
Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

1/2022. (I. 27.) 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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

2/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2022. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, melyet a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 

 

   Határidő: folyamatos, illetve 2022. december 31. 

   Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 
  



Polgár Város Önkormányzat 

      Képviselő-testületének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. évi 

 

M U N K A T E R V – T E R V E Z E T E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyva a 2/2022. (I. 27.) sz. határozattal 

 

 

 

 

 

 

 



2022. január 27. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat a képviselő-testület 2022. évi munkatervére 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III. 4.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./  Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó 

pályázat benyújtására 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Javaslat Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

bérbeadására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Javaslat Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz:0701(6) alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásaiból adódó 

2021-2022. évi ebösszeírás lebonyolítás módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 

 



9./ Előterjesztés a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet közgyűlési 

határozatának jóváhagyására   

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

10./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

Előterjesztő: dr. Sivák Anita jegyző 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

11./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2022. február 24. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésére 

       Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségek meghatározására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

 4./ Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére  

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat a 2022. évi városi rendezvénytervre 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi szakmai 

munkájáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 



7./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi munkatervének 

jóváhagyására 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

8./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-as nevelési év beiskolázási tervének 

jóváhagyására  

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett tevékenységéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

10./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

11./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

12./ Javaslat a Városgondnokság intézményvezetői pályázat kiírására 

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 13./ Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő:  jegyző 

Előkészítő: jegyző, Hatósági Iroda, Titkárság 

 

14./ Javaslat a polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

15./ Javaslat Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

bérbevételére irányuló ajánlat elbírálására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

16./ Kérdések, interpellációk 



2022. március 24. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

2./        Beszámoló Polgár város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2021. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) 

beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

     

6./ Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2021. évi tevékenységéről   

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Tájékoztató az alapítványok 2021. évi tevékenységéről és javaslat az alapítványok 

részére nyújtandó 2022. évi önkormányzati támogatásra 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 17/2021. (IX. 17.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

  

 



9./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapításához 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

10./ Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

11./ Javaslat Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz:0701(6) alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására irányuló ajánlat elbírálására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

12./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2022. április 28. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: jegyző 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő:  polgármester  

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága intézményvezetői 

pályázat elbírálására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

6./ Kérdések, interpellációk 



2022. május 26. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló  7/2021. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletének módosítására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi átfogó értékeléséről  

      Előterjesztő:  jegyző 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 5./ Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Beszámoló a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet 2021. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2022. június 30. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 



3./ Beszámoló a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2021/2022-es nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Beszámoló a PÉTEGISZ Zrt. 2021. évi  tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázat elbírálására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2022. július 28. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

  

2./ Beszámoló Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat Polgár város víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésére 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

 

 



2022. szeptember 8. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2022. I. félévi költségvetésének 

végrehajtásáról 

      Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 4./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 

Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

5./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskolája 2021/2022. tanévi tevékenységéről  

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Tájékoztató a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma és 

Szakképző Iskolája 2021/2022. tanévi tevékenységéről 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

7./ Javaslat a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 

33/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évi 

fordulójához történő csatlakozásra  

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Kérdések, interpellációk 

 



Zárt ülés napirendje: 

 

1./ Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre és díjakra 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 

 

2022. október 27. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND:  

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyására 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évben Polgáron 

végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda  

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Beszámoló a BÉRES-AQUA Kft. Strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről  

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2022. november 24. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND:  

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 



 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet módosítására és étkezési nyersanyagnorma megállapítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő:  polgármester 

      Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda  

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

2022. november 25. (péntek) 17.00 óra   

 

Közmeghallgatás 

 

 

 

2022. december 15. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadásáig 

végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 



3./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat Polgár Város Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2022. évi üzemeltetéséről szóló szakmai beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Tájékoztató a polgármester 2022. évben végzett tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

 

Polgár, 2022. január 27.  

 

             

Tóth József  

         polgármester  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

3/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

HUNG-2022 „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására” tárgyú pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta:  

 

A képviselő-testület támogatja, hogy az Agrárminisztérium HUNG-

2022.  „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására” tárgyú felhívására Polgár Város Önkormányzata a Polgári 

Települési Értéktárral együttműködve „Polgár helyi értékei, értékes 

helyei” címmel pályázatot nyújtson be. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

4/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázat c) alcélja alapján a Polgár, 

Széchenyi utca 320 méteres szakaszának és a Taskó - 

Széchenyi utcák útkereszteződésének (454, 202 és 293 hrsz.) 

felújítására. 

 

2.) A képviselő-testület az 1.) pontra vonatkozó pályázat 

benyújtásához szükséges 14 411 826 Ft önerő fedezetét a 

2022. évi költségvetés pályázatok előkészítésére elkülönített 

céltartalékból biztosítja. 

 

3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot 

határidőre nyújtsa be és annak bonyolításával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 1. pont tekintetében 2022. február 4. , a 2-3. pontok 

esetén folyamatosan 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

5/2022. (I.27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész bérbeadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A képviselő-testület felhívja a Városgondnokságot, hogy a 

szerződés megszűnése kapcsán a bérlővel fennálló tartozásokat 

rendezze.  

 

2. A képviselő-testület a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt, azaz a földszinti 

épületrészt, bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti a 

határozati javaslat 1. számú melléklete szerint.  

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



1. melléklet a 5/2022. (I. 27.) határozathoz 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására 

 

Az ajánlattételi felhívást kiíró szerv megnevezése, székhelye:  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

 

Az ajánlattételi felhívás célja: Polgár Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanrész, 

ellenérték fejében történő bérbeadása. 

 

Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. február 15. 12 óra  

 

Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz.  

 

Benyújtás módja: Személyesen vagy postai úton.   

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az elbírálástól számított 30 napig tart.  

 

Ajánlattételi biztosíték:    

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot kér, melynek mértéke 360.000 Ft. 

 

Bírálati szempontok:  

Az önkormányzat számára legelőnyösebb tevékenység és a megajánlott bérleti díj összege. 

 

A bérelhető ingatlanrész adatai: 

Ingatlanrész címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 7. sz. (626. hrsz-ú, földszinti 148 m2 alapterületű) 

Az ingatlanrészben vállalkozási tevékenység végezhető. Az ajánlattétel benyújtásakor kérjük a 

tevékenység megjelölését. 

  

A bérleti idő: 2022.03.01.-től kezdődik, időtartama 3 + 2 év. 

 

Havi bérleti díj: Minimum nettó 120.000 Ft/hó + Áfa. A bérleti díj összege évente a KSH által közzétett 

infláció mértékének alapul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem tartalmazza az épület 

rezsiköltségét.   

 

Kaució összege: Az ajánlattevő által megajánlott bérleti díj 3 havi nettó összege. 

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. február 24. 

 

Az ajánlatkérő az ingatlanrész megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja. Az ajánlatokat 

cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban 1 példányban kell benyújtani az ajánlatkérő 

székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig.   

 

A borítékra a következőt kell ráírni:  

Ajánlattevő neve, címe, valamint „Ajánlat a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész bérbevételére”.  

 

Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri 

Hivatalnál, az 52/573-511 telefonszámon. 

Az ajánlatkérő az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

 

6/2022. (I. 27.)  sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 4090 

Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6) alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására irányuló javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 

0701/6) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesítéssel 

vagy bérbeadással történő hasznosításra - a határozati javaslat 1. 

illetve 2. számú melléklete szerinti tartalommal - meghirdeti.  

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat 1. pontja szerinti szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



1. mellékelt a 6/2022. (I. 27.) határozathoz 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására 

 

Az ajánlattételi felhívást kiíró szerv megnevezése, székhelye:  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

 

Az ajánlattételi felhívás célja: 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6) alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan (sertéstelep) ellenérték fejében történő értékesítése. 

 

Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. március 16. 12 óra  

 

Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz.  

 

Benyújtás módja: Személyesen vagy postai úton.   

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az elbírálástól számított 45 napig tart.  

 

Ajánlattételi biztosíték:   

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot kér, melynek mértéke a megajánlott vételi ár 10 %-a. Nyertes 

ajánlattevő esetén a vételárba beszámításba kerül, nem nyertes ajánlattevő esetén a döntéshozatalt 

követő 30 napon belül visszautalásra kerül.  

 

Bírálati szempontok:  

Az önkormányzat számára elsődlegesen a legkedvezőbb vételi ár, azonos vételi ajánlati ár esetén a 

település számára előnyösebb hasznosítási forma, az ingatlanban végzendő tevékenység dönti el a 

nyertest. 

 

A megvásárolható/bérelhető ingatlan adatai: 

Ingatlan címe: 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6). 

Az ingatlanon 2 gazdasági épület található, melyek sertés tenyésztésére és hízlalására alkalmasak. Az 

ingatlanban vállalkozási tevékenység végezhető. Az ajánlattétel benyújtásakor kérjük a tervezett 

tevékenység megjelölését. 

  

Ingatlan nyilvántartás szerinti értéke:   

Az ingatlan nyilvántartás szerinti nettó értéke (értékcsökkenéssel korrigálva) 24.454.162,-Ft, melyből 

telek nettó értéke 3.120.000,- Ft, a felépítmény nettó értéke 21.023.374,- Ft, nagy értékű eszközök nettó 

értéke 310.788,- Ft.  

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. március 24. 

 

Ugyanazon pályázó esetében az ingatlanra vonatkozóan vételi ajánlat és bérbevételi ajánlat is 

benyújtható. 

A szerződéskötés feltétele Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése. 

Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja. Az ajánlatokat 

cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban 1 példányban kell benyújtani az ajánlatkérő 

székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig.   

A borítékra a következőt kell ráírni:  

Ajánlattevő neve, címe, valamint „Ajánlat 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6) alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan (sertéstelep) megvásárlására”.  

Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri 

Hivatalnál, az 52/573-511 telefonszámon. 

Az ajánlatkérő az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntarja. 



2. melléklet a 6/2022. (I. 27.) határozathoz 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására 

 

Az ajánlattételi felhívást kiíró szerv megnevezése, székhelye:  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

 

Az ajánlattételi felhívás célja: 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6) alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan (sertéstelep) ellenérték fejében történő bérbeadása. 

 

Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. március 16. 12 óra  

Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz.  

 

Benyújtás módja: Személyesen vagy postai úton.   

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az elbírálástól számított 45 napig tart.  

 

Ajánlattételi biztosíték:    

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot kér, melynek mértéke 300.000 Ft. Nyertes ajánlattevő esetén 

kaucióként veendő figyelembe, nem nyertes ajánlattevő esetén, a döntéshozatalt követő 30 napon belül 

visszautalásra kerül.  

 

Bírálati szempontok:  

Az önkormányzat számára elsődlegesen a legkedvezőbb bérleti díj, azonos bérleti díj ajánlat esetén a 

település számára előnyösebb hasznosítási forma, az ingatlanban végzendő tevékenység dönti el a 

nyertest. 

 

A megvásárolható/bérelhető ingatlan adatai: 

Ingatlan címe: 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6). 

Az ingatlanon 2 gazdasági épület található, melyek sertés tenyésztésére és hízlalására alkalmasak. Az 

ingatlanban vállalkozási tevékenység végezhető. Az ajánlattétel benyújtásakor kérjük a tervezett 

tevékenység megjelölését. 

  

A bérleti idő: 2022.04.01.-től kezdődik, időtartama 3+2 év. 

 

Havi minimum bérleti díj: nettó 100.000 Ft+áfa/hó. A bérleti díj összege évente a KSH által közzétett 

infláció mértékének alapul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem tartalmazza az épület 

rezsiköltségét.   

 

Kaució összege: Az ajánlattevő által megajánlott bérleti díj 3 havi nettó összege. 

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. március 24. 

Ugyanazon pályázó esetében az ingatlanra vonatkozóan vételi ajánlat és bérbevételi ajánlat is 

benyújtható. A szerződéskötés feltétele Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

döntése. Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja. Az ajánlatokat 

cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban 1 példányban kell benyújtani az ajánlatkérő 

székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig.   

 

A borítékra a következőt kell ráírni:  

Ajánlattevő neve, címe, valamint „Ajánlat 4090 Polgár, Hajdú utca 38. szám (hrsz 0701/6) alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan (sertéstelep) bérbevételére”.  

Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri 

Hivatalnál, az 52/573-511 telefonszámon. 

Az ajánlatkérő az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

7/2022. (I.27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta „Javaslat az állatok védelméről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény előírásaiból adódó 2021-2022. évi ebösszeírás 

lebonyolítás módosítására” vonatkozó előterjesztést és a 

111/2021. (VIII.5.) határozat I. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

I. Ebösszeírással kapcsolatos feladatok: 

 

1. az ebösszeírás időszaka: 2021. szeptember 1.- 2022. 

április 30.,  

2. a lakosság tájékoztatása céljából a mellékelt tájékoztató az 

SZMSZ-ben rögzített, helyben szokásos módon kerüljön 

kihirdetésre, 

3. az ebtartók a kötelezettségük teljesítése érdekében a 

lakossági tájékoztató szerint és ahhoz mellékelt 

formanyomtatványon tehetnek eleget bejelentési 

kötelezettségüknek.  

4. bejelentés ellenőrzése 2022. július 1. -2022. október 31., 

5. ellenőrzés összegzését követően folyamatosan kerüljön 

sor a szabálysértők szankcionálására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: polgármester, jegyző  

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

8/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet közgyűlési 

határozatának jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület egyetért a Csemete Szolgáltató Start 

Szociális Szövetkezet jogutód nélküli megszűntetésével, a 

közgyűlés 1/2021. (XII.22.) sz. határozatát jóváhagyja. 

 

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

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

9/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján Tóth József 

polgármester részére 2022. január 1. napjától 845.000 Ft/hó 

(azaz: nyolcszáznegyvenötezer 00/100 forint/hó) illetményt 

állapít meg. 

 

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény megállapításával kapcsolatos 

intézkedések végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-1/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. január 27-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

10/2022. (I. 27.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Tóth József 

polgármester részére 2022. január 1. napjától 126.750 Ft/hó 

(azaz: egyszázhuszonhatezer-hétszázötven forint/hó) 

költségtérítést állapít meg. 

 

2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény megállapításával kapcsolatos 

intézkedések végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

11/2022. (II. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész bérbeadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

4. A képviselő-testület a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt, azaz a földszinti 

épületrészt, bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti a 

határozati javaslat 1. számú melléklete szerint.  

 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

………………… 

kiv. hit.



1. melléklet a 11/2022. (II. 24.) határozathoz 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására 

 

Az ajánlattételi felhívást kiíró szerv megnevezése, székhelye:  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

 

Az ajánlattételi felhívás célja: Polgár Város Önkormányzatának tulajdonát képező 

ingatlanrész, ellenérték fejében történő bérbeadása. 

 

Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. március 16. 12 óra  

 

Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 

5.sz.  

 

Benyújtás módja: Személyesen vagy postai úton.   

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az elbírálástól számított 30 napig tart.  

Ajánlattételi biztosíték:    

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot kér, melynek mértéke 360.000 Ft. 

Bírálati szempontok:  

Az önkormányzat számára legelőnyösebb tevékenység és a megajánlott bérleti díj összege. 

 

A bérelhető ingatlanrész adatai: 

Ingatlanrész címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 7. sz. (626. hrsz-ú, földszinti 148 m2 

alapterületű) 

Az ingatlanrészben vállalkozási tevékenység végezhető. Az ajánlattétel benyújtásakor kérjük a 

tevékenység megjelölését. 

  

A bérleti idő: 2022.04.01.-től kezdődik, időtartama 3 + 2 év. 

