
Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/826-2/2020. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2020. január 23-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

 2./ Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

     

3./ Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2019. évi üzemeltetéséről szóló szakmai 

beszámoló elfogadására, valamint a 2020. évtől történő hasznosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

4./ Javaslat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

5./ Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

6./ Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat 

elbírálására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

7./ Javaslat a településkép védelméről szóló 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati 

rendelet módosítás munkaközi véleményeztetési dokumentációjának 

elfogadására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

8./ Javaslat Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlanrész bérbevételére irányuló ajánlat elbírálására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

9./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./ Kérdések, interpellációk 

 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2020. január 23-án 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester    

    Béke László  

    dr. Hatvani Zsolt 

    Kovácsné Hamar Éva 

Mecsei Dezső 

Molnár János  

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

 

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

Kissné Barta Piroska irodavezetők, Hágen József, Tóth Árpádné, Peténé Molnár Éva 

intézményvezetők, Kissné Juhász Marianna gazdasági vezető, Sánta József az Idősügyi 

Tanács tagja, Tóthné Gál Judit vezető tanácsos, Molnár Jánosné vezető-főtanácsos, Csőke 

Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

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

hogy az ülésen 9 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 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt a jelenlévőknek és a város lakosságának tájékoztatásul 

elmondja, hogy 2020. január 1-jétől a városnak új jegyzője van, a Polgármesteri Hivatalnak 

pedig ezáltal új vezetője, dr. Sivák Anita, aki 14 pályázó közül nyerte el a bizalmat. Kéri, 

hogy tegyen egy rövid bemutatkozást, hogy a lakosság is megismerhesse.  

 

dr. Sivák Anita 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Miskolcon végeztem a jogi tanulmányaimat, a diploma megszerzését követően nagyon hamar 

körjegyzőként, illetve jegyzőként tevékenykedtem. 10 éves szakmai tapasztalattal 

rendelkezem, ez idő alatt igyekeztem magam tovább képezni, anyakönyves szakvizsgát 

szereztem.  

2018-ban költöztünk Polgárra családommal, nem volt ismeretlen a település hiszen férjem 

polgári származású. Örültem, amikor észrevettem, hogy kiírásra került a jegyzői pályázat. 

Dédelgetett vágyam volt, hogy egy helyi hivatalban tudjak elhelyezkedni. Amikor rám esett a 

választás nagy öröm ért. Köszönöm a bizalmat és igyekszem majd rászolgálni. Célom, hogy 

szakmai képességemet, készségeimet továbbfejlesszem, illetve a már meglévő gyakorlatomat, 

tapasztalatomat felhasználva a képviselő-testülettel, illetve a hivatal dolgozóival hatékonyan 

tudjunk együttműködni Polgár városáért, Polgár lakosaiért.  

 

 



 

1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése  

Az anyag lezártát követően történt eseményekről ad számot. Január 16-án a TÖOSZ megyei 

tagozatülésén vett részt Tetétlenben, amely tisztújító ülés volt és a következő időszakra is 

elnyerte a polgármesterek bizalmát és Hajdú-Bihar megye tagozat vezetőjeként tevékenykedik 

tovább.  

Január 15-én és 18-án 90 éves köszöntésen vett részt az ünnepeltek családi körében.  

Január 21-én Budapesten megalakult a magyar kisvárosok fejlesztési programját előkészítő 

munkacsoport, amiben ő is szerepet vállal. A program kibontásáról fog majd rendszeresen 

tájékoztatást adni. 

Aktuális eseményre is figyelmet irányítana, országszerte zárlat van a baromfitartás 

vonatkozásában, az országos főállatorvos elrendelte a zárva tartást Magyarország teljes 

területén annak érdekében, hogy csökkenjen a vadonélő madarakkal az érintkezés lehetősége 

és a baromfiállomány madárinfluenzával való megfertőzésének kockázata. Ezt közölte a 

NÉBIH. Az előírás azokra a gazdaságokra vonatkozik, ahol az állatok kifutója nem védett.  

 

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 döntést nem hozott, a 

bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd.  

Zárt ülés keretében tárgyalt a bizottság települési támogatás iránti fellebbezést melyet 

elfogadtak a korábbi döntésüket módosítva. 47 fő esetében eseti és rendszeres települési 

támogatást állapítottak meg, 1 fő részére temetési támogatást, 2 fő részére bérlettámogatást, 

29 fő részére szociális étkezés támogatását, 87 fő részére házi segítségnyújtás támogatását, 7 

fő részére lakókörnyezet rendbetételét. A nyilvános ülésen egy ügyrendi dologban is állást 

foglaltak, hogy a bizottság az eddigi szerda 16 óra helyett kedden 13.30 vagy 14 órakor 

tartaná ülését.  

 

Tóth József 

Két témában kérné a szakmai stáb tájékoztatóját az egyik a szennyvízberuházás folyamata, 

amiről Kissné Barta Piroska irodavezető szólna, a másik témában pedig a Városgondnokság 

vezetője Hágen József, a téli időjárással kapcsolatos tennivalókról, valamint a szociális 

konyha felújításáról.  

 

Kissné Barta Piroska  

Elmondja, hogy többször beszéltek már a beruházásról. Alapvetően zajlik a kivitelezés, a 

kiviteli tervek alapján, egyedül az újtikosi átemelő gépészeti tervét nem hagyta még jóvá a 

mérnök. Jelenleg a Dante, Toldi és Mikes utcákon folyik a kivitelezés, a héten be is fejeződik 

a Mikes utca. Január végén indul az Úttörő utca, azt követően a Rákóczi és az Arany János 

utca és március közepétől a Szabolcs utca, illetve április 15-től kap a kivitelező munkakezdési 

engedélyt a Hajdú utcára és valószínű azzal fejeződik be.  

Másik nagy szakasz az átemelők, a legtöbb márciusi ütemezésű. Az látszik, hogy tavasz 

végére be szeretnék fejezni az építési tevékenysége. Ezzel még nincs vége a projektnek 

június-augusztus hónapokban kerül sor a helyreállítási munkálatokra, illetve a nyári hónapban 

a hatóság megadja a próbaüzemre az engedélyt és rákötéseket kezdeményezhetnek. Erről a 



 

megfelelő időben tájékoztatni fogják a lakosságot, hogy milyen módon lehet. A projekt 50%-

os készültségben áll, még nem készült el 3000 méter gerincvezeték. Eddig elkészült 3900 fm 

gerincvezeték, 263 db házi bekötés és 1500 fm nyomóvezeték a beruházás kapcsán. 

 

Tóth József 

A következő üléseken röviden az aktuális folyamatról tájékoztatást fognak adni.   

 

Hágen József  

Január 8-án következett be az ónos eső helyzete. Egész nap esett, ennek következtében a 

jegesedés megkezdődött, ami egész nap fenn is állt. Az elhárítást elrendelte és jelezte 

polgármester felé, hogy az összes úthálózaton érdesítést és síktalanítást kell eszközölni.  

Géppel szóróanyagot kellett kiszórni, melynek fele só és fele érdesítő anyag volt. E mellett a 

járdákat kézi szórással próbálták síktalanítani, nagyrészt a kavics volt az, ami tudja a 

síkosságot mentesíteni. Ez a helyzet fokozódott az éjszakára és péntekig tartott, szombaton 

kezdődött a felolvadás. Befolyásolja az olvasást az utak állapota, minősége, valamint, hogy a 

gépjárműforgalom milyen. Az időjárás is tényező, hisz -8 alatt nem olvad a jég sem. Vannak 

olyan helyzetek, amin nem tudnak változtatni magas épületek árnyékos részei, olyan eszközök 

tárgyak, amik az úton vannak elhelyezve, kukák, kövek, lezárások, ezektől nehezebb a 

takarítás. A parkolási helyzetek is megnehezítik. Egyszerre nem tudnak mindenhol ott lenni, 

területi ütemezés van, négy ütemre van felosztva a város és a belterülettől kifelé haladnak. A 

leghatékonabb tényező, hogy milyen a szolgáltató és a lakosság kapcsolata. Ebből a 

szempontból türelmet és megértést kértek, illetve az együttműködés csak úgy tud működni, ha 

mindenki biztosítja a saját területén. 

