
1 

 

 

Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/973-15/2018. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. október 25-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 Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. 

(II. 16.) rendeletének módosítására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

3./ Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felvételi körzethatárának 

megállapításához 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

    

4./ Javaslat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése kihelyezett ülésének 

költségvetési fedezetére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

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

 

mely készült 2018. október 25-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  

    Czaga János  

    dr. Hatvani Zsolt  

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

 

Igazoltan távol: dr. Faragóné Béres Edit 

    Oláh József képviselők  

  

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

Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, Hágen József, Tóth Árpádné, Bíró István 

intézményvezetők, dr. Baranya Györgyné mb. intézményvezető, Sánta József az Idősügyi Tanács 

delegált tagja, Molnár Jánosné titkársági előadó, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

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

hogy az ülésen 7 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 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 

 

dr. Váliné Antal Mária kiegészítése 

Elmondja, hogy a médiában egyre többet lehet hallani arról, hogy az engedély nélkül fúrt és ásott 

kutak jogi helyzetével mi a teendő. Ő a jogszabályról tud tájékoztatást adni.  Az engedély nélkül 

épített kutakhoz fennmaradási engedélyt kell kérni, legalizálni ezen kutak állapotát. Az tény, 

hogy van a parlament előtt törvényjavaslat, valamint a Nemzeti Agrárkamara oldalán olvasta, 

hogy ők is nyújtottak be jogszabálytervezetet arra vonatkozóan, hogy a 2018. december 31.-i 

határidő kerüljön meghosszabbításra. Az országgyűlés 2017-ben módosította a 

vízgazdálkodásról szóló törvényt, arra vonatkozóan, hogy 2018. december 31-ig lehet kérni a 

fennmaradását azoknak az ásott, illetve fúrt kutaknak, amelyek engedély nélkül épültek 2018. 

január 1-ig. Tehát 2018. december 31-ig bírságmentesen lehet legalizálni ezen kutak helyzetét. 
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A hatáskör szempontjából, két hatáskörgyakorlót említ a jogszabály, az egyik a 

vízgazdálkodásról szóló törvény, a másik a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, ami egyik szinten a 

jegyzőt jelzi, másik szinten a Katasztrófavédelmi igazgatóságot.  

A helyi jegyzőnek akkor van hatásköre a kutak fennmaradási engedélyezésére, ha egyszerre több 

feltételnek megfelel a kút, létesítés, illetve üzemeltetés. A jegyző engedélye szükséges minden 

olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 

-          nem érint karszt- vagy rétegvizet, 

-          500 m3/év vízigénybevétel alatti, 

-          magánszemély a kérelmező, 

-          épülettel rendelkező ingatlanon van, 

-          házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, 

-          nem gazdasági célú vízigényt szolgál (pl. kerti locsolás). 

A fennmaradási engedélyezési eljárás nem olyan egyszerű, a kérelem benyújtása előtt 

tervdokumentációt kell készíttetni. Abban az eseteben szükséges egy tervező, ha nem ismert a 

kút készítőjének személye. Aki 2018. december 31-ig nem kér engedélyt, annak 2019. január 1-

jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.  

A 41/2017. (XII.29.) BM rendelet melléklete tartalmazza azt a kérelmet, amelyet ki kell tölteni 

az engedélyeztetési eljáráshoz. Tehát a jelenlegi szabályozás erről szól. Ha határidő módosul is, 

ezeket a dokumentumokat akkor is el kell készíttetni. A műszaki irodán Brieger Sándor és 

Vámosi Tamás áll majd az ügyfelek rendelkezésére az ügyben.  

 

Tóth József  

Figyelik a történéseket és a szükséges információkat a lakosság részére közlik. 

 

Vincze Attila  

Sokan maguknak fúrták a kutat, akkor mi a teendő?  

 

Tóth József  

Ha valaki a most ismert jogszabályi határnapokat nem tartja be, milyen szankció, bírság sújtja? 

 

Hágen József  

Előfordulhat, hogy aki fúrta már nem csinálja, nem vállalkozó, nyilatkozhat-e vagy nem?  

