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Tisztelt Képviselő-testület! 

A városban több éve működő civil és sportszervezetek évente egyedi kérelem alapján az 

önkormányzathoz támogatási igénnyel fordulhatnak a működésük, sportprogramjaik, 

rendezvényeik lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegészítése céljából. 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben a költségvetési rendeletben 

határozza meg a sport és non-profit szervezetek támogatási összegét, mely alapján 2020. évben  

a sportszervezetek részére 6.292.000 Ft, a civil szervezetek támogatására 2.499.000 Ft összegű 

céltartalékot különített el. 

 

A támogatási igényüket azon szervezetek nyújthatták be, amelyek a város közigazgatási 

területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján Magyarországon 

nyilvántartásba vett civil szervezet. 

2019. évben a szervezetek részére történő támogatás odaítéléséről az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzata alapján, átruházott hatáskörben a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság döntött.  

 

A támogatásban részesülő szervezetek a támogatás jogszerű felhasználásáról a támogatási 

megállapodásban foglalt határidőig kötelesek elszámolni, melyet az államháztartáson kívüli 

forrás átadásáról-átvételéről szóló 31/2014. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet szabályoz. 

2019. évben 3 sportszervezet, valamint 7 civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban, 

akik az alábbi tartalommal adtak számot a 2019. évi szakmai tevékenységük eredményeiről, 

sikereiről.  

 

A Polgár Városért Alapítvány részére a 26/2019.(III.28.) sz. Kt határozat alapján 1.103.994 Ft-

ot csoportosított át a 2019. évi Hurka-Pite Fesztivál megrendezéséhez, továbbá a 75/2019. 

(VII.25.) sz. Kt határozat alapján 200.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújtott. 

Az alapítványok 2019. évi támogatásának belső ellenőrzés keretében történő felülvizsgálata 

2020. évben a pénzügyi források szűkössége miatt nem került beépítésre az ellenőrzi tervbe. 

Emiatt a szervezete képviseletére jogosult felelős vezetők az elszámoláshoz kapcsolódóan az 

alábbiak szerinti nyilatkozatot tették: „ ….. szervezet vezetőjeként nyilatkozom arról, hogy 

2019. évben nyújtott támogatás összegét teljeskörűen a támogatási szerződésben meghatározott 

célra fordítottuk. A felhasználás során a számviteli és pénzügyi jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a bizonylati fegyelem betartásával jártunk el. A támogató felé benyújtott 1.-és 

2.sz., mellékletben, valamint a szöveges kiegészítésben foglaltak a valóságnak megfelelnek, a 

szervezet könyvelési adataival, a könyvelés alapjául szolgáló eredeti alapbizonylatokkal 

alátámasztottak.” 



2 

 

Az elszámolás részeként jelen előterjesztés 1. és 2.számú melléklete került kitöltésre a 

szervezetek által.  

 

Polgár Városi Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

A felnőtt csapat 2019. évben a megye II. osztályban kezdte a bajnokságot. Az idei versenykiírás 

szerint 10 csapat képviselteti magát a Megyei II. osztály Északi csoportjában. 27 fordulós 

bajnokságban minden csapattal háromszor kell mérkőzni. Nyáron egy stabil megye 2-es csapat 

felállításán dolgoztunk, melynek következtében jelentős volt a játékos mozgás Az edzői 

feladatokat továbbra is Kövér Zsolt látja el a felnőtt csapatnál. Az U19-es korosztályt továbbra 

is Rácz Ferenc vitte a szezon végéig. A további utánpótlás csapatok edzője jelenleg is Dohány 

László. A felnőtt csapat létszáma 20 fő volt a 2019-es évben. Az ifi csapaté 19 fő. Az utánpótlás 

korosztályú csapataink létszáma változóan alakult, ez főként köszönhető az életkori 

sajátosságoknak, az iskola miatti elvándorlásnak. Az U13, U11, U9 és U7-es korosztályú 

labdarúgóink összlétszáma 2019-ban 55 fő volt. A fenti létszámok a 2020-as évre is 

megközelítőleg iránymutatók.  

Az ifi csapat a 6. helyen áll jelenleg a tabellán. Rácz Ferenc vezetőedzőnek köszönhetően ifi 

csapatunk az utóbbi évek legösszetettebb és legegységesebb csapata. A csapat nagy része 

polgári játékos, de járnak át Tiszadobról és Tiszaújvárosból is edzésre és mérkőzésre. Az 

edzéseket átlagosan 12-14 gyerek látogatja. Véleményem szerint sikerült megtalálni azt a 

személyt aki fegyelemmel és odafigyeléssel tud ezekkel a gyerekekkel foglalkozni. Az 

utánpótlás játéka a szezon elején hiányosságokat mutatott, azonban az őszi fordulók végére már 

magabiztosabb játékot mutattak a focisták. További utánpótlás csapataink közül a Bozsik-

egyesületi program keretében versenyeztetett labdarúgók viszonylag sikeresen vettek részt 

fesztiválokon. Több sportolónk is figyelemfelkeltő teljesítményt produkál a tornákon. A 

jövőben az utánpótlás csapatok terén is fő cél a technikai tudás és csapatszellem erősítése. 