Másik terület a szociális főzőkonyha üzemeltetése. 2017-ben nyert az önkormányzat pályázata 

és eljutottak oda, hogy megvalósul. Pillanatnyilag ott tartanak, hogy már a szociális konyhán 

nincs főzés és még a kijelölt gimnáziumi konyhán még nincs. Két hét volt szükséges, hogy a 

berendezések áttelepítésre kerüljenek és az engedélyt megkapják. Ebben a két hétben sem 

maradtak étel nélkül az ellátottak Tiszaújvárossal egyeztek meg ebben a két hétben, hogy ők 

biztosítják számunkra az ebédet. Ez a folyamat holnap be fog fejeződni és hétfőtől a 

gimnázium konyháján kezdik el a főzést. A folyamat úgy folytatódik, hogy a szociális 

konyhán hétfőn munkaterület átadás fog történni és ami a pályázatban kidolgozásra került, az 

alapján a munka meg fog kezdődni. Belső szakipari munkák, padló alatti szennyvízvezeték 

cseréje, régi burkolat felbontása, nyílászárók cseréje, járdaépítés és kukatároló körbekerítése. 

Nagyságrendileg 30 millió Ft-os beruházás, ennek intenzitási aránya változott 2/3 támogatás 

1/3 önkormányzati saját erő. Úgy tervezik, hogy a beruházás május 28-ig befejeződik utána 

hatósági eljárás lefolytatása és ezután a szociális konyha vissza tud költözni és június közepén 

megindulhat a főzés.  

 

Tóth József 

Ezen különleges időszak szolgáltatás teljesítése kapcsán egyeztettek a Polgári Idősügyi 

Tanáccsal és az ott elkészített mentrend megvalósult. 

Megköszöni a szociális intézmény stábjának a közreműködést és Tiszaújváros 

önkormányzatának a segítségét.    

 

Kérdések, válaszok 

 

Kovácsné Hamar Éva  

A beszámolóban olvasta, hogy január 7-én volt egyezetető megbeszélés Tiszaújváros 

polgármesterével a testvárvárosi kapcsolatról. Kérdezi, hogy a hagyományos programjaik 

sorában lesz-e új elem?  

 

 

 



 

Tóth József 

Tiszaújváros új polgármestere dr. Fülöp György, vele tárgyalt, mely során áttekintették a két 

város közötti együttműködést. Folytatni szeretnék a jó partneri kapcsolatot és megújítani az 

együttműködési megállapodást, amit több új elemmel bővítenének. Egyeztettek az ez évi 

programokról is. Amit el tud most mondani, hogy a korábbi évek rendezvénye a Hajdúk a 

szigeten más formában lesz majd megtartva.  

A január 30-án tartandó vállalkozói évzáró-évnyitó rendezvényen az egyik előadó 

Tiszaújváros polgármestere lesz.  

 

Vélemény, javaslat 

 

dr. Hatvani Zsolt  

A madárinfluenzával kapcsolatban mondana pár információt. Nem kell pánikba esni meg kell 

előzni a betegséget. Polgár környékén nagyüzemi szintű tartás nincs, Folyáson van 

legközelebb. Főleg a tanyavilágban lakó tulajdonosokat érinti a dolog, ami fontos, hogy fedett 

helyen legyenek, nem elsősorban a házi állatokól kell tartani, hanem az átutazó, nagyobb 

madaraktól (pl. vadludak). Az etetésnek és itatásnak mindenképp fedett helyen kell történnie.  

Ha hirtelen elhullás van, kötelezettségük jelenteni az állatorvosnak.  

 

Tóth József  

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért az előterjesztésben szereplő 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. 

 

2/2020. (I. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló polgármesteri 

jelentést, melyet a bizottsági elnökök tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

 

2./ napirend 

Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére 

 

Tóth József kiegészítése  

Az előző évek gyakorlatát folytatva ezévben 11 munka ülést terveznek, minden hónapban 

kivéve augusztusban. A testületi ülések időpontja jellemzően a hónap utolsó csütörtökén 14 

óra lenne. Ez alól vannak kivételek, a februári ülés, ahol költségvetési rendelet elfogadása a 

feladata, szeptemberi ülés mikor a kitüntetési javaslatokról döntenek és decemberben pedig az 

év végére tekintettel van előrébb hozva. Előfordulhat soron kívüli ülés és remélik, hogy nem, 

vagy csak ritkán fordul elő rendkívüli ülés. Megpróbálták a törvény által előírt feladatokat 

beépíteni, illetve a kapott javaslatokat, de ettől bizonyosan sokkal több napirendet fognak 

tárgyalni. 

 

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 

 

Molnár János 

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen lesz tárgyalva a mezei őrszolgálat beszámolója. Kérdezi, 

hogy a korábbi évekhez hasonlóan lesz-e konzultáció a gazdákkal?  

 

Tóth József 

Az előző években úgy tartották helyesnek, hogy a beszámolót véleményeztetik a jelentősebb 

érintettséggel bíró gazdákkal. Ez indokolt és szükséges és élni fognak ezzel lehetőséggel idén 

is.  

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

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

 

3/2020. (I. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2020. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, melyet a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 

 

   Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31. 

   Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Polgár Város Önkormányzat 

      Képviselő-testületének 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. évi 

 

M U N K A T E R V E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyva a 3/2020. (I. 23.) határozattal 

 

 



 

 
2020. január 23. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2019. évi üzemeltetéséről szóló szakmai beszámoló 

elfogadására, valamint a 2020. évtől történő hasznosítására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

5./ Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 

megállapodásának módosítására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Javaslat a településkép védelméről szóló 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítás munkaközi véleményeztetési dokumentációjának elfogadására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

bérbevételére irányuló ajánlat elbírálására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 

9./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 



 

Előkészítő: jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

10./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2020. február 20. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

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

kötelezettségek meghatározására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  2/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására  

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 4./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésére 

       Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére  

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. többletkapacitás befogadásáról szóló pályázat 

benyújtására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

7./ Javaslat a 2020. évi városi rendezvénytervre 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

8./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi szakmai 

munkájáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 



 

 

9./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi munkatervének 

jóváhagyására 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 10./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

11./ Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2019. II. félévben végzett 

tevékenységéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

 12./ Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

13./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2020. március 26. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

2./ Tájékoztató a civil és sportszervezetek 2019. évi tevékenységéről   

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Tájékoztató az alapítványok 2019. évi tevékenységéről és javaslat az alapítványok 

részére nyújtandó 2020. évi önkormányzati támogatásra 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

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

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5. / Javaslat Polgár város településképének védelméről szóló 20/2018. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 



 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 6./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Javaslat a helyi közművelődésről szóló 9/2018 (IV. 27.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

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

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

10./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020//2021-es nevelési év beiskolázási 

tervének jóváhagyására  

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

11./ Beszámoló a 2019. évi közfoglalkoztatásról 

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

12./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2020. április 30. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 



 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  polgármester, jegyző 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzések 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő:  polgármester  

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2019. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

6./ Beszámoló a közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Műszaki Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde alapdokumentumainak felülvizsgálatára  
 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  

8./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2020. május 28. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  2/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

   Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: jegyző 



 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Beszámoló a Polgári Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó 

értékeléséről  

      Előterjesztő:  jegyző 

Előkészítők:  jegyző, Hatósági Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

7./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2020. június 25. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Tájékoztató a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  2019/2020-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és a 2020/2021-es nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó 

munkatervének jóváhagyására 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 5./ Beszámoló a PÉTEGISZ Zrt. tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Beszámoló a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet tevékenységéről 



 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásának 2020. évi 

igénylésére 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Hatósági Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2018-2023. időszakra szóló  Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző,  Hatósági Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 10./ Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő üresen álló ingatlanok hasznosításáról 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

11./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2020. július 30. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

  

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

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról  

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

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

intézkedésekről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 



 

5./ Beszámoló a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2020. I. félévi 

tevékenységéről  

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Kérdések, interpellációk 

 

 

2020. szeptember 10. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2020. I. félévi költségvetésének 

végrehajtásáról 

      Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről  

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

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

Szakképző Iskolája 2019/2020. tanévi tevékenységéről 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Titkárság 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   

6./ Javaslat a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 

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

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához történő csatlakozásra  

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Hatósági Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 



 

8./ Kérdések, interpellációk 

 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1./ Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre és díjakra 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Titkárság 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 

2020. október 29. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND:  

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

 2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Titkárság 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Tájékoztató a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron végzett 

tevékenységéről és javaslat Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő fejlesztési 

terv elfogadására 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda 

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Tájékoztató a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. Polgáron végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Műszaki Iroda  

       Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2020. november 26. (csütörtök) 14.00 óra 

NAPIREND:  

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 



 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Hatósági Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a helyi adókról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Hatósági Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

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

önkormányzati rendelet módosítására és étkezési nyersanyagnorma megállapítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

6./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő:  polgármester 

      Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

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

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Műszaki Iroda  

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

2020. november 27. (péntek) 17.00 óra   

 

Közmeghallgatás 

 

 

2020. december 17. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének elfogadásáig 

végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 

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

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

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Titkárság 



 

Véleményező:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat Polgár Város Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

5./ Tájékoztató a polgármester 2020. évben végzett tevékenységéről 

Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  polgármester, jegyző, Titkárság  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Kérdések, interpellációk 

 

 

 

 

 

Polgár, 2020. január 23.  

