 db.
dr. Hatvani Zsolt
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
dr. Faragóné Béres Edit
2020. szeptember 1-jétől tértek át az új alaptantervre és április 30-ig kellett átdolgozni a nevelési
programot. Köztudott, hogy ezen időszakban már digitális oktatásra került sor március 16-tól.
Kérdezi, hogy milyen nehézségekbe ütköztek ez idő alatt? Sikerült-e a helyi tantervbe a tananyag
tartalmakat az észszerűség határain belül csökkenteni?
dr. Hatvani Zsolt
Elég hosszasan tárgyalták a bizottsági ülésen ezt a témát. Pár kérdés megfogalmazódott.
Borzasztó a hiányzott órák száma, igaz, hogy igazolt óraszámok kedvezőbbek, de kételkedik,
hogy megfelelő módon.
Kérdezi, hogy milyen lemaradást okozott az online oktatás? Milyen fegyelmezési lehetősége van
a pedagógusnak, ha az óráját zavarják? Sok iskolaéretlen gyerek kerül fel az iskolába, annak
milyen lehetősége van, hogy elkerüljék? Meddig maradhatnak az óvodába a gyerekek?
Tóth József
Tavasszal a vírus közepette digitális oktatás volt, akkor ahogy érzékelték országos szinten
sikerült rövid időn belül elindítani, de voltak negatív tapasztalások, 20% tanulói létszám
elveszett? Polgáron ez mit jelent? Szeptember 1-jétől iskolaőr került beállításra. Vannak-e
tapasztalások a konstrukció működésére?
Bene Lászlóné
A digitális oktatás március 16-án lépett életbe, egyik napról a másikra. Számukra is újdonság
volt, de azt gondolja, hogy a kezdeti nehézségeket túllépve aránylag könnyen tudtak
alkalmazkodni a formához. Nagy segítség a KRÉTA rendszer, ahol a naplózás és a tananyag
átadása történik. Felmérték, hogy kik azok a gyerekek, akik nem rendelkeznek eszközzel, nekik
papíralapon biztosították a tananyagot megfelelő védőfelszerelés használatával. Alsó tagozaton
családiasabb a hangulat, megvannak a közösségi médiumok, a csoportok. Felső tagozaton az
osztályfőnök segítése szükséges volt, azt gondolja, hogy ez mindenkinek új volt, olyan
mértékben nem lehet átadni anyagot ilyen formában.
Az év elején ezeket a lemaradások próbálták pótolni, ismétlés, felzárkóztatás formájában. A
kicsiknél a betűk tanulása vagy a számolás tanítása nem volt olyan hatékony távoktatásban. Nem
volt teljesen problémamentes az időszak, de tudták teljesíteni. Remélik, hogy az elkövetkező
időben erre nem kerül sor.
Ehhez kapcsolódik, hogy a pedagógusokkal is más formában kellett kommunkálni. Április 30-ig
kellett a tantervet átdolgozni, az óraszámokat meg kellett tárgyalni, ez e-mailen történt és a
program júniusi időszakban készült. A tananyag csökkentés kapcsán, minden tantárgyhoz
kapcsolódó anyagot nem tanulmányozott át, de egyeztetett a kollégákkal vannak csökkentések,
összeségében annyira nem jelentős, 20%-on belüli saját hatáskörben.
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A hiányzások kapcsán elmondja, hogy magas a számuk, de ha nem lett volna online oktatás
akkor magasabb lett volna, van 5 fő, akik egész évben nem jártak. Ez ellen évek óta küzdenek,
sok adminisztrációs munkát fektetnek bele, hogy a hiányzások csökkenjenek. Megteszik a
szükséges intézkedéseket. A hiányzások száma főleg a hátrányoshelyzetű tanulóknál jelentős, ők
