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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/973-3/2018. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. február 15-én 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 
 

2./ Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítására 

  Előterjesztő: Tóth József  polgármester  

            

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

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

30.) önkormányzati rendelet módosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

     

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

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat a 2018. évi városi rendezvénytervre 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

7./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésére 

       Előterjesztő: Tóth József  polgármester  

 

8./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  3/2017. 

(II.17.) önkormányzati rendeletének módosítására  

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

        

9./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi munkatervének 

jóváhagyására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

10./ Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2017. II. félévi 

tevékenységéről 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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11./ Javaslat Polgár 0279/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítási 

kérelmének elfogadására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

12./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

13./ Indítvány a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

 

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

mely készült 2018. február 15-én 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 

    Béke László  

    dr. Hatvani Zsolt  

    Czaga János  

    dr. Faragóné Béres Edit 

    Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők. 

 

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné 

Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, Icsu Ferencné, Tóth Árpádné, Bíró István, Hágen 

József intézményvezetők, Sánta József az Idősügyi Tanács delegált tagja, Szabó Tiborné a 

közbiztonsági fórum 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 (Molnár János alpolgármester később érkezett), így 

határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését megnyitja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

dr. Hatvani Zsolt  

A különfélék keretein belül kérne szót.  

 

Tóth József  

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 követő időszakban történt eseményekről ad tájékoztatást. Február 9-én a 

Polgári Nyugdíjas Klub meghívására egy összejövetelen vett részt, ahol tájékoztatást adott az 

időseket érintő kérdésekről. Február 10-én a Keresztény bálon vett részt. Február 13-án 

Szarvason a TÖOSZ kihelyezett ülésén volt jelen, az önkormányzati költségvetés készítés 

aktualitásairól kaptak tájékoztatást, másfelől az önkormányzatokat foglalkoztató ügyeleti 

feladatellátás finanszírozási problémáiról. 

 

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

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját és átruházott hatáskörben döntést nem hozott, a 

bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság saját hatáskörben tárgyalta a „Javaslat a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 2018. évi munkatervére” elnevezésű előterjesztést.  

Átruházott hatáskörben tárgyalta a bizottság a „Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde éves 

nyitvatartási idejére, valamint a nyári takarítási szünet időpontjának jóváhagyására” és a 

„Javaslat az óvodai beíratás, bölcsődei előjegyzés időpontjának meghatározására” című 

napirendeket, melyeket elfogadott. Tájékoztató volt a Polgármester, az önkormányzati 

képviselők, valamint a külső bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

teljesítéséről, megállapították, hogy kötelezettségének mindenki eleget tett. 

Zárt ülés keretében tárgyalta a bizottság települési támogatásokat, 80 fő részére ítéltek meg 

támogatást, 6 fő kérelme elutasításra került, 7 fő részére állapítottak meg bérlettámogatást, 22 fő 

részére szociális étkezés támogatását, 29 fő részére házisegítségnyújtás támogatását, 9 fő részére 

lakókörnyezet rendbetétele kapcsán hoztak döntést, valamint 199 fő részére tüzelőanyag 

támogatást bíráltak el. 

 

Sánta József 

A Polgári Idősügyi Tanács a tegnapi napon ülésezett, megtárgyalta a 2018. évi munkatervét, 

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

rendelet felülvizsgálatára” és a „Javaslat az önkormányzat és intézményei 2018. évi 

költségvetésére” elnevezésű előterjesztéseket. A különfélék között a közrendről és 

közbiztonságról volt szó.  

 

Tóth József  

Ennek kapcsán átadja a szót Szabó Tibornénak.  

 

Szabó Tiborné  

Az Idősügyi Tanács ülésén tájékoztatta a résztvevőket, hogy a városban két olyan, 

bűncselekmény elkövető személy garázdálkodik, akik gázszolgáltató cég nevében keresik fel a 

lakosokat, és ezáltal pénzt csalnak ki. Egy idős néni – akinek segítettek -  feljelentést is tett a 

rendőrségen. Ezek az elkövetők később is felkeresték, hogy újabb összeget csaljanak ki tőle. 

Felhívná a lakosság figyelmét, ha ilyet érzékelnek jelezzék, a polgárőrség elkezdte a nyugdíjasok 

tájékoztatását, hogy hogyan védekezzenek az ilyenek esetektől.  

 

Megérkezett Molnár János alpolgármester. 

 

Kérdések, válaszok  

 

Oláh József  

A két ülés között történt események kapcsán, január 31-én a Pétegisz Nonprofit Zrt. tulajdonosi 

közgyűlésén vett részt polgármester úr. Kérdezi, hogy felvetődött-e, hogy a szakorvosok, akik 

külső megbízással rendelnek gyakran cserélődnek.       

Február 6-án tárgyaltak a HHG Kft. ügyvezetőjével a hulladékszállítás kapcsán. Erről kérne 

bővebb tájékoztatást.   

 

Vincze Attila  

Kérdezi, hogy milyen alkalomból volt február 4-én a Déri Múzeumban megrendezett Bocskai 

István Fejedelem hadi lobogójának ünnepi búcsúztatója.   
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Tóth József  

A Bocskai István Fejedelem hadi lobogója egy kiállítás keretében több hétig a Déri Múzeumban 

volt elhelyezve, a kölcsönadás időpontja lejárt, ennek az apropóján a hajdúvárosok vezetői, 

képviselői ezen a rendezvényen vettek részt.   

A szakorvos fluktuáció nem vetődött fel a közgyűlésen. Arról tud tájékoztatást adni, hogy 

megnyugtató a 2017. évi pénzügyi beszámoló és remélik, hogy az intézmény olyan módon tudja 

a tevékenységét szervezni, hogy működési típusú támogatás nem fog felmerülni a települések 

felé.  

A HHG Kft. vezetőjével Kathy Zsigmond úrral tárgyaltak, Hágen József intézményvezetővel 

együtt, erről a megbeszélésről az 5. napirendi pont keretében adna tájékoztatást.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Elmondja, hogy egy ismerősével találkozott a Járóbeteg Szakellátó Központ előtt, vele beszélte, 

hogy az ultrahangos szakorvos most rendelt utoljára, mivel valamilyen oknál fogva nem tudtak 

megegyezni a vezetéssel. A doktor négy helyen rendel, Polgár az ötödik, de itt nem tudott 

megegyezni az anyagiak kapcsán, ezért elmegy. A másik eset a belgyógyász szakrendelés, ahol 

ugyanez a helyzet. Azt hallotta, hogy nagy a fluktuáció, változások történnek, ezt a dolgot 

fontosnak tartotta elmondani.   

 

Tóth József 

Valóban a közgyűlésen tájékoztatást kaptak, hogy van egy szakorvos, dr. Kiss Egon, aki olyan 

feltételeket szabott a további szakorvosi feladatellátás anyagi részéhez, ami teljesíthetetlen volt, 

ezért ennek a vezetőmenedzsment nem tudott eleget tenni, vele az együttműködést 

megszakították, de nem marad szakorvos nélkül az intézmény, már be is állt az új szakorvos.   

 

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

kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 

 

 

16/2018. (II. 15.) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2./ napirend 

Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítására  

 

Tóth József kiegészítése 

Az előterjesztés a költségvetési rendelet elkészítésével van összefüggésben, amelynek kapcsán 

fontos, hogy a bevételeket, ami megilleti az önkormányzatot azt beszedjék, a kiadásokat pedig a 

szükségletekhez próbálják igazítani. Ennek keretében az önkormányzatnak vannak saját 

bevételei (adóbevételek, hozzájárulások, különböző díjak) és fontos, hogy ezek befolyjanak, 

mert a költségvetés bevételi oldalát érinti. 

Az adósságot keletkeztető ügylet része, hogy az önkormányzatok már nem vehetnek fel 

szabadon hitelt, ez szigorú pályán van, ügyletenként, fejlesztéseként 10 millió Ft-ig kapnak 

lehetőséget, ha ettől nagyobb hitelre van szükség az kormányzati jóváhagyást indokol. 

Az előterjesztés arra ad felhatalmazást, hogy ha az anyagban szereplő 5 db projekt kapcsán 

finansziális probléma merül fel, fedezethiány keletkezik, akkor hitelfelvétel lehetőségét teremti 

meg. 

 

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  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Elmondja, hogy nem híve a hitelfelvételnek, de a pályázatokat, amiket elnyertek mindenképp 

meg kell valósítani, mert nem biztos, hogy még egyszer ilyen lehetőségük lesz.   

 

Tóth József  

Valóban azt az időszakot élik, amikor vélhetően Magyarország utoljára kap ilyen fejlesztési 

forrást. Megszülettek a döntések, megkapták az önkormányzatok a forrásokat. Az a félelem, 

hogy az elmúlt két évben az építőipari kapacitások lekötésében, az építőanyag árakban olyan 

változások történtek, amely kapcsán előfordulhat fedezethiány. Ha az elnyert támogatáshoz 

képest magasabb a vállalkozói összeg vagy kiegészítik saját forrásból vagy külső forrásból, 

hitelfelvétel által, vagy ha erre nincs lehetőség akkor a megítélt támogatást vissza kell adni. Azt 

szeretnék, hogy minden megnyert pályázat meg tudjon valósulni.  