 

             

Tóth József  

         polgármester 

  



 

3./ napirend 

Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2019. évi üzemeltetéséről szóló szakmai beszámoló 

elfogadására, valamint a 2020. évtől történő hasznosítására 

 

Tóth József kiegészítése     

Előzményként elmondja, hogy voltak időszakok mikor ez a fonyódligeti üdülő szép 

emlékekkel, nagy kihasználtsággal és népszerűséggel működött a tanácsi rendszerben. A 

rendszerváltás után volt egy nagyjából 10 éves időszak mikor a tulajdonosok úgy látták 

helyesnek, hogy egy külső vállalkozó fogja a legsikeresebben üzemeltetni. Arra jutottak 9 

évvel ezelőtt, hogy ez nem jó megoldás, ezért a tulajdonos önkormányzatok magukhoz vették 

az üdülőt. A megállapodás úgy szólt, hogy a 3 önkormányzatnak joga van üzemeltetőként is 

kipróbálni magát. A 4. tulajdonos a megyei önkormányzat volt. 9 évvel ezelőtt ezt a feladatot 

a Városgondnokság kapta, Polgár volt az első gesztor. Nehéz időszakot vettek át és az üdülési 

szolgáltatás is nehezebb volt. Utána Tiszacsege jött az sem volt könnyű időszak, majd Egyek 

önkormányzatához került. Az volt a törekvés, hogy maradjon önkormányzati tulajdon és 

találják meg azt a gyakorlatot, amivel a tulajdonos települések lakóinak adnak üdülési 

lehetőséget, jobbat, mint amit a piac kínál. Sokukat érzelmek és szép emlékek kötik az 

üdülőhöz. Az elmúlt 3 évben Egyek település, mint gesztor irányításával a Szöghatár Kft. által 

üzemelt. Az a szándék, ami megfogalmazódott, hogy tulajdonarányos kapacitást használják 

ki, hogy ne kelljen a működés költségeit fizetni. Mostanság ez egyre jobban sikerül és 

jelentősen változtak az igények. Ez az előterjesztés az elmúlt év pénzügyi beszámolóját 

tartalmazza, amiből az látszik, hogy az üdülőt használó önkormányzatoknak kihasználatlanság 

okán működési pénzt nem indokolt bele tenni. 

Azt is látják, hogy Polgárról ezen 3 év alatt csökkenő mértékben vették igénybe. Az 

elfogadható tapasztalat, hogy a gesztor településről van a legnagyobb érdeklődés. Arra 

figyelni kell, hogy tavaly a tulajdonarányos kihasználtság alacsony volt, 24%. Azért is mert a 

működési konstrukció még nem egészen a jó foglalási lehetőségeket tartalmazta.  

Ezen előzmények után leült a 3 tulajdonos. A megyei önkormányzat tulajdonrészét (12 %) 

Egyek vásárolta meg. Ezáltal Polgárnak 35%, Tiszacsegének 26,5% és Egyeknek 38,5% 

tulajdonrésze van. A január 7-én tartott egyeztetésen elfogadták a beszámolót, ami az írásos 

anyag 1. sz melléklete. 

Az előterjesztés másik eleme, hogyan tovább a működtetésben, hisz a 3. ciklus is lejárt és 

Polgár következhetne az üzemeltetésben. A költségvetési koncepció kapcsán erre már 

figyelmet irányítottak és az volt az álláspont, hogy nem lenne ellenükre, ha az üzemeltetést 

Egyek folytatná, legalább egy évre. Ez a felvetés fogadókészségre talált és 2020. évben Egyek 

önkormányzata folyatja az üdülő üzemeltetését. Sokkal inkább olyan mentrend szerint, 

amiben érvényesül a tulajdonosok joga. 

Eddig úgy zajlott a foglalás, hogy aki későn ébredt az lemaradt, ezen változtatni volt indokolt 

és erre az együttműködési megállapodás kellő garanciát biztosít. A legérdekesebb, hogy a 

júliusi hónap a 3 tulajdonos önkormányzat között 10 naponként kerül felosztásra és ezen 

időszakban az üdülő teljes egészenjéről dönthet. Az előbbi időszakon túli az elő- és 

utószezont pedig tulajdonarányosan van joguk használni. A hozzáférést egy internetes 

felületen lehet megtenni, a gesztor önkormányzat által és látják, hogy melyek lesznek a 

szabad időpontok. 

A megállapodás azt tartalmazza, hogy ha elfogadásra kerül mind a 3 önkormányzat részéről 

akkor megnyílik ez a felület. Lesz egy kontakt személy a hivatalon belül, aki az igényeket 

fogadja és ha megvannak a feltételek kiadnak rá egy igazolást, amivel foglalást 

kezdeményezhet. Ezt a módszert próbálják most működtetni.  

Az üdülőnek a tarifáját is áttekintették, továbbra is kedvezményezik a tulajdonos település 

lakói számára ezt az üdülési díjat és megemelik a nem tulajdonos település lakói részére.   

Úgy tervezik, hogy a 70%-os kihasználtságot tudják garantálni, ehhez kell többet tenni, mint 

korábban.   



 

A tárgyalás során megállapodtak, hogy ezt a megállapodás-tervezetet, amit áttekintettek és 

korrigáltak elfogadják és a másik két település is így tesz, akkor a működés megkezdődhet 

2020-ban, de egy év múlva újra felül kell vizsgálni.  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

Egyetértettek a javaslatokkal, amik az előző évi gyakorlathoz képest lényeges változások. Az 

árakban is egyetértettek és hogy a rotáció legyen a július hónapban is. Kedvező változás a 

minimum 4 éjszakára való lekötés, aki ettől kevesebbet akar annak 20-25%-os felárat kell 

fizetni. Volt még egy fontos dolog, mivel a kihasználtság gyenge volt, ha valóban úgy 

akarnak hozzájárulni a működtetéshez, hogy ne kelljen ráfizetni akkor hirdetni kell, hogy 

minél többen vegyék igénybe. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Kovácsné Hamar Éva  

A foglaláshoz 50% foglaló szükséges. Nem okoz gondot ez a magas összeg? Úgy gondolja, 

hogy 20-30% van jelen a legtöbb szálláshelyen. 

 

Tóth József 

Ő maga is bizonytalan, akik ebben eddig az önkormányzat részéről érintettek voltak a 

pénzügyi iroda, feléjük irányítja kérdés megválaszolását, hogy milyen tapasztalatok vannak, 

indokolt-e a csökkentés vagy elviselhető ez az álláspont? 

 

Csépányiné Bartók Margit  

Arra vonatkozóan nem tud mit mondani, hogy gondot okozott-e, célszerű lenne nemiképp 

csökkenteni és ha csökken az összeg, lehet többen hamarabb fel fognak iratkozni. 

Biztos, hogy többen elgondolkodnak, hogy ekkora összeget befizessenek-e, most egy 

minimum 4 éjszaka is meghatározásra kerül. Eddig amiatt nem okozhatott problémát, mert a 

Szöghatár Kft azt mondta, hogy jellemzően 2-3 napok voltak, amit igényeltek emiatt 

keletkeztek rések, 1-2 napos kihasználatlanság. Logikus lehet kezdeményezni egy 30%-ra 

történő csökkentést.  

 

Tóth József 

Ez olyan előnyös és kedvező tarifa, főleg az önkormányzatok érintettjei számára, amivel 

minél hamarabb a fontosabb napokat le fogják tudni kötni. Térjenek erre vissza egy év 

tapasztalat után, de szóban jelzik a Szöghatár Kft. felé.  

 

Vélemény, javaslat  

 

Vincze Attila  

Javasolja, hogy a garantált 10 napokra ne legyen érvényes ez, azzal az önkormányzat 

rendelkezik. A tulajdonosok gondolják át, hogy ez a foglaló más szállodáknál napokhoz van 

kötve, megvan határozva, hogy mikor mennyi jár vissza. Azokra a napokra, ami garantáltan 

Polgáré azokra nem kellene ezt alkalmazni.  