azok a tanulók, akik betöltik 12-13 életévüket és úgy gondolják nem járnak tovább iskolába. A
tanulók fegyelmezése kapcsán, mint minden intézményben itt is vannak problémás gyerekek,
felső tagozaton a kamaszkori létből adódóan nehezebb a dolguk. Kisebb agresszivitás miatt
keletkezik kontaktusok, ennek kezelése nem egyszerű dolog, a pedagógus vagy más felnőtt nem
bánthatja a gyereket testileg, írásos eszközökkel, ráhatással próbálnak élni. Ebben az évben
kaptak iskolaőrt és láthatóan a jelenléte mindenképp megnyugtató és a gyerekek is érzékelik és
visszafogtak az agresszivitásból, tehát pozitív a jelenléte és az, hogy olyan embert sikerült
találni, aki rendőr volt, jó és jól végzi a munkáját.
Az iskolaérettség kapcsán tapasztalják, hogy sok gyerek kerül be éretlenül az iskolába, ő azt
hiányolja, hogy az óvodában nincs kötelező iskolaelőkészítő tevékenység. Ez azt jelenti, hogy
sok gyerek olyan hiányossággal érkezik, ami nagy munkát igényel a pedagógus részéről.
A szülő valamikor kérhette, hogy maradjon tovább a gyereke az óvodában. Aki augusztus 31-ig
betölti a 6. életévét iskolába kell járni, ha a szülő januárban kéri akkor maradhat, ehhez egy
vizsgálaton kell részt vennie a gyereknek és ha úgy ítélik meg akkor marad az óvodában.
Vélemény, javaslat
dr. Faragóné Béres Edit
Sajnálja, hogy a Hajdúböszörményi Tankerület részéről igazgató úr nem tett eleget a
meghívásnak, már többedik éve. Ezt a tájékoztatót az iskola igazgatója állította össze, de neki
inkább a tankerület vezető úrhoz lett volna bővebben kérdése. Például, hogy tudna-e biztosítani
szakembereket, plusz órakeretet egy iskolára előkészitő csoport indulásra, hogy orvosolni tudja
azokat a problémákat, hogy a gyerekek iskolaéretlen szinten jönnek az óvodából. Bizottsági
ülésen meghallgatták az óvodavezetőt, hogy a gyerekeknek kezdeményezést ír elő és ők
próbálják a gyerekeket motiválni, hogy 20-30 percig részt vegyenek egy foglalkozáson.
Azt gondolja, hogy tovább kell keresni a lehetőséget, a tankerülettel közös gondolkodás kell,
hogy ezt a problémát megoldják. Kérdezte volna továbbá, hogy tankerületi szinten a
pedagógusok kötelező órája hogyan alakult vagy a szakos ellátottság. Hol sikerült teljes
egészében a szakos ellátás és hol csak óraadókkal?
A tankerületek azzal a céllal jöttek létre 2013-ban, hogy az eltéréseket, egyenlőtlenségeket majd
kifogják egyenlíteni az iskolák között.
Ezért lett volna fontos, hogy igazgató úr is részt vegyen a tanácskozáson. Felvetődött az is a
bizottsági ülésen, hogy ilyen formában minden évben meghallgatják az intézményvezetők
tájékoztatóját, de nekünk, a képviselő-testületnek ráhatásunk nincs az intézményekre. Mégis
közünk van hozzá, mert a mi városunkat, a mi gyermekeinket érinti. Megköszöni a tájékoztatást.
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.
76/2020. (X. 29.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál
Általános Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről szóló
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
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1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola
2019/2020-as
tanév munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2./