 

Tóth József  

Mi ennek az egésznek a célja? 

 

dr. Váliné Antal Mária  

A kútfúróra vonatkozóan, a kérelem nyomtatványon van egy rovat, hogy a kútfúró mesternek 

meg kell felelnie a 101/2017.(XII.23) KvVM rendeletnek, itt nyilatkoznia kell, hogy ő megfelel a 

jogszabálynak és hogy milyen kútfúró végzettséggel rendelkezik.  

A bírság kapcsán, jogszabály szerint 2018. december 31-ig mentesíti azokat a létesítőket, akik 

rendezték a fennmaradási engedély kérelmet. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény 

értékének 80%-áig, engedély nélküli vízhasználat esetén 1 millió Ft-ig terjedhet. A természetes 

személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 e Ft-ot.  

A szabályozás azt a célt szolgálja, hogy fel lehessen mérni a lakosság vízbázisba való 

beavatkozását, illetve a vízhasználatának mértékét. A hivatalban erről nyilvántartást kellene 

vezetni és minden év márciusában tájékoztatást adni, de a nyilvántartásukban nincs ilyen kút. 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Egy ilyen engedély kiállítása mérnök által 70-100 e Ft összegű. Elsősorban azokat akarják 

elővenni, akik nagyobb tételben, mezőgazdasági célra használják vagy saját házukba van 

bekötve, amely által nem fizetnek vízdíjat. Ezeket akarják most ezzel a szabályozással kiszűrni.  
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Tóth József  

Az írásos anyag lezártát követően, október 23-án a megemlékező ünnepségen vett részt. 

Megköszöni a szervezőknek és az általános iskola csoportjának a műsort.  

A mai napon Hajdúböszörményben a Tankerület innovációs szakmai napot tartott, oda kapott 

meghívást, ennek az az apropója, hogy a tankerületi tanácsok, amiket létrehoztak - a 

hajdúböszörményi tankerület 4 járásból állt össze (Hajdúnánási, Balmazújvárosi, Nyíradonyi) - 

ezt a jövőben 5 fős tanács fogja segíteni. Ennek lett tagja a TÖOSZ javaslatára.  

A kóbor kutyák ügyében, október 16-án szervezett kutyabefogás által 12 db ebet fogtak be, 

egyben sem volt azonosító, és az egyeki telepre elszállításra kerültek.  

A vásártéren megkezdődött a beruházás, az önkormányzat értékesítette a területet a vételárat 

megkapták és a cég tulajdonba került. Napelemparkot valósítanak meg, október 19-én a 

beruházás megkezdődött és 1,5-2 hónap múlva tervezik a befejezését és működését.   

Elmondja, hogy az OTP előtti területen közmunkaprogram segítségével rózsakertet telepítettek, 

1000 rózsatő került kiültetésre.  

Úgy döntöttek, hogy a Barankovics tér 7. szám alatti volt munkaügyi központ épületét tovább 

bérleményként nem hirdetik, és a Járóbeteg Szakellátó Központ stratégiai tervében felvetődött 

probléma kapcsán ezt a védőnői szolgálat helyévé jelölnék ki. Erre készülne egy terv, mely által 

2019. január 1-től ott tevékenykedne a szolgálat és ezzel felszabadulna a Járóbeteg Szakellátó 

Központban egy terület, amit igényelnek.  

Másik téma, hogy régóta terv az üdvözlőtáblák cseréje. Négy út van, ami Polgárra bevezet, ebből 

3 irányban nincs üdvözlőtábla. Az ezzel kapcsolatos engedélyeztetési eljárást megindították. 

Nem rakhatják ki bárhova a táblákat, ez a közútkezelő hatásköre és ő engedélyezi és írja elő a 

feltételeket. A következő évi költségvetésben ennek a forrását megteremtve tavaszra el is 

készülhetnek. 