 

Kovácsné Hamar Éva  

Akkor az idén 70%-os kihasználtságot kellene elérni. A tavalyihoz képest sokkal aktívabban 

és tartalmasabban kell hirdetni, minél előbb, már februárban a lakosok felé és minden 

fórumon meg kellene jelentetni, város honlap, közösségi oldal, és olyan fórumokra is szükség 



 

van mikor civil szervezetekhez, egyesületekhez, iskolákhoz is eljut. Hiányolta, hogy nincs 

részletes tartalom, ezzel kellene megtölteni a felhívást, hogy mit tartalmaz a szálláshely, a 

szerényebb körülmények mellett előnye a Balaton közelsége és a szabadstrand, az összes 

lehetséges fórumot meg kell próbálni, hogy elsősorban a nagycsaládosokhoz, gyermekesekhez 

eljusson. 

 

Vincze Attila  

A helyi vállalkozókkal fel kellene venni a kapcsolatot és erre a garantált 10 napra, ami előre 

tervezhető lekötni kapacitást, hogy a szállítást elvégeznék oda-vissza. Nem tudja, hogy ez 

mennyire segítene. 

 

Struba József  

Javasolja, hogy a leírtakhoz nem mindképpen ragaszkodva, adjanak felhatalmazást a 

tárgyalónak, jelen esetben a polgármesternek, hogy az eredeti szerződést javasolja elfogadni 

és amennyiben lehet változtatást felvetni akkor ezeket a javaslatokat próbálják beépíteni. A 

határozati javaslat szerint javasolják elfogadni és ha sikerül módosítást elérni, azokat, amik 

most elhangzottak akkor annak örülnek.  

 

Tóth József 

Azzal ért egyet, amit Struba József fogalmazott meg, mert a korábbi tapasztalatok 

figyelembevételével a 3 tulajdonos már megpróbálta a legjobbat kihozni ezt leegyeztették ez 

az előterjesztés tartalma. Akár a foglaló mérteke vagy a 10 napos ciklus. 

Ha erre a 10 napra másabb rendszert alkalmaznak foglaló vonatkozásában, az megzavarná az 

ügyet, illetve, hogy igen merev a szakmában biztosan szokatlan az, hogy foglalót kötnek ki és 

annak az a sajátossága, hogy nem jár vissza, ha valaki nem használja ki. 

Az utazás a szállást foglalók döntése, ebbe beállni nem kell.  

Azt a konstrukciót használnák, hogy a tulajdonarányos jogosultság az utolsó pillanatig nálunk 

marad.  

Azért nehéz a helyzet, mert jó ötletekkel, szándékokkal akarják jobbá tenni, úgy, hogy nem 

tudják, hogy erről a másik két partnernek mi a véleménye. Az anyag, ami előttük van ahhoz 

megvan a szándék és mind a 3 önkormányzatnak ugyanazt kell elfogadni így azt tették bele, 

ami nagyon fontos, hogy benne legyen. 

 

Vincze Attila  

Hajlandó visszalépni a javaslattól, polgármester úgyis feljegyezte az elmondottakat, javasolja 

az eredeti megállapodást elfogadni, de azt mindenképp javasolja, hogy a foglalót próbálják 

meg előleggé tenni.  

 

Tóth József 

Az önkormányzati érdekekkel párhuzamosan ott van az üzemeltetői akarat, egy olyan cég, aki 

abban érdekelt, hogy amit vállal az a legbiztosabban garantálva legyen, ehhez kell a foglaló. 

 

Vincze Attila  

Olyan extrém eset is előfordulhat, hogy 82 fő visszamondja és az a foglaló ott marad és kiadja 

másik 82 főnek, így nyereséget elérve.  

 

Kovácsné Hamar Éva  

A város honlapján jó lenne megjelentetni az aktuálisan vezetett foglalási naptárat.  

 

Tóth József 

A javaslatot megfontolják, de Egyek honlapján ott vannak az aktuális adatok.  

 



 

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

 

4/2020. (I. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Fonyódligeti Üdülő 2019. évi üzemeltetéséről szóló szakmai 

beszámoló elfogadására, valamint a 2020. évtől történő 

hasznosítása irányuló javaslatot megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Fonyódligeti Üdülő üzemeltetéséről 

szóló 2019. évi szakmai beszámolót elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület a 2019. évi fejlesztési célú hozzájárulás 

esedékes fizetési kötelezettséget 483.678 Ft + 130.593 Ft 

(Áfa) összegben elfogadja, melynek fedezete a 2020.évi 

költségvetésbe beépítésre kerül.  

 

3. A Képviselő-testület a Fonyódligeti Üdülő 2020. évi 

üzemeltetéséről szóló 2.sz. melléklet szerinti megállapodás-

tervezetet elfogadja.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

megállapodást írja alá. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Jelen megállapodás a közös tulajdonban lévő, Fonyódligeti Gyermeküdülő üzemeltetésére jött 

létre, mely szerint a Tulajdonos önkormányzatok képviselőinek egyetértésével, Egyek 

Nagyközség Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat látja el az üzemeltetési feladatokat 

2020. április 1-től  2021. március 31-ig. 

A megállapodás létrejött egyrészről 

 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 38,5 % 

4069 Egyek, Fő út 3. 

amelyet képvisel dr. Miluczky Attila polgármester 

a továbbiakban mint gesztor Tulajdonos, 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 35% 

4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

amelyet képvisel Tóth József polgármester 

a továbbiakban mint Tulajdonos,  

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdoni hányad 26,5% 

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

amelyet képvisel Fekete Gergő polgármester 

a továbbiakban mint Tulajdonos, 

 

másrészről 

 

………………………………………..(üzemeltető megnevezése) 

Székhely:   

Képviselő:   

a továbbiakban mint Üzemeltető 

 

között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 

1./ Az ingatlan helyrajzi száma:  8640 Fonyód, 10084. hrsz. 

 Az ingatlan megnevezése:  Fonyódliget Gyermeküdülő 

 Az ingatlan címe:   8640 Fonyódliget, Niklai u. 4. 

 

 Az ingatlan részei: 

 

 - 1 db téglaépület (többágyas szobákkal, külső vizesblokkal),  

 - 1 db konyha-étkező, 

 - 4 db ötszemélyes faház, 

 - 4 db négyszemélyes kőház, 

 

 Az 1. számú melléklet az ingatlan tulajdoni lapja. 

 

2./ A Tulajdonosok üzemeltetésre átadják, az Üzemeltető átveszi az 1. sz. pontban megjelölt 

ingatlant az Üzemeltető által ismert és megtekintett állapotban. A felek állapotrögzítési 

jegyzőkönyvet vesznek fel, mely e megállapodás 2. számú mellékletét képezi. Jelen 

megállapodás 3. számú mellékletét képezi a leltárjegyzék, mely alapján a Tulajdonosok 

átadják, az Üzemeltető átveszi a tárgyi, valamint a kis értékű tárgyi eszközöket. 

 



 

 A jogviszony megszűnésével az Üzemeltető köteles az ingatlant, a leltárjegyzékben 

szereplő tárgyi és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony időtartama alatt 

elvégzett építészeti, épületgépészeti, műszaki felújításokat és beruházásokat hiánytalanul, 

helyszíni szemlén átadni. Üzemeltető gondoskodik a Tulajdonosok jóváhagyásával az 

üzemeltetés ideje alatt az elhasználódott, elavult, feleslegessé vált eszközök 

selejtezéséről. 

  

Jelen megállapodás időtartama alatt az üdülő üzembe helyezéséhez szükséges felújítási 

munkálatok költsége a Tulajdonos önkormányzatokat tulajdoni hányaduk arányában 

terheli. 

 

A felújítási munkák szükségességét, terjedelmét és feltételeit a Tulajdonosok az üdülési 

szezon kezdete előtt, egyeztetett időpontban, szükség szerint közös helyszíni szemlén 

állapítják meg, illetve döntik el.  

 

3./ Az Üzemeltető minden évben a Tulajdonosok részére használati jogot biztosít tulajdoni 

részük arányában. Tulajdonosok a rájuk eső szálláshelyeket szabadon értékesíthetik. 

 

 A szálláshely kapacitás elosztásánál 4 db 5 személyes faházzal és 4 db 4 személyes 

kőházzal számolunk. Ez összesen 8 foglalási lehetőség naponta, melyet a júniusi 30, 

júliusi 31 és augusztusi 31 nappal beszorozva 736 egy napos foglalási lehetőség adódik. 

  

4./  A 736 egy napos foglalási lehetőséget tulajdoni arányban elosztva a következők adódnak: 

 

 Egyek, 38,5 % Polgár, 35 % Tiszacsege, 26,5 % Összesen 

Előszezon 

06.01.-06.15. 

46 42 32 120 

Főszezon 

06.16.-08.20. 

203 185 140 528 

Utószezon 

08.21.-08.31. 