 

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

szavazza meg. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

17/2018. (II. 15.) sz. határozat 

 

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

és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására” című 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata saját bevételei összegét, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évre, 

valamint a tárgyévet követő három évre várható összegét az előterjesztés 1. számú 

mellékletét képező tartalommal állapítja meg. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető 

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

bekezdésében foglaltak alapján az adósságot keletkeztető ügyleteit, a hitelfelvétel 

fejlesztési céljait és a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adatokat az alábbiak szerint 

állapítja meg:   

 

 

A) „TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című projekt 

kiegészítő forrás 

 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával összhangban a városi, illetve a 

Tiszaújvárossal összeköttetést biztosító kerékpárút-

hálózat kiépítése  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjával 

meghatározott településüzemeltetés  

 

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás irreleváns 

 

- a fejlesztés bruttó forrásigénye 400 000 000 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 

- tárgyévi saját bevétel összege 349 231 920 Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 

- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 

-az ügylet futamideje 60 hónap 

 

-az ügylet devizaneme HUF 

 
B) „TOP-1.4.1-15 Építsünk jövőt gyermekeinknek!”  című projekt kiegészítő forrás 

 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az Integrált Településfejlesztési 

Stratégiával összhangban a kisgyermekek számára 

a napközbeni ellátást nyújtó intézmény 

kapacitásbővítése  
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- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjával 

meghatározott óvodai ellátás  

 

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás irreleváns 

 

- a fejlesztés bruttó forrásigénye 138 377 365 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 

- tárgyévi saját bevétel összege 349 231 920 Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 

- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 

-az ügylet futamideje 60 hónap 

 

-az ügylet devizaneme HUF 

 

C) „TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron” című 

projekt kiegészítő forrás 

 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként az önkormányzati épület energetikai 

korszerűsítése  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjával 

meghatározott településfejlesztés, 

településrendezés  

 

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás irreleváns 

 

- a fejlesztés bruttó forrásigénye 80 000 000 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 

- tárgyévi saját bevétel összege 349 231 920 Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 

- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 

-az ügylet futamideje 60 hónap 

 

-az ügylet devizaneme HUF 
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D) „TOP-1.1.3-15 A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának 

érdekében”  című projekt kiegészítő forrás 

 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként a piaci terület felújítása, a helyi 

termelők piacra jutásának érdekében  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 14. pontjával 

meghatározott a kistermelők, őstermelők számára – 

jogszabályban meghatározott termékeik – 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a 

hétvégi árusítás lehetőségét is.  

 

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás irreleváns 

 

- a fejlesztés bruttó forrásigénye 69 979 540 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 

 

- tárgyévi saját bevétel összege 349 231 920 Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 

- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 

-az ügylet futamideje 60 hónap 

 

-az ügylet devizaneme HUF 

 
E) Helyi védelem alatt álló épület vásárlása 

 

- tervezett fejlesztési célú hitel összege: 10 000 000 Ft 

 

- fejlesztési cél: 
önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésként a Helyi Értéktár létrehozására a helyi 

védelem alatt álló épület megvásárlása  

 

- az önkormányzat számára törvényben 

meghatározott azon feladat, amelyre a 

fejlesztés irányul: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjával 

meghatározott a kulturális örökség helyi védelme  

 

- fejlesztéssel létrejövő kapacitás irreleváns 

 

- a fejlesztés bruttó forrásigénye 25 000 000 Ft 

 

- az ügylet egybeszámított értéke, amely 

során az egyazon fejlesztési cél 

megvalósításához kapcsolódó adósságot 

keletkeztető ügyletek értékét egybe kell 

számítani 

10 000 000 Ft 
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- tárgyévi saját bevétel összege 349 231 920 Ft 

 

- tárgyévet megelőző években keletkezett 

ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
0 Ft 

 

- az ügylet típusa fejlesztési célú hitel 

 

-az ügylet futamideje 60 hónap 

 

-az ügylet devizaneme HUF 

 

 

Határidő: 2018. február 15.,  

illetve a 2. pontban foglaltakra 2018. március 16. 

Felelős:  Tóth József polgármester 
 

            

 

 

3./ napirend 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

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

rendelet módosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Előterjesztői pontosítást tenne, az összkomfortos lakások kategória tekintetében, ami a piaci 

elven történő bérbe adás árára vonatkozna. Az eredeti 525 Ft/m2 árhoz képest 700 Ft/m2 árat 

javasol meghatározni.  

 

Vincze Attila  

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

bizottság minimum 700 Ft árat fogadott el, és amennyiben több jelentkező lesz tendert indítanak.  

 

Tóth József  

Igen, a legmagasabb ajánlatot fogadnák el, a 700 Ft minimum árként értelmezhető.  

 

Struba József 

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

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt. 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

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

rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Lt.) 3. § (1) bekezdésében, valamint a 2. sz. mellékletben kapott felhatalmazás 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. 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: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

2.§ 

 

Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

Polgár, 2018. február 15.  

 

 

 

 

  Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester      jegyző 
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1. melléklet a 4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  

 

 

Szociális helyzet alapján, költségelven és piaci alapon bérbe adott lakások esetében a ténylegesen 

fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke 2018. évben (ÁFA-mentes): 

 

 A 

komfortfokozat 

B 

Szociális 

helyzet alapján 

bérbe adott 

(Ft/m2/hó) 

C 

Költségelven 

bérbe adott 

(Ft/m2/hó) 

D 

Piaci elven 

bérbe adott 

(Ft/m2/hó) 

1. összkomfortos - 345.- 700 

2. komfortos 200.- 260.- 475 

3. félkomfortos - - - 

4. Komfort nélküli 65.- - - 

5. szükséglakás - - - 

 

 

4./ napirend 

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

rendelet felülvizsgálatára 

 

Tóth Árpádné kiegészítése 

Az intézmény fenntartója jogszabályi kötelezettségnek tett eleget az előterjesztés elkészítésével. 

A szociális törvény kimondja, hogy szociális szolgáltatásokat fenntartó részére április 1-ig az 

intézményi térítési díjakat felül kell vizsgálni és meg kell állapítani. A javasolt térítési díjakat a 

rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A megállapításnál továbbra is szempont volt a 

szociális rászorulás figyelembevétele. Ha összevetik a javasolt intézményi térítési díjakat a 2017. 

évi díjakkal, egyetlen szolgáltatás esetben van eltérés, a szociális étkeztetés esetében egy 

minimális emelkedés, a jelenleg alkalmazott 400 Ft-os ebéd 420 Ft-ra emelkedik, az étkezés 

kiszállítással 485 Ft-ról 510 Ft-ra emelkedik. Az intézményi szolgáltatásokat igénybe vevő 

ellátottak részére a rendelet továbbra is tartalmazza az önkormányzati támogatást. Az új térítési 

díjak 2018. április 1-től kerülnek alkalmazásra. 

 

Vincze Attila  

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

 

Struba József 

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

 

Sánta József 

A Polgári Idősügyi Tanács a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2018. (II. 16.) 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 92. § (1) a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. 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 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint a Pénzügyi és gazdasági bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.   

 

 

2.§ 

Ez a rendelet  2018. április 1-jén lép hatályba.  

 

 

Polgár, 2018. február 15. 

 

 

 

 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 
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1. melléklet az 5/2018. (II. 16.) 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 

 

738.-Ft/ellátási nap 

 

331.-Ft/ellátási nap 

 

2 étkeztetés 

kiszállítással 

 

812.-Ft/ellátási nap 

 

402.-Ft/ellátási nap 

 

 

 

 

 

 

 

3 házi segítségnyújtás 

 

                           személyi gondozás 

 

1.579.-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 

 

561.-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 3.174.-Ft/óra    

 

 

5 
támogató szolgáltatás  

személyi segítés 
1.799.-Ft/ 

feladatmutató 
térítésmentes 

 

szállító szolgáltatás 
3.149.-Ft/ 

feladatmutató 
térítésmentes 

 

6 idősek nappali ellátása  

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

 
Az ellátási nap kizárólag ebéd biztosítását foglalja magában az étkeztetés alapszolgáltatás esetében. A házi segítségnyújtás térítési díjai nem ÁFA kötelesek.



16 

 

 

 

5./ napirend 

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

rendelet módosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

A közszolgáltatásban változás következett be, mely érinti a Városgondnokságot, a költségvetést 

és bizonyos területen a lakossági szolgáltatás rendjét is. Kéri az intézmény vezetőjét adjon 

tájékoztatást.  

 

Hágen József  

A hulladékgazdálkodási törvény és a jogszabályok változása korábban már előjelezte a 

változásokat, az állami centralizációt. Ez befolyásolta Polgár településen is a 

hulladékgazdálkodást. Önkormányzati szerződés formájában Polgár részt vett egy 14 tagú 

konzorciumban, amely által került a hulladékszállítás megoldásra, ekkor a HHG Kft. volt a fő 

vállalkozó, ez változott meg ez évben. Területi vonatkozásban a DHK Kft. lett a fővállalkozó 

ezen területen, a HHG Kft. pedig mint alvállalkozó maradt meg. A Városgondnokságnak, mint 

alvállalkozónak a 10 éve fennálló szerződése felmondásra került. Ez a helyzet azt jelentette, 

hogy az átadott eszközök visszaadásra kerültek, a személyzet kapcsán azt sikerült elérni, hogy a 

HHG Kft. fogja tovább foglalkoztatni őket. 

A lakosság szempontjából sok változást nem idéz elő, a nagyobb változás az önkormányzati 

intézményekkel kapcsolatos. Korábban a hulladékszállítást a Városgondnokság működésében 

történtek elszállításra, március 1-től minden intézménynek önálló szerződést kell kötni, ezáltal ki 

kell kalkulálni az elszállítandó hulladékennyiségét a költségvetés szempontjából ez mindenkit 

érint. Ha számtásba veszik mekkora többletet jelent, az önkormányzat tekintetében több millió Ft 

kiadási tétel.  

A Városgondnokság költségvetésében 40 millió Ft kiadást és bevételt jelentett, olyan szerződés 

alapján végezték a munkát, ami pénzügyi hasznot is hozott, közel 13 millió Ft bevételtől estek el. 

Ebben az évben már ezt nem tudták tervezni. A kapcsolattartás továbbra is tud működni, ha 

probléma merül fel a Városgondokság a kapcsolattartó. 

 

Tóth József  

Annak idején, mikor 14 évvel ezelőtt ez a megállapodás köttetett, azon körülmények között 

korrekt megállapodás volt, mert más településekkel ellentétben egyösszegben fizették a lakossági 

szolgáltatási díjakat, amellyel a HHG Kft.-nek nem kellett bajlódnia.  A törvényi változás ezt 

nem tette tovább lehetővé.  

 

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 

 

Oláh József  

A városban működő vállalkozókat, új cégeket érinti-e a szerződéskötés? A lakosság irányába 

történik-e szerződés módosítás? Az évi két alkalommal történő lomtalanítás továbbra benne 

marad-e? A kiszámlázás változik-e?  
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Hágen József  

A vállalkozókat érintő szerződéskötés annyiban változik, ha új vállalkozó lép be akkor 

Hajdúböszörményt kell felkeresni. 

A lakossági szerződések kapcsán a lakosságnak nincs szerződése, kötelező közszolgáltatás. A 

számlázás központilag működik, az NHKV Zrt. végzi, már most is onnan jönnek a számlák.  