Megvásárolták a Polonkai házat (Hősök u. 25.), mely tulajdonba került és erre a napokban egy 

felmérést rendeltek meg, egy épületdiagnosztikai vizsgálatot, ami az épület paramétereit, 

állapotát bemutatja, hisz bármilyen funkcióra jutnak, ahhoz szükséges ez a felmérés.  

A pályázatok kapcsán 4 db TOP-os pályázat van folyamatban, a Városgondnokságot és fürdőt 

érintő energetikai beruházás zajlik, néhány héten belül kész lesz és jelképes átadást is tudnak 

majd tenni. 

A kerékpárúttal kapcsolatosan az építési engedélyeztetési folyamata még nem zárult le, 

menteközben merültek fel problémák. A városgyűlésen erről bővebben tud majd tájékoztatást 

adni. 

A másik két pályázat a piactér és az óvoda. Ezévben a piactér beruházást nem tudják elkezdeni.  

A képviselő-testület novemberi ülésen kerülhet újra napirendre és dőlhet el a beruházás menete. 

Hasonlóan az óvoda pályázata is annak közbeszerzési eljárása is a novemberi ülésen kerül 

tárgyalásra. 2018-ban 27 pályázattal foglalkoztak, jó néhányról számot is adtak.  

A Kárpát utca kapcsán a képviselő-testület úgy döntött, hogy egy pályázatot készítsenek, melyet 

a Belügyminisztériumhoz kellett benyújtani, amely 15 millió Ft forrás megszerzésére irányul, ez 

egy nehézen megszerezhető forrás, az eddig beérkezett pályázatok száma több mint 2,5 ezer és 

minden 10.-et tudnak támogatni, a forrás ennyire ad lehetőséget. A pályázat benyújtásra került, 

első körben nem kaptak támogatást, tartaléklistán vannak. Két Vidékfejlesztési pályázat is van, 

egyik a szociális konyha felújítására irányul, itt csökkentett támogatást kaptak, a támogatási 

szerződés aláírását várják. A másik a külterületi úthálózattal kapcsolatos megnyert pályázat, ahol 

részben kaptak támogatást a Papp tanyai útra vonatkozóan.  

Amiért aggódnak a szociális rendkívüli támogatás pályázata, tavaly 40 millió Ft nyertek, idén 

még nincs döntés. A forrásokat azzal a feltételezéssel használják, hogy ez a pályázat sikeres lesz, 

ezért a polgármesteri jelentésnek van egy része, ami ennek a problémának a megoldására 

átrendezéseket teljesített a települési támogatás keretre, az első lakáshoz jutás konstrukciójára.   
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Az első lakáshoz jutók támogatása kapcsán is megtörténtek a döntések 22 igénylő nyújtotta be a 

kérelmét, amelyből 2 nem kaphat támogatást a rendelet értelmében. Összesen 9,1 millió Ft kerül 

az érintetteknek átadásra. Ezévben összeségében 66 családnak sikerült támogatás biztosítani.  

 

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

 

Vincze Attila 

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

bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

 

Struba József  

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

szociális előirányzaton belüli átcsoportosításra” vonatkozó előterjesztést, mely során a bizottság 

a szociális feladatok ellátásra, ezen belül is a települési támogatásokra a Bursa Hungarica 

előirányzatból 735.000.- Ft, a köztemetés előirányzatból 983.960.- Ft összeget a települési 

támogatás feladatra csoportosított át.  

Elmondja, hogy a bizottság bízik a szociális pályázat pozitív megítélésében.  

Zárt ülés keretében tárgyalta a bizottság a települési támogatásokat, 29 fő részére állapítottak 

meg támogatást 3 fő elutasításra került, 1 fő részére ítéltek meg temetési támogatást, 4 fő részére 

bérlet támogatást, 1 fő részére szociális étkezés támogatását, 3 fő részére a házi segítségnyújtás 

támogatását, 2  fő részére a lakókörnyezet rendbetételét, ezentúl a tüzelőanyag juttatásról 

döntöttek 59 fő részére, azzal a kiegészítéssel, hogy azon kérelmezők akik már részesültek 

ezévben azok a következő évben kaphatnak.   

