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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mint ismeretes a képviselő-testület a 2022. szeptember 29-i ülésén elfogadta első intézkedési 

tervét, mely az energiaválság önkormányzati szinten történő kezelésére irányul. A napirend 

tárgyalásakor felmerült az a lehetőség is, hogy egyes intézmények működésében, az 

energiahatékonyság érdekében, bizonyos változtatásokat kell végrehajtania.  

 

Az önkormányzat fenntartásában lévő Polgári Szociális Központ esetében az a megoldás 

született, hogy a jelenlegi székhelyről (Polgár, Dózsa u. 1.) átköltöznek a Polgár, Barankovics 

tér 5. szám alá, ahol az intézménynek a Gazdasági Szolgáltató Ház emeleti szárnya ad helyet. 

Az átköltözést ideiglenes szándékkal tették meg.  

Időközben a Kormány a 485/2022.(XI.30.) Kormányrendeletében határozott a szociális 

ellátórendszer veszélyhelyzeti működéséről, melyben meghatározta, hogy ha a fenntartó az erre 

a célra korábban nem szolgáló épületet, épületrészt von be a feladatellátásába, akkor arról a 

szolgáltatói nyilvántartásban működési engedély módosítását kell kezdeményeznie a 

fenntartónak.  

 

Ezek után, a 2023. évi költségvetés tervezése során felmerült az a kérdés, hogy az intézményt 

ideiglenesen vagy véglegesen helyezzük-e el a fentebb említett címen és ingatlanon. Az 

egyeztetésnek megfelelően az intézmény végleges elhelyezéséről született elhatározás, ezért 

szükséges, hogy a szolgáltatói nyilvántartásban átvezetésre kerüljön a címváltozás. 

A működési engedély módosítására irányuló kérelemben a székhely címének megváltoztatását 

2023. február 1. napjával kezdeményezzük átvezetni.  

A kérelemhez mellékelni kell a fenntartó hozzájárulását képviselő-testületi döntés formájában. 

 

Kérem, a képviselő-testületet, hogy döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2023. január 17. 

 

     Tisztelettel: 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 



 

 

 

……./2023.(I.26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató 

Központja székhelyének megváltoztatására irányuló előterjesztést és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

fenntartásában lévő Polgár Város Önkormányzatának Szociális 

Szolgáltató Központja székhelye 2023. február 1. napjával 

megváltozzon. Új székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. Gazdasági 

Szolgáltató Ház 

 

2.) Felkéri a Polgármestert, hogy a székhelyváltozással kapcsolatos 

intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