 

Havi bérleti díj: Minimum nettó 120.000 Ft/hó + Áfa. A bérleti díj összege évente a KSH által 

közzétett infláció mértékének alapul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem 

tartalmazza az épület rezsiköltségét.   

 

Kaució összege: Az ajánlattevő által megajánlott bérleti díj 3 havi nettó összege. 

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. március 24.  

 

Az ajánlatkérő az ingatlanrész megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja. Az 

ajánlatokat cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban 1 példányban kell benyújtani az 

ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig.   

A borítékra a következőt kell ráírni:  

Ajánlattevő neve, címe, valamint „Ajánlat a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbevételére”.  

Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri 

Hivatalnál, az 52/573-511 telefonszámon. 

Az ajánlatkérő az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

12/2022. (II. 24.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 2022. február 24-

én tartott ülésén, a polgármesteri jelentés keretében kapott tájékoztatás 

kapcsán az alábbi döntést hozta:  

 

1/ .A Képviselő-testület 69/2020. (IX. 10.) számú határozatát, amely 

a TOP-4.3.1-16 kódszámú „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” és a TOP-5.2.1-16 kódszámú „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” kódszámú pályázatok benyújtására és a projektek 

megvalósítására vonatkozik - a polgári lakosoktól 2022. február 

12-én érkezett 169 lakos aláírását tartalmazó beadvány 

figyelembevételével – az ezügyben meghozott új képviselő-

testületi döntésig felfüggeszti.  

 

2./ A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy az  

1./ pontban hozott döntésről a Pénzügyminisztérium Regionális 

Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárságot és a projektben érintetteket haladéktalanul 

tájékoztassa. 

 

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

beruházás megvalósításával kapcsolatosan - a projektek műszaki-

szakmai tartalmának a módosításáról - egyeztetést 

kezdeményezzen az Irányító Hatósággal, a Közreműködő 

Szervezettel, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal és a Hajdú-

Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel. 

 

Határidő: 2022. március 24.  

Felelős: Tóth József polgármester  

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

………………… 

kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

13/2022. (II. 24.) 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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

14/2022. (II. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a saját bevételek 

és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek meghatározására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata saját bevételei összegét és az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évre, 

valamint a tárgyévet követő három évre (2023-2025) várható összegét a határozat 1. 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulásról szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 3. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel 

fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint 

állapítja meg:   

 

Zárt végű pénzügyi lízing – gépkocsi beszerzésre 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 9.389.880,- Ft 

- fejlesztési cél: 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként, a mindennapi feladatellátás 

érdekében 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv.-ben meghatározott 

feladatok ellátása érdekében 

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás Kapacitás bővítés a fejlesztéssel nem történik  

- a fejlesztés bruttó forrásigénye 12.389.880,- Ft 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

9.389.880,- Ft 

- tárgyévi saját bevétel összege 0  Ft 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 



- az ügylet típusa zárt végű pénzügyi lízing 

-az ügylet futamideje max. 60 hónap 

-az ügylet devizaneme HUF 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



      
1. melléklet a 14/2022. (II. 24.) határozathoz 

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2022. évben 

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei  

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 

S
o

rs
z
á

m
 

 2022. év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

 

1. évben 2. évben 3. évben 

1 2 3 4 5 6 

Helyi adók 1 277 765 172 278 042 937 278 320 980 278 599 301 

Tulajdonosi bevételek 2         

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 1 334 685 1 336 020 1 337 356 1 338 693 

Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése  4 2 865 773 0 0 0 

Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek 5   0 0 0 

Privatizációból származó bevételek 6   0 0 0 

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7   0 0 0 

Saját bevételek (01…+07) 8 281 965 630 279 378 957 279 658 336 279 937 994 

Saját bevételek 50 %-a 9 140 982 815 139 689 479 139 829 168 139 968 997 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10 12 937 093 23 859 986 21 841 428 18 893 033 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 12 937 093 23 859 986 21 841 428 18 893 033 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 0 0 0 

Adott váltó 14 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 

Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 0 0 0 



Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (19+…25) 

18 1 013 305 2 431 932 2 431 932 2 431 932 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 0 0 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 0 0 0 

Adott váltó 22 0 0 0 0 

Pénzügyi lízing 23 1 013 305 2 431 932 2 431 932 2 431 932 

Halasztott fizetés 24 0 0 0 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 0 0 0 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 13 950 398 26 291 918 24 273 360 21 324 965 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26) 27 127 032 417 113 397 561 115 555 808 118 644 032 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

15/2022. (II. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-as 

nevelési év beiskolázási tervének jóváhagyására  vonatkozó  

javaslatot és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./   A Képviselő-testület  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

2018 - 2023 évre vonatkozó továbbképzési programját a 

határozat 1-2.  melléklete szerinti tartalommal módosítja.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

módosítások továbbképzési programon történő 

átvezetéséről gondoskodjon.  

  

       Határidő:  értelemszerűen  

      Felelős:   Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



1. melléklet a 15/2022. (II. 24.) határozathoz 

Beiskolázási terv 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2022 – 2023-as nevelési év 

Továbbképzések, szakvizsgák 

Név 
Továbbképzés 

megnevezése 
Kezdési idő 

Befejezési 

idő 
Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás 

Hornyák Judit Projektpedagógia 2022. 

szeptember 

2023. május Tanrend 

szerint 

Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Koláné 

Hornyák 

Szabina 

Tehetséggondozás 2022. 

szeptember 

2023. május Tanrend 

szerint 

Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Sallai Bernadett Differenciálás homogén 

csoportban 

2022. 

szeptember 

2023. május Tanrend 

szerint 

Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

Tóthné Halász 

Krisztina 

ME-BTK gyógypedagógia 2019. 

szeptember 

2024. június Tanrend 

szerint 

Észszerű munkatervezéssel Önköltséges 

Török Józsefné Tehetséggondozás, 

projektpedagógia 

2022. 

szeptember 

2023. május Tanrend 

szerint 

Észszerű munkatervezéssel Önköltséges, 

ingyenes 

 

Megjegyzés: 

 

Polgár, .......... év ................ hó ........ nap  

 

                                                  ____________________              _____________________________ 

                                                        intézményvezető         közalkalmazotti tanács  elnöke 
 



2. melléklet a 15/2022. (II. 24.) határozathoz 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

2022/23-as nevelési év 

Bölcsődei továbbképzési terv 

A 9/2000.(VIII.4.) SzCsM. rendelet 15.§ (3) alapján készült. 

 

Név 
Továbbképzés 

megnevezése 
Kezdési idő Befejezési idő Távollét ideje Helyettesítés Finanszírozás 

Gulyásné Ferencz 

Mariann 

30 órás pontszerző 

kötelező munkakörhöz 

kötött, szabadon 

választható 

2022. 

szeptember 

2023.  

június  
Tanrend szerint Belső szervezés Önköltséges, 

ingyenes 

Boros Katalin 
DE óvodapedagógus szak 

BA 
2020.szeptember 2023. június Tanrend szerint Belső szervezés Önköltséges, 

ingyenes 

 

Megjegyzés: 

 

 

Polgár, .......... év ................ hó ........ nap 

 

 

  

                                                  ____________________              _____________________________ 

                                                        intézményvezető         közalkalmazotti tanács  elnöke 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

16/2022. (II. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 3. pontjában meghatározott „ötszázmillió 

forint” megfogalmazást „hétszázmillió forint” megfogalmazásra módosítja. 

  

2.  A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 3.1 pontjából törli  az „elkészíti az éves 

statisztikai összegzést” szövegrészt, valamint az utolsó pontja az alábbiak szerint változik:  

„A 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 6. §-a alapján Polgár Város Önkormányzata nevében 

az EKR rendszer használatára Vámosi Tamás vezető-tanácsos jogosult, valamint az általa 

kiosztott szerepkör alapján feljogosított személyek is a kapott szerepkörnek és jogosultságnak 

megfelelően.”  

 

3. A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 3.3. pontjában a Közbeszerzés Bírálóbizottság 

tagjaira vonatkozó részt az alábbiakra módosítja: 

„A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: 

- a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda vezetője, 

- az önkormányzat megbízott jogi képviselője, egyben közbeszerzési szakértő, 

- a Városgondnokság intézményvezetője 

- a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője 

- a Polgármesteri Hivatal Jegyző által kijelölt munkatársa. 

A Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda vezetője.” 

 

4. A képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 5. pontjában foglalt felsorolásból törli az alábbi 

pontokat: 7-8-9, 13, 15, 21, 23, 26, 31. 

 

5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosítások szabályzatban történő 

átvezetéséről.  

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

17/2022. (II. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2022. 

évi közbeszerzési tervének elfogadására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi 

közbeszerzési tervét a határozat 1.  melléklete szerint.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 



1. melléklet a 17/2022. (II. 24.) határozathoz 

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2022. 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

Irányadó 

eljárásrend Tervezett eljárás típusa 

A beszerzés tervezett 

ütemezése 

 

Építési beruházások megindítás kezdete teljesítés befejezése 

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések   --- ---  

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00020 „Összefogással Polgár 

fejlődéséért”  pályázat Bem u., Toldi u., Veres Péter u., Hajnal 

u. útépítés és kapcsolódó csapadékvízelvezetés 

nemzet 

eljárásrend  

. 

nemzeti eljárásrend, Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) 

pont szerinti nyílt eljárás 

2022. II. negyedév 2023. I. negyedév 

TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00020 „Összefogással Polgár 

fejlődéséért” Bem u. 1. szám alatti közösségi ház felújítása és 

közösségi kert kialakítása; illetve Kiss E. u. 8. szám alatt 

szociális bérlakások kialakítása 

nemzet 

eljárásrend 
nemzeti eljárásrend, Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) 

pont szerinti nyílt eljárás 

2022. II. negyedév  2023. I. negyedév 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- ---  

Árubeszerzések    

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések   --- ---  

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések  --- ---  



Szolgáltatás beszerzések   

TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00024 „A polgári partnerség 

programja” Célcsoport képzése: a 7-8. osztály megszerzését 

biztosító képzés megvalósítása (maximum 10-10 fő részére), 

valamint a munkaerő-piaci beilleszkedést elősegítő képzések 

megvalósítása 

nemzet 

eljárásrend 

nemzeti eljárásrend, Kbt. 

112. § (1) bekezdés b) 

pont szerinti nyílt eljárás 

2022. I. negyedév 2022. IV. negyedév 

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések   --- ---  

 

A 2022. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 16/2022. (02. 24.) határozatával jóváhagyta. 

 

Polgár, 2022. február 24. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

18/2022. (II. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága intézményvezetői pályázati kiírására irányuló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Városgondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására 

vonatkozó pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán   Határidő: 2022. március 3. 

       Polgár Város honlapján         Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző      

            

3./ A Képviselő-testület a véleményezési jogkörrel rendelkező szakértő bizottságot  

       létrehozza, melynek tagjai: Vincze Attila a Pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, Kissné 

Barta Piroska a Polgári Polgármesteri hivatal Műszaki Irodájának irodavezetője, illetve 

Polonkai Gábor Polgár, Barankovics tér 13/A. szám alatti lakos 

  

Szakértő bizottság kiértesítéséért felelős: Tóth József polgármester                              

       Határidő: 2022. április 8.  

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 

 

 

 



1. melléklet a 18/2022. (II. 24.) határozathoz 

 

Polgár Város Önkormányzata 

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján 

pályázatot hirdet 

Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, várhatóan 2022. május 1. 

napjától 2027. április 30. napjáig szól 

A munkavégzés helye: 4090 Polgár, Fürdő u. 2.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Városgondnokság vezetőjeként feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a 

takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével 

kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felelős az alapító 

okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja 

és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, koordinálja az egyes szervezeti egységek 

közötti munkamegosztást. A Városgondnokság alapító okiratában meghatározott alaptevékenységekkel 

kapcsolatos feladatok előkészítése, lebonyolítása, irányítása: településtisztasági szolgáltatás, 

parkfenntartás és parképítés, lakás -és helyiséggazdálkodás, autóbusz váró üzemeltetése, óvodai-iskolai 

élelemszállítás, telephely kezelés-fenntartás, a város kommunális feladataival, valamint üzemeltetésével 

kapcsolatos tevékenység, az önkormányzat által fenntartott intézmények karbantartása, felújítása. 

Feladata a közfoglalkoztatottak irányítása. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai 

célszerűség, hatékonyság, gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a 

szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, az intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói 

feladatok teljeskörű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez 

szükséges dokumentumokat, gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási 

kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 

költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

• Egyetemi, vagy Főiskolai végzettség 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz 

• Büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti 

büntetőeljárás hatálya alatt, és nem állnak fenn vele szemben a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt 

kizáró okok, 

• Cselekvőképesség, 

• Betöltött 18. életév, 

• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján 

a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 

• az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

• pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, 

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés 

b) pontja szerinti nyilatkozat, amennyiben zárt ülés tartását kéri, 

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló 

dokumentum másolata, 

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, 

• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat a 2007. évi CLII. törvény 

alapján, 

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél vele szemben a Kjt. 41. §-a 

és a 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, 

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó programot. 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 8. 12 óra 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Gál Judit személyügyi ügyintéző nyújt, 

az 52/573-516-os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével 

(4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás 

iktatószámát: I/4883-1/2022, valamint a beosztás megnevezését: 

"VÁROSGONDNOKSÁG INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT". 

•         Elektronikus úton Tóthné Gál Judit személyügyi ügyintéző részére a 

gal.judit@polgar.hu E-mail címen keresztül 

•         Személyesen: Tóth József polgármester, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottság 

véleményének kikérésével. A kinevezésről, megbízásról Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 28. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Polgár Város Honlapja – 2022. február 28. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az erkölcsi 

bizonyítvány bemutatása legkésőbb a szakértői bizottsági meghallgatáson történik. Az intézménynél 

újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével. 

  

 

 

  

mailto:gal.judit@polgar.hu


Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

19/2022. (II. 24.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1.-45-7-21 pályázati 

felhívásra a „Polonkai ház homlokzatának felújítása” című pályázat 

benyújtására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be „Javaslat a 

Helyi fejlesztések támogatása VP6-19.2.1.-45-7-21 pályázati 

felhívásra a Polgár, Hősök útja 25. sz. /Hrsz:544/ alatti ingatlanon 

meglévő  többszintes, egykori „Polonkai ház” külső homlokzati 

felújítására. 

 

2./ A képviselő-testület az 1./ pontra vonatkozó pályázat 

benyújtásához szükséges 5% önerő fedezetét és a projekt 

tényleges megvalósításához biztosítandó kiegészítő saját forrás 

szükségletéhez összesen 5.000.000 Ft-ot a 2022. évi költségvetés 

pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékból biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot 

határidőre nyújtsa be és annak bonyolításával kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 1. pont tekintetében 2022. február 28., a 2-3. pontok 

esetén folyamatosan 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

20/2022. (II.24.)  határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

az POLGÁR-INVEST Kft. településrendezési eszközök módosítása iránti 

kérelmének elbírálására” tárgyú előterjesztést és az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ában, a Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 

pontjában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A POLGÁR-INVEST Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.) kezdeményezésére a 

polgári 0279/1. hrsz.-ú külterületi ingatlan területét ezen ingatlant érintő 

beruházás indokoltságára tekintettel kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.  

