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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

 

Ikt. sz.: 1079-4/2017. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2017. március 23-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

2./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi szakmai 

munkájáról 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

3./ Javaslat a 2017. évi városi rendezvénytervre 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

        

4./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi munkatervének 

jóváhagyására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

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

vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Tájékoztató a civil, sportszervezetek és alapítványok 2016. évi tevékenységéről  

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

7./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

8./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól és díjairól szóló 4/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 9./ Javaslat az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének 

szabályozásáról szóló 19/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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 10./ Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 11./ Javaslat Polgár város épített és természeti értékek helyi védelmével kapcsolatos 

eljárás észrevételezési határidő lejártát követő döntés meghozatalára 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 12./ Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2002.(X. 3.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

 13./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

14./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

        

15./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapítására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

16./ Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabály 

módosításának elfogadására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

17./ Javaslat Polgár, Hősök u. 33. sz. alatti ingatlanok egytételben történő 

értékesítésére 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

 18./ Javaslat az EFOP-os pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

mely készült 2017. március 23-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Molnár János alpolgármester 

    Czaga János  

    dr. Faragóné Béres Edit 

    dr. Hatvani Zsolt 

    Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

 

Igazoltan távol:   Béke László képviselő 

 

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Csépányiné Bartók Margit, 

Andorkó Mihályné, Német Máté irodavezetők, Hágen József, Icsu Ferencné, Tóth Árpádné 

intézményvezetők, Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető, Szabó Tiborné a közbiztonsági 

fórum delegált tagja, Sánta József az Idősügyi Tanács delegált tagja, Csőke Vivien 

jegyzőkönyvvezető. 

 

 

Tóth József polgármester  

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

hogy az ülésen 8 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja. 

 

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban kezdeményezi, hogy a 18. napirendi pont 

egészüljön ki egy újabb pályázati lehetőség megismertetésével és döntésével, így ezen napirend 

keretében három pályázatról döntenének.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

 

1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése  

Az írásos anyag lezártát követően, március 22-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vett részt, amelyen 

olyan aktuális ügyeket taglaltak, melyek az önkormányzat számára is jelentőséggel bírnak. 

Elmondja, hogy két nappal ezelőtt kaptak információt a KEHOP pályázatról, ami a 

szennyvízberuházást érinti. Az önkormányzat sikeres pályázatával 523 új bekötéssel és jó 

néhány eddig szennyvízhálózattal nem érintett útszakasz bekötésével és szennyvíztisztító 

kapacitás bővítéssel készült elő évekkel ezelőtt, ehhez pályázat segítségével nyerték el a 
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tervezéshez a forrásokat, akkoriban 38 M Ft összegben. A pályázat támogatásra talált, a 

megvalósítás előtt viszont, kormányzati döntéssel a közbeszerzés hatáskör elvonásával 

központosításra került. Ezen beruházásoknak a kivitelezési munkálataira arra alkalmasnak 

gondolt kört választott ki a kormányzat és csak ők nyújthattak be pályázatot a kivitelezési 

munkák elvégzésére. Időközben bizonyos önkormányzatok programjait összeillesztették, így 

konzorciumi formában hirdette meg közbeszerzésre. Polgár, Görbeháza, Nagyrábé és Egyek 

településekkel került össze. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a beruházás 2016-ban kész állapotot 

kellett volna, hogy mutasson, de még el se kezdődtek a munkálatok. Reménykedtek abban, hogy 

ezzel a kormányzati döntéssel olcsóbban valósulhat meg. Az ajánlattétel és a kiértékelés 

megtörtént, és arról kaptak tájékoztatást, hogy a rendelkezésre álló 4 milliárd 188 millió Ft-hoz 

képest, mind a 3 erre jogosult vállalkozó magasabb ajánlatot tett, több mint 1 milliárddal, így 

most ez a közbeszerzés eredménytelenné lett nyilvánítva. A Nemzeti Programirodától azt az 

információt kapták, hogy a források kiegészítése idejéig ezévben kétséges a beruházás 

megkezdése.  

2017. január 1-től a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ átvette az általános iskolák 

működtetési feladatait. Volt egy ígéret, hogy a Móricz úti iskola udvarán a megépült pálya 

elkészültével az épület és az udvar közötti területet térkövezéssel rendbe teszik. Ez a folyamat 

március végére be is fejeződik, ennek költségét a tankerület finanszírozza.  

A lakosságtól kérés érkezett, hogy a játszótér területét a munkálatok közepette is biztonságosan 

kellene tartani a gyerekek érdekében. A 2017. évi költségvetés elfogadása során döntöttek a 

karbantartási keret nagyságáról, a Pénzügyi és gazdasági bizottság pedig a felosztásáról. A 

játszótér felújítására a forrás rendelkezésre áll.  

Az önkormányzati fejlesztések témában február 21-én a Belügyminisztériumban járt és ott 

tájékoztatón vehettek részt a BM pályázatokról. Ez a tájékoztató rávilágított arra, hogy a 2017. 

évi költségvetésben vannak források, de azok alapvetően az önkormányzatokat sújtó 

problémákat nem képesek finanszírozni. A 2016. évi költségvetésben 5 milliárd Ft állt 

rendelkezésre, ebből 2,5 milliárd Ft az önkormányzatok számára fennálló keret. Ez az összeg 

kevés, 22 milliárd Ft-nyi igény érkezett, 1600 önkormányzat nyújtotta be a pályázatát, és csupán 

270 önkormányzat pályázata lett sikeres. Azt vetette fel, hogy ezt a keretet meg kell emelni, a 

TÖOSZ fel is vetette, hogy 50 milliárd Ft keret kerüljön a 2018. évi költségvetésbe, amely olyan 

forrás, ami az igényekkel nagyjából összhangban van. 

A Fonyódligeti üdülő kapcsán, március 2-án Tiszacsege önkormányzata kezdeményezésére egy 

elszámolással és jövőbeli működtetéssel kapcsolatos egyeztetés volt, melyen Tiszacsege mellett 

Egyek és Polgár település vett részt. A korábbi KT döntés értelmében, mely arra irányult, hogy 

tulajdonarányosan a működtetésre, beruházásokra és felújításokra tervezett összeget vállalják.  

Vitatták az üdülő ki nem használtsága miatt rájuk eső összeget. Egyetértés volt abban, hogy az 

állami tulajdonrészt terhelő megfizetést ne osszák szét a települések között, próbálják behajtani. 

Illetve elfogadták, hogy a következő 3 évben Egyek település működtesse az üdülőt, az Egyeki 

Szöghatár Nonprofit Kft.-n keresztül. Az átadás a napokban megtörténik és meg kell kezdeniük a 

felújítást. Elmondja, hogy az üdülési tarifák nem változnak.  A foglalás rendjében annyi 

módosítás van, hogy új online felületen lehet foglalni és látni is mikor van szabad hely. Ez 

Egyek honlapján tehető meg.     

Egerben önkormányzati szakmai nap volt, fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező 

szociális szövetkezetek témában. A kormányzat komolyan tervezi önkormányzati részvétellel a 

közfoglalkoztatás bázisán létrejött szociális szövetkezetek jövőjét. 

Május 22-én TÖOSZ elnökségi ülés, illetve egy ÖNET (Önkormányzati Szövetségek Egyeztető 

Tanácsa) ülés, melynek 7 önkormányzati szövetség a tagja. Együtt képviselik a szövetségek azt, 

hogy a 2017. évre vonatkozó közszférát érintő, különösen az önkormányzati költségvetéseket 

befolyásoló béremelések hatását ellentételezzék.  

A 8 éve igazságtalanul elmaradt önkormányzati köztisztviselőket érintő bérrendezés kapcsán, az 

a közös álláspont, hogy a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), ami 8 éve változatlan 60 e Ft-

ban kerüljön megállapításra.  



5 

 

 

Indokolt a 2018. évi költségvetésben települési forrásokat biztosító 50 milliárdos hazai 

költségvetési forrás megteremtése.  

Tájékoztatót hallottak a KLIK elnökhelyettesétől a január 1-jével bekövetkezett üzemeltetési 

átadások tapasztalatairól és megköszönte az önkormányzat korrekt együttműködését.  

Az új rendszerben, az egyesületeink továbbra is használni akarják a tornatermeket, de ezentúl 

más bérleti díjjal tudnák megtenni, ennek a hátterét szeretné megvilágítani. Január 1-től a KLIK 

költségvetése 55 milliárd Ft-ban került meghatározásra ezévre, ebből 48,6 milliárd Ft a 

kormányzati támogatás, 6,5 milliárd Ft a KLIK bevételi terve. Néhány hónap tapasztalása 

alapján újra kell tervezni, mert az 55 milliárd Ft-tal szemben 75 milliárd Ft lesz a szükséglet. A 

személyi juttatások vonatkozásában, minden dolgozót átvettek, de ezzel együtt a tervezethez 

képest 6-7 millió Ft-tal több lesz a szükséglet. Tehát kell kormányzati beavatkozás. 

A bevételeknél, ami 6,5 milliárd Ft előírás volt, nem fog teljesülni, kezdeményezik alacsonyabb 

szintre tenni. Ezt az összeget a intézmény használóin tudják bevasalni, a sportegyesületeken, 

civil egyesületeken. Arra kell berendezkedni, hogyha az egyesületek léte fontos, figyelembe kell 

venni a támogatásuknál a terembérleti szükségleteket.  

Közfoglalkoztatással kapcsolatban a Kormány március 20-án határozott intézkedésekről, ami a 

közfoglalkoztatást érinti. Ez megváltoztatja az elmúlt 3-4 év közfoglalkoztatási szándékát. 

Paradigma váltás lesz, ami úgy fogalmazható meg, hogy míg 3-4 évvel ezelőtt az volt a cél, hogy 

minél több embert közfoglalkoztatásba vonjanak be, hogy segély helyett munkajövedelmet 

szerezzenek, ez most oda ért el, hogy a mindenkori költségvetésből 300 milliárd Ft-ba kerül ez a 

program, 230-240 ezer ember közfoglalkoztatásban dolgozik. Az látszik, hogy aki abba kerül, 

vélhetően abba is marad, nincs meg a kényszerítő erő az elsődleges munkaerő piacra kerüléshez, 

ezért a Kormányzat átértékelte a szándékát és szigorítja ezt a pályát, csökkeni a pénzt és 

csökkenti a létszámot. 

 

dr. Váliné Antal Mária 

A jogszabályi tájékoztató elkészültét követően, döntött az országgyűlés 2017. március 7.-e 

ülésnapján a Nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításáról.   

Módosult az anyakönyvi eljárásokról, a közszolgálati képviselőkről, a munkatörvénykönyvről 

szóló törvény.  

Tehát a fenti módosítások értelmében munkaszüneti nap: 

 2017. január 1. vasárnap 

 2017. március 15. szerda 

 2017. április 14. péntek, Nagypéntek 

 2017. április 17. hétfő, Húsvét   

 2017. május 1. hétfő, Munka Ünnepe  

 2017. június 5. hétfő, Pünkösd  

 2017. augusztus 20. vasárnap 

 2017. október 23. hétfő 

 2017. november 1. szerda 

 2017. december 25-26. hétfő és kedd  

 

A nemdohányzók védelméről szóló törvény, mely 1999 óta hatályban van, szabályozza, hogy hol 

lehet és hol nem lehet dohányozni. Nem lehet dohányozni a közösségi közlekedési eszköz 

igénybevételének céljára létesített, illetve erre kijelölt megállóban és az ezt kijelölő táblától 

számított 5 méteres körzetben. Ennek a tájékoztatásnak aktualitását az is indokolja, hogy 

lakossági bejelentés alapján, ma reggel a Hajdúböszörményi Járási Hivatal vezetője, a hivatal 

Népegészségügyi osztályvezető főorvosa és annak munkatársa tartott helyszíni ellenőrzést az 

autóbuszmegállóban, 3 fő kapott pénzbírságot, mely 20 ezer Ft-tól 50 e Ft-ig terjedhet. Ezen 

törvény betartására hívná fel a figyelmet.  
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Tóth József 

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

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját hatáskörben hozott döntést a 2017. évi karbantartási 

céltartalék felhasználásáról, melyet ismertet.  