A lomtalanítás kapcsán még bizonytalan a helyzet, mindenképpen lesz, az, hogy hány 

alkalommal és mikor a szolgáltató fogja eldönteni. Nem úgy fog működni, hogy ki lesz jelölve 

egy-két alkalom, hanem az ügyvezető tájékoztatása szerint a lakosnak kell megrendelést tenni a 

szolgáltató felé. Nyilván össze fognak várni pár megrendelést, és utána kiküldeni a kocsit 

Polgárra.  

 

Oláh József  

A meglévő vállalkozókkal is ez a helyzet?  

 

Hágen József  

A mostani vállalkozók szerződése élő továbbra is, nem fog változni. Rendelkezni kell minden 

vállalkozásnak érvényes szerződéssel.  

 

dr. Váliné Antal Mária  

A hulladékgazdálkodásról szóló rendelet értelmében évi 2 alkalommal szerepel továbbra is a 

lomtalanítás ellátása. Változásról hivatalosan nem tudnak, a rendelet ezt tartalmazza.  

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

A lomtalanítás esetében, ha a szolgáltató módosítani akar akkor az önkormányzati rendelet 

módosítására is szükség lesz. Ott kell erősnek lenni, hogy nem akarnak ebben módosítást. Ha a 

lomtalanítás ilyen módon történne, mint ahogy elhangzott, a lakosság erre nem lesz fogadókész. 

A törvényesség a szolgáltatóra is vonatkozik. 

 

Tóth József  

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

szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (II. 16.) 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: 
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1. § 

 

A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodás közfeladat Polgár város közigazgatási területére 

terjed ki. 

 

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési 

hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésre. 

 

(3) Polgár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerinti önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának ellátásáról a 

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 136. sz.) (a 

továbbiakban: Közszolgáltató) útján gondoskodik. 

(4) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen belül a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, 

szállítása, kezelése. hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetése feladatait a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. sz.) 

alvállalkozó útján látja el Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított 

részvételi aránya 99,3 %. 

 

(5) A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes-, jogi személyekre és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen és a Ht. alapján 

ingatlantulajdonosnak (a továbbiakban: ingatlan használó) minősülnek.” 

 

2. § 

 

A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó szabályok  

15. § 

 

(1) A város közigazgatási területén alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési módok: 

 

a) a Közszolgáltató által házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. 

 

(2) A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kapcsán az ingatlanhasználók a Közszolgáltató 

által havi rendszerességgel meghatározott gyűjtési napokon a Közszolgáltató által biztosított 120 

literes gyűjtőedényben tehetik ki közterületre az elkülönítetten gyűjtött hulladékot (papír, 

műanyag, fém, üveg). 

 

(3) A zöldhulladék komposztálására valamennyi ingatlanhasználónak biztosított a komposztáló 

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

szállítható.” 

 

3. § 

 

A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok” 

16. § 

 

(1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a 

közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges adatok kezelése. 

 

(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok 

körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az 

ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az 

érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez 

kapcsolódik.  

 

(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a 

közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb 

adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.  

 

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 

gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 

adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül 

szükségesek. 

 

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a 

természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat 

kezeli. 

 

(6) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati 

feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási 

kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.   

 

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől 

annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy 

díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.” 

 

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Polgár, 2018. február 15. 

 

 

 

 

  Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester          jegyző 
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6./ napirend 

Javaslat a 2018. évi városi rendezvénytervre 

 

Tóth József kiegészítése 

Különleges a 2018. évi rendezvényterv, hisz 25 éve lett város Polgár. Ennek fontosságával 

próbálták a rendezvénytervet elkészíteni. Értelmezhető úgy, hogy az egész év ennek fényében 

telik, lehet egy konkrét napot, vagy hetet meghatározni. Egyszerre kell az egész évet tekinteni, 

de lesz egy gazdagabb hét, és egy nap, ami ennek állít emléket. Ennek az összhangja ebből 

tervből nem látszik ki, sok javaslat, elképzelés van, több társaságnak lesz évfordulója, 

Mentőállomás, Phoenix Patika, Katolikus templom, ezen szereplőket össze kell hívni egy 

egyeztető megbeszélésre.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a kitétellel, 

hogy további programok lesznek még beépítve.   

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A 

bizottsági ülésen szó volt, hogy a város éve alkalmából kevés, ha minden rendezvény elé egy 

logót tesznek, hogy a város 25 éves évfordulója alkalmából történik. Szükség van egy 

koordinációs szervezetre, ahol pontosítva lesznek a feladatok, a programok. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József            

Elmondja, hogy 275 év után érdemelte ki Polgár a kisvárosi rangot. Egyetért azzal, hogy az 

évforduló alkalmából legyen egy kiemeltebb ünnepség, hisz más település is méltóan ünnepel. 

Annak külön örül, hogy lesz egy bizottság, aki ezzel foglalkozik. Annak idején a 10, a 15 és a 20 

éves évfordulót igyekezett a hivatal vezetése méltóan ünnepelni, azokat meghívni, akik a város 

szülöttei, elszármazottai, ezt is javasolja beépíteni a programba. Az akkori testületi, bizottsági 

tagok is részesei legyenek az ünnepségnek. Jövőre pedig a Kálvária 250 éves évfordulója lesz.  

Javasolná a városi ünnepség időpontját az április 24-éhez közel álló időpontban meghatározni.  

 

dr. Faragóné Béres Edit  

Úgy gondolja, hogy a városi rendezvényterv épít a hagyományos, eddigi sikeres rendezvényekre, 

a város lakóinak tartalmas, színvonalas műsorokat, programokat kínál, új elemeket is tartalmaz. 

Gratulál ehhez a tervhez. Egyetért azzal, hogy több tagból álló bizottság tervezze meg a város 

ünnepét. Ami új elemként jelenik meg, az értékhordozó kulturális rendezvények. Sok sikert 

kíván a megvalósításához.  

 

Struba József  

Valóban szükség van arra, hogy olyan bizottság foglalkozzon a városi ünnepség 

megszervezésével, aki mindenre odafigyel. Egy település várossá válása nem hirtelen dolog, 

ahhoz meg kell felelni a jogszabályoknak, kötelezettségeknek, ami alkalmassá teszik, hogy város 

legyen. Azt gondolja, hogy a 60-as, 70-es, 80-as évek helyi várospolitikája, gazdaságpolitikája, 

oktatáspolitikája, a járási rang és számtalan olyan dolog, ami alkalmassá tette Polgárt, hogy 

város legyen. 1993-ban nem hirtelen lettek város, hanem a polgári emberek összefogásával, 

munkájával, akik kultúrházat, a fürdőt, középiskolát építették, amelyek alkalmassá tették a városi 

címre. Arra szükség van, hogy azok az emberek itt legyenek, akik ezért sokat tettek.  
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Tóth József  

Egyetértve az elhangzottakkal, valóban nem egy pillanat műve a várossá válás, hosszú évek 

során fejlődött a település. Mindig megvoltak a város felelős vezetői, Tóth Józsi bácsi, Struba 

József és Oláh József, mindenkinek megvolt a maga szerepe, hogy ez létrejött. Ez egy városi 

közös ünnep, mindenkire tekintettel ünnep, ennek hangot is kell adni, közös ünnep kell, hogy 

legyen.  

 

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

szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

18/2018. (II. 15.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

a 2018. évi városi rendezvénytervre” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a 2018. évi városi rendezvénytervet a határozat 

melléklete szerint támogatja és jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2018. évi városi rendezvényterv meg- 

valósításához szükséges önkormányzati támogatást 13.830.000.- Ft 

összegben, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár tárgyévi 

költségvetésében biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a 2018. 

évi városi rendezvénytervben és annak   költségében,  a változtatás jogát  

csak a rendelkezésre álló költségek keretén belül teheti meg. 

 

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

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

   Határidő:  2018. február 20. 

   Felelős:    Tóth József polgármester 

          Bíró István igazgató 
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Polgár város 2018. évi 

rendezvényterve 

Készítette:  
Bíró István 

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgató 
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I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapfeladata: a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása, a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a település 

környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi 

művelődési szokások gondozása, ezen belül az állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának 

megóvása, restaurálása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi 

ismeretterjesztő, amatőr, alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi 

rendezvények szervezése és lebonyolítása. 

 

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

rendezvényterv. Azokat a program elemeket tartalmazza, melyek nemzeti, állami és 

önkormányzati ünnepeinkhez kötődnek, kialakult hagyományuk van, továbbá a város 

lakosságának körében közérdeklődésre tart számot.  

 

A rendezvények az eddigi gyakorlatnak megfelelően 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 megvalósítás időpontjait, a programelemek 

megnevezését, rövid tartalmi leírását és helyszínét és a rendezvény megvalósításának tervezett 

költségét.  A városi rendezvényterv táblázati összesítését az 1. sz., a rendezvények költségvetési 

tervének táblázatát 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

 

2018. Március 15.   

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

emlékezünk meg 2018. március 15-én (csütörtökön). Közreműködnek a Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola felső tagozatos tanulói és Boncsér Gábor tárogatón. 

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

Rendezvény költsége: 200 000, - Ft 

 

2018. Augusztus 20. - Szent István király és az Új kenyér ünnepe  
Az elmúlt évekhez hasonlóan augusztus 19.-én (vasárnap) egész napos kirakodó vásárral és 

kulturális programokkal várjuk a város lakóit. A délutáni ünnepi műsor közreműködői: a 

testvérvárosi delegációk kulturális csoportjai, néptánc csoportok, utcaszínházi előadás. Este 

élőzenei koncert és tűzijáték. 

Élőzenei koncert javaslat: Csík zenekar - 90’  

Helyszín: Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 2 650 000 .- Ft 

 

2018. Október 23.  (kedd) 

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

és koszorúzás 2018. október 23 – án. 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme, és az 1956-os emlékmű. 

Rendezvény költsége: 200 000 .- Ft 
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II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

 

Újévköszöntő ünnepség - 2018. január 1. (hétfő) 

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

sorsolás, valamint látványos tűzijáték várja városunk lakóit.   

Helyszín: Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 1 050 000,- Ft 

 

Magyar Kultúra Napja - 2018. január 21-22. 

Ez alkalomból színházi előadást és kiállítást szervezünk a hajdúnánási NaNá Színház és Juhász 

Szabolcs fotós közreműködésével.   