 

Kérdések, válaszok 

 

dr. Hatvani Zsolt  

Kérdezi, hogy az október 9.-ei TÖOSZ ülésen volt-e olyan téma, ami Polgárt érintette?  

 

Tóth József  

Több téma is volt, a legnagyobb izgalmat és aggodalmat az uniós pályázatok megvalósítása 

jelenti. A 3 évvel ezelőtt kidolgozott pályázatok kapcsán 1 évvel ezelőtt hozták meg a döntéseket 

és a mostani közbeszerzési eljárások eredményessége megváltozott, az jelenti a problémát, hogy 

az eltelt 3 év alatt megváltozott a gazdasági környezet, a munkaerő ára, az építőanyagok ára, így 

a megnyert támogatás nem elegendő a fejlesztésekre. A kormányrendelet szerint a 15%-os 

ráemelés kapcsán a Kincstár azt az információt adta, hogy nem lesz. Tudnak az önkormányzatok 

hitelt bevonni és saját erőt mellé tenni, vagy nem és akkor vissza kell adni a támogatást.  

Ezeknél a pályázatoknál pénzügyi fedezettel is alá kellett támasztani különböző költségeket, ha 

egy pályázatot felad a kedvezményezett akkor az egészet vissza kell adni az elköltött részt is, 

emiatt lesz november 6-7-én egy regionális konferencia, hogy ezeket a problémákat hogyan lehet 

segíteni. Minden polgármester küzd a pályázatok megvalósításért.  

Másik téma az önkormányzati köztisztviselők béremelésével kapcsolatos elmaradás, a 

kormányzati tisztviselők bérét már rendezték, de az önkormányzati köztisztviselőkét még nem.  

Elmozdulás látszik az ügyben, hogy a következő évi költségvetésben 11 milliárd Ft-nyi rész 

látszik ennek a problémának a megtámasztására, azoknál, ahol az adóerőképesség mértéke 32 e 

Ft alatti, illetve a köztisztviselői illetményalap mérték nem lehet magasabb, mint a 38.500 Ft.  De 

ez nem beépül a bérbe, hanem egy egyszeri 2019-es juttatásként próbálja kezelni.  

 

Vélemény, javaslat  
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dr. Hatvani Zsolt  

A kóbor ebekkel kapcsolatban elmondja, hogy nem csak riadalmat okoznak, hanem harapás vagy 

marás esetében komoly hatósági eljárást igényelnek. A harapánál amennyiben az eb eltűnik a 

személy veszettség elleni oltásban fog részesülni. Ezért fontos, hogy meg kell fogni az ebet, mert 

akkor ez elkerülhető. Sokszor barátságosak ezek az állatok, és a begyűjtésük fontos. Elmondja, 

hogy a begyűjtött ebeket a telepről el is lehet hozni.  

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

111/2018. (X. 25.) sz. határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 

polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági elnökök 

tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

2./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 16.) 

rendeletének módosítására 

 

Csépányiné Bartók Margit kiegészítése 

Az előterjesztés 3. oldalán úgy módosulna a mondat, hogy Az októberi normatíva felülvizsgálat 

két intézmény költségvetését érinti jelentősen. Az egyik a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, ahol 

óvodai létszámcsökkenés és a bölcsődei üzemeltetési feladatfinanszírozás csökkenése miatt 

5.578.667 Ft az intézményfinanszírozás változás. Az állami támogatás csökkenés összegéből 

5.252.738 Ft a dologi kiadásokból, 325.929 Ft az alapilletményből kerül levonásra. 

Következő pontosítás az előterjesztés 13. oldalán a szöveges részben a helyes összeg 

mindösszesen 2.017.953 Ft, illetve a 15. oldalon az utolsó előtti táblázat alsó sorában kérne 

javítást, a 2018. évi normatíva visszafizetésére elkülönített céltartalék helyett 2018. évi 

intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék. 