1.sz. melléklet 

Városüzemeltetési és Intézményi feladatok:  Ütemezés 

1. Útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák cseréje 1 200 000 Ft I. félév 

2. Szabadág utca szélesítése a Kun. u.-ig  6 000 000 Ft I. félév 

3. Bessenyei u. tereprendezés (Bessenyei u. 7. sz. épület bontása 

után) 

1 000 000 Ft II. félév 

4. Művelődési Ház pincéjének festése, kirakat és dobogó készítése 230 000 Ft I. félév 

5. Nagyváradi utcán lévő önkormányzati ingatlanhoz kerítés 

építése 

300 000 Ft I. félév 

6. Zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása 1 500 000 Ft I. félév 

7. Fürdőn lévő gáztalanító torony műszaki állapotfelmérése 1 000 000 Ft I. félév 

8. Munkaügyi központ alsó szintjének burkolása, laminálása 1 300 000 Ft II. félév 

9. Játszótéri elemek felújítása, átmenő járda térkövezése 3 000 000 Ft II. félév 

10. Kerékpártároló kialakítása Kálvária-domb mellett 1 500 000 Ft II. félév 

11. Konyhák nyári karbantartása (épületek belső festése) 1 500 000 Ft II. félév 

12. Ady E. utca két zsákutcájában járda és vízelvezetés felújítása 1 470 000 Ft I. félév 

Városüzemeltetési és Intézményi feladatok összesen: 20 000 000 Ft  
A bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti.   

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság átruházott hatáskörben tárgyalta a „Javaslat a civil, 

sportszervezetek és alapítványok 2017. évi önkormányzati támogatási keretének felosztására” 

című előterjesztést.  

Ismerteti a bizottság döntése alapján megállapított támogatási összegeket:   

 

Sport szervezet megnevezése   Támogatási összeg (e Ft-ban) 
 

 Polgár Városi Sport Egyesület   5.147   

 Polgári Vízi Sportegyesület       350    

 FUKU-DO Sportegyesület       550    

 Polgár Város Kézilabda Sport Klub      625                           

 Összesen:                                       6.672 Ft 
 

Civil szervezet megnevezése       Támogatás összege (e Ft-ban)  
 

Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület      400 

Polgári Polgárőr Egyesület     500  

Életvirága Egészségvédő Egyesület                250 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei     300 

Szervezet, helyi  szervezete       

Polgáriak Polgár Város  Közéletéért és  

Fejlődéséért Egyesület                                                 200 

Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület                500 

POR LINGVO Alapítvány                                          149 

Polgár és Térsége Egészségügyért Alapítvány  200             

       Összesen:              2.499 Ft 



7 

 

 

A bizottság hosszan tárgyalta ezt a témát. Az idei évben változás, hogy a 2016/2017. évi 

teremhasználati díjak lényegesen változtak, a korábban évi 100 e Ft-ot kitevő bérleti díj, az 

intézmény új fenntartója miatt megközelítőleg ötszörösére emelkedik. 

A civil szervezetek támogatása kapcsán, idén két szervezet nem adott be kérelmet, a Polgári 

Vásárhelyi Diáksport Egyesület és a Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület.   

A bizottság zárt ülés keretében tárgyalta a települési támogatási kérelmeket, 140 fő részére 

összesen 1.490 e Ft összegben hozott döntést, elmondja, hogy ez az összeg tartalmazza a 

lakhatási támogatásokat is. Temetési támogatásról döntöttek 25 e Ft/fő összegben 2 fő részére, 1 

esetben bérlettámogatást állapítottak meg. 8 kérelmező részére szociális étkezést, 3 kérelmező 

részére házi segítségnyújtást, 6 kérelmező részére lakókörnyezet rendbetételére vonatkozóan 

hoztak döntést. Szennyvízbekötés támogatásáról 2 esetben döntöttek, valamint 56 kérelmező 

részére tűzifa támogatást ítéltek meg.  

 

Hágen József 

A játszótér kapcsán, az elmúlt évben elkészült egy tanulmányterv, amely alapján elkezdték a 

játszótér felújítását. Több forrásból valósul meg, startmunka mintaprogram, önkormányzati saját 

forrás, illetve intézményi felújítási- karbantartási forrásból. Már korábban elkészült a 

mentőállomás felőli kerítés, áthelyezték a játszótéri elemeket a gimnázium elől, elkészült a 

határoló kerítés, kialakítottak egy ülőpados térburkolatot, virágládákat helyeztek ki. Elültettek 12 

db díszfát, kiszedték a sövényeket, és az olyan növényeket, amelyeknek nem volt funkciója. 

Ebben az évben tervezik a járda felbontását, térkövezését, szélesítéssel együtt. A gimnázium 

előtt már elkészült a térburkolat, és el fog készülni az ifjúsági tér részen egy ivókút.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Molnár János 

A legutóbbi közbiztonsági fórumon elhangzott, hogy razzia volt Polgáron, akkor a főkapitány úr 

mértéktartóan nyilatkozott az ügyről.  Kérdezi, hogy van-e erről több információ?  

A szennyvízberuházással kapcsolatban, kérdezi, hogy véleményük szerint, ha erre a pályázatra a 

meghirdetője nyílt eljárással ad lehetőséget, lett volna eredményes pályázó? Nem lenne-e 

takarékosabb megbontani a pályázatokat?  

A dohányzással kapcsolatban kérdezi, hogy a buszváróban van-e dohányzásra kijelölt hely? Az 

esélyegyenlőség nem sérül azzal, hogy mindent tiltanak?  

 

Oláh József 

A két ülés között történt események kapcsán, megkérdezi, hogy Tiszacsegével a részletes 

elszámolás megtörtént-e?   

Örömmel hallotta, hogy a tankerület teljesítette a kötelezettségét a Móricz úti iskolánál. Az 

iskola mellett lévő romos épület elbontásáról már volt szó, kérdezi, hogy arra mikor lehet 

számítani?  

Február 22-én az „Ezüsthíd Tanoda” megnyitója volt, a tanoda működése kapcsán kérne 

tájékoztatást.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Saját hatáskörében tárgyalta a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a civil- és sportszervezetek 

támogatási keretének felosztását, külön a civilszervezetek és külön a sportegyesületek esetében. 

Szeretné, ha a jövő évi költségvetés tárgyalásánál, úgy hoznának döntést, hogy a keretet egyben 

kezelhessék.    

 

Struba József 

Szó esett arról, hogy a köztisztviselők illetményalapja 38. 600 Ft-ról megközelítőleg 60.000 Ft-ra 

emelkedne. Megkérdezi, hogy mennyiben fog emelkedni? Ha változik az illetményalap, 
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változnak a szorzók és az illetménykiegészítések, ez akkor hogyan alakul? Milyen emelkedést 

jelent? 

 

Tóth József 

A közbiztonsági fórum negyedévente tanácskozik, valóban volt olyan razzia, amiről a hírközlő 

szervek is számot adtak, hogy működő drogterjesztő hálózatot számoltak fel. Kapitány úr 

megerősítette, hogy Polgáron is volt ilyen, illetve olyan módon volt bizalmas a nyomozás, hogy 

erről még a helyi rendőröknek sem volt információja. Az eltelt idő óta más információt nem 

kaptak. Ezen a területen eredményes nyomozó munkát végeztek.  

A szennyvízberuházással kapcsolatosan, a közbeszerzés biztosan eredményesebb lett volna, ha a 

2014-es kalkuláció alapján kerül megvalósításra nem pedig 3 évvel később kerül meghirdetésre, 

hisz ahhoz rendeltetett a forrás.  

 

Csépányiné Bartók Margit  

Tiszacsegével az elszámolása kapcsán az egyeztetés megtörtént, Tiszacsege Önkormányzata 

elfogadta a 84 e Ft összegű korrekciót, elismerte, hogy polgári vendégek voltak az adott 

időpontban és Polgárt illeti meg, mint betöltött üdülési hely, így 178.500 Ft került átutalásra 

részükre, mint működési hozzájárulás.  

A bizonylatokra vonatkozóan a településvezető azt mondta, hogy próbálják meg áttekinteni a 

kérdést, és adják a számlamásolatokat.  

 

Tóth József 

A tanoda 3 évvel ezelőtt indított pályázat volt, olyan lehetőség, mellyel a nehézsorsú gyerekek 

nagyobb eséllyel tudnak érvényesülni.  

 

dr. Faragóné Béres Edit  

 

2014 év végén került kiírásra a tanoda program pályázata, amelyben a Perspektíva és Stúdium 

Alapítvány kereste meg az önkormányzatot. Ez az alapítvány már korábban is működtetett 

tanodát. Az iskolában szerették volna, ha itt Polgáron is tudnak tanodát indítani, így elkezdték a 

munkát. A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók részére iskolán kívüli foglalkozásokat 

nyújtanak. 2017. januárjában indult el a program, a pedagógusok részt vettek a tanoda 

szervezésében. Januártól jelenleg 35 fővel működnek. 

Az önkormányzat épületében működik, kis csoportokban, elsősorban a tanulást és az iskolai 

felkészülést szeretnék segíteni, ezen túl a hátrányos helyzetű tanulók részére kompetencia 

fejlesztést végeznek. Ezek mellett különböző szabadidős és kulturális programokat is 

szerveznek. A tanórák után a gyerekek 13 órakor érkeznek meg, rövid beszélgetés után elkezdik 

a tanulást, majd a kikérdezés után szabadidős tevékenységet végezhetnek. 

 

Tóth József 

A tankerület vezetője valóban vállalta, hogy a térkövezést teljesíteni fogja. Ezzel összefüggésben 

valóban foglalkoztatja őket a területegyüttes melletti ingatlan elbontása, de az épületben van 

raktározva a város közgyűjteménye, amíg nem kerül elhelyezésre addig nem kezdenék meg a 

bontását.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

A dohányzással kapcsolatban elmondja, hogy törvény szabályozza, hogy hol nem lehet dohányzó 

helyet létesíteni. Az egyértelmű, hogy autóbuszmegálló teljes területén, illetve az üzletek 5 méter 

sugarú körzetében, játszótéren, iskolák területén.  

 

Tóth József 

Figyelmeztető, hogy a hatóság teszi a dolgát ezügyben.  
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dr. Hatvani Zsolt kérdésére, a költségvetési koncepcióban, mikor a költségvetés elkészítéséről 

határoztak, azt mondták, hogy ezen szervezeteknek a költségvetésben keretet kell biztosítani, 

külön, és hogy a működésük ellehetetlenítése nem cél, legalább a 2015. évi működési kerettel 

azonos keretet határozzanak meg. A keret felosztását pedig a Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottság hatáskörébe adta.  

Ezen úgy lehet változtatni, hogy amikor a koncepciót tárgyalják, lehet dönteni, hogy mennyi 

legyen a keret, és hogy együtt vagy külön kezelendő legyen.   

Struba József kérdésére, 8 éve változatlan az illetményalap, ami meghatározza a köztisztviselők 

fizetését. Az elmúlt években ez a szorzó azt jelentette, hogy a besorolás szerinti bér a középfokú 

végzettségűek esetébennem érte el a  garantált bérminimumot, ezért kiegészít kellett tenni.   

Remélhetik a közös akaratot, hogy ezt a problémát a kormányzat is meg akarja oldani.   

 

Vincze Attila  

Közel 30%-os az illetményalap emelkedése, kérdezi, hogy ez mennyi fizetésemelést jelenthet?  

 

Tóth József 

Különböző, ha a bértáblákat nézik, az illetményalap számítás és az illetménykiegészítés 

összevetésében náluk 50-55 e Ft-ra kellene beállni az illetményalapnak, hogy minden más 

kiegészítés elfelejtődjön. Ha a 60 e Ft áll be, akkor felülrendezné azt, amit 

illetménykiegészítésekkel tudtak eddig rendezni.      

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Tanulva a mások által megfizetett dohányzási büntetésből, amennyiben nincs kihelyezett tábla 

akkor javasolná, hogy pótolják, illetve ezzel kapcsolatosan javasolná, hogy a Polgártárs újságban 

jelenjen meg tájékoztatás, valamint a jogszabályi tájékoztató kivonatos formában.  

 

Molnár János  

A KLIK átvette az eddig önkormányzati működtetésben lévő általános iskolákat. A 

sportegyesületek terembérletével kapcsolatban a bérleti díj emelkedést barátságtalan lépésnek 

tartja, annak ellenére, hogy az önkormányzat korrekt módon együttműködött az átadásban. Úgy 

gondolja, hogy nem helyes politika részükről.   