34 31 23 88 

 

 2020. Június 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 

1 E E P T E P P T 

2 E E P T E P P T 

3 E E P T E P P T 

4 E E P T E P P T 

5 E E P T E P P T 

6 E E P T E P P T 

7 E E P T E P P T 

8 E E P T E E P T 

9 E P P T E E P T 

10 E P P T E E P T 

11 E P P T E E P T 

12 E P P T E E P T 

13 E P P T E E P T 

14 E P T T E E P T 

15 E P T T E E P T 

16 E P T T E E P T 

17 E P T T E E P T 

18 E P T T E E P T 



 

19 E p T T E E P T 

20 E P T T E E P T 

21 E P T T E E P T 

22 E P T T E E P T 

23 E E P T E E P T 

24 E E P T E P P T 

25 E E P T E P P T 

26 E E P T E P P T 

27 E E P T E P P T 

28 E E P T E P P T 

29 E E P T E P P T 

30 E E P T E P P T 

 

2020. Július 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 

1         

2         

3         

4         

5    Egyek     

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16    Polgár     

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25    Tiszacsege     

26         

27         

28         

29         

30         

31 E E P P E E P P 

 

Július hónapban mindhárom tulajdonos rendelkezhet a komplett üdülővel 10 – 10 napra. 

Küldhetnek nagyobb létszámú közösségeket pl.: iskola, focicsapat, testvérváros de akár 

lakosoknak is kiadható ez a 10 nap is. Ebben a 10 napban az adott önkormányzat 



 

rendelkezésére áll az ifjúsági üdülő is. A 3 x 10 napon kívül az ifjúsági üdülőt az üzemeltető 

szabadon bérbe adhatja. 

 

2020. Augusztus 

 F1 F2 F3 F4 K1 K2 K3 K4 

1 E E P P E E P P 

2 E E P P E E P P 

3 E E P P E E P P 

4 E E P P E E P P 

5 E E P P E E P P 

6 E E P P E E P P 

7 E E P P E E P P 

8 E E P P E E P P 

9 E E P P E E T P 

10 E E P T E E T P 

11 E E P T E E T P 

12 E E P T E E T P 

13 E E P T E E T P 

14 E P P T E E T P 

15 E P P T E E T P 

16 E P P T E E T P 

17 E P P T E E T P 

18 E P P T E E T P 

19 E P P T E E T P 

20 E P P T E E T P 

21 E P P T E E T T 

22 E P P T E E P T 

23 E P P T E E P T 

24 E P P T E E P T 

25 E P P T E E P T 

26 E E P T E E P T 

27 E E P T E P P T 

28 E E P T E P P T 

29 E E P T E P P T 

30 E E P T E P P T 

31 E E P T E P P T 

 

Rövidítések: 

- E = Egyek 

- P = Polgár 

- T = Tiszacsege 

- K = Kőház 

- F = Faház 

 

5./ Az Üzemeltető kiválasztása a gesztor Tulajdonos önkormányzat döntése szerint történik.   

Az üzemeltetés jogát az kapja meg, aki a legkedvezőbb és egyben legkisebb elszámolási árat 

adja meg működtetési átalányként. 2020-ban a működtetési átalány 3500,- Ft / nap. Ha egész 

évben üres maradna az üdülő, az Üzemeltető akkor is jogosult lenne 736 x 3500,- Ft 

működtetési költség megtérítésére, azaz 2.576.000,- Ft önkormányzati támogatásra. 

 

A működtetési átalányt csak azon napok után kell megfizetni, amikor az adott önkormányzat 

nem tudott gondoskodni foglalásról. Ha ilyen nap, foglalás hiányában visszamondásra kerül 



 

és az Üzemeltető azt ki tudja adni, akkor szintén nem kell működtetési átalányt fizetni arra a 

napra. 

 

Az önkormányzatok célja minél kisebb összegű működtetési átalányként fizetendő üdülési 

hozzájárulás megfizetése, ezért a számukra legkedvezőbb ajánlatot választják. Annak 

érdekében, hogy valóban minél alacsonyabb ajánlatok érkezzenek be, mindhárom tulajdonos 

önkormányzat vállalja, hogy gondoskodik a ráeső foglalási lehetőségek legalább 70 %-os 

kihasználtságáról. Ha ez valamelyik tulajdonosnak nem sikerül, az vállalja a ráeső napok 

közül az összes, 70 % foglaltság alatti szint nem értékesített napja után a 3500 Ft / nap 

működtetési átalány megfizetését. 

 

Az önkormányzatok közös célja, hogy az egyre magasabb kihasználtsági mutatók segítségével 

csökkenjen a működtetési átalány, majd a Nulla elérése vagy az alá csökkenése esetén, bérleti 

díjat szedjen az üzemeltetőtől. 

 

6./ A szolgáltatási ár a 2020. évben: 

 

- kőház bruttó 10.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt 

+20 %). 

 

- faház bruttó 9.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 

%). 

 

- gyermekszálláshely bruttó 1.000,- Ft/fő/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása 

esetén, az alatt +20 %). 

 

 A szolgáltatási árról 2020-tól évenként a tulajdonosok döntenek, ha nincs más 

megállapodás az ár nem változik.  

 

Nem tulajdonos település lakosai részére: 

 Faházak:      bruttó 12.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt 

+20 %) 

 Kőházak:     bruttó 13.000,- Ft/ház/nap (min. 4 éjszaka,  5 nap foglalása esetén, az alatt 

+20 %) 

 Gyermeküdülő: 

    - egy éjszaka esetén: bruttó 2.000,- Ft/fő/nap 

    - kettő vagy több éjszaka esetén: bruttó 1.500,- Ft/fő/nap 

 

7./ Az üzemeltetési jog kizárólag a tulajdonosok előzetes írásbeli engedélyével ruházható át. 

Az Üzemeltető az ingatlant bérbe, vagy más jellegű hasznosításra csak a Tulajdonosok 

előzetes írásos engedélyével adhatja át harmadik személynek. 

 

        A szezon és vele a nyitvatartás minden évben június 1. -től augusztus 31-ig tart. 

 Az előszezon június 1-től június 15-ig tart, utószezon augusztus 20-tól augusztus 31-ig. 

 

8./ A Tulajdonosok köztisztviselőik, közalkalmazottaik, munkavállalóik számára, valamint 

az önkormányzati képviselőknek a szolgáltatási árhoz képest további támogatást 

nyújthatnak. 

 A kedvezmény mértékével, a szolgáltatási ártól eltérő különbözetekkel az Üzemeltető és 

a Tulajdonosok minden év végén elszámolnak. 

 



 

9./ Amennyiben valamely Tulajdonos nem kíván élni üdülőhasználati lehetőségével, illetve 

nem tudja teljesíteni a tárgyévi hozzájárulási kötelezettségeit, azt a gesztor önkormányzat 

a – KSH által közzétett inflációval korrigálva – tartozásként nyilvántartja. 

 

10./ A Tulajdonosok megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető az alábbi feladatokat vállalja:  

 - rendeltetésszerű üzemeltetést, 

 - szálláshely értékesítését, 

 - ingatlan állagmegóvását, 

 - felújítási, fejlesztési pályázatok folyamatos figyelését, keresését, 

 - tulajdonossal közös pályázatok benyújtását, 

 - esetleges beruházások előzetes egyeztetését a tulajdonosokkal, 

 - beruházások lebonyolítását. 

 

11./ A Tulajdonosok pénzügyi elszámolása: 

 

Az Üzemeltető minden év november 30-ig beszámolót készít, december 31-ig elszámol a 

Tulajdonosokkal. 

Az ingatlan közüzemi mérőóráit (ivóvíz, szennyvíz, áram), a vezetékes telefon előfizetési 

szerződését, valamint a hulladékszállítási szerződést Üzemeltető köteles a nevére íratni 

saját költsége terhére, valamint a közüzemi díjakat határidőben teljesíteni.  

Az ingatlanra vonatkozó biztosítást Egyek Nagyközség Önkormányzata mint gesztor 

tulajdonos köti meg, bármely káreseményből származó és a biztosítótársaságtól járó 

kifizetés a gesztor önkormányzatot illeti meg. A gesztor önkormányzat vállalja, hogy az 

esetleges biztosítási összeg teljes egészét a káresemény elhárítására fordítja. 

 

12./ A szerződés rendkívüli felmondása bármely Tulajdonos részéről akkor lehetséges, ha az 

Üzemeltető: 

 - az átvett eszközöket nem a jó gazda gondosságával kezeli, 

 -  nem számol el december 31-ig a Tulajdonosokkal, 

 - az ingatlant rendeltetésétől vagy a szerződésben foglaltaktól eltérő célra és módon 

használja.  