 

Tóth József  

A polgármester saját hatáskörében meghozott döntéseiről kell a képviselő-testületet tájékoztatni, 

ez ezen rendelet módosításban kerül beépítésre, négy ilyen területe van, a 12. oldalon ez látható,   

az egyik rész az 50 e Ft alatti támogatási döntéseket írja le, a másik része a közfoglalkoztatási 

céltartalék felhasználása, amelynek legjelentősebb tétele a Dácia Dokker gépkocsi vásárlására 

kiegészítő támogatás. Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék terhére a 

Városgondnokság erdőgondozási feladatellátására kellett támogatást oda ítélni. 
Az intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék terhére, átruházott 

hatáskörben hozott döntése alapján 60%-os mértékig akceptálták a támogatási igényeket.  

 

Vincze Attila  

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

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

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

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

szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 
Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2018. (X. 26.)  önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

7/2018. (II.16.) 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. § 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének bevételi fő 

összegét 2.234.690.009 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési 

támogatásának működési célú összege 512.835.214 Ft, felhalmozási célú összege 14.141.921 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 2018. évi összesített költségvetésének kiadási fő 

összegét 2.234.690.009 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, 2018. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a 

képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza: 

 

 Működési előirányzatok összesen 1.555.137.445 Ft 
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Ezen belül: 

 

a) személyi jellegű kiadások: 763.229.360 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: 128.373.657 Ft 

c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 518.254.989 Ft 

d) működési célú átadott pénzeszközök: 17.741.578 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 89.716.266 Ft 

 - ebből: tartalékok: 89.716.266 Ft 
f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.821.595 Ft” 

 

4. § 

 

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

 

„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:      660.715.189 Ft 

  

Ezen belül:  

 

a) a beruházási kiadások: 442.632.920 Ft  

b) a felújítások:     196.812.269 Ft  

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:     21.270.000 Ft  

 - ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások        20.000.000 Ft”  
 

5. § 

A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„6. § (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:      18.937.375 Ft.” 

 

6. § 

 

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

 

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

a) általános tartalék:         17.220.422 Ft 

 - ebből az EU projektek megvalósítására:      14.577.500 Ft 

b) céltartalékok:          72.495.844 Ft” 

 

7. § 

        

 

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: 1.517.088.757 Ft 

 Működési célú költségvetési kiadások összesen: 1.555.137.445 Ft 

 Működési célú költségvetési egyenleg: - 38.048.688 Ft 

   

II. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:        69.146.093 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:  660.715.189 Ft 

 Felhalmozási célú költségvetési egyenleg: - 591.569.096 Ft 

   

III. Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 115.401.067 Ft 
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 Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 18.837.375 Ft 

 Működési célú finanszírozási egyenleg: 96.563.692 Ft 

   

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 533.054.092 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft 

 Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:  533.054.092 Ft 

   

 Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen: -629.617.784 Ft 

  - ebből működési célú hiány: - 38.048.688 Ft 

  - ebből felhalmozási célú hiány: - 591.569.096 Ft 

   

(2) A hiány finanszírozásának módja:  

  - belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: 96.563.692 Ft 

  - belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:      483.054.092 Ft 

  - külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel: 50.000.000 Ft” 

 

 

8. § 

 

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 2018. évre:     156 fő 

- Közfoglalkoztatottak éves létszáma:   299 fő 

- Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak:      7 fő” 

 

9. § 

 

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

 

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

testület 637.763.290 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben 

található).” 

 

 

10. § 

 

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

 

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

 

Polgár, 2018. október 25.  

   

    

    

   Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

  polgármester         jegyző   
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3./ napirend 

Javaslat a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola felvételi körzethatárának 

megállapításához 

 

Tóth József kiegészítése 

Minden évben a Kormányhivatal felszólítja a hivatalt, hogy a jegyző mérje fel és határozza meg 

a beiskolázási körzetet. Eddig Polgár közigazgatási területét jelölték meg ebben most sincs 

eltérés. A Vásárhelyi Pál Általános iskola létszáma tovább csökken, ami elgondolkodtató.  