A szennyvízberuházással kapcsolatban kérdezi, hogy ebben a ciklusban meg fog-e valósulni?  

 

dr. Váliné Antal Mária 

A táblák ki vannak helyezve, és a januári testületi ülés jogszabályi tájékoztatójában is felhívta a 

figyelmet a dohányzás szabályaira. A ma reggeli események közben konzultáltak, hogy 

tegyenek-e ki még több táblát. A Polgártárs újságban fognak bővebben tájékoztatást adni, de az 

ÁNTSZ is készül tájékoztató anyag közreadására.  

 

Tóth József 

A szennyízberuházás megfog valósulni, hisz uniós forrás és annak elvesztését jelentené, ha nem. 

A KLIK-re vonatkozóan egy dolog még elhangzott a tájékoztatón, hogy a 2017/2018. tanév 

tervezése megkezdődött, amelynek kapcsán a működési költségvetés és a humánerőforrás teljes 

felülvizsgálata történik meg.  

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 

kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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29/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 

polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági elnökök 

tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

 

2./ napirend 

Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi szakmai munkájáról 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Molnár János távozott a teremből. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt.  

 

30/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Beszámoló az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi szakmai 

tevékenységéről„ szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

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

2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

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

Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a beszámolót tegye közzé az 

intézmény honlapján. 

 

Határidő: 2017. március 31. 

                                           Felelős: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető 
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3./ napirend 

Javaslat a 2017. évi városi rendezvénytervre 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Molnár János visszaérkezett a terembe. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Struba József  

Elmondja, hogy a rendezvények kapcsán felvetődött, hogy a Sárkányhajó Fesztiválra nincs 

sztárfellépő tervezve, valamint javaslatként elhangzott, hogy mivel a fesztivál egyre 

színvonalasabb és egyre többen látogatják, ezáltal kerüljön majd tervezésre.   

 

Ferenczné Fajta Mária  

Módosítás, a Sárkányhajó Fesztivál időpontja a rendezvénytervben rosszul szerepel, augusztus 

12-én kerül majd megrendezésre. A sztárfellépőt be fogják tervezni.   

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 

kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

31/2017. ( III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a 2017. évi városi rendezvénytervre” vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2017. évi városi rendezvénytervet a határozat 

melléklete szerint támogatja és jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2017. évi városi rendezvényterv meg- 

valósításához szükséges önkormányzati támogatást  12.800.000.- Ft 

összegben, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tárgyévi 

költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a 

2017. évi városi rendezvénytervben és annak   költségében,  a 

változtatás jogát  csak a rendelkezésre álló költségek keretén belül 

teheti meg. 
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4. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

   Határidő:  2017. évben értelemszerűen 

   Felelős:    Tóth József polgármester 

          Ferenczné Fajta Mária  mb. intézményvezető 

 

 

2017. évi városi rendezvényterv 

 

I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 

 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

 

Március 15.   

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc eseményeiről, kulturális műsorral és koszorúzással 

emlékezünk meg 2017. március 15-én (szerdán). 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme és Polgár város főtere.   

Rendezvény költsége: 150 000, - Ft 

 

Augusztus 20. - Szent István király és az Új kenyér ünnepe  
Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 19.-én (szombaton) egész napos kirakodó vásárral és 

vidámparkkal várjuk a város lakóit. A délutáni ünnepi műsor közreműködői: a Nagykárolyi 

Harmónia Kórus és a Debreceni Hajdú Táncegyüttes. Este élőzenei koncert és szerényebb 

tűzijáték. 

Élőzenei koncert javaslat: Dobrády Ákos és a TNT - 90’  

Helyszín: Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 2 600 000 .- Ft 

 

Október 23.   

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra való megemlékezés kiállítással, kulturális műsorral 

és koszorúzás 2017. október 23 – án (hétfőn). 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme, és az 56-os emlékmű. 

Rendezvény költsége: 200 000 .- Ft 

 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

 

Újévköszöntő ünnepség - 2017. január 1.  

Kulturális műsor, várostűz-gyújtás, tűzzsonglőr show, ólomöntés, tombola- és újévi malac 

sorsolás, valamint látványos tűzijáték várja városunk lakóit.   

Helyszín: Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 900 000,- Ft 

Magyar Kultúra Napja - 2017. január 22. 

Ez alkalomból színházi előadást és kiállítást szerveztünk.   

2017. január 20. (péntek) Költők társaságában Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, Érdemes művész 

Irodalmi pódium estje.  

2017. január 23. (hétfő) Debreceni Új Fotóműhely válogatott munkáinak kiállítása. 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme és a Megyesi Fivérek 

terem. 

Rendezvény költsége: 450 000,- Ft 

 

Városi Nőnap - 2017. március 8.  
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A hagyományokhoz híven, - ám a meghívott vendégek számának emelésével - kerül 

megrendezésre. 

Fellépő: Gájer Bálint 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme. 

Rendezvény költsége: 400 000 ,- Ft 

 

Költészet Napja - 2017. április 11.  

A Költészet Napja tiszteletére versmondó versenyt hirdetünk 3 – 16 éves korosztály számára, és 

„Gyermekszívvel” címmel versíró pályázatot írunk ki a 6-16 éves korosztálynak. Időpont(ok):  

2017. április 8. (szombat) és 2017. április 14. (péntek) 

Rendezvény költsége: 200 000, - Ft 

 

Közalkalmazottak Napja 

Emlékérmek adományozása, kitüntetések átadása, kulturális műsor, állófogadás. 

Időpont: 2017. szeptember 29. (péntek).  

Fellépő(k): Princess – 3 hegedűs lány 

Helyszín: az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme. 

Rendezvények költsége: 900 000,- Ft 

 

Idősek Napja  

Oklevelek adományozása, kulturális műsor, megvendégelés. 

Időpont: 2017. szeptember 30. (szombat) 

Fellépő(k): Koós János - Dékány Sarolta 

Helyszín: az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme. 

Rendezvény költsége: 1 000 000,- Ft 

 

Adventtől - Karácsonyig programsorozat  
Az adventi programok 2017. november 26-tól december 17-ig kerülnek megrendezésre.  Az 

adventi koszorú és a város karácsonyfája, a Polgármesteri Hivatal előtti téren lesz elhelyezve. 

Vasárnaponként (nov. 26., dec. 3. 10. 17.) a gyertyagyújtás előtt rövid kulturális műsorokkal, 

forró teával, forralt borral és aprósüteménnyel várjuk a város lakóit.  

December 13-20. között karácsonyi kézműves vásárt, és ajándékbörzét szervezünk. 

A programsorozat nagyszabású karácsonyváró gálával zárul. 

Helyszín: az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme és Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 700 000, - Ft 

 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

 

Polgári Hurka-pite Fesztivál - 2017. április 1. 
Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a gasztronómiai fesztivál, melynek fővédnöke és 

támogatója a Polgár Városért Alapítvány. A résztvevők megismerkednek a házi disznóvágás 

menetével, a pitekészítés fortélyaival. Tartalmi elemeit tekintve, kulturális műsorokkal és 

kézműves kirakodóvásárral egészül ki.  

Fellépő(k): Korda György- Balázs Klári  

Helyszín: az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, Polgár város főtere és a 

Polgármesteri Hivatal GSZH épülete. 

Rendezvény kulturális programjának költsége: 1 300 000,- Ft 

 

BELÁHAPI fesztivál - 2017. május 1.  

Szórakoztató kulturális programok. Versenyek, bemutatók. Gyermekeknek népi (Tulipános 

Játszóház) és kézműves játszóház egész nap.  

Fellépő(k): Dér Heni és Juhos Zsófi 
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Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Rendezvény költsége: 1 700 000,- Ft 

Polgári Nyári Buli Esték 

Június 24. (szombat)  

White Ravens koncert és a Biebers együttes 

Helyszíne: Polgár város főtere. 

 

Július 8. (szombat) 

Nyári színházi előadás 

Helyszíne: JAGSZI díszudvara. 

 

Július 22. (szombat) 

Retro party  az Old Boys zenekarral  

Helyszíne: Polgár város főtere. 

  

Rendezvények  összköltsége: 2 000 000, - Ft 

 

Sárkányhajó Fesztivál - 2017. augusztus 12. 

Az előző évek hagyományait folytatva, Önkormányzati részvétellel és támogatással. 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Rendezvény kulturális programjának költsége: 300 000,- Ft 

 

A 2017. évi városi rendezvények költségigénye összesen: 12 800 000,- Ft 

 

Négy színháztermi előadás és a BELÁHAPI Fesztivál belépőjegyes rendezvényként szerepel az 

intézmény 2017. évi költségvetésében.  

A színháztermi előadások tervezett bevétele:  2 700 000,- Ft 

BELÁHAPI fesztivál tervezett bevétele:        600 000,- Ft 

Tervezett bevétel összesen: 3 300 000, - Ft 

 

 

 

Polgár, 2017. március 7. 

 

       Ferenczné Fajta Mária 

        mb. intézményvezető 
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4./ napirend 

Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi munkatervének 

jóváhagyására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

32/2017. (III. 23.) sz. határozat  

 

Polgár   Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  a 

„Javaslat az Ady Endre Művelődési  Központ és  Könyvtár  2017. évi  

munkatervének jóváhagyására”  tárgyú  előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

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

Könyvtár 2017. évi munkatervét a határozat 1-3. sz. mellékletében 

foglaltak alapján elfogadja. 

 

Határidő: 2017. évben  folyamatos 

Felelős: Ferenczné Fajta Mária mb.intézményvezető 
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Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár munkáját az 1997. évi CXL. törvény a 

kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló törvény határozza meg.  

 

A Művelődési Központ alaptevékenysége: a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, ezen belül az 

állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának megóvása, restaurálása, látogatásának biztosítása. 

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi ismeretterjesztő, amatőr, 

alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi rendezvények szervezése és 

lebonyolítása. 

 

Könyvtár alaptevékenysége: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő 

alakítása, folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzése, gondozása. 

 

Az alapító okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában foglalt alapfeladatain túl 

színesebb és árnyaltabb a tevékenységek köre, melyet az éves rendezvénytervek, munkatervek és 

szakmai beszámolók igazolnak. 

A szakmai tevékenység összessége a két intézményegység önálló, ám mégis összehangolt 

munkájának köszönhető.  

 

I. Személyi és tárgyi feltételek 

 

A szakalkalmazottak létszáma 6 fő, ebből jelenleg 2 művelődésszervezői álláshely nincs 

betöltve. A 2017. költségvetési évben 1 üres álláshely április 1-jétől tölthető be, így várhatóan  

2 fő művelődésszervező, 1 fő könyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens és 1 fő ügyviteli 

alkalmazott látja el a szakmai feladatokat.  

A kulturális közfoglalkoztatási program keretében 2018. február 28-ig 4 fő tovább 

foglalkoztatására számítunk, 2 fő könyvtári nyilvántartóra az OSZK közfoglalkoztatásában és 2 

fő kulturális munkatársra a Nemzeti Művelődési Intézet közfoglalkoztatásában. 

 

A szakmai továbbképzési terv alapján 1 fő beiskolázási terve készült el ez évre vonatkozóan. 

Péterné Kiss Petronella Kiadvány szerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a 

könyvtárban akkreditált tanfolyamon vesz részt 2017. március 27 – április 20-ig tartó 

időszakban, 90 órában. 

 

A könyvtár honlapjának továbbfejlesztésével az intézményi weboldal kialakítása tervezett, ami 

fontos eszköze az intézmény népszerűsítésének és a hatékonyabb közönségszervezésnek. 

 

Előző évben több esetben szükség volt a könyvtári szerver gép javítására, karbantartására. Az 

adatok biztonságos tárolása, és a hálózat optimális működtetése érdekében indokolttá vált 1 db 

szerver számítógép beszerzése. A rendezvényekhez készítendő igényes plakátok, meghívók, 

programfüzetek, szórólapok készítéséhez 1 db multifunkciós nyomtató vásárlását tervezzük.  

Az eszközökre fordított összeg csökkentése érdekében könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásokat igényelünk. 