  

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

21/2022. (II.24.)  határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az POLGÁR-INVEST 

Kft. településrendezési eszközök módosítása iránti kérelmének elbírálására” tárgyú előterjesztést és az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ában, a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A  20/2022. (II.24.) határozat  alapján kijelölt - polgári 0279/1. hrsz.-ú külterületi ingatlan - kiemelt 

fejlesztési területtel összefüggésben az alábbi tervezési programot hagyja jóvá és az alábbi 

településfejlesztési döntést hozza: 

 

I.) A településrendezési eszközök módosításának célja, tervezési program: A Polgári Ipari Park 

területének bővítéseként a jelenleg nem beépítésre szánt polgári 0279/1. hrsz.-ú külterületi 

ingatlan - a kijelölt új kiemelt fejlesztési területtel összefüggésben - beépítésre szánt Gip jelű 

ipari-gazdasági övezetbe történő sorolásával a településrendezési eszközök módosítása a 

POLGÁR-INVEST Kft. kérelmével kapcsolatos fejlesztések megvalósítása céljából. 

II.) Településfejlesztési döntés: A településrendezési eszközök módosítása POLGÁR-INVEST Kft. 

kérelmével kapcsolatos tervezett fejlesztések miatt az 1. melléklet szerinti bemutatott, az „Má” 

jelű általános mezőgazdasági övezetből „Gip-1” jelű ipari gazdasági övezeti besorolásra történő 

módosítása.    

 

2. A Képviselő-testület a tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat 

településrendezési szerződést kíván kötni a kérelmezővel, a településrendezési eszközök 

megvalósítását eredményező tervezési díj kérelmezőre történő teljes áthárítása mellett. 

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítások kidolgozásához szükséges munkák 

elkészítéséről a kérelmezők költségére gondoskodjon. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a Képviselő-testület 

döntéséről, illetve a településrendezési szerződést a döntésnek megfelelően kösse meg. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő:2022. április 30. - településrendezési szerződés megkötése 

Értelemszerűen - településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának megindítása 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

22/2022. (II. 24.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a BÉRES-AQUA Kft. által benyújtandó polgári strandfürdő 

fejlesztési pályázattal kapcsolatos kérelmének elbírálására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos és 

bérbeadó  

-  hozzájárul a kérelemben ismertetett Magyar Turisztikai Ügynökséghez 

"Polgári Strandfürdő fejlesztése, gépészeti és építészeti felújítása" 

pályázat benyújtásához, 

- kinyilatkozza, hogy a BÉRES-AQUA Kft. a polgári strandfürdő bérletére 

határozott időtartamú 2031. június 14-ig tartó bérleti szerződéssel 

rendelkezik, melyben foglaltak szerint az ingatlan a pályázat kötelező 

fenntartási időszakában a fejlesztés céljára a bérbeadó rendelkezésére áll. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos a 

bérlő számára a fejlesztési projekt végrehajtásához és a támogatási 

időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást 

igénylő általi aktiválásához tulajdonosi hozzájárulását adja, azzal a 

feltétellel, hogy a bérleti szerződésben rögzítettekkel egybehangzóan 

bérlő számára előírt 5 éves fenntartási időszak lejártát követően vagy a 

bérleti szerződés lejártával a beruházás infrastrukturális fejlesztései  

térítésmentesen bérbeadóhoz kerülnek. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:      Tóth József polgármester  

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

23/2022. (II. 24.) határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló 

Bizottság tagjaira tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-a szerint az 

alábbiak szerint elfogadta: 

 

Választott tagok: 

1. Kissné Juhász Marianna  Polgár, Taskó u. 22.   

2. Jáborszki Imréné   Polgár, Rákóczi u. 168.  

3. Aranyos Tiborné   Polgár, Wesselényi u. 12.    

4. Hornyák Bálintné   Polgár, Kiss E. u. 7.  

5. Molnár Nikolett   Polgár, Kiss E. u. 3/A.  

6. Heinrichné Kovács Mónika  Polgár, Szondy u. 6.        

7. Kovács Józsefné   Polgár, Munkácsy u. 1./A   

8. Izsvák Andrásné   Polgár, Somogyi u. 21.  

9. Szilvási Jánosné   Polgár, Deák F. u. 12/A.   

10. Csanádiné Polonkai Klára  Polgár, Deák F. u. 14.    

11. Gólyáné Vámosi Mária   Polgár, Nagyváradi u. 17. 

12. Kártik Antalné   Polgár, Deák F. u. 2.  

13. Agócs Zsoltné    Rákóczi u. 58.   

14. Kovács Krisztina   Hősök u. 82.  

15. Gulyásné Lovász Mária  Polgár, Taskó u. 80.     

16. Dr. Baranya Györgyné    Polgár, Gárdonyi u. 18.  

17. Kincsesné Czirbik Erika  Polgár, Ságvári u. 23/A.  

18. Tarné Esenczki Judit   Polgár, Toldi u. 75.     

19. Vámosi Mária    Polgár, Gábor Á. u. 19. 

20. Molnár Marianna   Polgár, Május 1. u. 5. 

21. Bán János    Polgár, Kárpát u. 72.   

 

Póttagok: 

1. Asztalos Péterné    Polgár, Gorkij fasor u. 55. 

2. Andrásiné Balla Marianna  Polgár, Maros u. 44.  

3. Szabó Bertalanné    Polgár, Erdei u. 22.. 

4. Bodnár Hajnalka   Polgár, Fenyő u. 14. 

5. Elek Lászlóné    Polgár, Wesselényi u. 2/A. 

6. Elek Istvánné    Polgár, Kiss E. u. 7. 

7. Hágenné Balogh Erika   Polgár, Barankovics tér 15. 

8. Horváth Kitti Veronika  Polgár, Szabadság u. 25. 

9. Juhász Ferencné   Polgár, Botond u. 53. 

10. Lukácsné Győrfi Lilla  Polgár, Kazinczy u. 2/A.  



11. Magyar Edit    Polgár, Kiss E. u. 1/A. 

12. Makó Sándorné   Polgár, Taskó u. 11.  

13. Nagy Józsefné   Polgár, Aradi u. 9. 

14. Tardi Lászlóné   Polgár, Petőfi u. 12.  

15. Tóth László    Polgár, Rákóczi u. 76.  

16. Kovács Imréné   Polgár, Kolozsvári u. 37.  

 

2./ A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt 

vegye ki. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: HVI-vezető, polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-2/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. február 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

24/2022. (II. 24.) határozat  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyta Tóth József polgármester 2022. évi szabadság 

ütemezési tervét.  

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 

    

  



     a 24/2022. (II. 24.) határozat melléklete 

 

2022. évi szabadság ütemezési terv 

 

 

2021. évben ki nem adott szabadság mértéke 

(nap) 

32 

2022. évi szabadság mértéke összesen (nap): 39 

Hónap igénybe vett napok nap 

január   

február  10 

március  22 

április  5 

május  5 

június  10 

július  10 

augusztus   

szeptember   

október   

november   

december  9 

Mindösszesen:  71 

 

 

 

Polgár, 2022. február 24. 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

27/2022. (III. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész bérbeadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

6. A képviselő-testület a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlanrészt, azaz a földszinti 

épületrészt, bérbeadással történő hasznosításra meghirdeti a 

határozati javaslat 1. számú melléklete szerint.  

 

7. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

………………… 
kiv. hit.  



1. melléklet a 27/2022. (III. 24.) sz. határozathoz 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbeadására 

 

Az ajánlattételi felhívást kiíró szerv megnevezése, székhelye:  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

 

Az ajánlattételi felhívás célja: Polgár Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanrész, 

ellenérték fejében történő bérbeadása. 

 

Ajánlattétel beérkezésének határideje: 2022. április 14. 12 óra  

 

Az ajánlat benyújtásának helye: Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz.  

 

Benyújtás módja: Személyesen vagy postai úton.   

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség az elbírálástól számított 30 napig tart.  

 

Ajánlattételi biztosíték:    

Az ajánlatkérő ajánlattételi biztosítékot kér, melynek mértéke 360.000 Ft. 

 

Bírálati szempontok:  

Az önkormányzat számára legelőnyösebb tevékenység és a megajánlott bérleti díj összege. 

 

A bérelhető ingatlanrész adatai: 

Ingatlanrész címe: 4090 Polgár, Barankovics tér 7. sz. (626. hrsz-ú, földszinti 148 m2 alapterületű) 

Az ingatlanrészben vállalkozási tevékenység végezhető. Az ajánlattétel benyújtásakor kérjük a 

tevékenység megjelölését. 

  

A bérleti idő: 2022.05.01.-től kezdődik, időtartama 3 + 2 év. 

 

Havi bérleti díj: Minimum nettó 120.000 Ft/hó + Áfa. A bérleti díj összege évente a KSH által közzétett 

infláció mértékének alapul vételével változik. Az ingatlanrész bérbeadási ára nem tartalmazza az épület 

rezsiköltségét.   

 

Kaució összege: Az ajánlattevő által megajánlott bérleti díj 3 havi nettó összege. 

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2022. április 28. 

 

Az ajánlatkérő az ingatlanrész megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja. Az ajánlatokat 

cégszerűen aláírva sérülésmentes zárt, borítékban 1 példányban kell benyújtani az ajánlatkérő 

székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó határidőig.   

 

A borítékra a következőt kell ráírni:  

Ajánlattevő neve, címe, valamint „Ajánlat a Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlanrész bérbevételére”.  

 

Az ajánlattételi felhívásra vonatkozóan egyéb információ kérhető: a Polgári Polgármesteri 

Hivatalnál, az 52/573-511 telefonszámon. 

Az ajánlatkérő az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.  
 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

28/2022. (III. 24.) 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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 
 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.               dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

29/2022. (III. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a TOP-4.3.1-16 ’Leromlott városi területek rehabilitációja’ és 

a TOP-5.2.1-16 ’A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok’ kódszámú pályázatok megvalósítására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a szakmai program korrigálásával, a 

műszaki tartalom megváltoztatásával és a beruházás 

végrehajtására rendelkezésre álló időkeret módosításával vállalja 

a fent nevezett projektek megvalósítását. 

 

2. A Képviselő-testület a TOP-4.3.1-16 „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” pályázat keretében tervezett szociális lakás 

projektelem megvalósítási helyszínét - Polgár, Kiss Ernő u. 8. 

szám alatti ingatlanra vonatkozóan - nem támogatja, figyelembe 

véve a lakossági beadványokat a beruházási helyszín módosítását 

kezdeményezi.  

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban és a 2. pontban rögzítettek 

alapján, felhatalmazást ad a polgármesternek a projektek 

megvalósítására, a Támogatási Szerződések módosításával 

kapcsolatos intézkedések végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos   

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

30/2022. ( III. 24.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi szakmai 

tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár 2021. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót 

az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár igazgatóját, hogy a beszámolót tegye közzé az 

intézmény honlapján, valamint gondoskodjon a dokumentumok 

megyei könyvtár részére történő továbbításáról. 

 

Határidő: 2022. március 31. 

                                           Felelős: Bíró István igazgató 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

31/2022. (III. 24.) határozat 

 

Polgár  Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  a  az 

Ady Endre Művelődési  Központ és  Könyvtár  2022. évi  Munka- és 

Szolgáltatási tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./    A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár 2022. évi Munka- és Szolgáltatási tervét az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2022. évben  folyamatos 

Felelős:  Bíró István igazgató  

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

32/2022. (III. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezetői álláspályázat kiírására irányuló előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására 

vonatkozó pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadta. 

  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 

gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről 

      Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján

     Határidő: 2022. április 1.  Polgár Város honlapján         

     Határidő: 2022. április 1. Felelős: dr. Sivák Anita jegyző      

         

3. A Képviselő-testület a véleményezési jogkörrel 

rendelkező bizottságot  

létrehozza, melynek tagjai: Struba József, a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság                   elnöke; 

Kovács Viktória kulturális szakértő és Tóthné Gál Judit 

közszolgálati tisztviselő, személyügyi ügyintéző 

 

Felelős szakértő bizottság kiértesítéséért: Tóth József 

polgármester                              

          Határidő: 2022. április 8.  

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 



kiv. hit. 

 

 

1. melléklet a 32/2022. (III. 24.) határozathoz 

 

Polgár Város Önkormányzata 

           

 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján 

 

pályázatot hirdet               

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

intézményvezetői 

munkakör betöltésére 

Foglalkoztatás jellege: Munka Törvénykönyv szerinti munkaviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 

2022. július 1. napjától 2027. június 30. napjáig szól 

A munkavégzés helye: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, 4090 Polgár, 

Barankovics tér 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelősséggel tartozik a 

feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának 

szakszerűségéért és jogszerűségéért. Feladata a jogszabályokban, valamint Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok 

megvalósítása, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési 

tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő 

közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális 

versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. 

A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és 

felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai 

munkájának irányítása, képviselete, a település kulturális kommunikációjának irányítása. Az 

intézményvezető gyakorolja az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkört. Felelős az 

intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. 

Illetmény és juttatások: 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint. 

 

Pályázati feltételek, képesítési előírások: 

• a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 

(„Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények”) 

9. pontban meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, 

így: 



▪ felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem 

szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú 

szakképesítés, 

▪ végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az 

intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves 

szakmai gyakorlat, 

▪ kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység 

• magyar állampolgárság, 

• cselekvőképesség, 

• egészségügyi alkalmasság, 

• büntetlen előélet 

• nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

• a Rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének 

feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a 

továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású 

munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, 

és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a 

képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja 

be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének 

kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a 

képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal 

igazolja. 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza 

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program 

• végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata 

• szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen 

előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység 

folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat 

másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 

éven belül vállalja 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság hatálya alatt 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-

testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a 

vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Gál Judit személyügyi 

ügyintéző nyújt, az 52/573-516-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



•         Postai úton, a pályázatnak Polgár Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (4090 Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/5607-1/2022, valamint a 

beosztás megnevezését: „INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT". 

•         Elektronikus úton Tóthné Gál Judit személyügyi ügyintéző részére a 

gal.judit@polgar.hu E-mail címen keresztül 

•         Személyesen: Tóth József polgármester, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon 

belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A pályázat 

eredményéről és a kinevezésről, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, a 

bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Polgár Város Honlapja – 2022. április 1. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az 

erkölcsi bizonyítvány bemutatása legkésőbb a szakértői bizottsági meghallgatáson történik.  

 

 

 

  

mailto:gal.judit@polgar.hu


Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

33/2022. (III. 24.) határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a civil és sportszervezetek 2021. évi 

tevékenységéről  szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

1./ A képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat 

elfogadja. 

          Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: Tóth József polgármester 

      

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

34/2022. (III. 24.) határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Polgár Városért” Alapítvány és a Polgár és Térsége Egészségügyéért 

Alapítvány 2021. évi tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a „Polgár Városért” Alapítvány és a Polgár 

és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2021. évi működéséről 

szóló tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

 

   35/2022. (III. 24.) határozat 

   

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

alapítványok 2022. évi önkormányzati támogatására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület az alapítványok 2022. évi támogatására, az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.25.) 

önkormányzati rendeletében jóváhagyott 1.500.000 Ft 

keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel:  

 

- Polgár Városért Alapítvány részére:  1.300.000 Ft 

 

-  Polgár és Térsége Egészségügyéért    

Alapítvány részére:                  200.000 Ft 

 

    Összesen:       1.500.000 Ft 

 

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

tájékoztassa az érintetett alapítványokat. 

         

         Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

36/2022. (III. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi 

körzethatárának  megállapítására vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1./   A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 4090 Polgár, 

Bessenyei u. 4 - 5.  szám alatti székhellyel működő 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde gyermeklétszáma a 

2021/2022-es nevelési évben 286 fő. Az intézménybe a 

jegyzői nyilvántartás alapján  65 fő hátrányos helyzetű és 

7 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár. 