Összességében eredményes félévet tudhat maga mögött az egyesület.  

A Polgár VSE szervezésében a 2019-es évben is megrendezésre került a már hagyománnyá vált 

Május 1. kupa. Az esemény színvonalas és eredményes rendezvénye volt a Polgári 

Strandfürdőnek, illetve Polgár Város Önkormányzatának, ahol a Polgár VSE igazolt játékosai 

is részt vettek és dobogós helyet értek el.  

Az egyesület legfőbb célkitűzései között szerepel, hogy a következő  évben a felnőtt csapat 

kiharcolja a megyei I. osztályban való szereplés jogosultságát, illetve a tabellán az erős 

középmezőny között helyezkedjen el. Ezen cél megerősítéseként, további intézkedéseket 

tettünk. Sikerült új játékosokkal bővíteni keretünket, akik minden bizonnyal sokat tudnak 

hozzátenni a csapat teljesítményéhez. A felnőtt csapat 21 fővel indul a tavaszi szezonban, így a 

kezdő játékosok mellett minőségi kispaddal is rendelkezünk. Az ifi játékosok közül 2-3 fő 

megérett a felnőtt gárdával való pályára lépésre, így őket foglalkoztatni tudjuk mind a felnőtt 

és mind az ifi csapatunkban. Az utánpótlás csapataink közül, a Bozsik program keretében hazai 

rendezésű fesztivált szervezünk Hajdúnánás, Hajdúböszörmény és Hajdúdorog csapataival, 

ezzel is népszerűsítve a sportágat. 
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2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az egyesület 2019. évre Polgár Város Önkormányzatától 5.625.000 Ft működési támogatást 

kapott, önkormányzati támogatást az alábbi jogcímekre használták fel: személyi jellegű 

kifizetések (1 fő technikai vezető, 3 fő edző megbízási díja), dologi kiadások: közüzemi díjak 

(áramdíjak, vízdíj, gázdíj), sport -és egyéb felszerelések (sportcipő, mezek, sporttáska, 

sportszárak), anyagköltségek (üzemanyag, tisztítószerek, karbantartási eszközök), banki 

költségek, bérleti díjak (Tiszaújváros Sport-Park Kft-vel kötött pályabérleti szerződés), 

szövetségi díjak (játékvezetői díjak, MLSZ tagdíjak, pályahitelesítés díja, bűntetőlapok díjai) 

utazási kiküldetés (edzés, mérkőzés, továbbképzés utiköltsége), reprezentációs kiadások 

(ételfogyasztás, ásványvíz, üdítő), könyvelési díj, egyéb kiadások (oktatási költségek, 

sportrendezvények szervezési díja). 

Az elmúlt évek során elhasználódott öltözők és a kiegészítő helyiségek megújítását tűzte ki 

célul az egyesület, amelyhez két TAO pályázatot nyújtott be az MLSZ-hez. A pályázat nyert és 

a megvalósításhoz szükséges saját erőt az önkormányzat támogatásából (11.668.408 Ft) tudta 

biztosítani az egyesület. A két pályázati ütemben megvalósult beruházás során megújult a teljes 

főépület a csatlakozó közművekkel együtt, külső szigetelést, új nyílászárókat és komplett 

tetőszerkezet felújítást kapott az épület. Megújultak az öltözők, a vizesblokkok a szertárak, 

korszerűsödött az elektromos hálózat a víz és szennyvízelvezetés valamint új belső burkolatok 

kerültek kialakításra. Automata öntözőberendezés épült a pályára, amely folyamatos vízellátást 

biztosítja a gyepszőnyegnek. A beruházási munkálatokra a közbeszerzési eljárás során a legjobb 

ajánlatot a REÁL BER Kft adta, így mintegy 40 millió forintból valósulhatott meg a fejlesztés. 

Az egyesület a 2019. évben kidolgozta és benyújtotta az újabb TAO pályázatát, amely a 

harmadik ütemként 2020-ra megvalósítandó parkoló építést, járdafelújítást, kerítésjavítást és 

zöldfelület fejlesztést tartalmaz. 

 

Polgári Vízi Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

Az egyesület 1991-ben alakult, jelenlegi taglétszáma 21 fő 

Kedvező volt a felkészülés a 2019-es évben, mind a nevelési, mind sportszakmai szempontból. 

Az új korcsoport eredményesen sajátította el a kajakozás-kenuzás alapjait. A kezdő sportolók 

tudásának megfelelően a közeli helyszíneken rendezett versenyeken vettek részt: Tiszaújváros, 

Hajdúnánás, Polgár.  