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester

5./ napirend
Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és
Szakképző Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről
dr. Hatvani Zsolt
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
Vélemény, javaslat
dr. Faragóné Béres Edit
Itt is hiányérzete van, miszerint a fenntartó már sokadik éve nem vesz részt a tájékoztató
tárgyalásakor. A problémákat látják az anyagból, közös gondolkodásra lenne szükség, hogy
milyen megoldást tudna javasolni a Centrum vezetője. Az intézmény tájékoztatója rendkívül
sokrétű, mindenre kiterjedő, a képviselő-testület minden tagjának fontos ez az anyag, a mi
gyermekeinkkel foglalkozik. Köszöni a mindenre kiterjedő tájékoztatót az intézmény
vezetőjének.
Tóth József
Tájékoztatást ad arról, hogy 1,5 éve kezdeményezték, hogy a Barankovics téri épület (volt
Zárda) visszakerüljön az önkormányzathoz, mivel oktatás céljára már nem használják. Annak
idején 2013-ban adták át, az akkori szerződés pillanatok alatt átvette, abban benne volt, ha az
ingatlant oktatás céljára nem használják, akkor vissza kell adni. Ezt másfél éve kezdeményezték,
de ez év szeptemberében visszakerült, eszközleltárt csináltak, a közmű leolvasával és az épület
állapotának rögzítésével. Az ingatlan sorsa a képviselő-testület felelőssége, ezt értékelni kell és
megnézni a használhatóságát.
A korrekt együttműködést az intézményvezetőnek köszöni. A számokat látják, a tanulói létszám
megcsappant, az épület is kihasználatlan, így az intézmény a Kiss Ernő és a Széchenyi úti
ingatlant használja. Tud-e ebben körülményváltozást?
Strubáné Fenyves Anita
Igen, a létszám csökkent, ez demográfiai mélypontot is jelent országos szinten. 100 fő a nappali
és 50-60 fő a felnőttképzés létszáma, ez fog stabilizálódni a következő évben, ehhez jelenleg kell
a két telephely, ha tovább csökkenne a létszám, akkor újabb ingatlan visszaadása is szóba jöhet.
Tóth József
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az
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.
77/2020. (X. 29.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Szakképző
Iskola 2019/2020. tanévi tevékenységérő szóló tájékoztatót, és az
alábbi határozatot hozta:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila
Szakképző Iskola 2019/2020. tanévi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadja.

2./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Tóth József polgármester
Szünet