2018. január 21. (vasárnap) NaNá Színház: Csillag, vagy liliom c. előadása 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme 

2018. január 22. (hétfő) Juhász Szabolcs fotós kiállítása. 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, Megyesi Fivérek terem. 

Rendezvény költsége: 330 000,- Ft 

 

Városi Nőnap - 2018. március 8. (csütörtök) 

A hagyományokhoz híven, bár kicsit eltérő módon kerül megrendezésre a Városi Nőnap. A nap 

eseményeihez kapcsolódik új kezdeményezésünk a nőnapi kényeztető programunk, melyben 

masszázzsal, fodrásszal, kozmetikai tanácsadással, arc- és körömápolással várjuk a kedves hölgy 

látogatókat 10.00 órától 14.00 óráig 

Fellépő: Takács Nikolas 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme. 

Rendezvény költsége: 550 000 ,- Ft 

 

Költészet Napja - 2018. április 07-13.  

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

„Gyermekszívvel” címmel versíró pályázatot írunk ki a 6-16 éves korosztálynak. Időpontok:  

2018. április 7. (szombat) és 2018. április 13. (péntek) 

Rendezvény költsége: 250 000, - Ft 

 

Önkormányzatok Napja 

Emlékérmek adományozása, városi kitüntetések átadása, kulturális műsor, állófogadás. 

Időpont: 2018. szeptember 28. (péntek).  

Fellépő: Zséda 

Helyszín: az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme. 

Rendezvények költsége: 1 100 000,- Ft 

 

Idősek Napja  

Oklevelek adományozása, kulturális műsor, megvendégelés. 

Időpont: 2018. szeptember 29. (szombat) 

Fellépők: Dupla Kávé - Cindy 

Helyszín: az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme. 

Rendezvény költsége: 1 150 000,- Ft 

 

Adventtől - Karácsonyig programsorozat  
Az adventi programok 2018. december 02-tól december 23-ig kerülnek megrendezésre.  Az 

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

Vasárnaponként (dec. 2. 9. 16. 23.) a gyertyagyújtás előtt rövid kulturális műsorokkal, forró 

teával, forralt borral és aprósüteménnyel várjuk a város lakóit.  
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A programsorozat része, a városi civil szervezetek közreműködésével- a hagyományoknak 

megfelelően - jótékonysági koncert, december 9-én templomi koncert, december 16-án a 

karácsonyváró gála és a karácsonyi adomány gyűjtés. 

Helyszínek: az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár színházterme, a Katolikus templom 

és Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 650 000, - Ft 

 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

Polgári Hurka-pite Fesztivál - 2018. március 24. (szombat) 

Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre az immár rendkívül népszerű és egyre nagyobb 

érdeklődésre számot tartó 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.  

Fellépők: Keresztes Ildikó, Bon-Bon  

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

Polgármesteri Hivatal GSZH épülete. 

Rendezvény kulturális programjának költsége: 1 550 000,- Ft 

 

BELÁHAPI fesztivál - 2018. május 1. (kedd) 

Szórakoztató kulturális programok. Versenyek, bemutatók. Gyermekeknek népi és kézműves 

játszóház egész nap.  

Fellépők: Balássy Betty – Varga Ferenc, Kökény Attila 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Rendezvény költsége: 1 800 000,- Ft 

 

Gyereknap – 2018. május 27. (vasárnap) 

Gyerek programok: Gyermek színház, Mesefilm vetítés, aszfalt rajz verseny, gokart, ugráló vár, 

művészeti csoportjaink bemutatói - kb.15 perces un. "flashmobe", stb. 

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

Rendezvény költsége: 350 000,- Ft 

 

Polgári Nyári Buli Esték 

Június 23. (szombat)  

Country est két zenekarral és két-három Line dance csoport részvételével. Line dance tanítás. No 

Techno Country és a Route 35 Country Band 

Helyszín: Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 850 000,- Ft 

 

Július 7. (szombat) 

Black Birds - Beatles  számokat játszó zenekar 

Helyszín: Polgár város főtere. 

Rendezvény költsége: 850 000,- Ft 

Sárkányhajó Fesztivál - 2018. augusztus 11. (szombat) 

Az előző évek hagyományait folytatva, Önkormányzati részvétellel és támogatással. 

A kulturális program szervezés alatt. 

Helyszín: Polgári Strandfürdő 

Rendezvény kulturális programjának költsége: 300 000,- Ft 

 

A 2018. évi városi rendezvények tervezett költségigénye összesen:  13 830 000,- Ft 

Polgár, 2018. január 31. 

       Bíró István igazgató 
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1.sz. melléklet 

Polgár város 2018. évi rendezvényterve 

Időpont 
Rendezvény 

neve 
Helyszín Rendező szerv A program rövid leírása 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

március 15. Nemzeti Ünnep 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár és 

Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharcra szóló 

megemlékezés. Általános iskola 

ünnepi műsora, Boncsér Gábor 

tárogató (koszorúzás előtt a térre 

érkezés és koszorúzás alatt) 

augusztus 19. 
Szent István napi 

ünnepségek 

Polgár város 

főtere 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Államalapítás Ünnepe. Egész 

napos kirakodó vásár és 

vidámpark. Hagyományőrző 

kulturális műsorok. Csík zenekar 

koncertje,     Tűzijáték 

október 23. Nemzeti ünnep 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc 62. évfordulójára 

történő megemlékezés és 

koszorúzás 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

január 1. Újév köszöntő 
Polgár város 

főtere 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Kulturális műsor, Várostűz-

gyújtás, ólomöntés, Tűzijáték, 

tombola és újévi malac sorsolás, 

január 21. 
Magyar Kultúra 

Napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

NANÁ Színház: "Csillag vagy 

liliom" c. történelmi színdarab + 

Juhász Szabolcs fotó kiállítása 

március 8. Városi Nőnap 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Nőnapi kényeztetés (ingyenes 

masszázs, smink, fodrász, 

pedikür) bőrápolási tanácsadás, 

műsor: Takács Nikolas 

április 7. 
A Költészet 

napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Városi versmondó verseny, 

versíró pályázat, Olvasónapló 

pályázat (kb. 70-80 versenyző, 

20-25 díj) 

szeptember 

28. 

Önkormányzatok 

Napja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Városi kitüntetések 

adományozása, kulturális műsor, 

állófogadás. Fellépő: Zséda 
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szeptember 

29. 

Idősek 

Világnapja 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Idősek köszöntése, 

megvendégelés, kulturális 

műsor. Fellépő: Dupla Kávé + 

Cindy 

december 02.                                 

december 09.                                

december 16.                                

december 23. 

Adventtől-

Karácsonyig 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár és 

Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Az Adventi időszak 4 

vasárnapján megrendezésre 

kerülő kulturális műsorok.                                                                       

I.-II.-III.-IV. Adventi 

Gyertyagyújtás 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

március 24. 
Polgári Hurka-pite 

Fesztivál 

Polgár város 

főtere 

Polgár Városért 

Alapítvány, Ady 

Endre Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Városi Ünnep: Gasztronómiai 

Fesztivál kulturális 

programokkal és kirakodó 

vásárral. Fellépők: Keresztes 

Ildikó ; Bon-Bon 

május 1. 
BELÁHAPI 

Fesztivál 

Polgári 

Strandfürdő 

Polgár Város 

Önkormányzata, 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Szórakoztató kulturális 

programok, versenyek, 

bemutatók, népi és kézműves 

játszóház. Fellépők: Balássy 

Betti - Varga Ferenc, Kökény 

Attila 

május 27. Gyereknap 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár és 

Polgár Város 

Főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Gyerek programok: Gyermek 

színház, Mesefilm vetítés, aszfalt 

rajz verseny, gokart, ugráló vár, 

művészeti csoportjaink 

bemutatói - kb.15 perces un. 

"flashmobe", stb. 

június 23. 

Polgári Nyári Buli 

Esték (Country 

est) 

Polgár város 

főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Country est két zenekarral és 

két-három Line dance csoport 

részvételével. Line dance tanítás. 

No Techno Country és a Route 

35 Country Band 

július 7. 
Polgári Nyári Buli 

Esték 

Polgár város 

főtere 

Ady Endre 

Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Black Birds - Beatles számokat 

játszó zenekar 

augusztus 11. 
Sárkányhajó 

Fesztivál 

Polgári 

Strandfürdő 

Tiszaújvárosi 

Kajak-kenu és 

Sárkányhajó 

Egyesület, Ady 

Endre Művelődési 

Központ és 

Könyvtár 

Kulturális program szervezés 

alatt 
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2. sz. melléklet 

A 2018. évi városi rendezvényterv költségvetése 
 

Rendezvény megnevezése Rendezvény költsége összesen 

I.  Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepek 

Március 15. 200 000,- Ft 

Augusztus 20. 2 650 000,- Ft 

Október 23. 200 000,- Ft 

összesen 3 050 000,- Ft 

II.  Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

Újévköszöntő ünnepség 1 050 000,- Ft 

Magyar Kultúra Napja 330 000,- Ft 

Városi Nőnap 550 000,- Ft 

Költészet Napja 250 000,- Ft 

Önkormányzatok Napja 1 100 000,- Ft 

Idősek Napja 1 150 000,- Ft 

Adventtől - Karácsonyig programsorozat 650 000,- Ft 

összesen 5 080 000,- Ft 

III.  Szórakoztató programok, fesztiválok 

Polgári Hurka-pite Fesztivál 1 550 000,- Ft 

BELÁHAPI fesztivál 1 800 000,- Ft 

Gyerek Nap 350 000,- Ft 

Polgári Nyári Buli Esték 1 700 000,- Ft 

Sárkányhajó Fesztivál 300 000,- Ft 

összesen 5 700 000,- Ft 

Mindösszesen: 13 830 000,- Ft 

 

Polgár, 2018. január 31. 

 

 

 

                            Bíró István 

                              igazgató 
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7./ napirend 

Javaslat az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésére 

 

Tóth József kiegészítése 

Az előterjesztés a polgármester felelőssége, az előkészítésben a jegyzőnek van törvényi 

felhatalmazása. Elmondja, hogy sok költségvetést élt már meg, az ez évi a 11. költségvetés 

melyet elfogadásra nyújt be. Mindegyik nagyon izgalmas, most elfogadható nehézségű 

költségvetési folyamat volt. Fontos rögzíteni, hogy mik az alapelvek, amit már a koncepcióban is 

megfogalmaztak. Vannak olyanok, amit a törvény ír elő, vagy saját szándék, de fontos, hogy 

egyensúlyban lévő költségvetést kell készíteni, a kiadásoknak és a bevételeknek összhangban 

kell lenniük.  