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

A 2019. évi támogatás az Egyesület alapvető működésére került felhasználásra. A közüzemi 

díjak számlái az épület áramellátása érdekében keletkeztek. A könyvelési díj a működés során 

keletkezett számlák, bizonylatok feldolgozása miatt merült fel. A 2019. évben sor került a 

csónakház szilárdaljzatának rekonstrukciójára is, mely során a csónakházban lévő csónakok 

mozgathatósága, valamint a korábban felfagyott beton miatti baleset megelőzése volt a cél. Az 

Egyesület telephelyét telephelyőrző eb védelmezi, melynek eledel vásárlására is merültek fel 

költségek. A felmerült banki költségeket, valamint a szövetségi tagdíjat is finanszírozták a 

támogatásból. Kajaklapátot és egyéb sportszereket szereztek be a gyermekek sportolásához.                                                                                                                                                                                                                   

Remélik, hogy egyre több gyermek csatlakozik majd az Egyesület sporttevékenységéhez. 
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FUKU-DO Sportegyesület 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 40 fő.  

A FUKU-DO Sportegyesület a 2019-es  évben is folytatta a több mint 3 évtizede elkezdett 

sporttevékenységét. Népszerűsítette a rendszeres testmozgást, példát mutatott az egészséges 

életmód kialakítására. Egyrészt tömegsport jelleggel biztosította a rendszeres testmozgás iránt 

érdeklődők igényeinek a kielégítését, másrészt, az utánpótlás neveléssel lehetővé tette a karate 

sportban tehetséges gyerekek versenyeken, bajnokságokon való részvételét. Városunk azon 

lakóinak, akik érdeklődnek a tradicionális küzdőművészetek iránt, lehetőséget teremtett, hogy 

részt vegyenek az edzéseken. A FUKU-DO Sportegyesület minden korosztály számára 

biztosította a szabadidő aktív mozgással történő eltöltését, az egészséges életmód kialakítását. 

A szakszövetség és a stílusszövetség által rendezett versenyeken, bajnokságokon 2019-ben is 

részt vettek az egyesület versenyzői. A versenyeken elért eredményekkel a sportolók 

öregbítették Polgár város hírnevét. Az előző évhez képest nagyobb versenyzői létszámmal vett 

részt a bajnokságokon, illetve több versenyen indultak a versenyzők. Az elmúlt évben már 8 

versenyen és 10 rendezvényen vettek részt az egyesület sportolói, amelyet a Magyar Karate 

Szövetség szervezett, így a verseny nevezési díjai, illetve az utazási költségek ismét jelentős 

részét teszik ki a sportegyesület kiadásainak.  

A 2019-es évben is kiemelt célja volt a FUKU-DO Sportegyesületnek a rendszeres 

testmozgáson túl a karate sport megszerettetése városunk lakói körében, illetve a tehetséges 

gyerekek részére a versenyeztetés lehetőségének a biztosítása. Az elmúlt évben az egyesület 

versenyzői 19 érmet, 7 arany, 8 ezüst, 4 bronzérmet és három IV. helyezést értek el a Magyar 

Karate Szövetség által rendezett karate versenyeken.  

A 2019-es évben a FUKU-DO Sportegyesület a 15 évvel ezelőtti időszakhoz hasonlóan 

meghatározó szereplője lett ismét a Magyar Karate Szövetség által rendezett 

versenyrendszerének. Az utánpótlásnevelésnek köszönhetően, és természetesen a tehetséges 

gyerekek jelenlétének az egyesületben, számos versenyen dobogós helyezést érnek el a 

versenyzők. A több éves szakmai munka eredményeképpen fiatal koruk ellenére igen magas 

sportági jártasságra tettek szert a sportegyesületben edző gyerekek egy része, amit a 

versenyeken kamatoztatni tudnak és igen eredményesen szerepelnek.  

2020-ban folytatni szeretnék az előző évek munkájára alapuló felkészülést, illetve már el is 

kezdődött és már 2 versenyen szerepeltek a versenyzők, amelyeken 25 érmet szereztek. Az 

évben már 8 fővel indulnak a bajnokságokon.  

A sportegyesület edzői hetente 5 edzést tartanak, 3 haladót és 2 foglalkozást az általános iskola 

alsó tagozatos korú gyerekek részére. A haladó edzésen 15-en, míg a kisiskolások 25-én 

vesznek részt a foglalkozásokon.  

Két alkalommal volt övvizsgára lehetőség, amelyen 45 új fokozatot értek el a sikeres vizsgázók.  