 

2./  A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

óvodai  felvételi  körzethatárát, Polgár város 

közigazgatási területében határozza meg.  

  

3./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a 

meghozott döntésről a KIR rendszeren  keresztül az 

Oktatási Hivatalt értesítse. 

 

       Határidő:  2022. március 31. 

Felelős:   dr. Sivák Anita jegyző 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

37/2022. (III. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat és 

intézményei 2023-2025. évi földgáz energia beszerzésének bonyolítására” című előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatban foglaltakkal 

összhangban úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei számára földgáz energia 

beszerzéshez csatlakozik a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász 

Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) által szervezett, a 

Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lebonyolítandó, csoportos földgáz energia 

közbeszerzéshez a 2023. október 1-től 2025. október 1-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan. 

 

2.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat a tagság 

fenntartásáról” megnevezésű dokumentumot aláírja. 

 

3.  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza meg, 980.000 Ft+Áfa díjazással. A megbízási díj egy 

összegben, a bonyolítást követően kerül kiszámlázásra. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, a 

határozat mellékletét képező „Szerződés” és „Meghatalmazás” aláírására.  

 

4. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

csoportos beszerzés nyertesével az energia kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

5.  Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 

költségvetésben történő betervezéséről. 

 

Határidő:  2022. március 31.  - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására 

2022. június 30. - a megbízási díj költségvetésbe való tervezése 

2022. július 31.    - az energia kereskedelmi szerződés aláírására 

2023. január 31. - a 2023. évi költségvetésben való tervezésre  

2024. január 31. - a 2024. évi költségvetésben való tervezésre 

2025. január 31. - a 2023. évi költségvetésben való tervezésre 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

38/2022. (III. 24.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az 

önkormányzat és intézményei 2024-2025. évi villamos energia beszerzésének bonyolítására” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatban 

foglaltakkal összhangban úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei számára 

villamos energia beszerzéshez csatlakozik a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 

(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-

893344, adószám: 14198391-2-41) által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési 

Közösség keretében lebonyolítandó, csoportos villamos energia közbeszerzéshez a 

2024. január 1-től 2025. december 31-ig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat a 

tagság fenntartásáról” megnevezésű dokumentumot aláírja. 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza meg, 980.000 Ft+Áfa 

díjazással. A megbízási díj egy összegben, a bonyolítást követően kerül kiszámlázásra. 

Felhatalmazza továbbá a polgármestert, a határozat mellékletét képező „Szerződés” és 

„Meghatalmazás” aláírására.  

 

4. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csoportos beszerzés nyertesével az energia kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

5. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 

költségvetésben történő betervezéséről. 

 

Határidő:  2022. március 31.  - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására 

2022. június 30. - a megbízási díj költségvetésbe való tervezése 

2022. július 31.    - az energia kereskedelmi szerződés aláírására 

2024. január 31. - a 2024. évi költségvetésben való tervezésre  

2025. január 31. - a 2025. évi költségvetésben való tervezésre 

Felelős:  Tóth József polgármester 
Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 



………………… 

kiv. hit. 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott soron következő képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

39/2022 (III. 24.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta „Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosításának elfogadására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

tulajdonosi közgyűlésének 4, 5, 6/2022.-03.11 HBVSZ sz. 

határozataiban foglaltakat elfogadja és az Alapszabály 

módosítását támogatja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. Igazgatóságának Elnökét, hogy az 

Alapszabály módosításához szükséges dokumentumokat 

terjessze a Debreceni Törvényszék Cégbíróságához. 

 

 

Határidő: 2022. május 9. 

Felelős: Will Csaba igazgatóság elnöke 
 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-5/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

40/2022. (III. 24.)  határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi 

napirendeket zárt ülésen tárgyalja: 

 

1./  Javaslat Polgár Hajdú út 38. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan hasznosítására irányuló ajánlat 

elbírálására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-4/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. március 24-én megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

41/2022. (III. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár, 

Hajdú út 38. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbevételére 

irányuló ajánlat elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Polgár, Hajdú út 38. sz. alatti - 0701/6 hrsz. -                        

ingatlant 3+2 év időtartamra, 2022.04.01. napjától kezdődően bérbe adja 

Lengyel Zoltán Polgár, Táncsics u. 24. sz. alatti egyéni vállalkozó 

részére. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti állattartó telepként 

történő hasznosítását jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti ingatlant 111.000,- 

Ft + Áfa/hó összegű bérleti díj ellenében adja bérbe, mely minden év 

április 1-én a KSH által közzétett előző évi infláció mértékével 

növekszik. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. 

pontban foglaltak szerint a bérleti szerződés megkötéséről. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintettet a 

döntésről tájékoztassa. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 
 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

42/2022. (IV. 28.)  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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

43/2022. (IV 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a város közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a város közbiztonsági helyzetéről 

szóló rendőrségi beszámolót az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalom alapján elfogadja.  

     

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

44/2022. (IV. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 

tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.  

 

1./ A képviselő-testület a Polgári Polgárőr Egyesület 

tevékenységéről szóló tájékoztatót az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

45/2022. (IV. 28.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte 

a mezei őrszolgálat működéséről szóló beszámolót és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat 2021. évi 

működéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

46/2022.(IV. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a közfoglalkoztatás 2021. évi tapasztalatairól szóló 

beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A közfoglalkoztatás 2021. évi végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

2./ Felkéri a polgármestert, a döntésről az érintetteket 

tájékoztassa. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

  

    47/2022. (IV. 28.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a  Polgári Települési Értéktár Bizottság 2021. évi 

tevékenységéről  szóló  beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgári Települési Értéktár  Bizottság  2021. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalom alapján elfogadja. 

         

         Határidő:  értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

48/2022. (IV. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2021. évi belső ellenőrzési munkaterv 

teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a 2021. évi belső ellenőrzési 

munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés tapasztalatairól 

szóló beszámolót jóváhagyja. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: polgármester 

  

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

49/2022. (IV.28.)  határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város 

településrendezési eszközeinek - a 0301/18 hrsz.-ú ingatlant érintő kiemelt fejlesztési terület -

módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgár külterületi 0301/18. hrsz.-ú kiemelt 

fejlesztési területrészre vonatkozó településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat 

és szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésre 

kötelezett körbe tartozik.  

   

2. A szabályzat és terv megvalósítása esetén a várható környezeti hatás jelentőségére 

figyelemmel nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat elvégzését az érintett területre, 

továbbá a tervezett módosításokkal egyetért.  

  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett szerveket tájékoztassa a 

Képviselő-testület döntéséről. 

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: Értelemszerűen  

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 

 

 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

50/2022. (IV.28.)  határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város 

településrendezési eszközeinek - a 0301/18 hrsz.-ú ingatlant érintő kiemelt fejlesztési terület -

módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés lezárására és az egyeztetési dokumentáció 

elfogadására ” tárgyú előterjesztést és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ában, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 

b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 

hogy a külterületi 0301/18 hrsz.-ú területre vonatkozó településrendezési eszközök 

módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezárja, a partnerségi egyeztetési 

dokumentációt elfogadja. Partnerségi észrevétel nem érkezett. 

 

2./ Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, 

hogy a végső szakmai véleményezési szakasz tárgyalásos egyeztetésének lefolytatását 

kezdeményezi az állami főépítész hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalnál. 

 

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

testület döntéséről. 

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: 2022. május 15. - végső szakmai véleményezési eljárás kezdeményezése 

Értelemszerűen  

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-6/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

51/2022 (IV. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta „Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági 

szerződését az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt 

tervezetben rögzítettek szerint jóváhagyja. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
szükséges okiratok elkészítéséről gondoskodjon, és azokat az előírt 

határidőn belül terjessze a Cégbírósághoz, valamint szükség esetén 

az egyéb hatóság(ok)hoz. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Kathy Zsigmond ügyvezető 

 

 
Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-7/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

52/2022 (IV. 28.) határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az 

alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja: 

 

Javaslat Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlanrész bérbevételére 

irányuló ajánlat elbírálására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az 

alábbi napirendet zárt ülésen tárgyalja: 

 

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága intézményvezetői álláspályázat 

elbírálására 

     Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-7/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

53/2022. (IV. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

bérbevételére irányuló ajánlat elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti - 626 

hrsz. 148 m2 alapterületű földszinti ingatlan épületrészét 3+2 év 

időtartamra - 2022. május 1. napját követően bérbe adja Fehér 

Péterné Tiszapalkonya, Vörösmarty út 10. sz. alatti lakos által 

alapított vállalkozás részére.  

 

2./ A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti ingatlanrész 

pizzéria üzemeltetése tevékenységi kör keretében történő 

hasznosítását jóváhagyja. 

 

3./ A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak szerinti ingatlanrészt 

120.000,- Ft + Áfa/hó összegű bérleti díj ellenében adja bérbe. A 

bérleti díj összege minden következő évben a szerződés 

kezdetével azonos hónap első napjától a KSH által közzétett előző 

évi infláció mértékével növekszik. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a Városgondokság vezetőjét, hogy 

gondoskodjon az 1. pontban foglaltak szerint a bérleti szerződés 

előkészítéséről és megkötéséről, amennyiben Fehér Péterné 

Tiszapalkonya, Vörösmarty út 10. sz. alatti lakos által alapított 

cég vagy vállalkozás hivatalosan bejegyzésre került. 

 

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

érintettet a döntésről tájékoztassa. 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                       jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-7/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. április 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

54/2022. (IV. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága intézményvezetői pályázat elbírálására” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

  

2./ A Képviselő-testület Csibi Lajos pályázatát támogatja és megbízza – a határozatlan idejű 

közalkalmazotti kinevezés mellett – Polgár Város Önkormányzatának Városgondoksága 

intézményvezetői feladatainak ellátásával 2022. május 1. napjától 2027. április 30. napjáig. 

            

3./  A Képviselő-testület Csibi Lajos magasabb vezetői illetményét - figyelemmel a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire – az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

Garantált illetménye:     129.500.- 

Garantált bérminimumra való kiegészítés:  130.500.- 

Munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  185.000.- 

Magasabb vezetői pótlék:    100.000.- 

Illetmény összesen:     545.000.- 

 

4./   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszonyból 

eredő szükséges munkáltatói intézkedéseket hozza meg. 

 

Határidő: 2022. május 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-8/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

55/2022. (V. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendet zárt ülésen 

tárgyalja: 

 

1./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláspályázat 

elbírálására 

     Előterjesztő: Tóth József polgármeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-8/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

56/2022. (V. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár intézményvezetői álláspályázat elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./ A képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánítja.  

 

2./ A képviselő-testület Bíró István pályázó pályázatát nem támogatta. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető álláspályázat újbóli 

kiírásáról haladéktalanul gondoskodjon.  

 

    Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth József polgármester 

    

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-9/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

57/2022. (V. 26.)  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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-9/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

58/2022. (V. 26.) határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgári Polgármesteri Hivatal 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a Polgári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadta.  

      

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-9/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

59/2022. (V. 26.) határozat  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2021. évi átfogó értékelésére” elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta:  

 

1. A képviselő-testület a 2021. évi gyermekvédelmi munka 

értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

2. Felhívja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatal részére az előírt tájékoztatási kötelezettségre 

hivatkozással küldje meg. 

     Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

     Határidő:  2022. május 31. 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-9/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

60/2022. (V. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csemete Szolgáltató Start 

Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezet 2021. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-9/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

61/2022. (V. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Csemete Szolgáltató Start 

Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Csemete Szolgáltató Start Szociális 

Szövetkezet végelszámolási beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-9/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

62/2022. (V. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a TOP-4.3.1-16 

’Leromlott városi területek rehabilitációja’ és a TOP-5.2.1-16 ’A társadalmi együttműködés erősítését 

szolgáló helyi szintű komplex programok’ kódszámú pályázatok megvalósítására” vonatkozó 

előterjesztést és ez ügyben született korábbi határozatai figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 

 

1./ A TOP-4.3.1-16 pályázat esetében - az időbeni megvalósíthatóság bizonytalanságai miatt - 

valamint a TOP-5.2.1-16 pályázat esetében - a beruházási elemek finanszírozási bizonytalanságai 

miatt – a projektek megvalósításától eláll. 

 

2./ A pályázatok előkészítése folyamatában vállalt szerződéses kötelezettségeket (szakmai 

tanulmányok, műszaki tervek) az önkormányzat teljesíti, az eddig elkészült dokumentumok 

(Megvalósíthatósági Tanulmány, Pályázat Előkészítő Tanulmány) felhasználása a 2021-2027 Európai 

Uniós és hazai pályázati konstrukciók esetében szükséges és lehetséges. 

 

 

3./  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 1./pontjában és a 2./ 

pontjában foglaltakkal kapcsolatos intézkedések végrehajtására.  

 

Határidő: folyamatos   

Felelős: Tóth József polgármester 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-9/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. május 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

63/2022. (V. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár intézményvezetői álláspályázat kiírására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői 

feladatainak ellátására vonatkozó pályázati kiírást a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadta. 

  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről 

 Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár honlapján Határidő: 2022. május 27.  

       Polgár Város honlapján              Határidő: 2022. május 27. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző      

         

3./ A Képviselő-testület a véleményezési jogkörrel rendelkező bizottságot  

létrehozza, melynek tagjai a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság elnöke, valamint a kulturális 

szakértői nyilvántartásban szereplő, közművelődési és könyvtári szakterület kulturális szakértői. 

 

 Szakértő bizottság kiértesítéséért felelős: Tóth József polgármester                              

       Határidő: 2022. június 6. 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



1. melléklet a 63/2022. (V. 26.) határozathoz 

 

Polgár Város Önkormányzata 

           

 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 94.§ (3) bekezdésében, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és 

foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint 

egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a 

továbbiakban: Rendelet), továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak 

alapján 

 

pályázatot hirdet 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

intézményvezetői 

munkakör betöltésére 

Foglalkoztatás jellege: Munka Törvénykönyv szerinti munkaviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Vezetői megbízás időtartama: az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2022. 

július 1. napjától 2027. június 30. napjáig szól 

A munkavégzés helye: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, 4090 Polgár, Barankovics tér 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelősséggel tartozik a 

feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért 

és jogszerűségéért. Feladata a jogszabályokban, valamint Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása, az intézmény alapító 

okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása. A 

település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, 

önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, 

kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok 

elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata 

és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai 

munkájának irányítása, képviselete, a település kulturális kommunikációjának irányítása. Az 

intézményvezető gyakorolja az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkört. Felelős az intézmény 

gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért. 

Illetmény és juttatások: 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint. 

 

Pályázati feltételek, képesítési előírások: 

• a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet („Intézménytípusok 

vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények”) 9. pontban meghatározott 

szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, így: 

▪ felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú 

felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, 

▪ végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az 

intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai 

gyakorlat, 

▪ kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység 

• magyar állampolgárság, 

• cselekvőképesség, 

• egészségügyi alkalmasság, 

• büntetlen előélet 



• nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró 

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 

• a Rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének 

feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a 

továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói 

munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló 

okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem 

végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem 

foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy 

közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör 

betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja. 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza 

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program 

• végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata 

• szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen 

előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását 

kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata 

vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül 

vállalja 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 

gondnokság hatálya alatt 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a 

személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozattételi 

eljárása lefolytatását vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 27. 12 óra 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Gál Judit személyügyi ügyintéző nyújt, 

az 52/573-516-os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak Polgár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4090 

Polgár, Barankovics tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: I/5607-2/2022, valamint a beosztás megnevezését: „INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR". 