6./ napirend
Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosítására
Tóth József kiegészítése
Az elfogadott költségvetési rendelet, amely még abban az időszakban készült mikor a járvány
hatása nem volt ismert, az egyensúlyban lévő költségvetés volt. A járvány első fázisának vége
felé a június 25-ei képviselő-testületi ülésre koncepciót nyújtottak be, mert bizonyossá vált, hogy
a költségvetés így nem tartható. Akkor már tudtak jó néhány kiadást és bevételt érintő tételt,
amelyet értelmezni kellett. Illetve azt is mondták, hogy vélhetően van olyan körülmény, amit
még nem tudtak figyelembe venni, akár a könyvtár működését érintően, a Városgondnokság
strandszezon bevétele, a piac bezárásával kapcsolatos tennivalók, az oktatási, nevelési
intézmények étkezéssel kapcsolatos szükségeleteit. A koncepció akkor tucatnyi pontban
határozta meg az ügyeket, amivel az egyensúly fenntartható volt. Ennek végrehajtása és
beépítése van előttük, a szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésen a tartalék átrendezése
kapcsán a munka elvégeztetett és amit reméltek, hogy az átrendezés teljesíthető, amit fontosnak
tartanak, hogy a kötelezően ellátandó feladatokat tudják teljesíteni. A költségvetési rendelet
olyan módon kifeszített, amiben sok mozgástér nem maradt, hogy az év hátralévő részében lesze még olyan körülmény, ami miatt újból át kell gondolni bármit is, nem tudják előre.
Június tájékán látták melyek azok a bevételek, amit megterveztek, egyértelművé vált, hogy a
gépjárműadót be kell fizetni a gazdaságvédelmi alapba. Ez 22 millió Ft-ot jelentett ezt nem is
kapják vissza és jövőre már nem is lesz beszedési kötelezettség.
A másik nagyobb tétel az iparűzési adó eddigi fizetési szabályainak változása, ami átrendezte a
költségvetést, nem jön be akkora összeg - 48 millió Ft-tal kevesebb jön -, amit már kiadási
oldalon elköltöttek. A védekezés költségeire 6,7 millió Ft-ot fordítottak, ez is az általános
tartalékot csökkentette. Júniusban így 80 millió Ft hiány látszott, úgy, hogy az intézményi
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költségvetésekben a bevétel elmaradásokban is azt látják, hogy 35-40 millió Ft-tal kell
átrendezni úgy, hogy a kiadások csökkentésével, belső átrendezésekkel.
Az elfogadott önkormányzati rendeletnek voltak tartalékai, nagyon bölcsen képeztek 35 millió Ft
körüli biztonsági tartalékot, ez kevésnek is bizonyult és a többi tartalékot is be kellett vonni, ami
akár közfoglalkoztatás céltartalék, pályázati beruházási céltartalék, ezeket át kellett tekinteni.
Meg kellett tenni, hogy az intézményi megtakarításokat is átnézik, amit lehetett ütemezzék át
jövő évre, ezek is elvégeztettek. A Várogondnokságnál a karbantartási munkákat, a művelődési
központnál a rendezvények költségei, az önként vállalt feladatok, az adható támogatások,
rendszerét újragondolták, bizonyos szociális jellegű támogatásokat – fiatalokat segítő első
lakáshoz jutás támogatása, tüzifaprogram, települési támogatások - vagy nincs vagy kisebb
mértékben, amely sok embert érintett. A maradványpénzt be kellett áldozni, az intézményi
karbantartási keretnek minden fennmaradó Ft-ját- egyet-kettőt engedtek ki.
Vannak olyan dolgok, amelyet terveztek, hogy megvalósítanak, a Mátyás utca korszerűsítése,
erre több verzió is volt, de a BM pályázat nem nyert.
A Papp tanyához vezető út megvalósítása kapcsán azt látták helyesnek, sok szempontból
célszerűnek, hogy ne erőltessék ebben az évben, mert ahhoz odakapcsolt saját erő jó lenne, ha
felszabadulna és jövőre kerülne felhasználásra. Nem feladva, de átütemezve. Összességében
ezeket sikerült beletenni, úgy, hogy a legfontosabb célt, hogy a kötelezően ellátandó feladat
teljesül, hogy az intézmények működése nem lehetetlenült el, a dolgozói állomány
jövedelemszerzési pozíciója nem bicsaklott meg, ezt az előterjesztést tudták összerakni, melyet
elfogadásra ajánl.
dr. Hatvani Zsolt
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
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.
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020. (II.21.) önkormányzati 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 Képviselőtestületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019.
(X.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok
és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. §
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének
bevételi fő összegét 3.285.711.752 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az
önkormányzat költségvetési támogatásának működési célú összege 684.890.948 Ft, felhalmozási
célú összege 3.245 Ft.
(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.)”
2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2020. évi összesített költségvetésének
kiadási fő összegét 3.285.711.752 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított
kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti
részletezését az 1. melléklet tartalmazza.)”
3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2020. évi működési és fenntartási kiadási
előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:
Működési előirányzatok összesen

1.854.264.361 Ft

Ezen belül:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

személyi jellegű kiadások:
munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:
dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:
működési célú átadott pénzeszközök:
egyéb működési célú kiadások
- ebből: tartalékok:
ellátottak pénzbeli juttatásai:

771.355.137 Ft
119.575.953 Ft
872.870.782 Ft
18.116.770 Ft
34.167.474 Ft
34.167.474 Ft
38.178.245 Ft”

4. §
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:
1.394.794.546 Ft
Ezen belül:
a)
b)
c)

a beruházási kiadások:
a felújítások:
az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:

1.316.274.189 Ft
57.856.086 Ft
20.664.271 Ft
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- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások

15.050.000 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:
36.652.845 Ft.”
6. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka:
a)
általános tartalék:
- ebből az EU projektek megvalósítására:
b)
céltartalékok:

5.717.260 Ft
0 Ft
28.450.214 Ft”

7. §
A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja
(1)
I.

II.