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

 

A Fuku-Do Sportegyesület a 2019-es az évben is folytatta a több mint 3 évtizede elkezdett 

sporttevékenységét városunkban. Népszerűsítette a rendszeres testmozgást, példát mutatott az 

egészséges életmód kialakítására. Egyrészt tömegsport jelleggel biztosította a rendszeres 

testmozgás iránt érdeklődők igényeinek a kielégítését, másrészt az utánpótlás neveléssel 

lehetővé tette a karate sportban tehetséges gyerekek versenyeken, bajnokságokon való 

részvételét. Varosunk azon lakóinak, akik érdeklődnek a tradicionális küzdőművészetek iránt, 

lehetőséget teremtett, hogy részt vegyenek az edzéseken. A Fuku-Do Sportegyesület minden 

olyan korosztály számára biztosította a szabadidő aktív mozgással történő eltöltését, az 

egészséges életmód kialakítását.  A szakszövetség és a stílusszövetség által rendezett 

versenyeken, bajnokságokon 2020-ban is rész vettek az egyesület versenyzői. a versenyeken 
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elért eredményekkel sportolóink öregbítették Polgár Városhírnevét. Az előző évhez képest 

nagyobb versenyzői létszámmal vett részt a bajnokságokon, illetve több versenyen indultak 

versenyzőink. A elmúlt évben már 8 versenyen és 10 rendezvényen vettek részt az egyesület 

sportolói, amelyet a Magyar Karate Szövetség szervezett, így a verseny nevezési díjak, illetve 

az utazási költségeket ismét jelentős részét teszik ki a sportegyesület kiadásának. A 2020-as 

évben is kiemelt célja volt a Fuku-Do Sportegyesületnek a rendszeres testmozgáson túl a karate 

sport megszerettetésé városunk lakói körében, illetve a tehetséges gyerekek részére a 

versenyeztetés lehetőségének a biztosítása. Az elmúlt évben az egyesület versenyzői 7 aranyat, 

8 ezüst, 4 bronzérmet és 3 IV. helyezéstértek el a Magyar Karate Szövetség által rendezett 

karate versenyeken. 

 

 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

A szervezet taglétszáma: 18 fő 

A fenti létszámból szakfeladatellátásra az előírt képesítéssel rendelkezik 13 fő, ebből 1 fő 

felsőfokú, 2 fő hivatásos, 10 fő 40 órás tűzoltó tanfolyam végzettségű.  

A vonulós tagok közül mindenki rendelkezik alkalmas munkaegészségügyi igazolással.  

 

A tűzesetek megelőzése érdekében a Városi Tv-ben felhívást tett közzé (pl.: fenyőfa és díszítő 

elemek használatára, szárazság idején a tűzrakással kapcsolatos előírások, betartására hívták fel 

a figyelmet) 

A városi és intézményi rendezvényeken tűzoltó ügyeletet biztosítottak (pl.: tűzijáték, hurka-pite 

fesztivál, Szent István napi ünnepség)  

Káresethez 2 alkalommal vonultak ki, lakóháztűz, fa kidőlés, belvíz szivattyúzás.   

Tűzoltó bemutatót 2 alkalommal tartottak: Családi nap „habparti” a strandfürdőn. 

Veterán autó találkozón technikai bemutatót tartottak.  

Vezetési gyakorlat 1 alkalommal volt. 

Oktatást, képzést 3 alkalommal szerveztek. 

Városi megemlékezéseken 2 alkalommal vettek részt és koszorút helyeztek el.  

A BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázatán 

781.558 Ft értékben, 2 db tűzoltó védőruha, 2 pár tűzoltó védőcsizma támogatásban részesült 

az egyesület. Ezeket a felszereléseket a Tiszaújvárosi Tűzoltó Parancsnokságon ünnepélyes 

keretek között vettük át, amikor a B.A.Z.- megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 

emléklapot kaptunk. 

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal együttműködési megállapodással 

rendelkeznek, annak megfelelően segítjük a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet.  

Az alapszabálynak megfelelően az éves beszámoló közgyűlést és tisztújítást megtartották. 

Elnökségi ülés 7 alkalommal volt és 15 határozat született. 

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

 

A 2019.évi önkormányzati támogatás az Egyesület alapvető működési kiadásaira  lett 

felhasználva. Az AYA-714. frsz.-ú gépjárműfecskendő műszaki vizsgára való felkészítő 

javítására az esedékes műszaki vizsgáztatására volt szükség. Az üzemanyag-vásárlás az AYA-

714. frsz.-ú W50 tipusú tűzoltó gépjármű üzemeltetéséhez volt szükséges. A foglalkozás 

egészségügyi vizsgálat keretében 10 fő vonuló tűzoltó esedékes orvosi vizsgálata történt meg. 

A fűtési díj az épület helyiségeinek temperálására érdekében merült fel. A 2 db külső 
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gumiköpeny az XDT-652 frsz.-ú utánfutóra került felszerelésre. A könyvelési díj a működés 

során keletkezett számlák, bizonylatok, bevallások feldolgozása miatt merült fel. Telefon -, és 

postaköltség az elérhetőség és a kapcsolattartás miatt volt szükséges.  

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltószövetség által kiírt 

pályázata a következő felszereléseket nyerte az egyesület: 2 db öltöny, tűzoltó bevetési 

védőruha, 2 pár tűzoltó védőcsizma, melyek értéke: 781.558,-Ft volt.  

 

 

Polgári Polgárőr Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma: 70 fő  

Az egyesület tagjai a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények és balesetek 

megelőzése, a gyermek ifjúság és családvédelem, a krízishelyezetekben  történő 

segítségnyújtás, továbbá  a környezetvédelem érdekében, önkéntes munka keretében 

tevékenykedik. 