 

II. Szakmai program 
Művelődési Központ 

 

1. Városi rendezvényterv 

A Művelődési Központ elsődleges, főbb irányokat meghatározó tervezete minden évben a városi 

rendezvényterv. Azokat a program elemeket tartalmazza, melyek ünnepeinkhez kötődnek, 

kialakult hagyományuk van, továbbá a város lakosságának körében közérdeklődésre tart számot. 
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A rendezvények az eddigi gyakorlathoz hasonlóan három fő csoportban kerültek részletezésre: 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

A városi rendezvényterv tartalmazza a programelemek megnevezését, rövid tartalmi leírását és a 

megvalósítás időpontját.  (1. sz. melléklet) 

Az ott részletezett eseményekre épül az éves munkaterv a helyi művelődési szokásokhoz 

igazodva, biztosítva a szabadidő kulturált eltöltését és támogatva az amatőr művelődő 

közösségek tevékenységét.  

 

2. Kiállítások 

A kiállítások szervezésénél a helyi alkotókat helyezzük előtérbe. Fontosnak tartjuk, hogy a 

különböző művészeti területek képviselőit ismerje meg a város lakossága.  

Az idén Mátray Anita cukrászt mutattuk be munkáin keresztül. A cukrász artisztika – ehető 

művészet – kategóriában szép eredményeket ért el az ország számos pontján rendezett 

versenyeken. 

Ugyanolyan fontos kitekinteni a szűkebb-tágabb régiók alkotó közösségeinek a tevékenységébe 

is. A  Magyar Kultúra Napja alkalmából a Debreceni Új Fotóműhely válogatott munkáiból 

rendeztünk kiállítást, szeptemberben pedig a Diósgyőri Képzőművész Stúdió festő-, és 

szobrászművészei mutatkoznak be.  

 

3. Színházlátogatások és színházi előadások 

 

Az elmúlt év kezdeményezését folytatva, a színházi előadások iránti igények kielégítése végett 

egyrészt meghívunk társulatokat, előadókat, másrészt elvisszük a közönséget a környező 

nagyobb városok színházi előadásaira. Februárban a Fogi Színház előadása Az ördög nem alszik 

című zenés bohózat kerül bemutatásra, márciusban a Dumaszínház két előadója Kőhalmi Zoltán 

és Felméri Péter vendégszerepel. Szeptemberben a tiszaszederkényi Sodrás Színháztársulatot 

hívjuk meg, novemberben pedig Dr. Csernus Imre tart előadást. 

Márciusban és októberben a Miskolci Nemzeti Színházba szervezünk színházlátogatást. 

 

4. Klubfoglalkozások 

 

Évek óta jól működő csoportjaink a közösségszervező tevékenységen túl lehetőséget biztosítanak 

az egészségmegőrző és egyéb mozgásos formák igényeinek kielégítésére (Mazsorett, Hip-hop 

dance, Zumba, ThaiChi, Jóga, Egészségmegőrző torna). A különböző korosztályok és 

érdeklődési körök találkozási, szerveződési formáit támogatva kezdeményezzük a 

klubfoglalkozásokat mindkét intézményegységben. A védőnők által vezetett Baba-mama klub és 

az Élet Virága Egyesület képviseletében Sándori-Nagy Jenőné természetgyógyászattal és népi 

gyógyászattal foglalkozó egészségmegőrző klub mellett tervezzük az ifjúságot is megszólítani. A 

nyugdíjas klubokkal együttműködve közös programok szervezésében gondolkodunk. (moziklub, 

kertész klub..stb.) 
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Művelődési Központ rendezvényei 

 
Időpont Rendezvény neve 

Január 1. Újévköszöntő ünnepség 

Január 20. Magyar Kultúra Napja 

Bencze Ilona – Költők társaságában c. irodalmi pódium műsora 

Január 25. A Debreceni Új Fotóműhely kiállításának megnyitója 

Február 3. Zenebölcsi 

Február 8. Cukrász artisztika 

Mátray Anita cukrász, kiállításának megnyitója 

Február 13. Farsangi játszóház 

Február 20. Színház 

Az ördög nem alszik - zenés bohózat 2 részben 

Március 8. Városi nőnap 

Fellépő: Gájer Bálint 

Március 15. 1848-49’-es Ünnepi megemlékezés 

Ünnepi műsor – koszorúzás 

Március 18. Színházlátogatás 

Viktória c. operett  - Miskolci Nemzeti Színház 

Március 27. Húsvéti játszóház 

Április 1. Hurka-Pite Fesztivál 

Disznóvágás – Pitekészítés-kóstolás, Családi játszóház, Gólyalábasok, 

Kulturális programok 

Sztárvendég: Korda György – Balázs Klári 

Április 8. Költészet Napja 

Versmondó verseny 

Április 20. Mozi 

Május 1. BELAHAPI Fesztivál 

Sportversenyek, Amatőr művészeti, csoportok fellépése, 

Népi játszóház, Kulturális programok 

Sztárvendég: Dér Heni 

Május 12. Madarak és fák napja 

„Gubanc a virágmezők őre” 

Szegedi Látványszínház előadása 

Május 15. Helyi értékeink – szakmai nap 

Május 28. Városi Gyermeknap 

Gyerekkoncert, Filmvetítés, Szabadtéri játékudvar 

Június 22. Polgári Nyári Buliesték 

White Ravens - The Biebers 

Július 8. Szabadtéri színház 

Július 24. Polgári Nyári Buliesték 

Retro est az Old Boys együttessel 

Augusztus 12. Sárkányhajó fesztivál 

Augusztus 19. Szent István Király és az Új kenyér ünnepe 

Ünnepi műsor, az Új kenyér megszentelése,  

Dobrády Ákos és a TNT koncert 

Szeptember  Színház 

Sodrás Amatőr Színtársulat 

Szeptember A Diósgyőri Képzőművész Stúdió festő- és szobrászművészeinek 

kiállítása 

Szeptember 29. Helyi Önkormányzatok Napja 

Sztárvendég: Princess 

Szeptember 30. Idősek Világnapja 

Sztárvendég(ek): Koós János és Dékány Sarolta 
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Október Színházlátogatás 

Október 23. 56’-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója 

Ünnepi műsor – koszorúzás 

November Dr. Csernus Imre előadása 

November 26. I. Adventi gyertyagyújtás 

December 3. II. Adventi Gyertyagyújtás 

December 6. Mikulás napi /gyerekszínház/ 

December 4. Karácsonyi játszóház 

December 10. III. Adventi Gyertyagyújtás 

December 17. IV. Adventi Gyertyagyújtás – Karácsonyváró gála 

December 31. Szilveszteri bál 

 
 

Könyvtár 

 

1. Könyvtári tevékenységek, szolgáltatások 

Az állománygyarapítás során az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok 

könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól 

az irányadó. Ez alapján a normatíva 10%-a, az idei évben 875 e Ft + Áfa fordítható könyvtári 

dokumentum vásárlására. Könyvek,  hangoskönyvek beszerzésére 625 e Ft + Áfa, folyóirat 

vásárlására 250 e Ft + Áfa felhasználását terveztük. 

 

A 2016. évben megtartott állományellenőrzés során leválogatott tartalmilag elavult, rongálódott 

könyveket kivonjuk az állományból.  

 

A könyvtár alapszolgáltatásai: 

• A gyűjtemény helyben használata 

• Állományfeltáró eszközök használata 

• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt 

adattárakban és az interneten elérhető információkról 

• Szakirodalmi tájékoztatás 

• Helyismereti tájékoztatás 

• Közhasznú információszolgáltatás 

• Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások 

• A könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól adott információk 

• Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés lehetősége 

• Számítógép, Internet használat 

• Nyomtatás és fénymásolási lehetőség 

• Könyvtári rendezvények 

Az oktatási intézményekkel együttműködve rendhagyó könyvtári órák és vetélkedők formájában 

lehetőséget kínál a könyvtárhasználat gyakorlására, egyéni és csoportos foglalkozások keretében 

is.  

 

Az alapszolgáltatásokon túl az emberek tanulási, szórakozási, és szociális igényeinek 

kiszolgálása is része a mindennapi tevékenységünknek. 
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Könyvtár  rendezvényei 

 
Időpont  Programok  

Január 1 – December 31.  Felhasználóképzés - Rendhagyó könyvtári órák - 

Csoportos foglalkozások iskolák, óvodák részére 

előzetes időpont egyeztetéssel.  

Február 16.  Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

 

Február 26.  Farsangi családi játszóház  
Játszóház, kézműves foglalkozás, farsangi 

alakoskodás. 

Március 21 – Április 9.  Költészet Napja alkalmából  

II. Versíró pályázat meghirdetése  
6 - 16 éves korosztály részére.  

Április  Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

Április 9.  Húsvéti családi játszóház  
Játszóház, kézműves foglalkozás, nyuszis 

táncverseny 

Április - Május  „Barátunk a könyv” - megyei olvasónapló 

pályázat  

készítése alsó és felső tagozatos gyerekekkel 

több csoportban.  

Május  Családi színházlátogatás  

Szabó Magda-Egressy Zoltán: Tündér Lala  

Móricz Zsigmond Színház 

Június 19 – 23-ig  Nyári Szünidei Könyvtári Napok  
6 – 14 éves korosztály számára – kézműves 

foglalkozás – mese – játék – strandolás.  

Augusztus 7 – 11-ig Olvasótábor tiniknek 

„Felnőni kéne már” – válogatás az ifjúsági 

irodalomból. 

Szeptember Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

 

Október 2 – 8-ig Országos Könyvtári Napok 

„Összefogás a könyvtárakért” – 

programsorozat:  

Író-olvasó találkozók   

Ismeretterjesztő előadások  

Könyves Vasárnap  

Október 6.  „Száll a mese szájrul szájra” 

mesemondó verseny meghirdetése 

December Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

December 10. Karácsonyváró családi játszóház  
Kézműves- és, meseposztó foglalkozás 

 

Állandó Helytörténeti Kiállítás 

 

A Polgár, Móricz út 3-5 szám alatt lévő kiállítás az épület rossz állapota miatt nem látogatható.  

 
III. Együttműködések 

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a helyi egyházakkal, civil szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel. Az idei év kiemelt feladata az írásba foglalt együttműködések kidolgozása, 
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konkrét feladatvállalásokkal. Valamennyi szervezettel, szervezetcsoporttal egyedi megállapodás 

szerint kell dolgoznunk, amiben meghatározzuk az együttműködés célját, tartalmát, technikai 

működésének lehetőségeit és feltételeit, a különböző szolgáltatások igénybevételének költségeit. 

 

IV. Önkéntesség 

 

Az önkéntes  munka  folyamatos beépülése a kulturális területre, illetve különböző önkéntesek 

személyes megkeresései kapcsán érlelődött az a gondolat, hogy szükséges az intézmény számára 

egy önkénteseket foglalkoztató koncepció kidolgozása. 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényeinek összesített táblázata ( 2. sz. 

melléklet), Polgár város 2017. évi rendezvény naptárával (3. sz. melléklet) összevetve, azzal 

párhuzamosan készült.  

 

Polgár, 2017. március 7. 

 

 

       Ferenczné Fajta Mária 

        mb. intézményvezető 
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2. sz. melléklet 

 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényei helyszínekkel 

 

Időpont Rendezvény neve Helyszíne 

Január 1. Újévköszöntő ünnepség Polgár város főtere 

Január 20. 

Magyar Kultúra Napja 

Bencze Ilona – Költők társaságában c. 

irodalmi pódium műsora 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Január 25. 
A Debreceni Új Fotóműhely 

kiállításának megnyitója 

Ady Endre Művelődési Központ Megyesi 

Fivérek terme 

Február 3. Zenebölcsi 
Ady Endre Művelődési Központ Megyesi 

Fivérek terme 

Február 8. 

Cukrász artisztika 

Mátray Anita cukrász, kiállításának 

megnyitója 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár előcsarnoka 

Február 13. Farsangi játszóház 
Ady Endre Művelődési Központ Megyesi 

Fivérek terme 

Február 16. 

Egészségmegőrző előadás 

Klubfoglalkozás Sándori Nagy 

Jenőnével 

Városi Könyvtár olvasóterme 

Február 20. 