 

A Tulajdonos a fenti okok valamelyikéből fakadó azonnali, rendkívüli felmondása esetén 

írásban köteles az Üzemeltetőt tájékoztatni. 

 

A szerződő felek a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül elszámolnak 

egymással (időarányos nyereség felosztása, közüzemi díjak) és Üzemeltető az ingatlant, 

tételes leltár felvétele mellett, visszaadja a Tulajdonosok birtokába. 

 

Az Üzemeltető a megállapodás rendkívüli felmondására jogosult, ha a Tulajdonosok az 

üzemeltetési megállapodás tárgyában az Üzemeltető hozzájárulása nélkül olyan 

változtatást eszközölnek, amely Üzemeltető üzleti tevékenységét súlyosan érinti vagy 

érintheti. Ennek megfelelően a Tulajdonosok kötelesek tájékoztatni az Üzemeltetőt arról, 

hogy az  üzemeltetésre adott ingatlant és ingó dolgokat értékesíteni kívánják, vagy azokat 

egyéb üzleti tevékenységhez szükséges okokból, bármely harmadik személynek fedezetül 

kínálják. 

A Tulajdonosok jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen 

elképzeléseiket úgy valósítják meg, hogy az Üzemeltető üzleti érdekeit az üzemeltetési 

jogviszony megszüntetéséig ne sértsék. Amennyiben a Tulajdonosok ilyen jellegű lépése 

az Üzemeltető számára a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, 

az Üzemeltető a megállapodás azonnali felmondására jogosult. 

 



 

13./ A Tulajdonosok külön kívánják rögzíteni, hogy abban az esetben, ha az Üzemeltető saját 

forrásai mellett pályázatokon kíván részt venni a beruházások finanszírozására, úgy a 

Tulajdonosok jelen üzemeltetési megállapodás aláírásával hozzájárulásukat adják ehhez 

azzal, hogy az Üzemeltető akár a saját forrásából, akár pályázati forrásból megvalósítani 

kívánt beruházás esetén előzetesen köteles a Tulajdonosokkal egyeztetni. 

 

Az Üzemeltető az üzemeltetési megállapodás megszűnése esetén köteles az ingatlant, a 

leltárjegyzékben szereplő tárgyi és kis értékű tárgyi eszközöket, valamint a jogviszony 

időtartama alatt elvégzett építészeti, épületgépészeti, műszaki felújításokat, beruházásokat 

30 napon belül, hiánytalanul, leltár szerint, rendeltetésszerű állapotban a Tulajdonosok 

birtokába adni. A felújítással keletkezett értéknövekedés is a Tulajdonosok tulajdonába 

kerül. 

 

14./ A szerződő felek kijelentik, hogy az ezzel az üzemeltetési megállapodással kapcsolatos 

esetleges vitáikat tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, amennyiben az egyeztetések 

nem vezetnek eredményre, a vita eldöntésére a Debreceni Járásbíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

15./ A szálláshely foglalások rögzítésére a 2017. évtől internetes portál került kialakításra, 

melynek adminisztratív feladatait az Üzemeltető és a gesztor Tulajdonos látja el. 

Érvényes foglalásnak csak az számít, ha 50 % foglaló megfizetésre kerül, lemondás 

esetén a foglaló elveszik. A foglalás írásbeli jelzése után 3 munkanap van a foglaló 

befizetésére, utána a szándék törlődik. 

 

16./ Az egyes önkormányzatokra jutó foglalási lehetőségek értékesítése a mindenkori 

önkormányzatok hatásköre. Pl. a Polgárra eső napokat csak Polgár Város 

Önkormányzatán keresztül lehet lefoglalni. Ha az ilyen foglalást az érintett önkormányzat 

megbízottja jóvá hagyja, a pénzügyi teljesítés az Üzemeltetőnél történik. A megállapodás 

aláírásával egyidejűleg a Tulajdonos önkormányzatok tájékoztatják egymást a 

kapcsolattartó személyéről, a változást e-mailban jogosultak közölni. 

 

 Ezt az üzemeltetési megállapodást – amely 8 nyomtatott oldalból áll – a szerződő felek 

elolvasták, megértették, majd annak kijelentése mellett, hogy az abban foglaltak 

határozott szándékukkal mindenben megegyeznek, cégszerűen és jóváhagyólag aláírták. 

 

Egyek, 2020. február 1.  

 
……………………………………………………….. 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 

képviseletében 

Dr. Miluczky Attila polgármester 

mint tulajdonos 

 

 

……………………………………………….. 

Polgár Város Önkormányzatának 

képviseletében 

Tóth József polgármester 

mint tulajdonos 

 

 

……………………………………………………… 

Tiszacsege Város Önkormányzatának 

képviseletében 

Fekete Gergő polgármester 

mint tulajdonos 



 

 

 

……………………………………………….. 

Üzemeltető 

képviseletében 

……………………….…ügyvezető 



 

4./ napirend 

Javaslat a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 

megállapodásának módosítására 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy a társulásnak alelnökei vannak, ezt a hozzájuk érkezett anyag rosszul 

fogalmazta ezt jelzik a Társulás felé.   

 

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, 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. 

 

5/2020. (I. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42.§ 5. pontjában biztosított jogkörében 

eljárva megtárgyalta „Javaslat Hajdúsági és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítására” 

című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:  

 

1. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. 

mellékletében található társulási megállapodást módosító 

okiratot és a 2. sz. mellékletben található egységes 

szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodást 

mellékleteivel együtt, és jóváhagyja a Társulási Tanács 

10/2019. (XII.11.) Víziközmű Társ. számú határozatát.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth József 

polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

  Határidő: 2020. január 30. – a döntés társulás részére történő 

megküldésére és a társulási megállapodás aláírására  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. számú melléklet 

 
Társulási megállapodást módosító okirat 

 

 

amelyben a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási (székhely: 4220 

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2012. május 3. 

napján megkötött és már módosított „Önkormányzati társulási megállapodás”-t az alábbi 

rendelkezésekkel módosították: 

 
 

1./  A társulási megállapodás 8. pontja második és harmadik mondata helyébe a következő lép: 

„ 8. A társulást a társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 5 évre szól. Az 5 évet 

követően a társulási tanács tagjai sorából újból elnököt választ, alelnököket választhat.” 

 
2./ A Társulási Megállapodás 11. pontjának táblázata a KSH 2019. január 01-ei lakosságszám 

adatok alapján az alábbi szavazati arányra módosul: 

 

 

3./ A társulási megállapodás további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 

hatályban. A társulási megállapodást módosító jelen okirat rendelkezéseit a társulási tanács a 

10/2019. (XII.11.) Víziközmű Társ. számú határozatában állapította meg, de a módosító 

okirat csak a társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó 

határozatai alapján válik hatályossá. 

 
Hajdúböszörmény, 2020…………….. 

 

Ezen megállapodás Berettyóújfalu, Bocskaikert, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, 

Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Komádi, Magyarhomorog, Polgár, Szorgalmatos, Téglás, 

Tiszavasvári Önkormányzatának minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált 

hatályossá.  

 

Település neve 

Felhasználói 

egyenérték Lakosságszám 

Lakosságszám 

kétszeres 

Felhasználói 

egyenérték 

egyszeres és 

lakosságszá

m kétszeres 

Szavazat

i jog 

Berettyóújfalu 20000 14895 29790 49790 11,87 

Bocskaikert 2500 3557 7114 9614 2,29 

Földes 3452 4002 8004 11456 2,73 

Hajdúböszörmé

ny 38460 30854 61708 100168 23,85 

Hajdúdorog 6756 8900 17800 24556 5,85 

Hajdúhadház 12000 13394 26788 38788 9,24 

Hajdúszoboszló 38000 24185 48370 86370 20,58 

Komádi 4600 5562 11124 15724 3,75 

Magyarhomorog 400 893 1786 2186 0,53 

Polgár 6265 8107 16214 22479 5,36 

Szorgalmatos 679 1043 2086 2765 0,67 

Téglás 4800 6449 12898 17698 4,22 

Tiszavasvári 11733 13138 26276 38009 9,06 

összesen 149645 134979 269958 419630 100,00 



 

 

 

____________________ 

Berettyóújfalu 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Bocskaikert 

polgármester 

 

____________________ 

Földes 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúböszörmény 

polgármester 

 

 

____________________ 

Hajdúdorog 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúhadház 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúszoboszló 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Komádi 

polgármester 

 

____________________ 

Magyarhomorog 

polgármester 

 

____________________ 

Polgár 

polgármester 

 

_____________________ 

Szorgalmatos 

polgármester 

 

______________________ 

Téglás 

polgármester 

 

 

_____________________ 

Tiszavasvári 

polgármester  

 

 

 

 



 

                                                                                               2. számú melléklet 

 

Önkormányzati társulási megállapodás 

(egységes szerkezet) 

 

a 2012. május 3. napján kelt eredeti okirat, a 13/2012.(VII.3.) Víziközmű Társ. számú, 

19/2012.(VIII.10.) Víziközmű Társ. számú, a  3/2013. (VI. 13.) Víziközmű Társ. számú, 

6/2013. (XI.27.) Víziközmű Társ. számú, 10/2019.(XII.11.) Víziközmű Társulat számú 

határozatokban elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. 