Az egyesület fontosnak tartja mindazon szervezetekkel való együttműködést, akik az 

egészséges környezet védelméért és fenntartásáért tevékenykednek. 

 

A Polgári Polgárőr Egyesület vállalt feladatai között 2019. évben áprilistól játékos formában 

ismertette a KRESZ szabályait az óvodásokkal. Ezt táblákkal, rajzokkal, színezéssel tették. 

Ezen túl ismertették a gyerekekkel a kerékpárok helyes felszereltségét, hogyan használják 

mindezt, hogy saját testi épségüket megóvják: biciklis sisak, könyök-és térdvédő, kesztyű, 

láthatósági mellény; a biztonságos közlekedéshez mindezek elengedhetetlenek. 

A középiskolások részére 2019. év május hónaptól több alkalommal tartottak előadást a 

biztonságos közlekedésről, a közterületeken való helyes viselkedési formákról és a család- és 

ifjúságvédelemről. 

A Polgári Polgárőr Egyesület tagjai különös figyelmet fordítanak a nyugdíjas lakosok 

biztonságára, mindezt az teszi lehetővé, hogy egyesületük minden tagjával jó kapcsolatot ápol 

a nyugdíjas klub. 

Mindezen feladatok mellett a városi rendezvények biztosítását nagy felelősséggel és 

gondossággal vállalták és vállalják továbbra is. 

Munkájuk során a rendőrséggel együtt rendszeresen ellátták a járőrözési feladatokat, részt 

vettek a forgalomirányításban, a szórakozó helyiségek ellenőrzésében.  

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

 

A 2019.évi önkormányzati támogatást túlnyomó részben üzemanyag-vásárlásra használták fel. 

Nagyon fontosnak tartják a lakosság biztonságérzetének növelését, hogy városunk minél 

élhetőbb település legyen. Polgár minden rendezvényén jelen voltak, megkönnyítve ezzel a 

szervezők és lebonyolítók munkáját. Az üzemanyagköltségeken kívül közüzemi díjak, 

nyomtatványköltségek, banki költségek, postaköltségek, könyvelői díjak, 

mobiltelefonköltségek, biztosítási díjak munkaruha költségek merültek fel az Egyesület 

működése kapcsán, az önkormányzat által nyújtott támogatás ezekre is biztosított fedezetet. 
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Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

Az egyesület létszáma: 32 fő. 

Az egyesület célja a roma hagyományok, kultúra, nyelv megőrzése, megismertetése roma és 

nem roma emberekkel. Hagyományok fejlesztése, az autentikus zene, tánc és népszokások 

megjelenítése. Roma kulturális események megvalósítása, támogatás. A társadalomban élő 

roma és nem roma emberek közötti párbeszéd biztosítása. 

 

A Polgári Roma Hagyományőrző Zene-és Tánc Egyesület a szomszédos településeken 

fellépésükkel színesítették az ottani programokat, amelyek sikeresek voltak, valamint a Polgári 

Hurka-Pite Fesztiválon is megmutatták magukat. Egy nagyszabású rendezvényen, 

Tiszagyulaházán sikeres műsorral szórakoztatták az ottani jelenlévőket. Hajdúsámsonban a 

Megyei Közfoglalkoztatási Kiállításon szerepeltek, valamint a Hajdúk a Szigeten rendezvény 

sikeres fellépői már 2. éve. A Startmunka Mintaprogram Anyák napi műsorát már sorozatban 

3. alkalommal rendezték meg.  Ezen túl bővítették a tánccsoportunkat egy kis csoporttal, egy 

haladó csoporttal és egy nagy csoporttal. Továbbra is szeretnék minél több helyen megmutatni, 

mennyire szép és színes a polgári roma kultúra. 

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

A roma hagyományokat követve rózsa-, és virágmintás anyagok beszerzését vállalták be – ami 

igen körülményes volt -, hogy a tagoknak megfelelő ruhákat tudjunk varrni rendezvényeinkre. 

Felkeresték a Roma kisebbségi Önkormányzatokat, ismertették velük az Egyesület sikeres 

előadásait és ezáltal motiválva a többi kisebbségi csoportokat a roma hagyomány megőrzése 

céljából, a roma emberekkel a roma kultúrával való összekapcsolása érdekében. A 2018. illetve 

2019.évi támogatás összegéből a rendezvények kapcsán felmerült üzemanyag,- illetve 

anyagköltségek, banki költség, a működéshez szükséges adattároló, hangszóró, valamint a 

könyvelés díja került kifizetésre. 

 

 

Élet Virága Egészségvédő Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 14 fő.  

Az egyesület az elmúlt évben is igyekezett az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

rehabilitációs tevékenység, egészségre nevelés, készségfejlesztés terén minél szélesebb körben 

ismertetni a helyi lakosságot. 