Színház 

Az ördög nem alszik – zenés bohózat 2 

részben 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Február 26. Farsangi Családi Játszóház  Városi Könyvtár  

Március 8. 
Városi nőnap 

Fellépő: Gájer Bálint 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Március 3. 
Polgári Prevenciós Napok 

Élet Virága Egyesület   

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Március 15. 
1848-49’-es Ünnepi megemlékezés 

Ünnepi műsor – koszorúzás 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme, Kopjafa 

Március 18. 
Színházlátogatás 

Viktória c. operett 
Miskolci Nemzeti Színház 

Március 27. 
Húsvéti játszóház 

szervezett foglalkozás 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár előcsarnoka 

Április 1. 

Hurka-Pite Fesztivál 

Sztárvendég: 

Korda György – Balázs Klári 

Polgár város főtere 

Április 8. 
Költészet Napja I.  

Versmondó verseny 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár 

Április 14. 
Költészet Napja II.  

Versíró pályázat eredményhirdetése 
Városi Könyvtár 

Április 20. Mozi 
Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Május 1. 
BELÁHAPI Fesztivál 

Sztárvendég: Dér Heni 
Strandfürdő 

Május 12. 

Madarak és fák napja 

„Gubanc a virágmezők őre” 

Szegedi Látványszínház előadása 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár 

konferenciaterme 

Május 15. Helyi értékeink – Szakmai nap 
Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 
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Május 28. 

Városi Gyermeknap 

Gyerekkoncert, Filmvetítés, 

 Szabadtéri játékudvar 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Június 22. 
Polgári Nyári Buliesték 

White Ravens - The Biebers 
Polgár város főtere 

Július 8. Szabadtéri színház József Attila Gimnázium díszudvara 

Július 24. 
Polgári Nyári Buliesték 

Retro est az Old Boys együttessel 
Polgár város főtere 

Augusztus 12. Sárkányhajó fesztivál Strandfürdő 

Augusztus 19. 

Szent István Király és az Új kenyér 

ünnepe 

Ünnepi műsor, az Új kenyér 

megszentelése,  

Sztárvendég: Dobrády Ákos és a TNT 

Polgár város főtere 

Szeptember  
Színház 

Sodrás Amatőr Színtársulat 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Szeptember 

29. 

Közalkalmazottak Napja 

Princess 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Szeptember 

30. 

Idősek Világnapja 

Sztárvendég:Koós János és  

Dékány Sarolta 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Október Színházlátogatás Miskolci Nemzeti Színház 

Október 6. 
„Száll a mese szájrul szájra” 

mesemondó verseny  

Városi Könyvtár 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

Október 23. 

56’-os Forradalom és Szabadságharc 

évfordulója 

Ünnepi műsor – koszorúzás 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

56’-os emlékmű 

November Dr. Csernus Imre előadása 
Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

November 26. I. Adventi gyertyagyújtás Polgár város főtere 

December 3. II. Adventi Gyertyagyújtás Polgár város főtere 

December 6. Mikulás napi gyerekszínház 
Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

December 4. Karácsonyi játszóház 
Ady Endre Művelődési Központ 

előcsarnoka 

December 10. 
III. Adventi Gyertyagyújtás, 

Családi Játszóház 

Polgár város főtere, 

Városi Könyvtár olvasóterme 

December 17. 
IV. Adventi Gyertyagyújtás – 

Karácsonyváró gála 

Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme, 

Polgár város főtere 

December 31. Szilveszteri bál 
Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár színházterme 

 

 

Polgár, 2017. március 7.  

 

 

       Ferenczné Fajta Mária 

                              mb. intézményvezető 
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Polgár 2017. évi rendezvénynaptára 

 

Időpont Rendezvény megnevezése Helyszín Rendező szerv 

Január 1. Újévköszöntő Polgár város főtere 

Polgár Város 

Önkormányzata 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Január 20. 
Magyar Kultúra Napja 

alkalmából rendezett program 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Január 27. 

Kampány a méhnyakrák 

megelőzéséért 

GYÖNGYPOSTA 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt, EFI 

Február 9. Véradás 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Vöröskereszt Helyi 

Szervezete 

Február 26. Farsangi Családi Játszóház Városi Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Március 3- 4. Prevenciós Napok 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Az Élet Virága 

Egyesület 

Március 8. Városi Nőnap 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár Város 

Önkormányzata 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Március 10. 

Polgári Lokálpatrióta 

Mozgalom Egyesület 

Közgyűlése és Nőnap 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Színházterme 

Polgári Lokálpatrióta 

Mozgalom Egyesület 

Kiss Balázsné 

Március 15. 

Emlékezés az 1848/49-es 

Forradalom és Szabadságharc 

eseményeire, koszorúzás 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Április 1. 
„Polgári Hurka-pite” 

Fesztivál 
Polgár város főtere 

Polgár Városért 

Alapítvány 

Kuratóriuma 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Április 1. Véradás  

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Vöröskereszt Helyi 

Szervezete 
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Április 8. Költészet Napi rendezvény I. 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Április 9. Húsvéti Családi Játszóház Városi Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Április 14. Költészet Napi rendezvény II. 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Április 14. Szakmák éjszakája 

BSZC József Attila 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma 

és 

Szakközépiskolája 

BSZC József Attila 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Május 1. BELÁHAPI fesztivál Polgár Strandfürdő 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

 

Május 1. 
Szűrés a BELÁHAPI 

Fesztiválon 
Polgár Strandfürdő 

PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt, EFI 

Május 1. Véradás 

Polgár Város 

Önkormányzatának 

Városgondnoksága 

Vöröskereszt 

Május 5. Ballagás 

 BSZC József 

Attila Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma 

és 

Szakközépiskolája  

BSZC József Attila 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Május 12.  Tavaszi zsongás 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola 

Június 7. 

  Retro véradás,  

Patika nap 

Szűrés 

 

PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt. 

Térségi Járóbeteg 

Szakellátó 

Központ,  

PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt, EFI 

Vöröskereszt 

Június 17. Ballagás 

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános 

Iskola 

Molnárné Kovács 

Judit 

 

Június 22. Tanévzáró ünnepség 

Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános 

Iskola 

Hamar Józsefné 

Június 24. 

 
Polgári Nyári Buli Esték 

Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 
Július 22. 

 

Július 8. Szabadtéri színház 
BSZC József Attila 

Gimnáziuma, 

Ady Endre 

Művelődési Központ 
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Szakgimnáziuma 

és 

Szakközépiskolája 

díszudvara 

és Könyvtár 

Augusztus 12. 

 
Sárkányhajó Fesztivál Városi Strandfürdő 

Tiszaújvárosi Kajak-

Kenu és Sárkányhajó 

Egyesület 

Augusztus 12. 

Véradás   

Vámpírok Éjszakája,  

Szűrés 

Polgár Város 

Önkormányzatának 

Városgondnoksága 

Városi Strandfürdő 

 

PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt, EFI 

Vöröskereszt Helyi 

Szervezete 

 

Augusztus 19. 
Szent István király és az Új 

kenyér ünnepe 

Polgár Város 

Főtere 

Polgár Város 

Önkormányzata 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Szeptember  

15 – 28. 

A Diósgyőri Képzőművészeti 

Stúdió Tagjainak csoportos 

kiállítása 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Szeptember 

29. 
Közalkalmazottak  Napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár Város 

Önkormányzata 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Szeptember 

30. 
Idősek Napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár Város 

Önkormányzata 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Október 2 – 8. 
Országos Könyvtári Napok 

programsorozat 
Városi Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Október 6. 
Száll a mese szájról szájra 

mesemondó verseny 
Városi Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

Október 10. Véradás 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Vöröskereszt 

Október 23. 

 Emlékezés az 1956-os 

Forradalom és Szabadságharc 

eseményeire, koszorúzás 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

November 25. I. Adventi gyertyagyújtás 
Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 
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December 3. II. Adventi gyertyagyújtás 
Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

December 3. Jótékonysági Est 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár és Térsége 

Egészségügyéért 

Alapítvány 

 

December 5.-

6. 
Egészségnapok 

Térségi Járóbeteg 

Szakellátó Központ 

PÉTEGISZ 

Nonprofit Zrt, EFI 

December 6. 
Véradás 

Véradó ünnepség 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Vöröskereszt Helyi 

Szervezete 

December 10. 
Karácsonyváró Családi 

Játszóház 
Városi Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

December 10. III. Adventi gyertyagyújtás 
Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

December 15. Szalagavató 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

BSZC József Attila 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

December 17. 
Karácsonyváró Gála, 

IV. Adventi gyertyagyújtás 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési Központ 

és Könyvtár 

2017. 

december 18- 

2018. január 

19. 

Pályaválasztási kiállítás 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

BSZC József Attila 

Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
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5./ napirend 

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

beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására 

 

Struba József kiegészítése  

Néhány hónappal ezelőtt döntöttek ebben a témában és megbízott intézményvezetőnek nevezték 

ki Ferenczné Fajta Máriát. Tudták, hogy a pályázati kiírásra ismételten sor fog kerülni, hisz 

törvényi kötelezettség. Az előző kiírással szemben nincs változás. A Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

33/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „ 

Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói 

(magasabb vezető)  beosztás ellátására  vonatkozó pályázat kiírására” 

készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői 

beosztás ellátására, a Mellékletben foglalt pályázati felhívás alapján. 
  

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati 

felhívás megjelentetéséről: 

- a Személyügyi Központ internetes oldalán   2017. április  15 -ig 

- Polgár Város  honlapján     2017. április  15 - ig 

- a PolgárTárs helyi lapban     2017. április  15 - ig 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

                 Tóth József polgármester 
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Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet az 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgató (magasabb vezető) beosztás 

ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:     Teljes munkaidő  

Munkakör megnevezése: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros, 

informatikus könyvtáros 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 

2017.  július 01-től – 2022. június 30-ig szól.  
A munkavégzés helye:      Hajdú-Bihar megye, 4090 Polgár, Barankovics tér 6.  

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai 

munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 

Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 
- Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) 

pontja szerint. 

- A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú 

közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladatkörben szerzett 

legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) pontjában a felsőfokú szakirányú 

végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább öt éves, 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi 

képzettség esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat. 

- A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

munkakörbe kinevezhető.  

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és 

munkakörei napra pontos adataival. 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program, 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését 

igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 

két éven belül a tanfolyamot elvégzi,  
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- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,  

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a 

büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott 

véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez, 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja, 

- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-

testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.  

-  

A pályázat benyújtásának határideje:       2017. május 24. 

A pályázattal kapcsolatosan további információt Tóth József polgármester nyújt, a   06-52/573-

511-es telefonszámon.  

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak Polgár Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő 

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

Igazgatói pályázat” szöveget, továbbá a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57- 

5/2017. 

- Elektronikusan a:   j.toth@polgar.hu   e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója  által létrehozott, a betöltendő munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgat meg, majd az önkormányzat 

szakbizottságának javaslata alapján dönt a Képviselő-testület.  

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. június 22. 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Polgár Város honlapja (www.polgar.hu):  2017. április 15. 

PolgárTárs helyi havilap:     2017. április 15.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2017. április 15. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgar.hu honlapon szerezhet.  

 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

  

http://www.polgar.hu/
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Szünet  

 

 

6./ napirend 

Tájékoztató a civil, sportszervezetek és alapítványok 2016. évi tevékenységéről 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy minden évben a városban működő civil- és sportszervezeteknek, akik 

önkormányzati támogatásban részesülnek, el kell számolniuk a kapott összeggel.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén elhangzott egy vélemény, melyet Béke László 

bizottsági tag fogalmazott meg, amely szerint a Polgári Vízi Sportegyesület komolyabb 

támogatást igényelne, hisz olyan munka folyik az egyesületnél, ami megalapozza a későbbi 

eredmények elérését.  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 

kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

34/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2016. évi 

tevékenységéről” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a támogatott szervezetek 

vezetőit az elszámolás ellenőrzése során feltárt hiányosságok 

megszüntetésére, illetve az érintett szervezetnél az 

elszámolás benyújtására.  