Az önként vállalt feladatokat csak az után lehet tervezni, ha a kötelező feladatok rendben vannak.  

Szeretnének minél több helyi szükségletet kielégíteni, lakossági elvárást teljesíteni. Fontossági 

sorrendet kell tenni a költségvetésben.  

Olyan költségvetést kell csinálni, amelyben nincs lakossági többlet teher, új adó vagy adóemelés, 

meg kell tartani azokat a támogatásokat, amit az elmúlt év során kialakítottak, az önkormányzati 

vagyonban ne legyen vagyonvesztés, ne adósodjanak el, aktív menedzser szemléletű 

vagyongazdálkodás kell. Minden évnek vannak fontosságai, ennek az évnek 4 területe van, ami 

jellemzi. Elsődleges a megnyert pályázatok megvalósítása, nagy változás érinti a korábbi 

közfoglalkoztatást, új megközelítést kell tenni, a szociális gondoskodás, a támogatás hatásköre a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottságnál van. Az év különlegessége a 25 éves évforduló. 

Megvolt egy terv, ami alapján készült a költségvetés, zajlottak az egyeztetések, a tervkészítés, 

második verzió megtárgyalása, ennek kapcsán kellett további javaslatokat tenni, módosítást 

kérni. A végleges állapot február 8-ára készült el, úgy, hogy egyensúlyban van a költségvetés.  

Vannak pozitív és negatív körülményei, a kormányzati bérintézkedéseket kezelni kellett, a 

költségvetési beszámítások az adóerőképesség miatt nehezen viselhető rész volt. A 

közművelődés finanszírozása, a települést lakosságszáma alapján 9 millió Ft támogatás illeti 

meg, és hozzá kell tenni több millió Ft-ot.  

Változott az előző évhez képest, hogy az ágazati bérrendezések sorában elért az elmúlt években a 

kormány több területre, most a szociális ágazati pótlékhoz. Ugyanakkor még nem ért el az 

önkormányzati köztisztviselők bérrendezéséhez.  

Ez a költségvetés támogatható, mert a realitások talaján készült, nem vállal túlzott kockázatot, de 

vannak benne bizonytalanságot, tartalékok, melyet szigorú kontrollal kívánnak figyelemmel 

kísérni. 

 

Molnár János alpolgármester távozott a teremből.  

 

Vincze Attila  

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

 

Struba József 

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

 

Sánta József 

A Polgári Idősügyi tanács a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

 

Molnár János alpolgármester visszaérkezett a terembe.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  
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Oláh József  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság ülésén sok kérdést feltett, melyre megkapta a válasz és ezzel 

együtt elfogadásra javasolja a költségvetést. Annak idején ettől jóval nagyobb terjedelmű anyag 

volt, nem kis felelősség összeállítani.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

El kell fogadni a költségvetést, bárhol megbolygatják maga után vonja a módosítást, úgy látja, 

hogy jó az elkészült anyag, ő sem tudna jobbat, javasolja elfogadásra.  

 

Vincze Attila  

Valóban, ahogy dr. Hatvani Zsolt is említette, nem valószínű, hogy ettől jobbat lehet, ebből ki 

lett hozva a legjobb. Arra kell vigyázni, hogy az egyensúly ne bomoljon meg. Elfogadásra 

javasolja.  

 

Struba József  

Az megállapítható, hogy a Humánfeladatok és ügyrendi bizottsághoz tartozó területeken, 

szociális előirányzatok területe, jelentős változás nincs, egy dolog talán az első lakáshoz jutók 

esetében egy kis visszalépés, nem tudják, hogy az idén milyen lesz az érdeklődés.  

Rendkívül alul van értékelve a művelődési munka, az emberek művelődése, egy 66.000 e Ft-os 

költségvetésnél, 9.700 e Ft állami normatíva jár, így sokat kell hozzátennie az önkormányzatnak. 

Ebben jó lenne változás.  

Szükségesnek tartja a költségvetés azon javaslatát, hogy az intézményeknél a működésnél 10%-

os tartalékot kellett biztosítani, ezt mindenképpen meg kellett tenni a költségvetés egyensúlya 

érdekében. Javasolja elfogadásra a 2018. évi költségvetés tervezetét.   

 

Tóth József  

Nincs két egyforma költségvetési év, változtak azóta a helyzetek, az intézmények köre is szűkült. 

Összegében ennek az anyagnak az elkészítése nem a polgármester dicsősége, az elismerő 

szavakat továbbítja a hivatal vezetése, az irodavezetők és az intézményvezetők felé.  

 

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

szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában kapott 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 Humán feladatok 

és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
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I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületére, és annak 

bizottságaira, a Polgármesterre, a Polgári Polgármesteri Hivatalra, valamint a helyi 

önkormányzat költségvetési szerveire. 

 

2. § 

 

(1) Önálló gazdasági szervezettel működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 

 

- Polgári Polgármesteri Hivatal 

- Városgondnokság 

 

(2) Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek: 

 

- Önkormányzat 

- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

- Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

- Polgári Szociális Központ 

 

II. fejezet 

Az Önkormányzat költségvetésének főbb adatai 

2. A költségvetési bevételek 

3. § 

 

A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének bevételi 

főösszegét 2.120.012.188 Ft-ban állapítja meg.     Ebből az önkormányzat költségvetési 

támogatásának összege 498.648.793 Ft. (A bekezdésben megállapított bevételi főösszeg 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

 

3. A költségvetési kiadások 

4. § 

 

A Képviselő-testület a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének kiadási 

főösszegét 2.120.012.188 Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok, illetve kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 

 

5. § 

 

(1) A települési önkormányzat összevont, 2018. évi működési és fenntartási kiadási 

előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 Működési előirányzatok összesen 1.493.736.109 Ft 

 

Ezen belül: 

a) személyi jellegű kiadások: 676.948.573 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: 117.117.364 Ft 
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c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 500.229.717 Ft 

d) működési célú átadott pénzeszközök 8.739.578 Ft 
 - ebből támogatásértékű kiadások  2.150.000 Ft 

 - ebből államháztartáson kívüli átadott pénzeszközök       6.589.578 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 167.450.877 Ft 
 - ebből tartalékok: 167.450.877 Ft 

f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.250.000 Ft 

 

 

(2)  A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait - a 

kiemelt előirányzatonkénti részletezést is tartalmazva - az 1. sz. melléklet szerint állapítja 

meg. 

 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 608.603.761 Ft 

  

Ezen belül:  

 

a) a beruházási kiadások: 438.648.793 Ft  

b) a felújítások:     149.954.968 Ft  

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:     20.000.000 Ft  
 - ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások        20.000.000 Ft  

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek felújítási és felhalmozási kiadásait 

feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat egyéb - 4.§ (1) és 5.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba 

nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, kölcsönnyújtás 

előirányzata, finanszírozási előleg) kiadásainak előirányzata:         

17.672.318 Ft  

 

 

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, 

mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe 

véve – együttesen a 2. számú melléklet mutatja be. 

 

(5)  Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek bevételei, kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.    

 

 

7. § 

 

(1) Az általános és céltartalék előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka: 

 

a) Általános tartalék: 23.264.805 Ft 

 - ebből az EU projektek megvalósítására: 14.577.500 Ft 

b) Céltartalékok: 144.186.072 Ft 



33 

 

 

 

III. fejezet 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések 

4. A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja   

8. § 

 (1) 

 

I. Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1.427.836.487 Ft 

 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 1.493.736.109 Ft 

 Működési célú költségvetési egyenleg:  -65.899.622 Ft 

   

II. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 538.058.264 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 608.603.761 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési egyenleg: -70.545.497 Ft 

   

III. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 104.117.437 Ft 

 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 17.672.318 Ft 

 Működési célú finanszírozási egyenleg: 86.445.119 Ft 

   

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 50.000.000 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg: 50.000.000 Ft 

   

 Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen: - 136.445.119 Ft 

  - ebből működési célú hiány/többlet: -65.899.622 Ft 

  - ebből felhalmozási célú hiány: -70.545.497 Ft 

   

(2) A hiány finanszírozásának módja:  

  - belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:  104.117.437 Ft 

                   - ebből: működési célú egyéb finanszírozási előleg: - 17.672.318 Ft 

  - külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel: 50.000.000 Ft 

 

 

(3) Az önkormányzat év közbeni likviditási gondjainak elhárítása külső finanszírozású, a 

számlavezető pénzintézettől folyószámla-hitel felvétel útján történhet. 

 

(4) A működési és a felhalmozási célú hitel felvételéről szóló döntés a Képviselő-testület 

kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

 

5. A költségvetési létszámkeret 

9. § 

 

(1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 Tervezett létszám 2018. évre:     

 

156,0 fő 

 Közfoglalkoztatottak éves létszáma:      189,0 fő 

 Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma:   7,0 fő 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az 1. 

mellékletben feltüntetettek szerint határozza meg. 
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(3) Létszámkeret emelésére kizárólag a Képviselő-testület jogosult. 

 

(4) A megüresedett álláshelyek betöltésére a Fenntartóval történő egyeztetést követően 

kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások 

előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában 

betölthető legyen. 

 

(5) Az intézmények a rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl. 

 

(6) Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre 

kötelezettek a Fenntartó felé. A létszámkeretet érintő változásokat kötelesek a 

végrehajtást megelőzően két hónappal bejelenteni. 

 

6. Kötelezettségvállalás rendje 

10. § 

 

A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében nettó 

2.000.000 Ft összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás vásárlásánál legalább három 

gazdálkodó szervezettől kell írásos árajánlatot kérni.  

 

7. Az előirányzat módosítása   

11. § 

 

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 

meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.  

 

(2)  A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 

rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 

hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és a Polgári 

Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként, vagy feladatonként nettó 5.000.000 

Ft összeg erejéig, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert 

többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a 

Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

(5) A Képviselő-testület az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 

Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, 

azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-

testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

 

(6) A Polgári Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-

módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 
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(7) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a 

költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, 

intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.  