Az elmúlt évben  13. alkalommal került megrendezésre a  Polgári  Prevenciós  Nap, melyen 

megismerhetik a résztvevők az alternatív gyógyászait lehetőségeket. Négy előadó is jelen volt, 

valamint az érdeklődőket egészséges ételek, italok kóstolója fogadta. Szombati Béla a szőlő 

titkairól tartott előadást, Hatvani Galina az emésztőrendszer működése és a civilizációs 

betegségek összefüggéseibe avatta be a jelenlévőket, Székely-Vaszil Csilla a tanulási 

zavarokról és a meddőségről beszélt, Székely Csaba őserő zenélő hangterápiás 

csoportfoglalkozást tartott.   

Részt vettek a Polgári Hurka-pite Fesztiválon is, melyen a zsűri különdíjban részesítette a 

csapatot, továbbá a BELÁHAPI és a Sárkányhajó Fesztiválon is.  
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Az elmúlt évben az első adventi gyertyagyújtó ünnepségen is aktíván részt vettek. Egyrészt az 

ünnepi beszéd megtartásában, másrészt a résztvevőket az egyesület által készített herőcével 

kínálták.  

Az egyesület tagjai aktívan kiveszik a részüket a város által szervezett eseményeken  

megemlékezéseken. 

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

 

Az Egyesület hagyományaihoz híven megrendezte a Polgári Prevenciós Napot, amely már 13. 

alkalommal mutatta meg a közösségnek az alternatív gyógyászat lehetőségeit. 

Program: a XIII. Prevenciós Nap   

-Szombati Béla:     A szőlő titkairól tartott előadását 

-Hatvani Galina:  Az emésztőrendszer működése és a civilizációs betegségek   

összefüggéseibe avatott be bennünket. 

-Székely Vaszil Csilla :  A tanulási zavarokról és a meddőségről beszélt egy kicsit 

másképpen.    

-Székely Csaba: Őserő zenélő hangterápiás csoport foglalkozását hallgatták meg az érdeklődők. 

A szünetekben az aulában kóstolás és a beszélgetések, véleménycserék zajlottak. A Polgári 

Hurka-pite Fesztiválon szép eredménnyel szerepeltek a zsűri külön dicséretét kapták. 

Az egyesületi tagok részt vettek a városi rendezvényeken: BELÁHÁPI, Sárkányhajó- Fesztivál. 

A 2019. évi Adventi-ünnepségen felkérésre az egyesület nevében beszédet mondott Polonkai 

Gábor, az Egyesület vezetőségi tagja és elsőként gyújtottuk meg a HIT gyertyáját. A 

herőcesütés nagy sikert aratott a közönség soraiban. 

Az egyesület mindig nagyobb mennyiségű pénzt tartalékol a következő év elejére, mert a 

Prevenciós Nap mindig az első negyedévben kerül megrendezésre és a költség fedezetét csak 

így tudják finanszírozni. 

 

 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének helyi szervezete 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

A szervezet taglétszáma 116 fő.  

A Magyar Vöröskereszt fő célkitűzései, amelyek elérése érdekében az alap- és kiegészítő 

tevékenységeit végzi: az élet az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, 

az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres 

konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó 

feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek 

terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés.  

 

Az elmúlt években hagyományossá vált rendezvények megszervezésének segítésével 

népszerűsítik a vöröskeresztes tevékenységet és ezáltal a szervezetet.  

Részt vettek az adományok gyűjtésében és osztásában, a véradás szervezésében, 

közreműködnek a szűrőprogramok lebonyolításában.  

A város hagyományos rendezvényein - Hurka-pite Fesztivál, BELÁHAPI Fesztivál, Retró 

Véradás, Vámpírok éjszakája – rendszeresen jelen vannak.  

Kiemelt feladatuknak tekintik a véradás szervezését. Az elmúlt évben 7 alkalommal szerveztek 

szervezett véradást, melyen közel 300 fő véradó vett részt. Egyre több az irányított véradás 

iránti igény, melyet több alkalommal szerveztünk és egy-egy konkrét személy súlyos 

műtétjéhez kapcsolódott.  
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Minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló rétegre, igyekeznek feltárni az 

adománygyűjtés lehetőségeit. A szervezet általi adománygyűjtés és osztás rendszeresnek 

mondható, mely a lakosság körében igen népszerű, hiszen jó minőségű, tiszta ruhaadományt 

osztanak, külön figyelmet fordítva a különböző alkalmakra, mint pl. gyermeknap, ahol a 

gyermekeknek gyűjtött adományokat osztották ki.  

Szervesen részt vettek a Szeretetkabát akcióban. Helyi kezdeményezésként a Polgár Coop 

üzleteiben gyűjtöttek közel egy tonna élelmiszert, és az 70 család részére került kiosztásra. Ezen 

kívül szinte minden városi eseményen jut szerep a szervezet számára, túlzás nélkül mondható, 

hogy nélkülük nincs esemény. Szoros együttműködést tartanak a nyugdíjas klubokkal, az 

oktatási-nevelési intézményekkel, a Polgárőrséggel, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom 

Egyesülettel, a sportegyesületetekkel, a helyi vállalkozókkal és gazdasági társaságokkal.  