                  

 Felelős: Tóth József polgármester 

                    Határidő: 2017.március 31. 
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7./ napirend 

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

A rendelet felülvizsgálatát több tényező indokolta. Nagyrészt a szociális igazgatásról és 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek 2017. január 1-től életbe lépett változtatásai tették 

indokolttá, különösen a személyes gondoskodást nyújtó fejezetben. A jogszabályváltozás 

következtében megváltoztak a szociális segítés és személyi gondozás feltételei, ezért a helyi 

rendeleten történő átvezetése szükségessé vált, illetve néhány paragrafus hatályon kívül 

helyezése vált indokolttá. Az önkormányzat képviselő-testületének van olyan kötelezettsége, 

hogy minden év április 1-jéig köteles felülvizsgálni a térítési díjakat, azon belül az 

önköltségszámítás szabályait. Ennek is eleget tettek a rendelet előkészítés során. Elmondja, hogy 

a térítés díjak összegében, mértékében változás nem történt.  

 

Vincze Attila  

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

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, a 26 §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 132 §. (4) bekezdés g) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 

bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága, valamint a Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 
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A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet)  22. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „22. § 

(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 

ellátást. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés 

tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani. 

 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való körezműködést, 

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

c) a szociális segítés keretén belül biztosított feladatokat. 

 

(3) Házi segítségnyújtásban az a szociálisan rászoruló személy részesíthető, akinek 

gondozási szükségletét az intézményvezetője megállapította. A gondozási szükséglet 

vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális 

segítés vagy személyi gondozás indokolt. A gondozási szükséglet elvégzését követően az 

értékelő adatlap másolati példányát át kell adni az igénylőnek, törvényes képviselőnek. 

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi 

gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálata 

ismételten elvégezhető az intézményvezető döntése alapján. 

(4) Ha a gondozási szükség a III. fokozatot meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az 

intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének 

lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés 

időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.” 

 

2. § 

A Rendelet 23. § (4) bekezdésének g) pontja hatályát veszti.  

 

3. § 

A Rendelet 1.  mellékletének helyébe e rendelet 1.  melléklete lép. 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§ 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 3. §-a 2017. április 1-jén lép hatályba.  

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 
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1.  melléklet a 6/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelethez 

Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja  

szociális alapszolgáltatásainak  

 önköltsége és intézményi térítési díjai  

 

 

 A 

Ellátási forma 

B 

Nettó önköltség 

C 

Intézményi térítési díj (nettó) 

 

1 étkeztetés 

helyben fogyasztással, illetve elvitellel 

 

668.-Ft/ellátási nap 

 

315.-Ft/ellátási nap 

 

2 étkeztetés 

kiszállítással 

 

743.-Ft/ellátási nap 

 

382.-Ft/ellátási nap 

 

 

 

 

 

 

 

3 házi segítségnyújtás 

 

                           személyi gondozás 

 

1.468.-Ft/óra   

térítésmentes 

az öregségi nyugdíjminimum 100%-a vagy 

az alatti jövedelem esetén 

 

100.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 100%-

ánál magasabb, de 200%-a vagy az 

alatti jövedelem esetén 

250.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 200%-ánál 

magasabb, de 300%-a vagy az alatti 

jövedelem esetén 

400.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 300%-ánál 

magasabb jövedelem esetén 
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 A 

Ellátási forma 

B 

Önköltség 

C 

Intézményi térítési díj  

 

 

 

 

 

 

 

3 házi segítségnyújtás 

 

                                            szociális segítés 

 

522.-Ft/óra   

térítésmentes 

az öregségi nyugdíjminimum 100%-a vagy 

az alatti jövedelem esetén 

 

100.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 100%-

ánál magasabb, de 200%-a vagy az 

alatti jövedelem esetén 

250.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 200%-ánál 

magasabb, de 300%-a vagy az alatti 

jövedelem esetén 

400.-Ft 

az öregségi nyugdíjminimum 300%-ánál 

magasabb jövedelem esetén 

 

4 családsegítés 2.057.-Ft/óra    

 

 

5 

támogató szolgáltatás  

személyi segítés 
1.479.-Ft/ 

feladatmutató 
térítésmentes 

 

szállító szolgáltatás 2.588.-Ft/ 

feladatmutató 
térítésmentes 
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6 idősek nappali ellátása  

(idősek klubja) 
724.-Ft/fő/nap térítésmentes 

 

Az ellátási nap kizárólag ebéd biztosítását foglalja magában az étkeztetés alapszolgáltatás esetében. 

A házi segítségnyújtás térítési díjai nem ÁFA kötelesek. 
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8./ napirend 

Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

4/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Elmondja, hogy 2011-ben alkotta meg a képviselő-testület ezt a rendeletét, melyet 

jogszabályváltozás miatt kellett felülvizsgálni. 2017. január 1-jével hatályba lépett az 

anyakönyvi törvény azon módosítása, hogy bizonyos esetben munkaszüneti napon is lehet 

házasságot kötni. Változást jelentett még a jogszabálymódosítás során, hogy az élettársi 

kapcsolat létesítésére vonatkozó szabály, a járási hivatalok székhelyén lévő önkormányzatok 

polgármesteri hivatali hatáskörébe került, ezért ki kellett venni a rendeletből.  

Pontosítás történt a fizetendő díjak tekintetében, a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés díja 20 e Ft + áfa, illetve a hivatali helységen kívüli házasságkötés 25 e Ft + áfa 

díjra módosult. 

 

Vincze Attila  

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

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól 

 

Polgár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 

törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 
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1. A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya Polgár város közigazgatási területén belül a házasság megkötésével 

kapcsolatos anyakönyvvezetői közreműködést igénylő szolgáltatást igénybe vevőkre és ezen 

eljárásban közreműködő anyakönyvvezetőre terjed ki.   

 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában : 

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés, 

b) kérelmezők: a hivatali helyiségen-, hivatali munkaidőn kívül tartandó házasságkötést az 

anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,  

c) hivatali helyiség: Polgári Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (4090 Polgár, 

Barankovics tér 5.) 

d) hivatali munkaidő: a Polgári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatában meghatározott munkaidő, 

e) hivatali munkaidőn kívüli időpont: a Polgári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatában meghatározott munkarendtől eltérő időpont. 

  

3. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés  

 

3. § 

 

(1) A hivatali helyiségen kívüli történő házasságkötés létesítésének engedélyezését az 

elektronikus rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentési 

szándékkal egy időben, de legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját 

megelőző 30. napig.  

 

(2) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető  javaslatának figyelembe vételével – 

dönt. 

 

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezőknek kell 

gondoskodniuk a külső helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására alkalmas 

keretéről. A hivatali helyiségen kívüli helyszín akkor alkalmas az anyakönyvi 

esemény megtartására, ha az anyakönyvi iratok és kellékek sérülés és 

szennyeződésmentes elhelyezését biztosító asztal rendelkezésre áll.  

 

(4) Az anyakönyvvezetőnek a külső helyszínre való utazására a 6. § (7) bekezdésében  

meghatározott díj nyújt fedezetet. 

 

(5) A kérelmezők az anyakönyvvezető házasságkötés helyszínére való szállításáról és a 

hivatali helyiségbe történő visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodnak. 

 

 

4. § 

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezését az 

elektronikus rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentési 
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szándékkal egy időben, de legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját 

megelőző 30. napig.  

 

(2) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető  javaslatának figyelembe vételével – 

dönt. 

 

5. § 

(1)  A közeli halállal fenyegető állapot esetén a hivatali helyiségen kívül történő házasság 

megkötésére irányuló eljárás során a felek a 3. § (1) bekezdésben meghatározott 

eljárási határidő alól mentesülnek. Az anyakönyvi eseményre munkaszüneti napokon 

is van lehetőség.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az eljáráshoz a felek által 

bemutatott igazolás szükséges.  

 

4. A többletszolgáltatási díj megfizetésének mértéke, módja  
 

6. § 

(1)  Hivatali munkaidőben a jegyző térítésmentesen biztosítja a házasságkötésre alkalmas 

hivatali helyiséget.  

 

(2)  Amennyiben a felek a rendezvény lebonyolításához külső közreműködő, valamint nem az 

alapfelszerelés körébe tartozó  kellékek bevonását igénylik, úgy azokat saját költségen 

kötelesek biztosítani.  

 

(3)  A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén   20.000 Ft + ÁFA 

többletszolgáltatási díjat kell fizetni. 

 

(4)  A hivatali helyiségen kívüli  házasságkötés esetén  25.000 Ft + ÁFA többletszolgáltatási 

díjat kell fizetni.  

 

(5)  Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartására hivatali helyiségen kívül és hivatali 

munkaidőn kívül kerül sor, a kérelmezők csak (4) bekezdésben meghatározott díjat 

kötelesek megfizetni.  

 

(6)  A (3)-(4) bekezdésekben meghatározott többletszolgáltatási díjat a Polgári Bank Zrt-nél 

vezetett Polgári Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára legkésőbb az anyakönyvi 

eseményt megelőző 2 munkanappal kell megfizetni.  

 

(7)   Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 

eseményenként bruttó 10.000.- Ft díjazás illeti meg. 

 

(8) A (7) bekezdésben foglalt díjazás, az anyakönyvi eseményt követően kerül kifizetésre.   

 

(9)  Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény, vagy 

közeli halállal fenyegető állapot miatt kerül sor, a házasulók mentesülnek a díjfizetési 

kötelezettség alól.  

 

(10) A (9)  bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik 

házasuló fél mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt az anyakönyvvezető 

előtt a hivatali helyiségben megjelenni nem képes. E körülmény fennállását és a közeli 

halállal fenyegető állapotot a házasulók kérelmükben megjelölni és igazolni kötelesek.  
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5. Záró rendelkezések 

 

7. § 

 

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

  

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli és a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet. 

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

   

 

Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

           polgármester          jegyző 

 

 

 

9./ napirend 

Javaslat az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének 

szabályozásáról szóló 19/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

A 2011-ben megalkotott rendelet tartalmában nem változott, a jogszabályváltozások 

következtében beépült a környezetvédelem általános szabályairól szóló törvényre való 

hivatkozás.   

Elmondja, hogy a rendelet szerint, továbbra is a szeszesitalt forgalmazó és a szeszesital kimérést 

végző üzletek, péntek 22 órától szombat 4 óráig, illetve szombat 22 órától vasárnap 4 óráig 

tarthatnak nyitva.  

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Kérdezi, hogy várható-e e téren is hatósági ellenőrzés?  

 

dr. Váliné Antal Mária  

Igen. Ismerik a Kormányhivatal 2017. évi hatósági ellenőrzési tervét és abban szerepel 

kereskedelmi ellenőrzés.  

 

Vincze Attila 
Az előterjesztés címében 19/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet szerepel, a rendeletben pedig, 

hogy az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozása, ez 

ennek a rendeletnek a felülvizsgálata.   

 

dr. Váliné Antal Mária  

Igen, a belső szerkezetben nem történt változás, de a jogszabály szerkesztési szabályok szerint, 

amennyiben a bevezető rendeletben jogszabályváltozás van, a képviselő-testület elé kell vinni a 

teljes rendeletet. 
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Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról  

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 12. § (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmás alapján, 

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, és a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. 

(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének 

kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával, a hangosító berendezések 

használatára, a hangosítást igénylő közterületi rendezvények megtartására vonatkozó feltételek 

meghatározásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai (22.00 - 06.00 órák közötti) 

pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása.  

2. § 

(1)  A rendelet hatálya a 

a)      szeszesitalt forgalmazó üzletek üzemeltetőire, továbbá 

b)     szeszesital-kimérést végző üzletek üzemeltetőire terjed ki. 

 

(2)  A rendelet hatálya kiterjed a közterület igénybevétel során hangosító berendezést 

üzemeltetőkre is.  

(3)   A rendelet hatálya nem terjed ki a város közigazgatási területén lévő bevásárlóközpontok, 

üzemanyagtöltő-állomások területén, valamint a folyamatos szálláshely-szolgáltatást 

nyújtó épületben működő üzletekre. 

(4)  A rendelet hatálya Polgár város közigazgatási területére terjed ki. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. §  

E rendelet alkalmazása tekintetében  
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hangosító berendezés: bármely hangszóró (hangfal), továbbá a hanghordozó eszközök lejátszó 

berendezése (pl. CD, - más elektronikus adathordozó-, magnószalag-, lemez-, stb. lejátszó 

berendezése), a műsorközvetítő hangforrás (pl. rádió, televízió, internetes műsorszolgáltató 

berendezés, stb.) és az ezekhez tartozó erősítő berendezés 

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozása  

4. §  

 (1)  A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzletek 22.00 órától 06.00 óráig nem 

tarthatnak nyitva. 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a szeszes italt is forgalmazó 

üzletekre, feltéve, hogy az üzemeltető a szeszes italok árusítását 22.00 óra és 06.00 óra 

között szünetelteti. Az üzemeltető ilyen esetben a vásárlókat tájékoztatni köteles a szeszes 

ital éjszakai forgalmazásának szüneteltetéséről. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az 

üzletben a vásárlók által jól látható felirattal kell elhelyezni. 