Az anyag része, hogy meg kell jelölni a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulók számát, 

ami szociális jogosultságot is hordoz magában.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

Jelentős a tanulói létszámcsökkenés. A bizottsági ülésen a kérdésekre kapott válasz alapján 

elhangzott, valamint a határozati javaslat is tartalmazza, hogy a 444 főből 118 fő hátrányos és 91 

fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.   

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Azoknak az információknak is el kell hangoznia, aminek nem örülnek, hogy 2011. évtől kezdve 

a tanulói létszám csökken, 2011-ben 646 fő volt ma 444 fő. Az intézmény, amely akár 650-700 

fő tanulói létszám ellátására is képes lenne, az elmúlt 6-7 év alatt elvesztette a tanulói 

létszámának egyharmadát. Lehetne az is mondani, hogy ennyivel kevesebben születnek, 

kevesebben laknak Polgáron, de ez nem igaz. Egyre nőtt azon tanulók száma, akik nem a polgári 

általános iskolát választották, ez a szám 190 fő. Meg kell találni az okát, miért nem a helyi 

iskolát választják.  

A 444 fő tanulóból, közel fele hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Halmozottan 

hátrányos az a tanulói, akinek a szülője olyan, akinek nincs általános iskola végzettsége, sem 

munkája. A tanulói létszám fele ilyen helyzetű. Ha megnézik azt, hogy akik polgári családok 

gyerekei és nem a polgári általános iskolát választották, ott 5 olyan tanuló van, aki hátrányos 

helyzetű tanulónak minősíthető.  

Polgáron alapvetően a tanulói létszám nem változott, az általános iskolába járók létszáma 

jelentősen csökkent, és azok, akik polgári iskolába is járhatnának nem ide járnak.  Ez a folyamat 

6-8 éves időszak alatt jött létre.  

2010-ben a tanulói létszám 677 fő volt, 2011-ben 646 fő, 2012-ben 631 fő, 2013-ban 622 fő, 

2014-ben 607 fő, 2015-ben 585 fő, 2016-ban 543 fő, 2017-ben 525 fő és 2018-ban 444 fő.  

Ha a település lakói fontosnak tartják azt, milyen jövője lesz a városnak, akkor el kell 

gondolkodni ezen. Mindamellett, hogy az iskola dolgaiba az önkormányzatnak beleszólása nincs.  

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 

 

112/2018. (X. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  

nevelési - oktatási  intézmények működéséről és a köznevelési 
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intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

24.§ (1) bekezdése alapján, a „Javaslat a Polgári  Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola felvételi körzethatárának  megállapításához” tárgyú 

előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta. 

 

1./   A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a  4090 Polgár, Zólyom 

u. 14. szám alatti székhellyel működő Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola   2018/2019-es tanév tanulói létszáma  444 fő.   Az  

oktatási intézménybe   118 fő hátrányos helyzetű, valamint 91 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű  tanuló jár. 

 

2./  A Képviselő-testület a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

felvételi  körzethatárának, Polgár város közigazgatási területét 

javasolja megállapítani.  

  

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről 

az illetékes Kormányhivatalt értesítse. 

 

       Határidő:  2018. október 31. 

      Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 

 

4./ napirend 

Javaslat a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése kihelyezett ülésének 

költségvetési fedezetére 

 

Tóth József kiegészítése 

A 25 éves várossá válás jubileumi évfordulójára több fontos rendezvényt készítettek elő. Ezen 

rendezvénysorozat utolsó eleme a megyegyűlés Polgárra kihelyezett ülése. Eredetileg október 

26-a lett volna az időpontja, de változás következett be így november 9-ére lett áthelyezve. Az 

ülés 9 órakor kezdődik és várhatóan 12 óráig tart, ezt követően programokat szerveznek, melyek 

a várost mutatják be. A rendezvénynek merülnek fel szervezési feladatai és anyagi szükséglete, a 

kalkuláció alapján a hangosítás, a videófelvétel, és a felmerülő költségek fedezésére 300 e Ft 

elegendő, erre kérnek jóváhagyást a képviselő-testülettől.   