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

A megyei szervezet minden évben vállalja, hogy a programot támogató önkormányzati 

támogatás kezelése elkülönítetten történik a szervezet többi kiadásaitól, s az minden évben a 

támogatási célnak megfelelően kerül felhasználásra. 2019. évben a helyi szervezet részt vett az 

a karácsonyi adományok gyűjtésében, az e célra nyújtott 50.000 Ft összegű önkormányzati 

támogatás felhasználása teljes összegében megtörtént. A Hurka-Pite Fesztivál, a Május 1.-i és 

a Retró véradás, a Vámpírok éjszakája már részéve vált a rendezvénytervüknek. Az 

önkormányzat által nyújtott 300.000 Ft összegű támogatást az alábbi főbb tételekre került 

felhasználásra: egyenruha feliratozás költségére, Vámpírok éjszakája rendezvényhez 

kapcsolódó kellékek beszerzésére, valamint vendéglátás kiadásaira, véradók részéra ajándék 

beszerzésére. A szervezet a számlák összesítő kimutatását, valamint azok hiteles másolatait is 

becsatolta az elszámoláshoz.  

 

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

2014. december 12-én  alakult meg az egyesület  98 fővel, jelenleg 114 tagja van. 

Az egyesület nőnapi rendezvényt tartott 2019. március 09-én. A férfi tagok virággal és 

tortaszelettel kedveskedtek a nő tagtársaknak. Az Ady Endre Művelődési Központban 

színvonalas műsor tette emlékezetessé a rendezvényt. 

„TE SZEDD!” Önkéntesen a tiszta Magyarországért Mozgalom hulladékgyűjtési akciójában az 

egyesület40 fős lelkes csoporttal vett részt. 

A 2019. március 15-i Nemzeti Ünnepen az egyesület vezetősége részt vett a koszorúzáson és a 

városi ünnepségen. 

A VI. Hurka-pite fesztiválon az egyesület csapata a fesztivál legfinomabb hurkapitéje díjat 

érdemelte ki, immár harmadik alkalommal. 

A  BELAHAPI Fesztiválon teljes létszámmal részt vettek a rendezvény programjain.  

Debreceni páros  kolbásszal, csapolt sörrel látták vendégül a fesztiválozókat. A főzőversenyben  

2019. évben is jeleskedett a Polgári Lokálpatrióták csapata. 

Tiszaújváros 2019. év szeptemberében is megrendezte a Hajdúk a Szigeten gasztronómiai 

fesztivált, melynek résztvevőit az egyesület főző csapata által előállított lecsós rizzsel 

vendégelte meg. 

2019. október 23-ai  Nemzeti ünnepen az egyesület vezetősége részt vett a koszorúzáson és a 

városi ünnepségen. 
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Lokálpatrióta adománygyűjtést szerveztek: 2019. december 19. és 2019. december 22. között.  

188 rászoruló család kapott karácsonyi csomagot, mely tartós élelmiszert, idény gyümölcsöt, 

édességet tartalmazott. 

 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

Az egyesület 2019. évben az elmúlt évek hagyományaihoz híven részt vett minden városi 

rendezvényen, illetve Polgáron kívül megrendezett olyan rendezvényen, amelyen a várost 

képviselte, ilyen volt a „Hajdúk a szigeten” rendezvény. Az Egyesület Polgáron a legnagyobb 

létszámú (112 fő) civil szervezetként folytatja tevékenységét. Pályázatot nyújtott be 2019.év 

tavaszán a MOL Alapítvány „HELYI ÉRTÉK” programjába. 2019-ben az eddigiektől eltérően 

egy új projekt is megszervezésre került, amelynek során egy Polgáron található értékes 

műemlék került felújításra és áthelyezésre a polgári Római Katolikus Templom parkjába. A 

Mária szobrot közadakozásból renováltatták és 2019. augusztus végén került leleplezésre 

ünnepélyes keretek között. Az Egyesület Polgár zöldkörnyezetének megvédése céljából 2019. 

márciusában a „TE SZEDD MAGAD” mozgalom keretében szemétszedési akcióban vett részt.  

2019. szeptemberében faültetést szervezett a Kiss Ernő utcán található játszótér parkjában. 

Sikeresen vett részt képviselő jelöltjeivel a 2019. őszi önkormányzati választáson. 

2019. decemberében megszerveztük a Magyar Vöröskereszt polgári szervezetével karöltve az 

immár hagyományos karácsonyi adománygyűjtést, amely keretein belül 188 nehéz sorsú 

családhoz illetve egyedül élő, idős embernek juttattunk el tartós élelmiszerekből álló csomagot 

karácsony előtt. Az önkormányzati támogatás összege a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan 

került felhasználásra, e forrást kiegészítette a szobor felújításra adott adományok összege, a 

tagdíj bevétel, az SZJA 1%-ból származó bevétel, valamint a magánszemélyek támogatása.  