•         Elektronikus úton Tóthné Gál Judit személyügyi ügyintéző részére a gal.judit@polgar.hu E-mail 

címen keresztül 

•         Személyesen: Tóth József polgármester, 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően 

szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A pályázat eredményéről és a 

kinevezésről, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, a bizottságok írásba foglalt 

véleményét mérlegelve Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Polgár Város Honlapja – 2022. május 27. 

mailto:gal.judit@polgar.hu


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az erkölcsi 

bizonyítvány bemutatása legkésőbb a szakértői bizottsági meghallgatáson történik.  

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-10/2022.  

K i  v o n a t  

a 2022. június 16-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

64/2022. (VI.16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Polgár város településrendezési 

eszközeinek módosítására”  vonatkozó előterjesztést és a 3/2018. (I.25.) sz. határozattal elfogadott 

Polgár város Településszerkezeti Tervét – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel –, az 1 jelű 

Településszerkezeti Tervét, valamint a Településszerkezeti Terv módosításáról szóló leírását az 1. 

mellékletben rögzítettek szerint módosítja és egyúttal jóváhagyja a TSZT-M1 jelű településszerkezeti 

terv módosítását. 

 

(1) Polgár város teljes igazgatási területére vonatkozóan az alábbiak szerint jóváhagyja a 3/2018. 

(I. 25.) határozatával elfogadott településszerkezeti terv szöveges mellékleteiben rögzített leírás 

módosítását, valamint rajzi mellékletként a TSZT-M1 jelű településszerkezeti terv módosítását.  

 

(2) A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett terület változása: az 

1 melléklet 1. pontja szerint. 

 

(3) Biológiai aktivitásérték (BAé) egyenleg biztosítása: A módosítás során nem történik új 

beépítésre szánt terület kijelölése. A biológiai aktivitásérték egyenleg számítása ezért a vonatkozó 

jogszabály alapján nem szükséges.  

 

(4) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvénnyel való összhang igazolása: az 1. melléklet 2. pontja szerint.  

 

(5) Ez a határozat és a hozzá tartozó településszerkezeti tervmódosítás 2022. év június 17.  napján 

lép hatályba. 

 

(6) Polgár város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                    jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



1. melléklet a 64/2022. (VI. 16.) határozathoz 

1 .  m el l ék l e t   

 

1. A településszerkezeti terv módosítása az alábbi változásokat tartalmazza:  

Hatályos szerkezeti tervlap  Szerkezeti terv módosítása 

  

 

A településszerkezeti terv leírása az e határozat hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a következőkkel egészül 

ki: 

 

sorszám 
Helyrajzi 

szám 

Terület 

ha 

TSZT/SZT Területfelhasználás/övezet módosítás 

hatályos                  tervezett 

1 
0301/18 

hrsz.  
51,144 ha Má Kb-En 

 

 

2. A HBMTrT-vel való összhang igazolása: 
 

Az MaTrT, a HBMTrT térségi övezetei és a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 

kiegészítő övezetei és Polgár, valamint a tervezési terület érintettsége, mely a 

mezőgazdasági térségen belül található, a települési térség nem növekszik a 

módosítás során. 

 

  



3. A HBMTrT Szerkezeti Terv kivonata: 
 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2020. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelete, 2. melléklet 

A tervezési terület a mezőgazdasági térségben található 

 

 

A tervezési terület Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervében a mezőgazdasági 

térségen belül található.  

 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Polgár közigazgatási területén belül a 

tervezési területet az MaTrT és a HBMTrT alapján hat térségi övezet érinti: 

- országos ökológiai hálózat, pufferterület övezete 

- ásványi nyersanyagvagyon terület övezete  

- rendszeresen belvízjárta terület övezete  

- városkörnyéki településegyüttes övezete  

- gyógytényezőkkel rendelkező települések övezete  

- klímaváltozással fokozottan érintett területek övezete  

 

4. A biológiai aktivitásérték egyenleg változása, zöldterületek 

 

A településszerkezeti és szabályozási terv módosítása során nem csökkenhet a település 

biológiai aktivitás értéke. A területen nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése.  

 

 



2. melléklet a 64/2022. (VI. 16.) határozathoz 

 

2 .  m el l ék l e t   

TSZT-M1 jelű tervlap:  

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: 2022. június  - értelemszerűen 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

74/2022. (VII. 28.)  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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

75/2022. (VII. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

Polgár város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság, Polgár város 2021. évi tűzvédelmi helyzetére, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekre vonatkozó 

beszámolóját elfogadja.   

     

Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

76/2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Borók Levente 

háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Borók Levente kérelmét 

támogatja, és 2022. augusztus 1. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az 

alábbiak szerint: 

 

Hétfő      13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Kedd          8.30-10.30 

      11.45-13.45 Folyás 

-prevenciós rendelés  10.30-11.30 

 

Szerda     13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Csütörtök        8.30 – 11.30 

     11.45-12.45 Folyás 

 -prevenciós rendelés  12.45-13.45 

 

Péntek         8.30-12.00 (páros hét) 

Péntek     12.00-16.00 (páratlan hét) 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

77/2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Molnár Tibor 

háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Molnár Tibor kérelmét 

támogatja, és 2022. augusztus 1. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az 

alábbiak szerint: 

 

Hétfő      13.00-16.00 

 

Kedd          8.00-11.30 

 

Szerda     13.00-16.00 

 

Csütörtök        8.00-11.30 

 

Péntek         8.00-12.00 (páros hét) 

Péntek     12.00-16.00 (páratlan hét) 

 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

78/2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Nagy Zsuzsa 

háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nagy Zsuzsa kérelmét 

támogatja, és 2022. augusztus 1. napjával hozzájárul a rendelési idő módosításához az 

alábbiak szerint: 

 

Hétfő        8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Kedd        13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Szerda       8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Csütörtök        13.00-16.00 

 -prevenciós rendelés    16.00-17.00 

 

Péntek       12.00-16.00 (páros hét) 

Péntek       8.00-12.00 (páratlan hét) 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

79/2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a háziorvosok 

rendelési idő módosításának jóváhagyására” elnevezésű előterjesztést és dr. Székely Csaba 

Szilárd háziorvos kérelmét, mely kapcsán az alábbi döntést hozta: 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Székely Csaba Szilárd 

kérelmét támogatja, és 2022. augusztus 1. napjával hozzájárul a rendelési idő 

módosításához az alábbiak szerint: 

 

Hétfő        8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Kedd        13.00-16.00 

-prevenciós rendelés  16.00-17.00 

 

Szerda       8.00-11.30 

-prevenciós rendelés  11.30-12.30 

 

Csütörtök        13.00-16.00 

 -prevenciós rendelés    16.00-17.00 

 

Péntek       12.00-16.00 (páros hét) 

Péntek       8.00-12.00 (páratlan hét) 

 

2./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a feladatellátási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg. 

 

Határidő. 2022. július 31. 

Felelős: polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

80/2022. (VII. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 41/2015. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet módosítására” vonatkozó előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület támogatja az értékesített ingatlanok 

kivezetését a nyilvántartásokból és a vagyonrendelet 

mellékletéből, mely szerint a 077/33, a 077/53, az 1768/2 

és az 1851 hrsz.-ú ingatlanok kikerülnek a vagyonelemek 

közül. 

 

2./ A Képviselő-testület támogatja a fellelt polgári 61 hrsz.-ú 

ingatlan nyilvántartásba vételét a vagyonelemek közé. 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

Határidő: 2022. augusztus 31. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

81/2022. (VII.28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a népkonyhai szolgáltatás létrehozására vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Az önkormányzat hozzájárulását adja, hogy a szociális 

igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. III. törvény 62. §-a 

alapján a Civis Szociális Étkezési Központ (4029 Debrecen, 

Karácsony György u. 1. fszt.) Polgár településen népkonyhai 

szolgáltatást nyújtson.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

hozzájáruló nyilatkozat aláírására és az ellátási szerződés 

megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-13/2022.  

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

82/2022. (VII. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat önkormányzati 

tulajdonú ingatlanok elidegenítésre történő kijelölésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a  

a) Polgár, Csokonai u. 32. szám alatti, 2442 hrsz-ú, 1230 m2 területű lakóház, udvar, 

gazdasági épület, ebből lakóképület 55 m2 alapterületű, 

b) Polgár, Kiss E. utca 9/A. II/1. szám alatti, 1172/A/11 hrsz-ú, 52 m2 alapterületű 

társasházi lakás, 

c) Polgár, Kiss E. utca 9/A. II/2. szám alatti, 1172/A/12 hrsz-ú, 51 m2 alapterületű 

társasházi lakás, 

d) Polgár, Rákóczi utca 61. szám alatti, 61 hrsz-ú 1449 m2 területű lakóház, udvar, 

gazdasági épület, ebből lakóépület 75 m2 alapterületű 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesítésre kijelöli. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. a – c. pontokban hozott 

döntésről a bérlőket tájékoztassa. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az eladásra kerülő, 1. pontban 

megjelölt ingatlanok értékbecslését ingatlanforgalmi szakértővel végeztesse el.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-14/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

83/2022. (VII. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi 

napirendet zárt ülésen tárgyalja: 

 

1. Javaslat Polgár közműves ivóvíz- és szennyvízcsatorna-

hálózat üzemeltetésének feladatba adására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-14/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

84/2022. (VII. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Polgár 

közműves ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésének 

feladatba adására” vonatkozó előterjesztést és figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjára az alábbi döntést hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzata a közműves ivóvíz- és 

szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésének feladatellátására a 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt., az Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. és a  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közül 

a legelőnyösebb ajánlatot adóval bérleti-üzemeltetési szerződést 

kíván kötni. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

legelőnyösebb ajánlatot adó közműszolgáltató 1 db részvényének 

a megvásárlására. 

 

3./ Polgár Város Önkormányzata az 1 db részvény vásárlásához 

szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetés általános tartalék 

terhére biztosítja.  

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások 

további folytatására és a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2022. augusztus 31. 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-14/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. július 28-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

85/2022. (VII. 28.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Polgár 

közműves ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésének 

feladatba adására” vonatkozó előterjesztést és az őt terhelő víziközmű-

szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségére 

figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjára az alábbi döntést 

hozta: 

 

1./ A képviselő-testület hozzájárul és felhatalmazást ad ahhoz, hogy 

Polgár Város Önkormányzata képviseletében a polgármester előzetes 

egyeztetést folytasson a Nemzeti Vízművek Zrt. és a Magyar 

Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal arra vonatkozóan, hogy 

fennáll-e az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon és ahhoz 

tartozó feladatellátási kötelezettség Magyar Állam javára történő 

átruházásának lehetősége, illetve az milyen feltételekkel valósulhat 

meg. 

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Tóth József polgármester 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetések 

eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.   

 

Határidő: 2022. október 31.   

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-15/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 1-jén megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

86/2022. (IX.1.)  határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek - 0279/1. hrsz-ú 

ingatlant érintő kiemelt fejlesztési terület -módosítása kapcsán a 

partnerségi egyeztetés lezárására és az egyeztetési dokumentáció 

elfogadására ” tárgyú előterjesztést és az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ában, a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, továbbá 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a polgári 0279/1 hrsz-ú 

területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatban észrevétel nem érkezett, a lefolytatott egyeztetést 

lezárja, az egyeztetési dokumentációt elfogadja. 

 

2./ Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a végső szakmai 

véleményezési szakasz tárgyalásos egyeztetésének lefolytatását 

kezdeményezi az állami főépítész hatáskörében eljáró Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatalnál. 

 

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

tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Határidő: 2022. szeptember 15. - végső szakmai véleményezési eljárás 

kezdeményezése 

Felelős: Tóth József polgármester  

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-15/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 1-jén megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

  

87/2022. (XI. 1.)  határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Polgár város településrendezési eszközeinek - 0279/1. hrsz-ú 

ingatlant érintő kiemelt fejlesztési terület - módosítása kapcsán 

környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére” tárgyú előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgár külterületi 

0279/1. hrsz-ú kiemelt fejlesztési területrészre vonatkozó 

településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosítás a környezeti vizsgálat 

szükségességének eseti eldöntésre kötelezett körbe tartozik.  

   

2./ A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a helyi építési 

szabályzat és szabályozási tervmódosítás esetén – figyelembe 

véve azt, hogy a település településfejlesztési tervének 

kidolgozása során 2016 évben készült Örökségvédelmi 

Hatástanulmány – a várható környezeti hatás jelentőségére 

figyelemmel nem tartja indokoltnak a környezeti vizsgálat 

elvégzését az érintett területre, továbbá a tervezett 

módosításokkal egyetért.  

  

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

szerveket tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről. 

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: Értelemszerűen  

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 1-jén megtartott soron kívüli képviselő-testület zárt ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

 

88/2022. (IX. 1.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján az alábbi 

napirendet zárt ülésen tárgyalja: 

 

1./ Javaslat a víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek teljesítésére, víziközmű 

szolgáltatási szerződés előkészítésére  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



 

Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 1-jén megtartott soron kívüli képviselő-testület zárt ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

89/2022. (IX. 1.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

víziközmű vagyon és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek 

teljesítésére, víziközmű szolgáltatási szerződés előkészítésére” vonatkozó 

előterjesztést és figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontjára és a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15-22. §-ában foglaltakra az alábbi 

döntést hozza:  

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közműves víz és 

szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatásokra a legelőnyösebb ajánlatot 

adó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel köt bérleti-üzemeltetési 

szerződést.  

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közműves 

víz és szennyvízelvezetési és tisztítási szolgáltatásokra vonatkozó bérleti-

üzemeltetési szerződést 15 év időtartamra kívánja megkötni.  

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt-vel a bérleti-üzemeltetési szerződések megkötéséhez 

szükséges tárgyalások lefolytatására és a szerződés előkészítésére. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részvényvásárlást 

követően az előkészített bérleti-üzemeltetési szerződés képviselő-testület elé 

terjesztéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő:   - MKEH értesítése azonnal 

- 2022. szeptember 15. - részvény vásárlásra 

- 2022. szeptember 29. - szerződés előkészítésére  

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 8-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

 

90/2022. (IX. 8.)  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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 8-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

91/2022. (IX. 8.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzat 2022. év I. félévi költségvetése végrehajtásáról szóló 

beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2022. év I. félévi 

beszámolóját - 1.961.807.713 Ft bevételi főösszeggel és 

1.448.940.444 Ft kiadási főösszeggel -  elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és az intézmények 

vezetőit, - a működőképesség fenntartása érdekében – a 2022. évi 

költségvetés módosítására vonatkozóan, válság kezelését célzó 

intézkedési tervet készítsen.   

 

    Felelős:   Tóth József polgármester 

              intézményvezetők 

    Határidő: 2022. szeptember 29. 
 

 

  

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 8-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

92/2022. (IX. 8.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról” 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  Polgár Város Önkormányzata csatlakozik a Kulturális és Innovációs Minisztérium Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület az 

ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás érdekében az Általános Szerződési Feltételeket 

elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról” című dokumentum aláírására. 

  

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 

  

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

a pályázatot az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően írja ki.  

 

Határidő: 2022. október 3. 

Felelős: polgármester 

   

3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához 

történő csatlakozáshoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2023. évi költségvetésbe építse be. 