 

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, javaslat  

 

Tóth József  

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt. 
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113/2018. (X. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése kihelyezett ülésének 

költségvetési fedezetére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés kihelyezett 

ülésének költségeire a 2018. évi általános tartalék terhére 

legfeljebb bruttó 300.000 Ft összeg erejéig fedezetet biztosít. 

  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

az előirányzat módosítás átvezetéséről a soron következő 

költségvetési rendelet módosításkor.  

 

Határidő: értelemszerűen  

           Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

5./ napirend 

Különfélék 

  
Tóth József  

Október 28-án az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából, illetve a közeledő 

Mindenszentek napja kapcsán a Művelődési Központ, az Értéktár bizottság és az Alapítvány 

ünnepi rendezvényt szervez, erről Bíró István intézményvezető szólna.   

A tavalyi évhez hasonlóan az ünnep alatt a temetőbe jutást buszjárat segíti, ennek 

körülményeiről alpolgármester ad tájékoztatást.  

Az elkövetkező hetek programjai, november 9-én megyegyűlés, november 29-én képviselő-

testületi ülés, amelyen fontos döntéseket kell hozni, valamint november 30-án 17 órakor 

városgyűlés.  

 

Bíró István  

Elmondja, hogy a Települési Értéktár Bizottsághoz érkezett az első világháborús emlékmű 

felvételére beadvány. Ennek apropóján indult el a megemlékező ünnepség szervezése, illetve a 

közeledő halottak napját is belefűznék a programba.   

A Római Katolikus Egyház támogatásával a vasárnapi mise keretein belül Maga László plébános 

úr fog megemlékezni, majd a mise zárásaként felolvassák a 281 nevet, akik a világháborúban 

estek el. Ezt követően fél 11-kor lenne egy rövid emlékbeszéd az emlékműről, majd egy vers, 

ami anno a szobor felavatáskor elhangzott, azt követően koszorúzás. Szeretettel várnak minden 

érdeklődőt.  

 

Molnár János  

A korábbi évekhez hasonlóan ezévben is Mindenszentek napján ingyenes buszjárat közlekedik a 

városban, a megszokott útvonalon. 9 óra az első indulás, majd óránként a következő. Az indulás 

helye Polgár vasútállomása. Megállóhelyek: Pikoló Söröző, Bem út – Árpád út sarok, Barna 

presszó, Selypes buszmegálló, Kálvária-domb Szabadság utca, temető főbejárat. A visszaindulás 

óra 20 perckor és az utolsó időpont 17:20.   
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Béke László  

A 3. napirendi ponthoz kapcsolódóan szeretne visszakérdezni. Ő nem tud egyetérteni azzal, hogy 

a létszámcsökkenést a más településre járó gyerekek, illetve családjuk nyakába varrják. Ez a 

helyzet senkinek nem jó, egy kényszerhelyzet. Véleménye szerint azt a problémát kellene 

keresni, ami miatt elviszik. Azt kellene megnézni, hogyan tudnak ezen változtatni.   

Az elmúlt testületi ülésen az intézményvezető beszámolójában azt olvasta, hogy 50 ezer 

hiányzott óra volt az általános iskolában, ebből, ha levonja, hogy a szülők is igazolhatnak, az kb. 

3-4 ezer, ott marad 45 ezer óra, amit valaki leigazol, és ha ezen el tudnak indulni akkor legalább 

a hiányzásokat tudják csökkenteni. Legalább ezen az oldalon valamilyen szintig el tudnak menni.  

 

Tóth József  

Amiről beszélt fenntartói, üzemeltetői feladat, nyilván, amit elmondott fontos, hogy iskolába kell 

járni. Ezen problémák megoldására rendszerbéli korrekciókat kellene tenni. 

 

Struba József  

A körzethatár kijelölésen túl nincs más hatáskörük.  

 

 

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 