 

 

Jelen megállapodást aláíró 13 település a jogszabályváltozásokból adódó felülvizsgálati 

kötelezettségének eleget téve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) pontjában taglalt szabad 

társulás elvére tekintettel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 87-95. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a hivatkozott jogszabályokban 

meghatározott helyi önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes 

elhatározásukból tiszteletben tartva az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a 

kölcsönös előnyökre a lakosság arányos teherviselése alapján 

TÁRSULÁST 

hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit az alábbiak szerint: 

1.  A társulás neve: Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás 

 

2. Alapító Önkormányzatok: 

Az alapító önkormányzatok névsorát, székhelyét és képviselőjét jelen társulási 

megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 A megállapodás 2. sz. melléklete a társulás működési területét tartalmazza.  

 

3.  A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök: 

 

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok érdekeik összehangolására a 

közigazgatási területükön lévő víziközművek közös működtetésére, fenntartására, 

üzemeltetésére vonatkozóan ezen társulás útján látják el az alábbi feladatokat: 

 

 - Egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításával  

 összefüggő közös érdekek összehangolása, szakmai felügyelet gyakorlása. 

 - Együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves 

  szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos fejlesztésben (különösen: 

 fejlesztési tervek, programok, közös pályázatok felkutatásában, készítésében, 

 benyújtásában, megvalósításában) 

 - Lakossági, térségi érdekképviselet. 

 - A víziközmű üzemeltetetővel kapcsolatos beszámoltatási feladatok végzése. 

 

A Társulás feladatainak ellátása során nem nyújt szolgáltatásokat. A Társulás 

feladatait a tagjai részére egységes szabályok érvényesítése mellett látja el, az 

általános rendtől eltérő szabályokat a feladatellátás során nem alkalmaz. 

 

4. A társulás székhelye: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 4220 

  



 

5. A társulás jogi személy, legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

 

6. A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok: 

 

A társulási tanács 

 

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelynek hatáskörébe tartoznak az 

alábbiak: 

a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele 

esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása;  

b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása. 

c) a társulás éves munkatervének és költségvetésének elfogadása.  

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való 

csatlakozás elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni felmondása 

elfogadásának az előzetes elhatározása; ezen kérdésekben a társulás határozatát a 

társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott 

azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép 

hatályba. 

e) a társult önkormányzatok által létrehozandó víziközmű-szolgáltató zrt-ben, az 

önkormányzatokat megillető részvényesi jogok gyakorlása. 

 

7. A társulási tanácsban a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik. 

 

8. A társulási tanácsban a társulás tagjai sorából elnököt, és 2 fő alelnököt választ. A 

társulást a társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 5 évre szól. Az 5 évet követően 

a társulási tanács tagjai sorából újból elnököt választ, alelnököket választhat. Az elnök 

újraválasztható. A társulás elnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással 

dönt. A társulás elnökét csak a társulási tanács tagjai közül lehet megválasztani. 

A társulás elnöke – a társulási tanács határozatai értelmében - önállóan képviseli a 

társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve 

önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. Eljárásáról 

az elnök a társulás tagjait tizenöt napon belül írásban tájékoztatja. A társulás 

bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A 

tisztségviselők megválasztása a társulási tanács ülésén jelenlévő tagok által képviselt 

szavazatok egyszerű többségével történik. 

 

9. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése valamint feladatok 

ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

 

A társulási tanács tagjainak képviselői feladatuk ellátásáért tiszteletdíjban nem 

részesülnek, de költségtérítésüket a társulás köteles megtéríteni. 

 

10. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik. 

A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. A tanácsülést a 

tanács elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik alelnök, együttes akadályoztatásuk 

esetén a korelnök hívja össze és vezeti. A társulási tanács szükség szerint, de évente 

legalább kétszer ülésezik. Az ülést össze kell hívni a társulási tanács által 

meghatározott időpontban, a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – 

indítványára, valamint a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.  

 

11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott 

számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van.  



 

A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres 

súlypontozott arányában rendelkeznek szavazati joggal, mely arány a felek akarata 

szerint a következő:  

 
 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából 

figyelembe vehető, jelenlevő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, és 

ez eléri a lakosságszám alapján az előbbiekben bemutatott szavazati arányok 

összesítésével a 33.3 %.-ot. 

 

A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- társulási megállapodás módosításáról,  

- a társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, 

- a tag kizárásáról, 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, 

- a társulás megszüntetéséről. 

 

A minősített többség akkor állapítható meg, ha a társulási tanács összes tagjának több 

mint felének „igen” a szavazata, és ez eléri a lakosságszám alapján az előbbiekben 

bemutatott szavazati arányok összesítésével az 50,0 %.-ot. 

 

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes 

képviselő útján lehet. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanácsülést 

vezető elnök, alelnök vagy korelnök, az ülésen a társulási tanács tagjai közül választott 

jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon 

belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

12. A társulás működésének ellenőrzési rendje: 

A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból 

ellenőrzik a társulás működését. A társulás elnöke a zárszámadást követő 30 napon 

belül tájékoztatja az önkormányzatok Képviselő-testületeit a társulás működéséről, 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, illetve a társulási cél megvalósulásáról. 

  

Település neve 

Felhasználói 

egyenérték 

Lakosságszá

m 

Lakosságszám 

kétszeres 

Felhasználói 

egyenérték 

egyszeres és 

lakosságszám 

kétszeres 

Szavazati 

jog 

Berettyóújfalu 20000 14895 29790 49790 11,87 

Bocskaikert 2500 3557 7114 9614 2,29 

Földes 3452 4002 8004 11456 2,73 

Hajdúböszörmény 38460 30854 61708 100168 23,85 

Hajdúdorog 6756 8900 17800 24556 5,85 

Hajdúhadház 12000 13394 26788 38788 9,24 

Hajdúszoboszló 38000 24185 48370 86370 20,58 

Komádi 4600 5562 11124 15724 3,75 

Magyarhomorog 400 893 1786 2186 0,53 

Polgár 6265 8107 16214 22479 5,36 

Szorgalmatos 679 1043 2086 2765 0,67 

Téglás 4800 6449 12898 17698 4,22 

Tiszavasvári 11733 13138 26276 38009 9,06 

összesen 149645 134979 269958 419630 100,00 



 

A társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint 

gondoskodik. 

 

a. A társulás nem rendelkezik önálló vagyonnal.  

 

b. A települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás 

működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges 

pénzeszközöknek a költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt 

vevő önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával 

egyidejűleg kötelesek meghozni. 

 

c. A társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, gazdálkodását és számlájának 

vezetését a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala végzi az OTP 

Hajdúböszörményi Fiókjánál nyitott önálló számláján külön megállapodás alapján. A 

költségeket külön megállapodás alapján a társulásban részt vevő önkormányzatok 

felhasználói egyenérték egyszeres és lakosságszám kétszeres súlypontozott arány 

alapján biztosítják. Amennyiben bármelyik tag az általa vállalt költségeket, pénzügyi 

hozzájárulást, illetve a tagot egyébként jogszerűen terhelő egyéb fizetési 

kötelezettséget az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a társulás elnöke azonnali 

beszedési megbízás benyújtásával jogosult a mulasztó tag bankszámlájáról behajtani 

az esedékessé vált költségeket, pénzügyi hozzájárulást. A társult tagok ezen 

megállapodás alapján felhatalmazzák az elnököt - az általuk vállalt pénzügyi 

hozzájárulás erejéig, a korábban a pénzforgalmi szolgáltatónak adott - azonnali 

beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Amennyiben a beszedési megbízás a nem 

teljesítő féllel szemben nem vezet eredményre, úgy a Társulási Tanács soron 

következő ülésén dönt a tag kizárásáról vagy, arról hogy a követelés behajtását a 

Társulás elnöke polgári peres úton érvényesítse. A társulás számlája feletti 

rendelkezési jog a társulási tanács elnökét bármely alelnökének tagjával együttesen 

illeti meg, míg az elnök akadályoztatása esetén bármely két alelnök jogosult arra.  