 

5. § 

A 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott üzletek  

a)       pénteken 22.00 órától szombat 04.00 óráig, valamint  

szombat 22.00 órától vasárnap 04.00 óráig tarthatnak nyitva,  

b)       a hét többi napján 22.00 órától 06.00 óráig nem tarthatnak nyitva. 

 

6. §  

(1)  A 2. § (1) b) pontjában meghatározott üzletekhez tartozó nyílt téren hangosító 

berendezés 22.00 óra és 06.00 óra között nem üzemeltethető. 

(2)  A hangosító berendezés használatával járó közterület igénybevétel során a közterületek 

használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni. 

4. Záró rendelkezések 

7. §  

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti az üzletek és vendéglátó-ipari egységek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról 

szóló 19/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelet.  

 

 

 Polgár, 2017. március 23.  

 

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 
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10./ napirend 

Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Német Máté kiegészítése 

Elmondja, hogy a módosított rendeletben új pont a zöldhulladék gyűjtőpont, mely Polgár 

külterületén a szennyvíztisztító telep mellett található, 0,8 hektár nagyságú terület, mely a 

lakossági és a kisebb intézményi zöldhulladékot fogadja és dolgozza fel. Ezúton megkérné a 

településen tevékenykedő szolgáltató cégeket, hogy ők ne hordják ki ide a hulladékot, mert ez a 

lakosságot szolgálja.  

 

Vincze Attila  

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

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok  

 

Struba József  

A kérést, hogy a vállalkozók ne hordják oda a hulladékot vagy szabályozzák vagy nem. 

Elsősorban a lakosságok szolgáló, de ingatlanhasználó a vállalkozó is, ezt rendbe kellene tenni. 

Ez felveti a kérdést, hogy velük mi a helyzet? 

 

Tóth József 

Első szándékkal valóban arra irányult a megoldás, hogy a lakosság felől érkező zöldhulladékot 

kezeljék. Nem a vállalkozói szférának akartak segíteni de ők is igénybe veszik. 

 

Német Máté 

Két olyan cég tevékenykedik Polgáron, aki fatermékkel foglalkozik. Azt tapasztalták, hogy azt a 

mennyiségű háncsot, amit odahordtak a cégek, a telep nem tudta feldolgozni. Az év hátralévő 

szakaszában ez a mennyiségű hulladék csökkent, de ezt kordában kell tartani, és más lehetőséget 

nem lát. 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a telep megközelítése és 

elhagyása kapcsán körforgalom került tervezésre, melyet az idén ki akarnak alakítani. Ha 

rendeletet alkotnak, akkor nem abban kell bízni, hogy betartják a vállalkozók a szabályokat, ezt 

érdemes lenne majd konkrétan szabályozni.  

 

Tóth József 

Törekedtek arra, hogy ne csak egy gyűjtőterület legyen kihelyezve, hanem hogy az ide érkező 

hulladékot kezeljék is.  

 

Német Máté  

2016. március óta nem csak lerakás hanem a feldolgozás is folyamatban van, a beszállított 

zöldhulladékot komposztálják. A Városgondnokság segítségével megoldják a be- és kihajtás 

megfelelő biztosítását.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  
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Tóth József  

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

szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. § (1) bekezdés a) – g) pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014.(X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján a 

Koordináló szerv látja el.” 

 

2. § 

 

A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11. §  

(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére 

közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat 

köteles fizetni. 

 

(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás 

bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni. 

 

(3) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek 

során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 6. §-ban foglaltak alapján 

szünetelt. 

 

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő 

által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell 

kiegyenlíteni. 

 

(5) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a közszolgáltatónak 15 napon 

belül köteles bejelenteni. 
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(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a közszolgáltató az ingatlanhasználó 

számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja. 

 

(7) A közszolgáltatásért fizetendő díj a Koordináló szervet illeti meg.” 

 

3. § 

 

A rendelet 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A zöldhulladék komposztálására valamennyi ingatlanhasználónak biztosított a komposztáló 

edény. Komposztálás hiányában a zöldhulladék Polgár, külterület 061 hrsz.-ú ingatlanra 

szállítható.” 

 

4. § 

 

 

A rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „a) hulladékgyűjtő szigeteken végzett szelektív gyűjtés; 

 Móricz Zs. u. (Templomkert mögött), 

 Művelődési Ház mögött, 

 Széchényi u.” 

 

5. § 

 

 

Ez a rendelet 2017. április 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 
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11./ napirend 

Javaslat Polgár város épített és természeti értékek helyi védelmével kapcsolatos eljárás 

észrevételezési határidő lejártát követő döntés meghozatalára 

 

Német Máté kiegészítése 

Elmondja, hogy a határozati javaslat 2. pontja törlésre kerül, a számozás így értelem szerint 

változik. 

 

Vincze Attila  

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

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

35/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Polgár Város épített és természeti értékek helyi védelmével kapcsolatos eljárás 

észrevételezési határidő lejáratát követő döntés meghozatalára” vonatkozó 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület védetté nyilvánítási eljárást megszűnteti a Polgár, 

Bacsó u. 11. sz. (2715 hrsz.) épület esetében 

 

2./ A Képviselő-testület, mint értékes, de védelemben nem részesített épületek 

közül az alábbiakat nyilvántartásba veszi: 

- Hősök u. 24/a. (1226/2 hrsz.), 

- Hősök u. 75. (597 hrsz.), 

- Deák F. u. 24. (1563 hrsz.), 

- Kolozsvári u. 17. (1469 hrsz.), 

- Taskó u. 41. (510 hrsz.), 

- Kárpát u. 24. (2912 hrsz.), 

- Erdei u. 3. (3021 hrsz.), 

- Vasvári Pál u. 3. (1712 hrsz.), 

- Somogyi u. 9. (2744 hrsz.), 

- Erdei u. 20. (3034 hrsz.), 

- Erdei u. 54. (3000 hrsz.), 

- Bacsó u. 2. (1377/8 hrsz.), 

- Hajdú u. 18. (3158/1 hrsz.) utcafronti kerítéssel együtt, 

- Vasútállomás forgalmi épülete (0269/1 hrsz.) épületeket. 
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3./ A Képviselő-testület a Bacsó u. 11. (2715 hrsz.) szám alatti épület védelem 

alá helyezéséről, valamint a Hősök u. 67. (591 hrsz.) szám alatti épület 

nyilvántartásba vételétől eltekint. 

 

4./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntésének 

nyilvánosságra hozataláról az érdekeltek értesítéséről, valamint az épített és 

természeti értékek helyi védelméről szóló 14/2016 (IV.29.) számú 

önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően a végrehajtásról 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

az épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 1. pontjában, a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6/A. § (1) bekezdés aa) alpontjában és az 57. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzat rendelet 5. sz. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága 

véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

Az épített és természeti értékek helyi védelméről szóló 14/2016. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.   

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2017. április 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 
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1. melléklet a 10/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelethez 

 

Helyi védelem alá helyezett értékek jegyzéke 

A B C D E 

Ssz. Cím Helyrajzi 

szám 

Funkció Védelem részletes leírása 

1. 

Kálvária domb  1231/1 Kálvária domb egész 

területe 

A Kálvária domb területe helyi 

természeti védelemben alatt áll 

és egyben kegyeleti parkká 

nyilvánítva.  

2. Kálvária domb 1231/1 

síremlékek 

emlékoszlopok és 

táblák 

Kegyeleti 

építmények 

(Krisztus sírja, 

Golgota, stációk) 

Mint épített értékek helyi 

védelem alatt áll. 

3. Taskó u. 118 114/2 Református templom 
Az épület tömegképzése és belső 

képe 

4. Barankovics tér 2. 620 Szakiskola 

Jelenleg szakiskola, melynek 

emeletes épületszárnya a 

védelem tárgya 

5. Móricz u. 3-5. 399 Iskola épület 
Az iskolaépület régi 

épületszárnya. 

6. Hősök u. 25. 544 Lakóépület 
A telek növényzete és a telken 

lévő villaépület is. 

7. Rákóczi u. 115. 31 Lakóépület 

Az épület tömeg és 

homlokzatképzése, 

anyaghasználata. 

8. Táncsics u. 11. 1221 Lakóépület 

A főépület tömeg és 

homlokzatképzése, 

anyaghasználata. 

9. Kárpát u. 26. 2913/1 Lakóépület 

A főépület tömeg és 

homlokképzése, különös 

tekintettel a tornácoszlopokat 

összekötő díszítéssel. 

10. Taskó u. 112. 122 Lakóépület 
A főépület tömeg és homlokzat 

képzése, anyaghasználata. 

11. Mátyás u. 5. 1100 Lakóépület 
A főépület tömeg és homlokzat 

képzése, anyaghasználata. 
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12./ napirend 

Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2002.(X. 3.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

A Helyi Építési Szabályzat előkészületei megkezdődtek a képviselő-testület döntése alapján. 

Jelenleg véleményeztetési szakaszban van.   

 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot elfogadásra 

javasolja.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a rendeletben foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2002.(X. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

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

1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. 

§ (1) bekezdés és a 13. § bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének a kikérésével, a 

következőket rendeli el:  

 

1. § 

A 16/2002.(X. 03.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: HÉSZ) 2. § (1)  bekezdése 

hatályát veszti.  

 

2. § 

 

A HÉSZ 7. § (4) bekezdése hatályát veszti.  

 

3. § 

A HÉSZ 19. § (7) bekezdése hatályát veszti. 
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4. § 

Záró rendelkezések 

 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

 

 

 

 Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester          jegyző 

 

 

 

13./ napirend 

Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet megalkotására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

A Képviselő-testület a 2014. július 31-ei ülésén hozott határozatot, amelyben a partnerségi 

egyeztetés szabályait fogadta el. A megváltozott jogszabályok szerint új partnerségi egyeztetés 

szabályait tartalmazó rendeletet kell alkotni, ami már tartalmazza a településképi arculati 

kézikönyv véleményeztetési szabályait is, így a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

határozatot vissza kell vonni.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

36/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

„Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet 

megalkotására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 
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1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

88/2014.(VII.31.) sz. Képviselő-testületi határozatát 

visszavonja. 

 

Határidő: 2017. április 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Tóth József  

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

szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a 

településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi 

rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 

 

Polgár Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 

29/A. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

20/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A szabályzat Polgár közigazgatási területére érvényes. 

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a) Polgár településrendezési eszközök településképi arculati kézikönyv (a 

továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet készítésével vagy 

módosításával érintett településrészen tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet. 

b) Polgár városában nyilvántartott érdekképviseleti és civil szervezetek. 

c) Polgár városában működő elismert egyházak. 

d) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv 

és településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek. 

e) A településrendezési eszközök, valamint a kézikönyv és településképi rendelet 

készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók. 
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2. A partnerségi egyeztetés szabályai 

2. § 

(1) Valamennyi érdekképviseleti és civil szervezet a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. §-ban meghatározott tartalommal előzetes 

tájékoztatási szakaszban elektronikus úton előzetes tájékoztatót kap a településrendezési 

eszközök, kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, módosításáról. 

(2) A polgármester az (1) bekezdésben említett előzetes tájékoztatót közzéteszi, valamint 

tájékoztató plakátokat helyez el a város hirdetőtábláin. 

(3) Akik a tájékoztatóban meghatározott időn belül írásban papíralapon, vagy a 

tájékoztatóban megadott e-mai címen jelzik részvételi szándékukat, azokat az érintett 

eljárásban partnereknek kell tekinteni. A részvételi szándék jelzését követően a partnerek, 

elektronikus hordozón, vagy amennyiben ezt külön kérik, postai úton, véleményezési 

anyagot kapnak. 

(4) A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre küldött településrendezési eszközt, 

kézikönyvet és településképi rendeletet legalább 30 napig közzé kell tenni a Polgári 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin, a város honlapján, továbbá a közzététel tényéről 

plakátokat kell elhelyezni a város hirdetőtábláin. 