 

(8) Az igények csak a Polgári Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodavezetők 

véleményezését követően, a polgármester előterjesztésével kerülhetnek az illetékes szakmai 

bizottságok, majd a Képviselő-testület elé. 

 

(9) A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátások jogcímeken belül és az egyes 

segélyfajták tekintetében az előirányzat-módosítás jogát átruházza a Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottságra.  

 

12. § 

 

(1) A költségvetési rendelet módosítására a polgármester szükség szerint, de legalább 4 alkalommal 

javaslatot tesz. 

 

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által előzetesen 

jóváhagyottnál nagyobb (többlet) kiadással nem járhatnak.  

 

(3) A kiemelt és a Képviselő-testület által meghatározott előirányzatot csak jogszabály, illetőleg 

a Képviselő-testület módosíthatja. 

 

13. § 

 

(1) Amennyiben a költségvetési év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 

költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a települési önkormányzat számára 

pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente 

tájékoztatni köteles. 

 

(2) A települési önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül 

a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) sz. 

Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is 

eltérhetnek. Az előirányzat-módosítás, átcsoportosítás nem irányulhat az előirányzat-

módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzatok jóváhagyott céltól eltérő 

csökkentésére.  

 

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat átcsoportosítása, illetve 

növelése, többlet költségvetési támogatási igénnyel sem a folyó költségvetési évben, sem 

pedig a következő évben nem járhat.  

 

(4) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a jogszabályi felhatalmazás 

alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a Képviselő-testületnek 

negyedévenként kötelesek beszámolni. 

 

(5) A települési önkormányzat költségvetési szervei az előirányzat módosítására benyújtott 

javaslatukban, valamint a pótelőirányzatot igénylő előterjesztésekben tájékoztatják a 

Képviselő-testületet a kiadási többlet egyszeri (csak az adott költségvetési évben érvényesül) 

vagy tartós (a költségvetési előirányzatokba véglegesen beépülő) jellegéről. A tartós jellegű 

előirányzat növekményből eredő, további költségvetési éveket érintő hatásokat be kell 

mutatni a döntés előkészítés során. A fenti elemzés nélkül a Képviselő-testület nem 

tárgyalhat és nem hozhat döntést e tárgykörben. 
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(6) A költségvetési szervek az előirányzat-módosítást követően 30 napon belül módosítják az 

előirányzat felhasználási ütemtervüket. 

 

8. A települési önkormányzat költségvetési szervei 

14. § 

 

(1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-

testület 602.268.349 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. 

mellékletben található.) 

 

(2) Az önkormányzat által létesített, vagy fenntartott költségvetési szerv kiadási előirányzatát 

nem lépheti túl kivéve, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványból és saját 

tevékenységéből származó nem tervezett bevételt ér el, valamint a Képviselő-testület által 

jóváhagyott maradvánnyal rendelkezik. 

 

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét és a külön 

jogszabályban szabályozott felülvizsgálatot követően jóváhagyott, előző évi előirányzati 

maradványát kizárólag a Képviselő-testület döntése után használhatja fel. 

 

(4)  A költségvetési szerv vezetője egy személyben felelős az intézmény gazdálkodásának 

szabályszerűségéért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért, a gazdálkodásról 

készült információk valódiságáért, valamint az előirányzat-módosítások e rendeletben 

meghatározott időpontban történő Képviselő-testület elé terjesztéséért. 

 

9. A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok 

15. § 

 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére – ide 

nem értve az EU projektek megvalósítására elkülönített általános tartalék összegét – a 

költségvetésben biztosított kiadási előirányzatok kiegészítéseként, legfeljebb azok 5 %-áig, 

alkalmanként nettó 500.000 Ft összegig rendelkezzen.  

 

(2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános tartalék terhére – ide 

nem értve az EU projektek megvalósítására elkülönített általános tartalék összegét - a 

költségvetésbe be nem épített kiadások (azonnali intézkedést igénylő helyi ügyek, települési 

események, közösségi kezdeményezések) teljesítésére alkalmanként nettó 50.000 Ft összegig 

rendelkezzen. 

 

(3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a város lakosságát érintő 

krízishelyzet (extrém időjárás okozta árvíz, belvíz, villámcsapás, vihar, fagyveszély, illetve a 

városlakókat érintő járvány, tömegszerencsétlenség, valamint családok életében 

bekövetkezett tragédia) esetén az általános tartalék terhére alkalmanként legfeljebb 1.000.000 

Ft erejéig rendelkezzen.  

(4)  A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási pályázatok 

egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a pályázatban nem szereplő, de a feladatok 

ellátásához szükséges kiadások teljesítéséről rendelkezzen. 

 

(5)  A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyéb évközi többletfeladatokra 

elkülönített céltartalék terhére az eredeti előirányzatban nem szereplő, de a megvalósításhoz 

szükséges kiadások átcsoportosításáról rendelkezzen. 
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(6)  A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények működésének 

stabilitására elkülönített céltartalék terhére az eredeti előirányzatban nem szereplő, de a 

megvalósításhoz szükséges személyi és dologi kiadások átcsoportosításáról rendelkezzen. 

 

(7) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok előkészítésére és 

megvalósítására elkülönített céltartalék terhére a költségvetésbe be nem épített kiadások 

teljesítéséről rendelkezzen. 

 

(8) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a műemlékvédelmi alap terhére a 

Helyi Értéktár Bizottság döntése alapján a szükséges kiadások teljesítéséről rendelkezzen. 

 

(9) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a működés 

stabilitása érdekében rendelkezzen. 

 

(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánfeladatok és ügyrendi bizottságot, hogy a 

sportszervezetek, non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék 

felhasználásáról döntsön.  

 

(11) Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és gazdasági bizottságot, hogy a 

karbantartási jellegű kiadások év közben felmerülő módosításáról döntsön.  

 

(12) Az európai uniós projektek megvalósítására elkülönített általános tartalék felhasználása 

tekintetében az Irányító Hatóság jóváhagyása szükséges, ezt követően csoportosítható át a 

rendelet 4. számú mellékletében felsorolt uniós projekt kiadásaira.  

 

(13) Az egyéb céltartalékok felhasználása tekintetében a Pénzügyi és gazdasági bizottság 

javaslatát követően a Képviselő-testület dönt. A céltartalékok a rendelet 5. számú 

mellékletében megjelölt célokra használhatók fel. 

 

(14) A polgármester az (1 - 9) bekezdésben, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság az (10) 

bekezdésben, a Pénzügyi és gazdasági bizottság a (11) bekezdésben foglalt felhatalmazás 

alapján történt rendelkezéseiről a Képviselő-testületet soron következő ülésén kötelesek 

tájékoztatni. 

 

10. A maradvány felhasználása 

16. § 

 

(1)  A maradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások különbsége. 

 

(2)  A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv maradványát az irányító 

szerv az éves beszámolóhoz kapcsolódóan felülvizsgálja és jóváhagyja. 

 

(3)  Az év végi maradványokból az intézményeket nem illeti meg: 

       a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg 

       b) a célfeladattal adott előirányzat maradványa 

       c) az intézményi alapfeladat ellátáshoz kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt 

 kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik  

d) a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok azon része, melyet a feladatellátás 

érdekében nem használt fel 

e) a dologi kiadások előző évi szintjéhez viszonyított növekményét el nem érő összeg. 

 



38 

 

 

(4)  A (3) bekezdésben foglaltak szerinti maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

11. Költségvetési többlet 

17. § 

 

(1)  A Polgári Polgármesteri Hivatal az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött 

költségvetési többletet (felhalmozási vagy működési jellegű) – átmenetileg, vagy tartósan 

rendelkezésre álló szabad pénzeszközt- értékpapír vásárlására, illetve pénzintézeti 

pénzlekötés útján hasznosíthatja. 

 

(2)  Az (1) bekezdés szerint hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek 

lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a 

megtett intézkedésről a soron következő előirányzat-módosítással egyidejűleg tájékoztatást 

ad a Képviselő-testület számára.  

 

(3)  Az (1)-(2) bekezdésben foglalt eljárás során törekedni kell arra, hogy a megvásárolt 

értékpapírok állami garanciával rendelkezzenek, illetőleg azok zárolásáról gondoskodni kell. 

 

IV. fejezet 

A pénzellátás 

18. § 

 

(1) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgári Polgármesteri Hivatal. 

 

(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgári Polgármesteri Hivatal a heti 

finanszírozási napokon köteles gondoskodni.  

 

(3) A költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők: 

a)  személyi juttatások: megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, utazási, munkába járási 

költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőeszköz-munkaruha térítés, 

szociális juttatások, közfoglalkoztatott munkabér, hóközi kifizetések, költség-általány, 

b)  dologi kiadások: készlet- és anyagvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű tárgyi 

eszköz, szolgáltatás díja, reprezentációs kifizetések, rendezvényekhez kapcsolódó előadói 

és szolgáltatási díjak, 

c)  nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti 

minősítése alapján. 

 

(4) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek a támogatását a Képviselő-testület az előirányzat 

felhasználási ütemtervnek megfelelően biztosítja. A települési önkormányzat költségvetési 

szervei költségvetési elszámolási számlájuk napi záró egyenlege az alábbi összegeket nem 

haladhatja meg:  

 

a) Polgári Polgármesteri Hivatal          1.000.000,-Ft 

b) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár           200.000,-Ft 

c) Napsugár Óvoda és Bölcsőde             600.000,-Ft 

d) Városgondnokság            1.000.000,-Ft 

e) Polgári Szociális Központ             600.000,-Ft 

 

Az intézményvezető a pénzintézeti bankszámla forgalmi értesítő kézhezvételét követően 

haladéktalanul köteles intézkedni a maximalizált összegen felüli pénzkészlet az Önkormányzat 

költségvetési elszámolási számlájára történő visszautalásáról.  
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A települési önkormányzat költségvetési szervei e rendelet kihirdetése napján hatályos 

pénzkezelési szabályzatukban meghatározott házipénztár maximális pénzkészletét a felügyeleti 

szerv előzetes engedélye nélkül nem módosíthatják.  

 

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervtől eltérni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a 

beruházások és a felújítások. 