Működési célú költségvetési bevételek összesen:
Működési célú költségvetési kiadások összesen:
Működési célú költségvetési egyenleg:

1.726.884.877 Ft
1.854.264.361 Ft
- 127.379.484 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

898.825.409
Ft
1.394.794.546
Ft
- 495.969.137 Ft

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:
Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:
III.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:
Működési célú finanszírozási kiadások összesen:
Működési célú finanszírozási egyenleg:

181.601.216 Ft
33.652.845 Ft
147.948.371 Ft

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:
Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:

478.400.250 Ft
3.000.000 Ft
475.400.250 Ft

Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:

- 623.348.621
Ft
- 127.379.484 Ft
- 495.969.137 Ft

- ebből működési célú hiány:
- ebből felhalmozási célú hiány:
(2)

A hiány finanszírozásának módja:
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- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:
- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:
- külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel:

174.488.247 Ft
365.505.650
Ft
83.354.724 Ft

8. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9. § (1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az
alábbiak szerint állapítja meg:
 Tervezett létszám 2020. évre:
 Közfoglalkoztatottak éves létszáma:
 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma:

171,0 fő
165,96 fő
7,5 fő ”

9. §
A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a
Képviselő-testület 727.008.930 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1.
mellékletben található.)

10. §
(1) A Rendelet 1, 2, 3, 5. mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. mellékletei lépnek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgár, 2020. október 29.

Tóth József
polgármester

dr. Sivák Anita
jegyző

18

7./ napirend
Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolására 2020” című pályázat benyújtására
Tóth József kiegészítése
Tavassszal volt egy kormányzati program hirdetve, hogy tisztítsuk meg az országot. Ennek
keretében a programban a településmérethez igazítva van forrásszerzési lehetőség, amellyel az
illegális hulladéklerakók felszámolása a fő cél.
dr. Hatvani Zsolt
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
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.
78/2020 (X. 29.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Belügyminisztérium pályázati kiírásához előkészített Javaslat „Az
illegális hulladéklerakók felszámolása 2020” című pályázati
felhívásra támogatási kérelem benyújtására vonatkozó előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1./

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatási kérelmet nyújt be az „Az illegális
hulladéklerakók felszámolása 2020” című felhívásra,
melynek keretében a Polgár bel- és külterületen kialakult
illegális hulladéklerakásának felszámolása valósulhat meg.

Határidő: 2020. november 5.
Felelős: Tóth József polgármester
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8./ napirend
Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt kapcsán lebonyolított
beszerzés eredménytelenné nyilvánítására
Tóth József kiegészítése
Elmondja, hogy a Papp tanyához vezető útról szól az előterjesztés. 2016-ban indult el a pályázat
kimunkálása és 2017-ben került benyújtásra, hosszú volt a pályázat elbírálás folyamata, mire a
közbeszerzési folyamatot elindithatták.
Megkérték az ajánlatokat, a beérkezést követően azt látták, hogy magasabb, mint a rendelkezésre
álló forrás, ezért azt javasolják, hogy tegyék eredménytelenné és műszaki tartalom
felülvizsgálatával inditsák újra, új időbeli ütemezéssel.
A döntéssel az a céljuk, hogy átütemezik jövő év tavaszára a projektet és addig a gazdákat is
meginvitálják egy megbeszélésre.
dr. Hatvani Zsolt
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Vincze Attila
A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések, válaszok
Mecsei Dezső
Kérdezi, hogy az új eljárásban lesz-e gépbeszerzés?
Tóth József
Igen, a gépbeszerzés forrás oldala rendben van, de amíg az útfelújítás nincs rendezve addig
kockázatos beszerezni, a kettő együtt kerülne megvalósításra.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 6 fő vett részt.
79/2020. (X. 29.) határozat
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Javaslat a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt
kapcsán lebonyolított beszerzés eredménytelenné nyilvánítására”
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP67.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra a 2018.03.26. napján
1922958633 iratazonosító számú „A vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére a
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
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erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra elnyert
pályázat keretében lefolytatott építőipari kivitelezéssel és
eszközbeszerzéssel összefüggő
eljárást eredménytelenné
nyilvánítja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket
értesítse, és az új eljárás előkészítéséről intézkedjen.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester

9./ napirend
Kérdések, interpellációk
Tóth József
Elmondja, hogy ha minden körülmény adott lesz, akkor munkaterv szerint november 26-án lesz a
soron következő testületi ülés. Addig átgondolják a közmeghallgatás és a városgyűlés
megtartását.

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a Képviselőtestület ülését bezárta.

Kmft.

Tóth József
polgármester

dr. Sivák Anita
jegyző

21