 

Határidő: 2023. február 15. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 8-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

93/2022. (IX. 8.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ 

és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

2./ A képviselő-testület felhívja az igazgatót, hogy 

gondoskodjon Szervezeti és Működési Szabályzat 

alkalmazottakkal történő megismertetéséről. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Ferenczé Fajta Mária igazgató 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 8-án megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

94/2022. (IX.8.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

4. A Képviselő-testület a Polgár, Rákóczi utca 61. szám alatti, 61 hrsz-

ú önkormányzati tulajdonú ingatlant bruttó 3.000.000,- Ft, azaz 

hárommillió forint induló vételáron kívánja értékesíteni. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az eladásra 

meghirdetett ingatlant nyilvánosan meghirdetett pályázattal tegye 

közzé Lakásrendelet előírásai alapján, a határozat melléklete szerint. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a legmagasabb 

vételáron ajánlatot tevő pályázóval az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Pályázati felhívás közzétételének határideje: 2022. szeptember 9.  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

 

 

 



        94/2022. (IX.8.) határozat melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 

 

1. A pályázati felhívást kiíró szerv neve, székhelye: Polgár Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám) 

 

2. A pályázati felhívás célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 

 

3. A pályázat jellege: szabad és nyílt felhívás 

 

4. A pályázat tárgya: Polgár, Rákóczi utca 61. szám alatti, 61 hrsz-ú 1449 m2 területű lakóház, 

udvar, gazdasági épület értékesítése 

 

5. A pályázat tárgyát képező ingatlanok minimum eladási ára: bruttó 3.000.000,- Ft 

 

6. A pályázat benyújtásának helye:   Polgári Polgármesteri Hivatal  

Titkárság (11. számú iroda) 

4090 Polgár Barankovics tér 5.  

 

7. A pályázat benyújtásának határideje:  2022. október 25. 16:00 óra 

Borítékbontás időpontja:    2022. október 26. 11:00 óra 

 

8. A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton az ajánlatot 2 példányban, 

aláírva, sérülésmentes zárt borítékban „Pályázati ajánlattétel Polgár, Rákóczi u. 61. szám alatti 

ingatlan megvásárlására” megjelöléssel lehet benyújtani az ajánlattevő neve és címe 

megjelölésével. Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését 2022. október 20-án 10:00 – 12:00 

óráig biztosítja.  

 

9. Bírálati szempont: A legmagasabb vételár  

 

10. A döntés közlése: 2022. november 4. 12:00 óra 

 

11.  Az adás-vételi szerződéskötés időpontja: a döntést követő 30 napon belül, a legmagasabb 

vételárat ajánló pályázóval. 

 

12. A vételár megfizetése: a döntést követő 30 napon belül, egyösszegben átutalással. 

 

13. Pályázati biztosíték: a minimum eladási ár 5 %-a, mely a vételárba, mint foglaló, beszámításra 

kerül 

 

14. Pályázati részvétel feltétele: a pályázati biztosíték befizetése a Polgári Banknál vezetett 

61200216-11052733 számú bankszámlára 

 

15. Több azonos ajánlat esetén zártkörű versenytárgyalás megtartására kerülhet sor. 

16. A pályázati felhívás kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat pályázati határidőn belüli 

visszavonására és eredménytelenné nyilvánítására. 

 

17. További információk: 52/573-542 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 

(4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 17. számú irodájában 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 8-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

95/2022. (IX.8.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi 

napirendet zárt ülésen tárgyalja: 

 

1./ Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre 

és díjakra 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-16/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 8-án megtartott képviselő-testület zárt ülésén felvett jegyzőkönyvből. 
 

 

96/2022. (IX. 8.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által 

adományozható kitüntetésekre és díjakra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról 

szóló önkormányzati rendelete alapján  

Kártik Antalné részére adományozza az „Önzetlen polgár” díjat, 

Polgáriak Polgár Város Közéletéért és  

Fejlődéséért Egyesület részére adományozza a „Lokálpatrióta összefogás” díjat, 

 

Lipcseyné Bartók Marianna Veronika részére adományozza a „Polgár Város 

Közszolgálatáért” díjat, 

 

Mecsei Dezsőné részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat, 

 

Mecseiné Gulyás Erika részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat, 

 

Molnár Marianna részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” díjat, 

 

Taskó Mária Zsuzsanna részére adományozza a „Polgár Város Közszolgálatáért” 

díjat. 
 

2. Felhívja a polgármestert, hogy a díjakkal járó díszoklevelet és emlékplakettet a 2022. 

szeptember 30-án megrendezésre kerülő Önkormányzatok Napja ünnepségen adja át.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Kmft. 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-17/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 29-én megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 

 

97/2022. (IX. 29.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a 2022. évi 

költségvetést módosító I. Intézkedési terv elfogadására” vonatkozó előterjesztést az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó feladatok teljesítésének kapcsán 

felmerülő energia költség többlet igényének a finanszírozására az alábbi 

átcsoportosításokat hajtja végre: 

-   a Pénzügyi és gazdasági bizottság döntési hatáskörében lévő 10 millió forint 

Intézményi karbantartási keret fel nem használt részét (1.430.000.-Ft) a 

Városgondnokságtól átcsoportosítja a közvilágitás többletkiadásainak fedezetére. 

- a céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére keretet csökkenti a közvilágítás 

többletkiadásának (1.170.000.- Ft) részbeni fedezetére. 

- a céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra keret teljes maradvány összegét 

(3.408.560 Ft) átirányítja a Szociális Szolgáltató Központ pályázaton elnyert gépjármű 

beszerzés saját forrás többletigénye részbeni fedezeteként. 

 

2. A céltartalék az intézmények finanszírozására keret az önkormányzati foglalkozatottak 

bérjellegű – a megélhetési inflációt kompenzáló – juttatása (6.173.059 Ft) érdekében az 

alábbiak szerint változik intézmény finanszírozásként: 

     - Szociális Szolgáltató Központ 1.690.599 Ft,  

     - Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 550.565 Ft, 

     - Polgári Polgármesteri Hivatal 2.030.105 Ft, 

     - Polgár Város Önkormányzata 1.901.790 Ft. 

 

3. Az általános tartalék terhére a megélhetést segítő források növelése érdekében:  

- a szociális juttatások települési támogatások keretére 5.000.000 Ft-ot átcsoportosít. 

 

4. A céltartalék az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira 

keret terhére az önkormányzat eredeti költségvetésben nem szereplő közfeladatok 

ellátása során felmerülő többlet kiadások finanszírozására fordítja:  

-  a KEHOP pályázat és a HBVSZ számla kapcsán felmerülő NAV késedelmi kamat 

miatti (1.476.681 Ft összeggel) többletkiadás fedezetére,  

- a Szociális Szolgáltató Központ részére pályázaton elnyert gépjármű beszerzésének 

saját forrás kiegészítéseként (91.440 Ft összeggel) felmerülő többletkiadás fedezetére. 

 

 

 

 



5. A céltartalék a pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására keret: 

- a HBVSZ felé kiállított bérleti díj számlához kapcsolódó ÁFA összeg (19.226.224 Ft) 

finanszírozása miatt csökken, 

- a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00020 számú projekt elszámolása miatt a kiutalt előleg és a 

korábban visszautalt összeg közötti különbözet (5.134.100 Ft) finanszírozása miatt 

csökken, 

- a TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00020 számú projekt tervezői munkadíj (3.937.000 Ft) 

finanszírozása miatt csökken. 

 

6. A Képviselő-testület az intézmények módosított költségvetéseit, az intézményvezetők 

energiaválság kapcsán saját hatáskörben meghozott intézkedéseit tudomásul veszi. 

 

7.  A Képviselő-testület a költségvetési rendelet általános és céltartalékai táblázatát (5. sz. 

melléklet) a fenti 1-5 pontokban foglalt módosításokkal elfogadja, amelyek a 

költségvetési rendelet októberi módosításakor kerülnek átvezetésre. 

 

 Felelős:   Tóth József polgármester 

       intézményvezetők 

 Határidő: értelemszerűen azonnal (október 01.) 

                            illetve, 2022. október 27. 
 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-17/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 29-én megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

98/2022. (IX.29.)  határozat 

  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város 

településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán az egyeztetési dokumentáció 

módosítására” vonatkozó előterjesztést és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) e) bekezdése alapján a településrendezési eszközök 

módosítása kapcsán az alábbiak szerint dönt:  

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár településrendezési 

eszközeinek módosítása, a Polgári Ipari Park bővítése kapcsán a 0279/1 hrsz-ú területet 

érintően beépítésre szánt terület növelésével jár, így a beépítésre nem szánt mezőgazdasági 

területből beépítésre szánt, egyéb ipari terület besorolású terület alakul ki.  

 

2. A Polgári Ipari Park melletti 0279/1 hrsz-ú terület településrendezési eszközeinek 

módosítása ügyében a tervezett célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs 

megfelelő terület. 

 

3. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva úgy 

dönt, hogy a polgári 0279/1 hrsz-ú területre vonatkozó településrendezési eszközök 

módosításával kapcsolatban a kiegészített és módosított egyeztetési dokumentációt 

elfogadja. 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalásos eljáráshoz pótolja 

hiányosságokat és tájékoztassa az Állami Főépítészt a Képviselő-testület döntéséről. 
 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: 2022. szeptember 30. – a Kt. döntés és a módosított egyeztetési dokumentáció 

megküldése a tárgyalásos eljárás folytatásához. 
 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-17/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 29-én megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

 
99/2022. (IX.29.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat és 

intézményei egyetemlegesből kizárt fogyasztási helyeinek 2023. évi villamos energia beszerzésének 

bonyolítására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatban 

foglaltakkal összhangban úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei számára villamos 

energia beszerzéshez csatlakozik a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 

Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-

2-41) által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lebonyolítandó, 

csoportos villamos energia közbeszerzéshez a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig tartó 

szerződéses időszakra vonatkozóan. 

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat a tagság 

fenntartásáról” megnevezésű dokumentumot aláírja. 

 

3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza meg, 750.000 Ft + Áfa díjazással. A megbízási díj 

egy összegben, az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően kerül 

kiszámlázásra. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, a határozat mellékletét képező 

„Szerződés” és „Meghatalmazás” aláírására.  

 

4./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

csoportos beszerzés nyertesével az energia kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

5./ Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 

költségvetésben történő betervezéséről. 

 

Határidő:  2022. szeptember 29.  - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására 

2022. december 31.  - az energia kereskedelmi szerződés aláírására 

2022. december 31.  - a megbízási díj költségvetésbe való tervezése 

2023. január 31. - a 2023. évi költségvetésben a villamos energia költség 

tervezésre  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



99/2022. (IX. 29.) határozat melléklete 

SZERZŐDÉS 

Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2022/ 

 
amely létrejött egyrészről  

a Polgár Város Önkormányzata (székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5, adószám: 15728599-2-09, 

képviseli: Tóth József Polgármester.) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó, 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 

01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Csizmár Emese cégvezető) mint Megbízott, a 

továbbiakban: Megbízott, 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú 

villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki előkészítéssel, 

továbbá a Megbízó ezirányú igénye esetén a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása 

a bírálóbizottságban és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban 

szereplő tartalom szerint. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a villamos energia 

szabadpiac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott 

ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés 

lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről.  

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 

Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely 

elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megbízó által 

rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 

Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz 

az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, 

szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás 

Megbízott Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza 

a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az 

alkalmazandó eljárásrendre. 

5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 

A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 

figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik 

az eljárási határidők teljesítéséről. 

6. Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a szerződés tervezet elkészítése 

A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a közbeszerzési 

eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító hirdetményt, ajánlati 

dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást 



megindító hirdetményt, gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok feltöltéséről, a bontási 

jegyzőkönyv megküldéséről, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges 

hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-kérésre, számítási hiba javításra, árindokolás-kérésre, az 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül kapcsolatot tart a gazdasági szereplőkkel, 

ajánlattevőkkel, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor 

feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális 

9. Megbízott részt vesz a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. A Megbízó köteles az eljárás megindítása 

előtt írásban jelezni arra vonatkozó igényét, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet a 

Megbízott biztosítsa a bírálóbizottságban. Megbízó köteles jogi- és pénzügyi szakértelemmel 

rendelkező tagot delegálni a bírálóbizottságba. 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 

Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés 

alkalmazását, valamint gondoskodik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII.19.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. Amennyiben Megbízó az 

elektronikus árlejtés személyes prezentációjára tart igényt, ezirányú igényét köteles a Megbízott 

felé az árlejtést megelőzően legalább 5 munkanappal jelezni. 

11. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 

Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek 

keretében a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a 

szükséges dokumentumokat, továbbá Megbízó megkeresésére megvizsgálja és véleményezi a 

megkötendő energiakereskedelmi szerződést. 

12. Vezetőségi riport, eredményértékelés 

Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai 

elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi 

információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az 

elért megtakarítás mértékét. 

13. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról az 

EKR útján. Megbízott az eljárás során nála keletkezett valamennyi eredeti dokumentumot 

(összeférhetetlenségi nyilatkozatok, bírálóbizottsági jegyzőkönyvek) az eljárás lezárását követően 

átadja a Megbízónak. 

14. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 

érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban 

résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az 

eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint 

jár el. 

 

III. Felek jogai és kötelezettségei 

 

Megbízó 

 

1. Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott által 

igényelt fogyasztási adatokat és információkat a Megbízott által jelzett határidőre rendelkezésre 

bocsátja, és a közbeszerzési eljárás Megbízott által jelzett jogszabályi határidőit betartja. 

Amennyiben Megbízó határidőre nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, nem bocsátja 

rendelkezésre a Megbízott munkavégzéséhez szükséges dokumentumokat, vagy nem hozza meg a 

közbeszerzési törvény és az ágazati jogszabály szerinti határidőben a szükséges döntéseket, 

Megbízott írásban felszólítja a teljesítésre 8 napos határidővel. Ennek eredménytelen eltelte esetén, 

Megbízott – a teljesítés lehetetlenülésére hivatkozva - jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú 

felmondására és a nettó megbízási díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér 

érvényesítésére. 



2. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak 

megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani. Megbízó kijelenti, 

hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést 

köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől. 

3. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt 

villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, 

hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik villamos 

energia kereskedő irányába sem tartozik. 

4. Megbízó köteles a jelen szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a Megbízott 

rendelkezésére bocsátani a Megbízó hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint annak esetleges 

változásairól a Megbízottat 5 munkanapon belül tájékoztatni. 

5. Megbízó köteles a közbeszerzési bírálóbizottságba jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező 

tagot delegálni és a bírálóbizottság üléseinek összehívásáról gondoskodni. Megbízó a 

bírálóbizottság ülésének időpontjáról köteles a Megbízottat legalább 3 munkanappal korábban 

tájékoztatni. 

6. Amennyiben Megbízó ragaszkodik az eljárásban a saját közbeszerzési formanyomtatványainak 

alkalmazásához, úgy köteles azokat az eljárás megindítását megelőzően legalább 5 munkanappal a 

Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

7. Megbízó köteles a megkötött energiakereskedelmi szerződést annak mindkét fél általi aláírását 

követő 1 munkanapon belül a Megbízott részére megküldeni a szerződés EKR-be történő feltöltése 

és az eredménytájékoztató jogszabályi határidőn belüli feladása érdekében. 

8. Megbízó köteles a Kbt. és végrehajtási rendeletei alapján az ajánlatkérőt terhelő belső 

adminisztrációt elvégezni, így a bírálóbizottság tagjait az eljárás megindítását megelőzően 

kijelölni, összeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételéről gondoskodni. Ezek elmulasztásából 

eredő kárért, bírságért kizárólag a Megbízó felelős.  

9. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján lefolytatott 

közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott teljesítését és 

jogosultságát a megbízási díjra. 