 

(6)  Amennyiben az éves előirányzat felhasználási ütemtervhez igazodóan likviditási 

problémák merülnek fel a költségvetési szervnél, úgy annak módosítására irányuló 

kérelmét a jegyzőnek benyújtja. A jegyző a felülvizsgálatot követően jóváhagyja a jogos 

igényeket. A jóváhagyást követő 30 napon belül a költségvetési szerv elkészíti a 

módosított előirányzat felhasználási ütemtervet.  

 

(7) A Képviselő-testület a társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatását, amennyiben a 

támogatás összege a 450.000 Ft-ot meghaladja, havi ütemezésben (1/12-enként) biztosítja. A 

450.000,-Ft alatti támogatásokat egy összegben az igénylésnek megfelelően biztosítja a 

Képviselő-testület.  

 

19. § 

 

(1) A non-profit szervezetek és sportszervezetek a költségvetési évben pályázat útján 

igényelhetnek támogatást. Az e célra elkülönített tartalékkereten belüli támogatás összegéről, 

a benyújtott támogatási igények alapján a Képviselő-testület Humánfeladatok és ügyrendi 

bizottsága dönt. Az önkormányzat által támogatott non-profit szervezetek és sportszervezetek 

évente egy alkalommal kötelesek az önkormányzati támogatás összegével elszámolni Polgár 

Város Önkormányzatának. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a non-profit 

szervezetek és sportszervezetek támogatását fel kell függeszteni. 

 

20. § 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésben 

biztosított jogkörben a Képviselő-testület a polgármester számára az eredményesen végzett 

munkája értékelésére a polgármesteri illetmény három havi összegének megfelelő jutalom 

fedezetét biztosítja.  

 

21. § 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdésben 

biztosított jogkörben a Képviselő-testület a címzetes főjegyző számára címadományozási 

juttatást állapít meg az adható juttatás 50 %-ában. 

 

22. § 

 

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a 

foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi 

juttatások évközi megtakarítása forrás szolgálhat, ennek felhasználása a fenntartó engedélyével 

történhet. 
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23. § 

 

(1)  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bek. c) pontja 

alapján az önkormányzatnál foglalkoztatott valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű 

köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület, 

amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.  

 

(2)  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bek. alapján az 

önkormányzatnál foglalkoztatott valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek a 

tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület, amelynek mértéke a 

köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.  

24. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési 

támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a 

támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat Polgár Város 

Önkormányzatának honlapján közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő 60. 

napig.  

 

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdésben meghatározott határidő előtt – a 

támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond.  

 

25. § 

 

(1)  Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzathoz tartozó vagyonnal 

történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó 

értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba 

adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, 

a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződések esetében annak időtartamát, valamint 

az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. 

A közzétételről az önkormányzati költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy 

gondoskodik. A közzététel módjára a 25.§ (1)-ében foglalt rendelkezések az irányadóak. 

 

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül 

számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy 

könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként 

visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor 

az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben 

ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti 

közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.  

 

12. Az önkormányzati biztos 

26. § 

 

(1) Amennyiben bármely önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél a költségvetési szerv által 

elismert tartozásállomány az - e rendeletben meghatározott - havi időarányos finanszírozás 

összegének 10%-át meghaladja, illetőleg a fizetéshalasztás a 30 napot eléri, a költségvetési 

szerv vezetője ezt köteles haladéktalanul, írásban a polgármesternek jelenteni. 

 

(2) A Képviselő-testület a polgármester kezdeményezésére a jelentéstől számított 20 napon belül 

önkormányzati biztost jelöl ki. 



41 

 

 

 

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt jelzéstől számított 20 napon belül a Képviselő-

testület nem ülésezik, a polgármester köteles az önkormányzati biztos kijelöléséről 

gondoskodni, s ezen intézkedéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen 

tájékoztatni. 

 

V. fejezet 

Vegyes és záró rendelkezések 

27. § 

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza és kötelezi költségvetési szerveinek vezetőit az 

önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére. 

 

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társadalombiztosítási források 

átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére. 

 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévre vonatkozó, önerő nélküli 

pályázatok benyújtására, ezzel összefüggésben a további évekre kötelezettséggel nem járó 

szerződések megkötésére.  

 

28. § 

Az önkormányzat költségvetési szerve az alaptevékenységen túlmenően a 2011. évi CXCV. 

törvény 7. § (3) bekezdése alapján a rendelkezésére álló kapacitásokat szakmai alapfeladata 

ellátására használhatja. Kivételesen az időlegesen szabad kapacitásait nem kötelezően végzett 

tevékenységre is hasznosíthatja.  

 

29. § 

(1)  Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. 

napjától kell alkalmazni.  

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Polgár Város Önkormányzatának átmeneti 

gazdálkodásáról szóló 29/2017.  (XII.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 

E rendelet mellékletei: 

1. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi bevételei és 

kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 

2. számú melléklet:  Polgár Város Önkormányzata és intézményei összevont költségvetési 

mérlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban 

3. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi felújítási és  

  felhalmozási kiadások előirányzatai 

4. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott  

  támogatással megvalósuló projektek bemutatására 2018. évben   

5. számú melléklet: Polgár Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalékai 

 

Polgár, 2018. február 15. 

 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester         jegyző   
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Szünet 

 

8./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) 

önkormányzati rendeletének módosítására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy a bizottsági üléseken jelzett pontosítások átvezetésre kerültek.  

 

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 előterjesztés kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  

3/2017. (II.17.) rendelet módosításáról 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat 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 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének bevételi fő 

összegét 2.475.410.066 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési 

támogatásának működési célú összege 560.749.527 Ft, felhalmozási célú összege 235.245 Ft. 

(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél 

szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)” 

 

2. § 

 

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének kiadási fő 



43 

 

 

összegét 2.475.410.066 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt 

előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet 

tartalmazza.)” 

 

3. § 

 

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2017. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a 

képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 Működési előirányzatok összesen 1.776.068.889 Ft 

 

Ezen belül: 

 

a) személyi jellegű kiadások: 877.774.141 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: 161.446.219 Ft 

c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 605.176.660 Ft 

d) működési célú átadott pénzeszközök: 19.795.000 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 55.980.298 Ft 

 - ebből: tartalékok: 55.980.298 Ft 
f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 55.896.571 Ft” 

 

4. § 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:      682.422.820 Ft 

  

Ezen belül:  

 

a) a beruházási kiadások: 533.698.293 Ft  

b) a felújítások:     118.687.667 Ft  

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:     30.036.860 Ft  

 - ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások        29.050.000 Ft”  
 

 

5. § 

 

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka: 

a) általános tartalék:           20.185.617 Ft 

b) céltartalékok:                        35.794.681 Ft” 

 

6. § 

    

 

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja   

 

(1) 

 

I. Működési célú költségvetési bevételek összesen: 1.752.834.480 Ft 

 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 1.776.068.889 Ft 
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 Működési célú költségvetési egyenleg: - 23.234.409 Ft 

   

II. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:      596.549.620 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:  682.422.820 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési egyenleg: - 85.873.200 Ft 

   

III. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 118.187.948 Ft 

 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 16.918.357 Ft 

 Működési célú finanszírozási egyenleg: 101.269.591 Ft 

   

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 7.838.018 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:  7.838.018 Ft 

   

 Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen: - 109.107.609 Ft 

  - ebből működési célú hiány: - 23.234.409 Ft 

  - ebből felhalmozási célú hiány: - 85.873.200 Ft 

   

(2) A hiány finanszírozásának módja:  

  - belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: 101.269.591 Ft 

  - belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:      7.838.018 Ft 

 

 

7. § 

 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

 

- Tervezett létszám 2017. évre:     180 fő 

- Közfoglalkoztatottak éves létszáma:   314 fő 

- Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak:      8 fő 

 

 

8. § 

 

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-

testület 669.874.625 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben 

található).” 

 

 

9. § 

 

(1) A Rendelet 1, 2, 3, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. sz. mellékletei lépnek.  

 

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

 

Polgár, 2018. február 15.  

   

   

     

   Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

polgármester         jegyző   
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9./ napirend 

Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi munkatervének 

jóváhagyására 

 

Tóth József kiegészítése 

Elmondja, hogy kiosztásra került a kiegészítő anyag, amely önállóan mutatja be a Városi 

Könyvtár munkatervét.  

 

Ferenczné Fajta Mária  

Tartalmazza a Városi Könyvtár munkatervét, és az egységes szerkezetben beadott Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár munkaterve is része. A Könyvtári Intézet kérésének 

megfelelően különböző táblázatokat is tartalmaznia kell a munkatervnek ez került kiegészítésre.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

 

19/2018. (II. 15.) sz. határozat 

 

Polgár  Város Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta  a  

„Javaslat az Ady Endre Művelődési  Központ és  Könyvtár  2018. évi  

munkatervének jóváhagyására”  tárgyú  előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

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

Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: 2018. évben  folyamatos 

Felelős:  Bíró István igazgató  
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10./ napirend 

Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2017. II. félévi tevékenységéről 

 

Ferenczné Fajta Mária kiegészítése 

Elmondja, hogy a Települési Értéktár Bizottság elsődleges feladata a nemzeti értékek gyűjtése, 

nyilvántartásba vétele, gondozása. Ehhez a lakosság közreműködésére van szükség. Jelen 

beszámoló a 2017. év II. félévét tartalmazza, ez idő alatt nem bővült az értéktár. Az eddigi 

felhíváson túl keresik az együttműködés lehetőségét, a 2018. évi munkaterv már tartalmazza a 

helytörténeti kör beindítását, ezáltal összegyűjtött információk nem csak a könyvtárat 

gyarapítják, hanem az Értéktárat is. Két fontos eseményben vállal részt a bizottság az április 

hónapban tartandó dr. Dely Mátyás állatorvos munkásságáról szóló kiállítás, illetve a 25 éves 

jubileumi rendezvénysorozat részeként az Értéktár is bemutatkozik.  

 

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 

 

Oláh József  

Kérdezi, hogy a Református templom értéktárba való felvétele lehetséges-e?  

 

Ferenczné Fajta Mária  

Az értéktárnak akkor lesz része egy érték, ha a lakosság a javaslattételi adatlapot kitölti, ami a 

város honlapján is megtalálható és ott kell javasolni, polgármester úr részére megküldeni és ő 

adja bizottságnak tárgyalásra. A református templomot is javasolni kell.   