 

3. § 

 

(1) A partner az előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a Korm. rendeletben meghatározott 

időn belül véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz, 

kézikönyv és településképi rendelet készítésével, illetve módosításával kapcsolatban, 

továbbá megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát. 

(2) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi 

szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszaiban nem vesz részt, kifogást nem emelő 

véleményezőnek kell tekinteni. 

(3) Az a partner, aki a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással 

alátámasztott módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú 

dokumentációt kér. Ez esetben a véleményezési anyagot számára papír alapon kell 

megküldeni. 

(4) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos 

írásbeli vagy szóbeli tájékoztató kérhet a hirdetményben megjelölt formában. 

(5) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban, annak ideje alatt a 

polgármesternek címezve bármely lakos véleményt nyilváníthat, melyet postai úton vagy 

elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el. 

(6) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi és 

azokat a főépítész a tervező felé továbbítja. 

(7) Valamennyi véleményt a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés 

meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell. 

 

4. § 

 

(1) A vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a 

főépítész a tervező közreműködésével összeállított dokumentumok alapján a 

polgármester határozati javaslatot terjeszt a döntéshozó Képviselő-testület részére. 

(2) Az elfogadott és el nem fogadott véleményekről a Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése 

alapján a Képviselő-testület határozattal dönt. A határozatot közzé kell tenni. 
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5. § 

 

A Polgármester a településrendezési eszköz, valamint kézikönyv és településképi rendelet 

Képviselő-testület által történt elfogadását követő 20 napon belül gondoskodik a Korm. 

rendeletben foglaltak szerinti közzétételről. 

 

3. Záró rendelkezés 

6. § 

Ez a rendelet 2017. április 1-én lép hatályba és az azt követően induló eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

Polgár, 2017. március 23. 

 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 
 

 

 

14./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

37/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi 

közbeszerzési tervének elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja „Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi 

közbeszerzési tervét” az 1. sz. melléklet szerint. Felkéri a 

Polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv 

közzétételéről a város honlapján. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
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KÖZBESZERZÉSI TERV 

 

 

Ajánlatkérő   neve:    Polgár Város Önkormányzata 

székhelye:   4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

beszerzés éve:  2017. 

 

Megnevezés 
Tervezett eljárás 

típusa 

A beszerzés 

tervezett kezdete 

Építési beruházások 

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

TOP-3.1.1-15. „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

Polgár vasútállomás és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

megyehatár között kerékpárút létesítése 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

augusztus 

TOP-1.4.1-15. „A foglakoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése” 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde kapacitásfejlesztése 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

augusztus 

TOP-1.1.3-15. „Helyi gazdaságfejlesztés” 

Piactér és környékének rehabilitációja 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

augusztus 

TOP-2.1.3-15. „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- 

fejlesztések” 

Polgár, belterületén csapadékvíz elvezető rendszer felújítása 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

augusztus 

TOP-4.2.1-15. „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” 

Polgár, Kiss E. u. 8. alatti épület (volt orvosi rendelő) felújítása 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

augusztus 

TOP-3.2.1-15. „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” 

Városgondnokság és a strandfürdő területén lévő lapostetős 

épületének korszerűsítése, energia hatékonyságának javítása 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

augusztus 

VP6-7.2.1.-7.4.2.-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 

Polgár külterület 0723, 0729, 064, 064/2 hrsz.-ú közutak 

felújítása 

nemzeti eljárásrend, 

nyílt eljárás 

2017. 

szeptember 

Közösségi értékhatár felét elérő, illetve meghaladó 

beszerzések 
--- --- 

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

Árubeszerzések  

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

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

Szolgáltatás beszerzések 

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

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

 

A 2017. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 37/2017. (III. 23.) határozatával jóváhagyta. 

 

Polgár, 2017. március 23. 
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15./ napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának megállapítására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József  

Kérdezi, hogy más településről szokott-e lenni jelentkező, illetve, hogy polgáriakat el kell-e 

utasítani, hogy máshova menjenek?  

 

Icsu Ferencné  

Az igények ki vannak elégítve, a törvényben előírt csoportonkénti 25 főt túl is kellett lépni, egy 

csoportban 28-29 gyerek van. A körzethatárok megállapítása védi az óvodát abban, hogy a 

túlzsúfoltsága ne nőjön. Elmondja, hogy más településről nem járnak gyerekek az óvodába. Az 

idei évben 19 fő felmentést kapott.  Azt nem tudja megmondani, hogy Polgárról hány gyerek jár 

el, de vannak. Ennek oka, hogy általában a munkahely köti más településhez a szülőt. 

 

Oláh József  

Tehát csak abban az esetben viszi el a szülő más intézménybe, ha munkahely miatt egyszerűbb, 

nem azért mert nem tudják elhelyezni az óvodában?  

 

Icsu Ferencné 

Elutasított gyerek nincs, akit nem tudtak volna felvenni. Akik évközben jelentkeznek, azokat 

indokolt felvennie, zömében hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek.   

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, 

kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

38/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) 

Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta a „Javaslat a  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárának  megállapítására” 

című előterjesztést 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 2016/2017-es nevelési évben 261 fő. 

Az intézménybe a jegyzői nyilvántartás alapján  52 fő hátrányos 

helyzetű és 35 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár. 
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2./  A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 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:  értelem szerint 

      Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

16./ napirend 

Javaslat a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosításának 

elfogadására 

 

Német Máté  kiegészítése 

A bizottsági ülésen felvetődött néhány kérdés, mely azóta pontosításra került, a 12. pontban a 

megbízás időtartama helyes dátum, illetve polgármester úr lakcíme még nem volt javítva ezt 

jelezték a Zrt. felé. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

39/2017. (III. 23.) sz. 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 8/2017.-02.24 HBVSZ sz. határozatában 

foglaltakat elfogadja és az Alapszabály módosítását támogatja. 
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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: 2017. március 31. 

Felelős: Will Csaba igazgatóság elnöke 

 

 

 

17./ napirend 

Javaslat Polgár, Hősök u. 33. sz. alatti ingatlanok egytételben történő értékesítésére 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

40/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Polgár, Hősök u. 33. szám alatti ingatlanok egytételben történő értékesítésére” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a Polgár, 

- Hősök u. 33. szám alatti, 548 hrsz.-ú, 1126 m2 területű kivett 

eszpresszó (valóságban telket), 

- Hősök u. 33. szám alatti, 548/A/2 hrsz-ú, 72 m2 területű, lakást, 

- Hősök u. 33. szám alatti, 548/A/3 hrsz-ú, 39 m2 területű, irodát, 

- Hősök u. 33. szám alatti, 548/A/4 hrsz-ú, 43 m2 területű, lakást, 

- Hősök u. 33. szám alatti, 548/A/5 hrsz-ú, 58 m2 területű, lakást  

értékesíti a Varpusz Kft., 3532 Miskolc, Gyula u. 52. 2/2 (képviseli: 

Varkucs Linda ügyvezető igazgató) részére nettó 5.000.000.- Ft áron. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
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18./ napirend 

Javaslat az EFOP-os pályázati felhívások támogatási kérelmének benyújtására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy az eredeti előterjesztésben két pályázat szerepel, viszont időközben egy újabb 

EFOP-os pályázat is alkalmasnak látszik a város számára, melyet mindkét bizottság 

véleményezett, így három pályázat kapcsán kellene állást foglalni.   

Az előző években jellemzően a TOP pályázatok kapcsán volt tennivaló, idén pedig az EFOP-os 

pályázatok várhatóak. A pályázatok sajátossága, hogy saját erőt nem igényelnek, 100%-ban 

lefinanszírozott.  

Az EFOP-3.9.2-16. kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben 

kedvezményezett térségek” elnevezésű pályázat kapcsán a hajdúnánási térség településinek 

pályázati előkészületében vettek részt, ami időközben meghiúsult. Ugyanakkor az írásos anyag 

elkészülte után érkezett megkeresés, hogy ezen előkészítői munka folytatódhat másik 

konzorciumban, így készült ez a kiegészítő előterjesztés.  

Az „Esély Otthon” című pályázati az, mely valós települési problémára próbál források 

segítségével megoldást találni. A 3000-20000 fős településeknek ad segítséget, ahol cél az, hogy 

a fiatalokat a településen tartsák, olyan konstrukcióban mely számukra lakhatási segítséget, 

foglalkoztatási támogatást nyújt.  

Több verziót vizsgáltak az elmúlt hetekben, hogy a lakhatási támogatásként mely ingatlanok 

lehetnek érintettjei ennek a pályázatnak, úgy, hogy önkormányzati tulajdonban legyenek és olyan 

állapotokat hozzanak létre, amelybe a beköltöző fiatalok, a program idejére bérleti díj nélkül, de 

rezsi megfizetésével tudjanak elindulni. 

Ennek első lépcsőjeként azt gondolták, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hatáskörében lévő 

lakásokat találnák meg, de ezt az ötletet el kellett vetni, mert nem összeilleszthető a pályázattal. 

Ezt követően vizsgálták az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat. Vannak 

bizonytalanságok, de javasolják, hogy ezt a pályázatot nyújtsa be az önkormányzat.   

Tervezik, hogy találnak 8 olyan lakás céljára kialakítható ingatlant, amelyekkel a pályázat során 

jelentős forrásokat tudnak megszerezni és felhasználni.   

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely a 

EFOP-1.2.11-16. kódszámú, „Esély Otthon” című pályázatra vonatkozik, az kézfeltartással 

szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

41/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat az „EFOP-os pályázati felhívások támogatási 
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kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az EFOP-

1.2.11-16. kódszámú, „Esély Otthon” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

egyetért a támogatási kérelem benyújtásával az EFOP-

1.2.11-16. kódszámú, „Esély Otthon” című felhívásra, 

mely hozzájárul a településen élő fiatalok helyben 

maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények 

feltérképezéséhez és koordinálásához, a településen élő, 

továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok 

kedvezményes lakhatásának támogatásához.  

 

Határidő: 2017. április 20., illetve 2017. június 30. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely a 

EFOP-4.1.8-16. kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései” című pályázatra vonatkozik kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

42/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat az „EFOP-os pályázati felhívások támogatási 

kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az EFOP-

4.1.8-16. kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul támogatási kérelem benyújtásához az EFOP-

4.1.8-16. kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer 

tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című felhívásra, 

melynek keretében az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár eszköz- és infrastruktúra fejlesztése valósulhat 

meg.  

 

Határidő: 2017. április 17. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, mely a 

EFOP-3.9.2-16. kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 

kezdeményezett térségek” című pályázatra vonatkozik kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 



61 

 

 

43/2017. (III. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat az „EFOP-os pályázati felhívások támogatási 

kérelmének benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az EFOP-

3.9.2-16. kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi 

szemléletben – kezdeményezett térségek” című pályázati 

felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul támogatási kérelem benyújtásához konzorciumi 

együttműködés formájában  az EFOP-3.9.2-16. kódszámú, 

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek” című felhívásra, melynek 

keretében a Napsugár Óvoda és Bölcsőde komplex óvodai 

szolgáltatásfejlesztése, valamint a gyermekek, tanulók 

részére iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi 

kedvezményezések támogatása valósulhat meg, különös 

figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre, 

tanulókra.  

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására a támogatási 

kérelem benyújtásához. 

 

Határidő: 2017. március 24., illetve 2017. május 18. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

19./ napirend 

Különfélék 

 

Tóth József   

Március 30-án 17 órától, a korábbi képviselő-testületi döntés értelmében, lakossági tájékoztatót 

tartanak a CSOK + Polgár Program konstrukciót érintően. Az érdeklődőkkel egyeztetnének. A 

megbeszélésen jelen lesznek a pénzintézetek, illetve a Gold Épker Kft. képviselői. Június 30-ig 

ki kell, hogy derüljön, hogy el lehet-e kezdeni a lakásépítési projektet. 

 

Április 1-jén megrendezésre kerül a IV. Hurka-pite Fesztivál. Péntek este lezárásra kerül a főút 

azon része mely a rendezvényt érinti, az előkészítő munkálatok ezügyben zajlanak. 

 

 

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a Képviselő-

testület nyílt ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


