
1 

 

 

Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/826-1/2020. 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2020. január 15-én 16.30 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.  

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1./ Javaslat a Pétegisz Nonprofit Zrt. 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás 

felhasználása érdekében készült szakmai terv jóváhagyására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

2./ Kérdések, interpellációk 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2020. január 15-én 16.30 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester    

    dr. Hatvani Zsolt 

    Kovácsné Hamar Éva 

Mecsei Dezső 

Molnár János  

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

 

Igazoltan távol:  Béke László képviselő  

 

Részt vett az ülésen: dr. Sivák Anita jegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné Bartók Margit, 

Kissné Barta Piroska irodavezetők, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

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

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

megnyitja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

  

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

1./ napirend 

Javaslat a Pétegisz Nonprofit Zrt. 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás 

felhasználása érdekében készült szakmai terv jóváhagyására 

  

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy az előterjesztést a két bizottság együttes ülésen tárgyalta, mely a Pétegisz 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának anyaga alapján készült el. A határozati javaslatot a 8 

tulajdonos önkormányzatnak azonos tartalommal kell elfogadni, 2020. január 15-éig. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság az előterjesztés lényegét támogatja, némi módosítást 

eszközöltek a határozati javaslat 2. pontjában, miszerint ’szükséges a vízelvezető rendszer 

javítása’ és ’egyéb, épület, építmény állagmegóvásához kapcsolódó szükségletek a rendelkezésre 

álló forrás mértékéig’. Így javasolják elfogadásra. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság nem tudott állást foglalni.  

 

Kérdések, válaszok 
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Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a Pénzügyi és gazdasági bizottság módosító 

javaslatával, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 

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

az kézfeltartással szavazza meg.     

 

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

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

1/2020. (I.15.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás 

felhasználása érdekében készült szakmai terv jóváhagyására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 76/X.§. (5) bekezdésében előírt, 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt „Szakmai tervét” az alábbi 

tartalommal hagyja jóvá:  

 

A szakmai terv végrehajtására rendelkezésre álló forrás a 

43/1999.(III.3.) Kormányrendelet 76/X.§.–a szerint: 16.608.193 

Ft. 

 

A fenntartó az egyszeri támogatás összegéből a gépekre 

fordítható összeget maximum 7.000.000 Ft-ban, az épület 

állagmegóvására fordítható összeg minimumát 9.608.193 Ft-

ban állapítja meg, az alábbiak szerint:  

 

1. Gépek berendezések felújítása, beszerzése, 

technológiai avulásuk miatti cseréje  

- 20 db számítógép cseréje (Windows 10 Pro operációs 

rendszerrel)   

- Vírusvédelmi licenc hosszabbítása 3 évre 

- 5 db ÁEEK tulajdonában lévő, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 

használatában lévő gépekre Windows 10 Pro operációs 

rendszer beszerzése   

- 2 db mobil telefon beszerzése   

- 1 db defibrillator beszerzése  

 

2. Épület állagmegóvása 

- Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, 

bádogozott felületek javítása 

- Külső homlokzat javítása 



4 

 

 

- Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása 

- 1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, 

masszázs helyiség) 

- egyéb épület, építmény állagmegóvásához kapcsolódó 

szükségletek a rendelkezésre álló forrás mértékéig 

 

A Szakmai terv végrehajtásának határideje: 2020. december 31.  

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató 

 

Határidő:  2020.december 31. 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

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

testület ülését bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József             dr. Sivák Anita  

polgármester                     jegyző 