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Oláh József  

Kérné, hogy az Értéktár Bizottságról legyen tájékoztatás a PolgárTárs újságban, hogy a lakosság 

is tudjon róla mivel is foglalkoznak.  

 

Ferenczné Fajta Mária  

A felhívás az e havi PolgárTárs újságban megjelent. Tájékoztatást adtak már a korábbi 

lapszámokban is, hogy mi a bizottság célja, feladata, mi a javaslattétel módja, közzé is tették, 

hogy gyűjtsék az értékeket.   

 

Tóth József  

Ennek a bizottságnak a tagjai társadalmi munkában végzik a tevékenységet. Az év során, a 25 

éves a város rendezvény keretein belül lesz látványos bemutatása is az eddig elvégzett 

munkájuknak, amelynek kapcsán nem mindegyik település mondhatja el, hogy van ilyen Értéktár 

Bizottsága, és hogy egy érték a Megyei Értéktárba is bekerült. Ennek apropóján is fogadta el a 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése az október 26-ai kihelyezett megyegyűlés helyszíneként 

Polgárt.  

 

Struba József  

A bizottság üléseire meghívják azokat, akik valamilyen módon kapcsolódnak a munkához, ő is 

részt vesz a munkában, a legutóbb a sporttal foglalkoztak, a labdarúgás történetével. Elmondja, 

hogy dr. Dely Mátyás munkásságáról április hónapban lesz a kiállítás a művelődési központban.  
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Tóth József  

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

szavazza meg. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

  20/2018. (II. 15.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2017. II. 

félévi tevékenységéről” szóló  előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári 

Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

       Felelős: Tóth József polgármester 

        Határidő: értelem szerint 

 

 

11./ napirend 

Javaslat Polgár 0279/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítási kérelmének 

elfogadására 

 

Német Máté kiegészítése 

Kiegészítés a határozati javaslat 1. pontjában, miszerint Polgár, 0279/1 hrsz-ú, kivett telephely 

művelési ágú, MÁ (mezőgazdasági terület – általános) övezeti besorolású ingatlant GIP-1 

övezeti besorolásba átminősítsék gazdaságfejlesztés céljából.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozatban foglaltakkal, az elhangzott 

módosítással, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

21/2018.(II. 15.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta 

a „Javaslat Polgár 0279/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának 

módosítási kérelmének elfogadására” szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja, hogy Polgár, 0279/1 hrsz-ú, kivett telephely 
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művelési ágú, MÁ (mezőgazdasági terület – általános) övezeti 

besorolású ingatlant GIP-1 övezeti besorolásba átminősítsék 

gazdaságfejlesztés céljából.  

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a településrendezési eszközök módosításához, a 

kormányrendelettel szabályozott módon történő 

lebonyolításához.   

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

12./ napirend 

Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

22/2018. (II. 15.) sz. határozat  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a polgármester 2018. évi szabadság ütemezési tervének 

jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyta Tóth József polgármester 2018. évi 

szabadság ütemezési tervét.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

   dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
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2018. évi szabadság ütemezési terv 

2017. évben ki nem adott szabadság mértéke 

(nap) 

21 

2018. évi szabadság mértéke összesen (nap): 39 

Hónap igénybe vett napok nap 

január   

február  5 

március  16 

április   

május   

június  10 

július  4 

augusztus   

szeptember   

október   

november  10 

december  15 

Mindösszesen 2018. évben:  60 

 

 

Polgár, 2018. február 5. 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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13./ napirend 

Indítvány a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése  

Április 8-án országgyűlési képviselő választások lesznek, ezzel kapcsolatban megkezdődött a 

Választási Iroda feladatsora, a mostani feladat a szavazatszámló bizottsági tagok felterjesztése. 

Az előterjesztést megelőzte, hogy nyilatkozatot kértek az érintett tagoktól, hogy rész kívánnak-e 

venni a munkában.   

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, észrevétel, javaslat  

 

Tóth József  

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

egyetért a határozatban foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 9 fő vett részt.  

 

23/2018. (II. 15.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság 

tagjaira tett javaslatot, és azt a 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban: Ve.) 24. §-szerint az 

alábbiak szerint elfogadta: 

 

Választott tagok: 

 

Kissné Juhász Marianna  Polgár, Taskó u. 22. 

Jáborszki Imréné  Polgár, Rákóczi u. 167. 

Aranyos Tiborné  Polgár, Wesselényi u. 12. 

Hornyák Bálintné  Polgár, Bercsényi u. 9. 

Bolgár Sándor   Polgár, Benczúr u. 17. 

Heinrichné Kovács Mónika Polgár, Szondy u. 6. 

Kovács Józsefné  Polgár, Munkácsy u. 1/A. 

Izsvák Andrásné  Polgár, Somogyi u. 21. 

Gál Jánosné   Polgár, Kiss E. u. 5. 

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

Kártik Antalné  Polgár, Deák F. u. 2. 

Gólyáné Vámosi Mária Polgár, Nagyváradi u. 17. 

Agócs Zsoltné   Polgár, Rákóczi u. 58. 

Pallaginé Kovács Judit Polgár, Kassa u. 16. 

Gulyásné Lovász Mária Polgár, Taskó u. 80. 

Bujdos Ferencné  Polgár, Szabadság u. 40. 

Simon Sándorné  Polgár, Arany J. u. 12. 

Juhász Józsefné   Polgár, Árpád u. 3. 

Dovák Zoltán   Polgár, Úttörő u. 7. 

Bán János   Polgár, Kárpát u. 72. 

Dormány Anikó  Polgár, Vas Gereben u. 8. 
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Póttagok: 

Balla Marianna  Polgár, Árpád u. 22. 

Elek Lászlóné   Polgár, Wesselényi u. 2/A. 

Molnár Marianna  Polgár, Május 1. u. 5. 

Vitányi László Imréné Polgár, Bajcsy-Zs. u. 3. 

Bodnár Hajnalka   Polgár, Fenyő u. 14. 

Bolgár Alexandra  Polgár, Benczúr u. 17. 

Ferencné Fajta Mária  Polgár, Wesselényi u. 9. 

Nagyné Erdei Judit  Polgár, Klapka u. 12. 

Vámosi Mária   Polgár, Gábor Á. u. 19. 

Balogh Krisztina  Polgár, Hősök u. 58. 

Szalontai Sándorné  Polgár, Kun u. 5. 

Makó Ernőné   Polgár, Taskó u. 109. 

Kereki Károlyné  Polgár, Bercsényi u. 9. 

Molnár Bertalanné  Polgár, Május 1. u. 19. 

   

Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: HVI-vezető, polgármester 

 

 

14./ napirend 

Különfélék 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi földutak kapcsán kérdezi, hogy ki finanszírozza 

ezen utak karbantartását? Különös csapadékos időben tönkre mennek ezek az utak, akik 

használják, vagy tönkre tették, azok valamilyen módon hozzájárulnak-e a felújításhoz?  

Az egyik mezőgazdasági termelő által megfogalmazott javaslat, amit most elmondana, hogy 

kellene képezni valamilyen alapot, bevonni az ezeket az utakat használó földtulajdonosokat is, és 

csak indokolt esetben használnák az utakat.  

 

Tóth József  

Valós probléma, amit felvetett és nem is újkeletű. Az érintett gazdák felelősségérzetére volt 

hagyva a használat, a Víztársulat sem tudott ebben áttörést tenni. Az önkormányzati rendszer 

részéről több alkalommal megfogalmazódott, hogy legyen anyagi vonatkozásában is 

megtámasztott lehetősége, ez eddig még nem történt meg. Kérés folyamatosan érkezik, amit 

tudnak tenni nem melegendő. A közmunkaprogram lehetőségeiben próbálták tervezni, legyen ez 

kézi vagy gépi munka, viszont az ez évi program finanszírozása nem teszi lehetővé. 

Folyamatosan keresik a lehetőséget, Vidékfejlesztési Pályázatokat, ami a mezőgazdasági utak 

rendbetétlére irányulna. Próbálják az utak óvni, a mezei őrszolgálat felügyeletét is bevonni és 

felhívni a gazdák figyelmét a felelős használatra. Két pályázat van jelenleg beadva, az egyik a 

Papp tanyai út felújítását, a másik a zárt kertek megközelíthetőségét segítené.   

 

Német Máté  

Rendkívül vegyes a tulajdoni viszony Polgár külterületén, 8200 hektárt érint, amit a gazdák 

gondolnak, hogy az önkormányzaté, nem minden esetben van úgy, van, hogy a Magyar Állam 

tulajdona, vagy Tedej, illetve November 7 TSZ tulajdona. Útkarbantartás kapcsán elmondja, 

hogy az elmúlt 3 évet a közmunkaprogramban ezzel töltötték. A gazdák tekintetében el volt 

hanyagolva ez a rész az elmúlt időszakokban. Sokan nem foglalkoztak a külterületi utakkal. Heti 

rendszerességgel vannak gondok, a gazdák nem tudnak kijutni a földre. Vannak cégek, akik saját 
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költségen megcsinálják (Nóra ’97 Kft, Agropolgár). A mezőőrség ebben a munkában nagy 

segítségére van.  

 

Molnár János  

Az önkormányzatnak koordináló szerepet kellene vállalni, minden gazdát összehívni év elején 

mikor kitavaszodik, és lehetne az utat együttesen rendbe tenni.  

Január elején jelent meg a zártkerti pályázat, ennek célja, hogy a nem használt zárt kerteket 

újjáélesszék, ehhez jelent meg a pályázati felhívás, kifejezetten önkormányzatok részére. Öt 

célterülettel, ültetvényt létesíthessenek, kerítést csináljanak, csatornarendszert hozzák rendbe, 

ennek része az út is. Polgár Város Önkormányzata beadta a pályázatot, információ még nincs 

róla. Minden évben 2 milliárd Ft forrás van erre a célra. A Tökös-tó, illetve a Szőlőskert területét 

vennék figyelembe a pályázat során. 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Köszöni a tájékoztatást. Egyetért azzal, hogy év elején egyszer össze kellene ülni a gazdáknak.  

 

Tóth József  

A mezei őrszolgálat tevékenységét folytani kell, az éves beszámoló tárgyalásakor a gazdákkal is 

egyeztetést kell folytatni, hogy a tapasztalásokat megosszák.  

 

 

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

testület ülését bezárta és zárt ülés keretében folytatták a munkát. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