 

Megbízott 

 

10. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 

szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal 

semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó 

és Kereskedők egymás között rendezik. 

11. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban Megbízó 

rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

12. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 

rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez szükséges helyszínt – saját 

költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés 

mindkét fél által történő aláírásakor hatályos jogszabályok szerinti, Megbízottal munkaviszonyban 

vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, regisztrációval rendelkező felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó működik közre. 

13. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe. 

14. Megbízott a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási szerződés 

kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a jelen szerződés 

mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére. 

15. Az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) rendszerhasználati díj és a kötelező 

hirdetményellenőrzés díja a Megbízót terheli. 

16. Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen 

szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed. 

17. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, 

helytelenségéért. 

18. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret. 



19. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés módosítását, 

az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 

nyilatkozat.  

20. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése 

szerint átlátható szervezetnek minősül. Megbízott köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő 

bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni a Megbízó felé. 

 

 

IV. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződést határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára kötik. 

A szerződés a mindkét fél általi aláírás napjától hatályos. Megbízott a szerződésben foglalt 

köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan elvégzésével (eredménytájékoztató 

feladása) teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően történik. 

 

V. Megbízási díj 

 

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A megbízási 

díjat Felek közös megegyezéssel 750.000 Ft + Áfa, azaz hétszázötvenzezer forint  + Áfa 

mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke 

a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 

2. A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott a riport megküldését követően 15 napon belül 

állítja ki. Megbízott a számla első, hiteles példányát távszámlaként állítja ki, amely megküldésre 

kerül a Megbízó által megadott alábbi email címre: kissne@polgar.hu 

3. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 15 napon belül a Megbízott – számlán szereplő számú 

– bankszámlájára. 

4. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor 

hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. 

5. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által történő 

visszavonása, továbbá Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén 

Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez 

esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult azonnali hatállyal egy összegben 

kiállítani. 

6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását (eredménytájékoztató feladása) követően a Megbízó által 

igényelt, vagy a II. pontban fel nem sorolt feladatok (pl. a megkötött energiakereskedelmi szerződés 

esetleges módosítása és az arról való tájékoztató hirdetmény feladása;  

 

VI. Titoktartás 

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által 

egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is 

kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése 

során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, 

hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés 

nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 

Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői 

jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján 

lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és 

szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát 

képező közbeszerzési eljárásban Megbízott által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb 

közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni. 

Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét 

referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. 



 

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, 

elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően 

a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét 

kötik ki. 

 

 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – 

elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott 

képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Polgár, 2022. szeptember  30 Budapest, 2022.  

 

 

 

 

 

 

Tóth József  

polgármester 

Polgár Város Önkormányzata 

Csizmár Emese   

cégvezető 

Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

 

  



MEGHATALMAZÁS 

 

Alulírott, Tóth József polgármester, a Polgár Város Önkormányzata (székhely: 4090 Polgár, 

Barankovics tér 5, adószám: 15728599-2-09) nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Kft-t 

(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 

14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében 

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási adatok (T-

görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek profilbesorolásának lekérdezésében 

a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél eljárjon. 

- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási határidejének 

lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes Szolgáltatónál eljárjon. 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket 

vállalni. 

 

Polgár, 2022. november 30. 

 

 

Tóth József 

Polgár Város Önkormányzata 

polgármester 

 

 

 

A fenti meghatalmazást elfogadom.  

 

…………………………………….   

 Csizmár Emese 

 cégvezető 

 Sourcing Hungary Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-17/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 29-én megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett jegyzőkönyvből. 

 

100/2022. (IX.29.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az önkormányzat és 

intézményei egyetemlegesből kizárt fogyasztási-helyeinek 2023. évi földgáz energia beszerzésének 

bonyolítására ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzatban 

foglaltakkal összhangban úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei számára földgáz 

energia beszerzéshez csatlakozik a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 

Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-

2-41) által szervezett, a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lebonyolítandó, 

csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2023. január 1-től 2023. október 1-ig tartó 

szerződéses időszakra vonatkozóan. 

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat a tagság 

fenntartásáról” megnevezésű dokumentumot aláírja. 

 

3./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lefolytatásával a 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza meg, 750.000 Ft + Áfa díjazással. A megbízási díj 

egy összegben, az eredményes közbeszerzési eljárás bonyolítását követően kerül kiszámlázásra. 

Felhatalmazza továbbá a polgármestert, a határozat mellékletét képező „Szerződés” és 

„Meghatalmazás” aláírására.  

 

4./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

csoportos beszerzés nyertesével az energia kereskedelmi szerződést aláírja. 

 

5./ Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 

költségvetésben történő betervezéséről. 

 

Határidő:  2022. szeptember 29.  - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására 

2022. december 31.  - az energia kereskedelmi szerződés aláírására 

2022. december 31. - a megbízási díj költségvetésbe való tervezése 

2023. január 31. - a 2023. évi költségvetésben való földgáz energia költség 

tervezésére  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 
Kmft. 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



100/2022. (IX. 29.) határozat melléklete 

SZERZŐDÉS 

Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerződésszám: 2022/ 

 
amely létrejött egyrészről  

a Polgár Város Önkormányzata (székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5, adószám: 15728599-2-09, 

képviseli: Tóth József polgármester) mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó, 

 

másrészről 

a Sourcing Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 

01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Csizmár Emese cégvezető) mint Megbízott, a 

továbbiakban: Megbízott, 

 

együtt Felek között, alábbiak szerint: 

 

I. A szerződés tárgya 

 

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 

teljeskörű lefolytatása közbeszerzési tanácsadóként, műszaki előkészítéssel, továbbá a Megbízó 

ezirányú igénye esetén a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a bírálóbizottságban 

és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. 

 

II. A tevékenység részletes leírása 

 

15. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás 

Megbízott a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megbízó részére a földgáz energia 

szabadpiac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott 

ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabadpiaci tenderszervezés 

lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről.  

16. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 

Megbízott a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely 

elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megbízó által 

teljeskörűen rendelkezésére bocsátott fogyasztási adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás 

műszaki dokumentációját. 

17. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 

Megbízott a Megbízó által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz 

az eljárás feltételeire: eljárás típus, árformula, alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának 

szempontja, szerződéses feltételek. 

18. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás 

Megbízott a Megbízó jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján 

meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás 

típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 

19. Az eljárás ütemtervének kialakítása 

A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok 

figyelembevételével Megbízott meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik 

a rá vonatkozó eljárási határidők teljesítéséről. 

20. Az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet elkészítése 

A Megbízó által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Megbízott elkészíti a közbeszerzési 

eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító felhívást, közbeszerzési 

dokumentumokat, szerződéstervezetet. 

21. A közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást 



megindító hirdetményt, gondoskodik a közbeszerzési dokumentumok feltöltéséről, a bontási 

jegyzőkönyv megküldéséről, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges 

hiánypótlási felhívásra, felvilágosítás-kérésre, számítási hiba javításra, árindokolás-kérésre, az 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül kapcsolatot tart a gazdasági szereplőkkel, 

ajánlattevőkkel, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor 

feladja az eredménytájékoztatót. 

22. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális 

Megbízott részt vesz a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 

szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. A Megbízó köteles az eljárás megindítása 

előtt írásban jelezni arra vonatkozó igényét, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet a 

Megbízott biztosítsa a bírálóbizottságban. Megbízó köteles jogi- és pénzügyi szakértelemmel 

rendelkező tagot delegálni a bírálóbizottságba. 

23. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 

Megbízott Megbízó igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés 

alkalmazását, valamint gondoskodik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 

424/2017. (XII.19.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról. Amennyiben Megbízó az 

elektronikus árlejtés személyes prezentációjára tart igényt, ezirányú igényét köteles a Megbízott 

felé az árlejtést megelőzően legalább 5 munkanappal jelezni. 

24. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 

Megbízott támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek 

keretében a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a 

szükséges dokumentumokat, továbbá Megbízó megkeresésére megvizsgálja és véleményezi a 

megkötendő energiakereskedelmi szerződést. 

25. Vezetőségi riport, eredményértékelés 

Az elektronikus árlejtést követően Megbízott vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai 

elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi 

információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az 

elért megtakarítás mértékét. 

26. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról az 

EKR útján. Megbízott az eljárás során nála keletkezett valamennyi eredeti dokumentumot 

(összeférhetetlenségi nyilatkozatok, bírálóbizottsági jegyzőkönyvek) az eljárás lezárását követően 

átadja a Megbízónak. 

27. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 

Megbízott gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek 

érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban 

résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az 

eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint 

jár el. 

 

III. Felek jogai és kötelezettségei 

 

Megbízó 

 

21. Megbízó vállalja, hogy Megbízott részére a tender lebonyolításához szükséges Megbízott által 

igényelt fogyasztási adatokat és információkat a Megbízott által jelzett határidőre rendelkezésre 

bocsátja, és a közbeszerzési eljárás Megbízott által jelzett jogszabályi határidőit betartja. 

Amennyiben Megbízó határidőre nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, nem bocsátja 

rendelkezésre a Megbízott munkavégzéséhez szükséges dokumentumokat, vagy nem hozza meg a 

közbeszerzési törvény és az ágazati jogszabály szerinti határidőben a szükséges döntéseket, 

Megbízott írásban felszólítja a teljesítésre 8 napos határidővel. Ennek eredménytelen eltelte esetén, 

Megbízott – a teljesítés lehetetlenülésére hivatkozva - jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú 

felmondására és a nettó megbízási díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér 

érvényesítésére. 



22. Megbízó szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak 

megfelelnek, és azokat jogosult volt a Megbízott rendelkezésére bocsájtani. Megbízó kijelenti, 

hogy eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás 

eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. 

alapján Megbízó elállhat a szerződés megkötésétől. 

23. Megbízó köteles a jelen szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a Megbízott 

rendelkezésére bocsátani a Megbízó hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint annak esetleges 

változásairól a Megbízottat 5 munkanapon belül tájékoztatni. 

24. Megbízó kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt 

földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, 

hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik földgáz 

energia kereskedő irányába sem tartozik. 

25. Megbízó köteles a közbeszerzési bírálóbizottságba jogi- és pénzügyi szakértelemmel rendelkező 

tagot delegálni és a bírálóbizottság üléseinek összehívásáról gondoskodni. Megbízó a 

bírálóbizottság ülésének időpontjáról köteles a Megbízottat legalább 3 munkanappal korábban 

tájékoztatni. 

26. Amennyiben Megbízó ragaszkodik az eljárásban a saját közbeszerzési formanyomtatványainak 

alkalmazásához, úgy köteles azokat az eljárás megindítását megelőzően legalább 5 munkanappal a 

Megbízott rendelkezésére bocsátani. 

27. Megbízó köteles a megkötött energiakereskedelmi szerződést annak mindkét fél általi aláírását 

követő 1 munkanapon belül a Megbízott részére megküldeni a szerződés EKR-be történő feltöltése 

és az eredménytájékoztató jogszabályi határidőn belüli feladása érdekében. 

28. Megbízó köteles a Kbt. és végrehajtási rendeletei alapján az ajánlatkérőt terhelő belső 

adminisztrációt elvégezni, így a bírálóbizottság tagjait az eljárás megindítását megelőzően 

kijelölni, összeférhetetlenségi nyilatkozatuk megtételéről gondoskodni. Ezek elmulasztásából 

eredő kárért, bírságért kizárólag a Megbízó felelős.  

29. Megbízó kijelenti, hogy amennyiben a Megbízott által a jelen szerződés alapján lefolytatott 

közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Megbízott teljesítését és 

jogosultságát a megbízási díjra. 

 

Megbízott 

 

30. Megbízott kizárólagosan a Megbízó és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal 

szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Megbízott hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal 

semminemű felelősséget a Megbízó és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megbízó 

és Kereskedők egymás között rendezik. 

31. Megbízott projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban Megbízó 

rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

32. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 

rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez szükséges helyszínt – saját 

költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés 

mindkét fél által történő aláírásakor hatályos jogszabályok szerinti, Megbízottal munkaviszonyban 

vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, regisztrációval rendelkező felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó működik közre a jogszabályban meghatározott esetekben. 

33. Megbízott a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe. 

34. Megbízott a közbeszerzési eljárás műszaki előkészítését a Megbízó által aláírt megbízási szerződés 

kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Megbízott a jelen szerződés 

mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megbízó rendelkezésére. 

35. A Közbeszerzési Hatóság általi kötelező hirdetményellenőrzés díja, valamint az EKR (Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszer) rendszerhasználati díj Megbízót terheli. 

36. Megbízott felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen 

szerződés V. pontjában meghatározott megbízási díj mértékéig terjed. Megbízott nem felel a 

Megbízót terhelő kötelezettségek elmulasztásáért, a Megbízó késedelmes adatszolgáltatásából 

eredő esetleges károkért, a Megbízó késedelmes vagy elmulasztott döntéshozatalaiért. 



37. Megbízott nem vállal felelősséget a Megbízó által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, 

helytelenségéért. 

38. Megbízott biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret. 

39. A Felek adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés módosítását, 

az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli 

nyilatkozat.  

40. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése 

szerint átlátható szervezetnek minősül. Megbízott köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő 

bármely változást haladéktalanul, írásban bejelenteni a Megbízó felé. 

 

IV. A szerződés hatálya és határidői 

 

Felek jelen szerződést határozott időtartamra, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időtartamára 

(eredménytájékoztató feladásáig) kötik. A szerződés annak mindkét fél általi aláírása napjától hatályos. 

Megbízott a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan 

elvégzésével teljesíti. A szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően történik. 

 

V. Megbízási díj 

 

7. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Megbízottat megbízási díj illeti meg. A megbízási 

díjat Felek közös megegyezéssel 750.000 Ft  + Áfa, azaz hétszázötvenezer forint  + Áfa mértékében 

határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori 

érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 

8. A megbízási díj összegéről szóló számlát Megbízott a riport megküldését követően 15 napon belül 

állítja ki. Megbízott a számla első, hiteles példányát távszámlaként állítja ki, amely megküldésre 

kerül a Megbízó által megadott alábbi email címre:  kissne@polgar.hu  

9. A számlát Megbízó átutalással egyenlíti ki 15 napon belül a Megbízott – számlán szereplő számú 

– bankszámlájára. 

10. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megbízó köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor 

hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. 

11. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megbízó által történő 

visszavonása, fedezethiány vagy a Megbízónak felróható okból bekövetkezett eredménytelen 

eljárás esetén Megbízott 500.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult a részteljesítések 

ellentételezéseként. Ez esetben a megbízási díjról szóló számlát Megbízott jogosult azonnali 

hatállyal egy összegben kiállítani. 

12. A közbeszerzési eljárás lefolytatását (eredménytájékoztató feladása) követően a Megbízó által 

igényelt, vagy a II. pontban fel nem sorolt feladatok (pl. a megkötött energiakereskedelmi szerződés 

esetleges módosítása és az arról való tájékoztató hirdetmény feladása;  

 

VI. Titoktartás 

 

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által 

egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is 

kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése 

során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, 

hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék. E rendelkezés 

nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 

Megbízott a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői 

jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megbízó nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján 

lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és 

szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megbízó nem jogosult a jelen szerződés tárgyát 



képező közbeszerzési eljárásban Megbízott által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb 

közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni. 

Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott az elvégzett tevékenységét 

referenciaként felhasználja és Megbízó logóját, illetve címerét a referenciái között feltüntesse. 