 

 

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 

 

Beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről: 

Az egyesület taglétszáma 18 fő.  

 

A Polgáriak Polgár Város Közéletért és Fejlődéséért Egyesület történetében egy igen 

mozgalmas évet zárt. A folyamatosan változó egyesületi létszám nem törte meg az egyesület 

fejlődését, hiszen a törzstagság egyben maradt. Az egyesület tevékenységének elismeréseként 

2019-ben polgármesteri dicséretben részesült, 50.000 Ft pénzjutalom keretében.  

2019 évben négy alkalommal tartottak gyermek és öt alkalommal felnőtt ruhaosztást. Első 

alkalommal vettek részt a hurka-pite fesztiválon önálló csapatként. A fesztiválon 

természetesen az Egyesülethez kapcsolható hájas süteményosztás sem maradhatott el. 2019. 

tavaszán kiosztásra került az egyesület szervezésében térítésmentesen 50 kg vetőmag bab és 

110 kg borsó. Az osztást több napon keresztül végezték a folyamatosan növekvő igény miatt. 

Megközelítőleg 80-90 lakosnak juttattak ily módon vetőmagot.  A húsvéti ünnepek 

tiszteletére tojásfa díszítést végeztek. Több mint 400 darab hagyományosan kézzel festett 

tojással díszítették fel a Polgármesteri hivatal előtt található 2 fát, mely sikeresnek bizonyult. 

Az egyesület részt vett a BELEHÁPI rendezvényen, melynek főzőversenyét megnyerték az 

orjalevessel. Ez alkalommal sem maradhatott el a hájas sütemény kínálat. Első alkalommal 

vettek részt a Hajdúk a Szigeten, rendezvényen, ahol a helyszínen készített egy egész üst 

cserászkával kínálták a fesztiválozókat.  
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Az egyesület részt vett Göncön barackszedésen, két alkalommal, nyolc fővel. Ellátogattak a 

debreceni egészségileg sérült gyereknek szervezett szüreti rendezvényére. A rendezvényen kb. 

száz adag cserászkát osztottak ki ebédre, továbbá négy karton rostos ivólevet vittek ajándékba.  

Meghívást kaptak és tevékenyen részt vettek a Tök-parti rendezvényen, melyre több mint 10 

darab faragni való tököt ajándékoztak. Kockára vágott sült sütőtökkel kedveskedtek a 

vendégeknek. Sikeres rendezvény volt, melyet 2020-ban is folytatni kell. Részt vett az 

egyesület az adventi gyertyagyújtó ünnepségen is, melyen saját készítésű süteménnyel 

kedveskedtünk az érdeklődőknek. A gyertyagyújtás előtt került átadásra a Polgári szív küldi 

kupakgyűjtő szívecske avatása, melynek működtetését az egyesület vállalta.   

Fenti programokat egyrészt az önkormányzati támogatásból, másrészt saját erőből tudták  

megoldani. 

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása 

A Polgáriak Polgár Város Közéletért és Fejlődéséért Egyesület történetében egy igen 

mozgalmas évet zárt. Első alkalommal vettek részt a „Hajdúk a Szigeten” rendezvényen, ahol 

a helyszínen cserászkát készítettek. Ez évben részt vettek Göncön, barackszedésen két 

alkalommal. Egyesületünk ellátogatott a debreceni egészségileg sérült gyereknek szervezett 

szüreti rendezvényre, ahol kb. száz adag cserászkát osztottak ki ebédre, továbbá négy karton 

rostos ivólevet vittek ajándékba. A soron következő közreműködésük a város főterén 

megrendezett Tök-parti volt. Meghívást kaptak és tevékenyen részt vettek a rendezvényen. A 

fenti események, rendezvények kapcsán felmerült üzemanyag,- illetve anyagköltségeket, 

valamint sátorbérleti díjakat, könyvelési díjat az önkormányzati támogatás összegéből 

finanszírozták. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fenti beszámolók által betekintést kaphattunk a városunkban működő civil és 

sportszervezetek programjairól az év során végzett munkáiról. 

Látható, hogy a szervezetek eltérő taglétszámmal, eltérő tevékenységi formában működnek, 

azonban mindegyik szervezet igyekszik a köz érdekét szolgálni, valamint a helyi lakosság 

igényeinek, érdeklődési körének megfelelni.  

Megállapíthatjuk, hogy ezen szervezetek a mindennapi életünkben igen fontos szerepet töltenek 

be, karitatív tevékenységükkel, egészségformáló, közösségformáló erejükkel, programjaikkal.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.  

Polgár, 2020. március 19. 

 

     Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…/2020. (III. 26.) határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2019. évi 

tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

1. A Képviselő-testület a civil és sportszervezetek 2019. évi 

működéséről és a 2019. évben nyújtott támogatás 

elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

                      Határidő: 2020. április 10. 

                    Felelős: Tóth József polgármester 