 

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, 

elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően 

a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét 

kötik ki. 

 

Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – 

elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott 

képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Polgár, 2022. november 30. Budapest, 2022.  

 

 

 

 

 

 

Tóth József  

polármester 

Polgár Város Önkormányzata 

Csizmár Emese 

cégvezető 

Sourcing Hungary Kft. 

Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

 

 

  



MEGHATALMAZÁS 

 

 

 

Alulírott, ………………………………., a Polgár Város Önkormányzata (székhely: 4090 Polgár, 

Barankovics tér 5, adószám: 15728599-2-09) nevében meghatalmazom a Sourcing Hungary Kft-t 

(székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 

14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek 

jogszabályokban rögzített módon elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál 

vagy egyetemes szolgáltatónál vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen eljárjon.  

 

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket 

vállalni.  

 

 

Polgár, 2022. november 30. 

 

 

Cégszerű aláírás 

 

A fenti meghatalmazást elfogadom.  

 

…………………………………….   

 Csizmár Emese 

 cégvezető 

 Sourcing Hungary Kft. 

 

 

 

 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-17/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 29-én megtartott képviselő-testület soron kívüli ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

101/2022. (IX. 29.) határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat 

a TRV Zrt.-vel kötendő víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződések 

megkötése tárgyában” vonatkozó előterjesztést és figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjára az alábbi döntést hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TRV Zrt.-

vel a megismert víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéseket 

aláírja. 

 

2./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a tulajdonában lévő víziközművekre 

vonatkozóan, a TRV Zrt. által készített vagyonértékelésben 

szereplő adatokat a saját nyilvántartásaiban 2023. január 1-i 

fordulónappal átvezeti. 

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő:     2022. október 15. - víziközmű bérleti-üzemeltetési        

szerződések aláírására  

 2023.  január 1.   -  vagyonértékelés átvezetése  

  

 

 
Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit.  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-17/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 29-én megtartott képviselő-testület soron kívüli zárt ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

102/2022. (IX.29.) határozat 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi 

napirendet zárt ülésen tárgyalja: 
 

    1./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre 

     Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-17/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. szeptember 29-én megtartott képviselő-testület soron kívüli zárt ülésén felvett 

jegyzőkönyvből. 
 

 

103/2022. (IX.29.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan 

értékesítésére” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

7. A Képviselő-testület a Polgár, Csokonai u. 32. szám alatti, 

2442 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 

önkormányzati tulajdonú ingatlant 4.500.000,- Ft ajánlott 

vételáron értékesíti Vámosi Józsefné Polgár, Csokonai u. 32. 

szám alatti lakos részére. 

 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-18/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

104/2022. (X. 27.)  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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

 
Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-18/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

105/2022. (X. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Tájékoztató a Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évben Polgáron végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységéről” elnevezésű előterjesztést 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

2. A Képviselő-testület a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységére 

vonatkozó tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 
Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-18/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

106/2022. (X. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Beszámoló a BÉRES-AQUA Kft által 

üzemeltetett Polgári Strandfürdő 2022. évi tevékenységéről” 

elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a BÉRES AQUA Kft. - mint a Polgári 

Strandfürdő üzemeltetőjének - 2022. évi szezon működéséről 

szóló beszámolóját és a következő strandszezon 

előkészítésére vonatkozó tájékoztatóját elfogadja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

 
 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-18/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

107/2022. (X. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évre  vonatkozó  

munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület  a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2022/2023-

as nevelési évre összeállított munkatervét az előterjesztés 

melléklete alapján megtárgyalta  és  véleményezési jogával élve,  

a munkatervben foglaltakat jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth József polgármester 

        Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 
Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-18/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

108/2022. (X. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári 

Vásárhelyi Pál Általános Iskolája 2021/2022. tanévi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete    a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola   2021/2022-es 

tanév munkájáról, illetve a Hajdúböszörményi Tankerületi 

Központ 2021/2022. tanévi szakmai és gazdálkodási 

feladatellátásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

2./  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

 

   Határidő: Folyamatos 

   Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 
Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-18/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

 

109/2022. (X. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József 

Attila Szakképző Iskola  2021/2022. tanévi tevékenységérő szóló 

tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./    Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila 

Szakképző Iskola  2021/2022. 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 

 

 
Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-18/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

110/2022. (X. 27.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodás meghosszabbítására 

irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzata a Polgár, Kiss Ernő u. 8.sz. alatt 

működő orvosi ügyeleti szolgálat ellátására vonatkozó 

együttműködési megállapodását meghosszabbítja az Országos 

Mentőszolgálattal 2022. november 01-től 2022. december 31-ig 

terjedő időszakra a feladat teljeskörű ellátására vonatkozóan.  

 

2./ Az orvosi ügyeleti feladatok ellátása céljából az Országos 

Mentőszolgálattal megkötött ingatlan, valamint eszközök 

használatára vonatkozó ingó haszonkölcsön szerződések az 

orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról szóló együttműködési 

megállapodások meghosszabbításának idejére, – azok jogi sorsát 

osztva, a haszonkölcsön szerződések „Szerződés hatálya” 

fejezetében foglalt rendelkezések alapján – 2022. december 31. 

napjáig meghosszabbodnak. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az orvosi 

ügyelet ellátásához kapcsolódó, Országos Mentőszolgálattal 

megkötött együttműködési megállapodás, valamint az ingó és 

ingatlan haszonkölcsön szerződések meghosszabbításának 

aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 
 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-19/2022.  

 

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 
 

111/2022. (XI. 24.)  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. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

    dr. Sivák Anita jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-19/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

112/2022. (XI. 24.) határozat 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:   

  

1. A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben az energia válság kihívásai közepette alapvető 

célként határozza meg a költségvetési törvény feladatfinanszírozására figyelemmel az 

önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak 

ellátását és az intézmények biztonságos működését. 

 

Bevételek tervezési elvei 

 

2. A 2023. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje határozza meg az intézmények 

kiadásainak tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása 

csak saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.  Törekedni 

kell új bevételi források felkutatására.  

 

3. Az intézményi saját bevételek, valamint étkezési térítési díjak tervezésénél az 

önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, 

valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni. Törekedni kell az igénybevett szolgáltatások 

tényleges árának megfizetésére.  

 

4. 2023-ban új típusú helyi adónem nem kerül bevezetésre. A pénzügyi egyensúly megtartása 

érdekében törekedni kell az adóbevételek reális tervezésére. Az adóbevételek realizálásához 

továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat 

a HIPA tekintetében az új adóalanyok felderítése. 

 

5. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, 

tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását 

figyelemmel kell kísérni.  

 

6. A kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok biztonságos ellátására, azok 

finanszírozását megsegítve a közterület használati díj tárgyi hatálya kiterjesztésre kerül, mely a 

bevételi források növelésére ad lehetőséget. 

 

Fejlesztési célok, pályázatok megvalósítása  

 

7. A 2021-2027. közötti Európai Uniós fejlesztési időszakban törekedni kell a Gazdasági 

Programban nevesített fejlesztési célokhoz megvalósítási tervek kidolgozására, pályázatok 

benyújtására és minél több EU-s forrás elnyerésére.  

 

8. A projektek előkészítése és megvalósítása kapcsán felmerülő, azonban a pályázatban el nem 

számolható költségeinek fedezetét elsődlegesen önkormányzati saját forrás bevonásával kell 

biztosítani.  

 

9. A felhalmozási kiadások tekintetében a 2022. évről áthúzódó, folyamatban lévő, 

kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket és azok forrásait be kell tervezni. 



 

 

 

Közfoglalkoztatás tervezés elvei  

 

10. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek 

kihasználásával törekedni kell az önkormányzati ingatlanok, valamint belterületi utak és járdák 

felújításához kapcsolódó támogatások elérésére. 

 

11. A közmunkaprogramok saját bevételeit, valamint a funkció nélküli ingatlanok, használaton 

kívüli berendezések és eszközök értékesítéséből származó bevételt vissza kell forgatni a 

közmunkaprogramok végrehajtása során az önerő kiegészítésére.  

 

12. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, azonban a megvalósításhoz szükséges 

személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell 

megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg. 2023-ban is prioritást 

élvez a „Virágos Polgár” projekt. A céltartalék összege fedezetet teremthet a 

közmunkaprogramok szakmai vezetőinek foglalkoztatására, megbízására és elismerésére, 

valamint a közfoglalkoztatottak ösztönzésére is. Lehetőség szerint összege a 2022. évi eredeti 

előirányzattal megegyező. 

 

13. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni 

kiadásként a hosszútávú közfoglalkoztatottak munkabérköltségeit és járulékait. Bevételi oldalon 

az intézményeknél kell az igényelhető pályázati támogatást tervezni, az önerő fedezetét pedig 

az önkormányzatnál szükséges szerepeltetni.  

 

Szociális ellátások tervezési elvei 

 

14. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2023. évi tervezése során 

figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének változását.  

 

15. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően elsődlegesen 

azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek 

rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.  

 

16. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított önként vállalt helyi 

támogatási formákat (lakhatási támogatás, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, 

gyógyszertámogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás támogatása), 

melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és a rászoruló családok.  Ugyanakkor az 

eddigi megengedő szabályozás helyett erősíteni szükséges az egy főre jutó jövedelmen alapuló 

támogatási gyakorlatot.  

 

17. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2023. évi előirányzat tervezésénél figyelembe 

kell venni a 2022. évben visszautalt támogatásokat is. 

 

A költségvetés általános és céltartalékainak tervezési elvei 

 

18. Az általános tartalék előirányzata legalább a törvényben foglaltak szerinti kötelező mértéknek 

megfelelő összegű legyen.  

 

19. Önkormányzati szinten az előző évi tényleges forrásfelhasználás, valamint a járvány megelőzési 

és védekezési tapasztalata alapján keretjelleggel tervezni szükséges a veszélyhelyzetben 

felmerülő védekezési költségeket. 



  

20. Az intézményi karbantartási céltartalék 2023. évi előirányzata legalább az előző évivel azonos 

összegben kerüljön meghatározásra. 

 

21. A 2021-2027. fejlesztési ciklusban a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített 

céltartalék összegét saját legalább az előző évivel azonos mértékben szükséges tervezni. 

 

22. A költségvetésben az előző évben/években elnyert pályázatok sikeres megvalósításához 

szükséges kiegészítő forrásokat 2023-ban biztosítani szükséges. 

 

23. A városi rendezvényterv 2023. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

javaslata alapján tervezhető, a város közelgő 30. évfordulóját figyelembe véve. 

 

24. A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2023. évi előirányzata a 2022. évi 

teljesítés figyelembe vételével tervezendő a támogatott szervezeteknél az előző évről 

megmaradó források figyelembevételével. 

 

25. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék 2023. évi előirányzata  

legfeljebb 3.000.000 Ft összegben kerüljön tervezésre.  

 

26. A talajterhelési díjból, a parkolóhely megváltásából, az építésügyi bírságból, az ivóvíz-hálózat 

fejlesztésére elkülönített, illetve a vízterhelési díjból származó bevételekből képzett tartalékot a 

felhasználásig áthúzódó céltartalék előirányzatként kell nyilvántartani és tervezni.  

 

Humán erőforrás tervezésének elvei  

 

27. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A 

megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a helyi 

önkormányzatok megváltozott állami finanszírozási körülményeire.   

 

28. A költségvetési szervnek az alapító okiratában meghatározott feladatai humán erőforrás 

szükségletének kiegészítésére a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, 

illetve a hosszútávú közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségeket ki kell használni elsődlegesen a 

kötelező feladatok ellátása, valamint a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 

kiváltása érdekében. 

 

29. A fizetési számlához kapcsolódóan a jogszabály értelmében a közalkalmazott, köztisztviselő, 

MT-s munkavállalói bankszámla-hozzájárulást a 2023. évi költségvetésében minden intézmény 

megtervezi.  

 

30.  A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a 2023. évi 

költségvetési törvényben előírt összeghatárig biztosítható. 

 

31. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a közterületek rendjének 

erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti 

tevékenységet - közterületfelügyelet, településőrség, mezei őrszolgálat - indokolt fenntartani. A 

mezei őrszolgálat tevékenysége 2023. évben is szükséges, így 4 fő személyi juttatása és dologi 

kiadásaival tervezhető, az ehhez igénybevehető állami támogatás bevétel mellett. 

 

     Egyéb tervezési irányelvek  

 

32. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően kell 

megtervezni az intézmény működéséhez szükséges éves közüzemi díjak fedezetét. Ennek 

érdekében készüljön intézményi energiatakarékossági intézkedési terv 2023-ra vonatkozóan. 



 

33. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése 

érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, 

bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha 

indokolt, versenyeztessenek. 

 

34. A nevelési intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az 

önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell 

biztosítania. Fokozott figyelmet kell fordítani a nevelési intézmény nyári karbantartásánál arra, 

hogy az intézmény nyitvatartási szünetének időtartama miatt a feladatfinanszírozás összege ne 

csökkenjen. 

 

35. A költségvetés bevételi oldalának a növelése érdekében, illetve a funkció nélküli ingatlanok 

körének változása miatt az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata 

szükséges. 

 

36. Polgári Települési Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódó költségek a 2023. évi 

önkormányzati költségvetésben tervezhetőek. 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:    Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-19/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

113/2022. (XI. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az étkezési nyersanyagnorma 

megállapításra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1., A Képviselő-testület a Városgondnokság által üzemeltetett konyhákra vonatkozóan 2023. január 1-

től az alábbiak szerint határozza meg az étkezési nyersanyagnorma összegét:   

 

1./ Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyha                                                adatok Ft-ban 

 A. Megnevezés B. /Nyersanyagnorma nettó 

összege 

a./ óvodás gyermekek (teljes étkeztetés) 535 

- tízórai 145 

- ebéd 265 

- uzsonna 125 

b./ bölcsődés gyermekek (teljes étkeztetés) 550 

- reggeli 95 

- tízórai 65 

- ebéd 265 

- uzsonna 125 

 

2./ Városgondnokság által a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában üzemeltett konyha 

A. Megnevezés B. /Nyersanyagnorma nettó 

összege 

a./ 7-10 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 610 

- tízórai 140 

- ebéd 345 

- uzsonna 125 

b./ 11-14 éves gyermekek (teljes étkeztetés) 635 

- tízórai 140 

- ebéd 370 

- uzsonna 125 

c./ 15-18 éves gyermekek 480 

- ebéd 480 

 

2., A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a fentiekben szereplő nyersanyagnorma 

szabályozás alkalmazásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Csibi Lajos intézményvezető 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                 dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 



 

………………… 

Kiv. hit. 
Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-19/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 

 

114/2022. (XI. 24.)  határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta                  

a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2018-2023. időszakra 

szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

A képviselő-testület a program felülvizsgálata során a 2018-2023. 

évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 

 
  



Polgári Polgármesteri Hivatal 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

Telefonszám: 52/573-510 

Ikt. sz.: I/4636-19/2022.  

 

K i  v o n a t  

 

a 2022. november 24-én megtartott képviselő-testületi ülésen felvett jegyzőkönyvből. 

 
 

115/2022. (XI. 24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2022. évi igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot és az 

alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A képviselő-testület a különleges jogállású szerveknél és a helyi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető 

igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Polgári 

Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. napjától 2023. 

január 2. napjával bezárólag (7 munkanap) igazgatási szünetet 

rendel el. 

 

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet 

lakosság felé történő tájékoztatásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

Kmft. 

 

Tóth József sk.                dr. Sivák Anita sk. 

 polgármester                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………… 

Kiv. hit. 
 

 