 

d. Jelen társulási megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik. 

A társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával 

lehet. 

A társulásból kiválni a társulási cél veszélyeztetése nélkül lehet. A társulásból kiválni 

szándékozó önkormányzatnak az erre vonatkozó képviselő-testületi határozatát a 

kiválást megelőző 6 hónappal korábban írásban kell a társuláshoz előterjeszteni azzal, 

hogy a társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A társulásból kiváló 

önkormányzattal a külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell elszámolni. 

A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 

legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási 

tanácsot értesíteni kell. 

 

17.  A társulási megállapodás módosításának feltételei: 

A módosítást bármelyik társulási tag írásban indítványozhatja az elnöknél, aki azt a 

beérkezést követő soron következő Társulási Tanács ülésre beterjeszti. 

 

 

18. A társulás megszűnik,  

 ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

 ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák; 

 a törvény erejénél fogva; 

 a bíróság jogerős döntése alapján. 



 

        A Társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek egymással elszámolni, a külön 

megállapodásban megfizetett hozzájárulás mértékének megfelelően. 

 

19.  A társuláshoz történő csatlakozás azon önkormányzatok - főként a megye és a 

szomszédos megyék önkormányzatai - részére biztosított, akik elfogadják a társulás céljait 

és a működésére vonatkozó szabályokat. A csatlakozás megengedhetőségéről – a társulási 

tanács javaslata alapján – a társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többséggel hozott egybehangzó képviselő-testületi határozata szükséges. 

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Hajdúböszörmény, 2020………………………. 

 

Ezen megállapodás Berettyóújfalu, Bocskaikert, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, 

Hajdúhadház, Hajdúszoboszló, Komádi, Magyarhomorog, Polgár, Szorgalmatos, Téglás, 

Tiszavasvári Önkormányzatának minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált 

hatályossá.  

 

 

 

____________________ 

Berettyóújfalu 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Bocskaikert 

polgármester 

 

____________________ 

Földes 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúböszörmény 

polgármester 

 

 

____________________ 

Hajdúdorog 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúhadház 

polgármester 

 

____________________ 

Hajdúszoboszló 

polgármester 

 

 

 

____________________ 

Komádi 

polgármester 

 

____________________ 

Magyarhomorog 

polgármester 

 

____________________ 

Polgár 

polgármester 

 

_____________________ 

Szorgalmatos 

polgármester 

 

______________________ 

Téglás 

polgármester 

 

 

_____________________ 

Tiszavasvári 

polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. sz. melléklet 

 

ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK NEVE, SZÉKHELYE, KÉPVISELŐJE 

 

 

 
Társulás tagjainak nevei Székhely képviselő 

1.  Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata 

4100 Berettyóújfalu, Dózsa 

Gy. u. 17-19. 

 

Muraközi István 

2.  Bocskaikert Községi 

Önkormányzata 

4241 Bocskaikert,  

Poroszlay u. 20. 

 

Szőllős Sándor 

3.  Földes Nagyközség 

Önkormányzata 

 

4177 Földes, 

Karácsony Sándor tér 5. 

 

Jeneiné dr. Egri 

Izabella 

4.  Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzata 

4220 Hajdúböszörmény,  

Bocskai tér 1. 

Kiss Attila 

5.  Hajdúdorog Város 

Önkormányzata 

 

4087 Hajdúdorog,  

Tokaji út 4. 
Horváth Zoltán 

6.  Hajdúhadház Város 

Önkormányzata 

 

4242 Hajdúhadház, 

Bocskai tér 1. 

 

Csáfordi Dénes 

7.  Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata 

 

4200 Hajdúszoboszló, 

Hősök tere 1. 

 

Czeglédi Gyula 

8.  Komádi Városi 

Önkormányzat 

 

4138 Komádi,  

Hősök tere 4. 

 

Tóth Ferenc 

9.  Magyarhomorog Községi 

Önkormányzat 

 

4137 Magyarhomorog, 

Árpád u. 46. 

 

Barabás Károlyné 

10.  Polgár Város 

Önkormányzata 

 

4090 Polgár, 

 Barankovics tér 5. 

 

Tóth József 

11.  Szorgalmatos Község 

Önkormányzata 

 

4441 Szorgalmatos, 

Pacsirta u. 18/a. 

 

Fülöp Adrián 

12.  Téglás Város 

Önkormányzata 

 

4243 Téglás, 

Kossuth u. 61. 

 

Szabó Csaba 

13.  Tiszavasvári Város 

Önkormányzata 

 

4440 Tiszavasvári,  

Városháza tér 4. 

 

Szőke Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. sz. melléklet 

 
  



 

5./ napirend 

Javaslat a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási 

megállapodásának módosítására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

Itt is ugyanaz történt, mint az előző előterjesztésnél, itt is alelnök van.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

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

 

6/2020. (I. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42.§ 5. pontjában és 146.§ (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta „A 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

társulási megállapodásának módosítása” című előterjesztést és 

az alábbi döntést hozta:  

 

1. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. 

mellékletében található társulási megállapodást módosító 

okiratot és a 2 sz. mellékletben található egységes 

szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodást 

mellékleteivel együtt, és jóváhagyja a Társulási Tanács 

13/2019. (XII.03.) Hull. Társ. számú határozatát.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth József 

polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

  Határidő: 2020. január 30. – a döntés társulás részére történő 

megküldésére és a társulási megállapodás aláírására  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HAJDÚSÁGI SZILÁRD HULLADÉKLERAKÓ ÉS  

 

HASZNOSÍTÓ TÁRSULÁS 

 

 

 

 

 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 

Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2002. október 3. 

napján megkötött és többször módosított Önkormányzati Társulási Megállapodása az alábbiak 

szerint módosul. 

 

1./ A Társulási Megállapodás 11. pontja az alábbiakra módosul: 

„11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével 

rendelkező tag jelen van.  

 

A társulás tagjai a település lakosságszámának arányában rendelkeznek szavazati joggal, 

amely arány a felek akarata szerint a következő (2019.01.01.-i adatok alapján aktualizált): 

 Hajdúböszörmény: 19,52% 

 Hajdúnánás: 10,79% 

 Hajdúdorog: 5,63% 

 Hajdúhadház: 8,47% 

 Balmazújváros:11,14% 

 Polgár: 5,13% 

 Téglás: 4,08% 

 Görbeháza: 1,52% 

 Újtikos: 0,55% 

 Tiszagyulaháza: 0,45% 

 Bocskaikert: 2,25% 

 Folyás: 0,20% 

 Hortobágy: 0,92% 

 Újszentmargita: 0,92% 

 Hajdúsámson: 9,05% 

 Nyíradony: 4,99% 

 Létavértes: 4,73% 

 Kaba: 3,73% 

 Vámospércs: 3,52% 

 Nyíracsád: 2,41% 

 

 

Azaz összesen: 100% 
 

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott képviselő útján 

lehet. 

 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 

vehető, jelenlevő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, és ez eléri a 

lakosságszám alapján az előbbiekben bemutatott szavazati arányok összesítésével a 33.3 %.-

ot. 

 

A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

 

- társulási megállapodás módosításáról,  

- a társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, 

- tag kizárásáról, 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, 

- a társulás megszüntetéséről. 

 



 

A minősített többség akkor állapítható meg, ha a társulási tanács összes tagjának több mint 

felének „igen” a szavazata, és ez eléri a lakosságszám alapján az előbbiekben bemutatott 

szavazati arányok összesítésével az 50,0 %-ot. 

 

A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanácsülést vezető elnök, alelnök vagy 

korelnök, az ülésen a társulási tanács tagjai közül választott jegyzőkönyv-hitelesítő és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú Bihar 

Megyei Kormányhivatalhoz.” 

 

2./ A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe a jelen módosítás 1. melléklete lép.    

 

,3./ A társulási megállapodásnak a további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 

hatályban. A társulási megállapodást módosító jelen okirat rendelkezéseit a társulási tanács 

13/2019. (XII.03.) Hull. Társ. számú határozatában állapította meg, de a módosító okirat csak 

a társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatai 

alapján válik hatályossá.  

 

Hajdúböszörmény, 2020. ……………………. napján 

 

 

…………………………    …………………………..   ……………………………… 

  /: Hajdúböszörmény:/  /: Hajdúdorog:/     /:Hajdúnánás:/ 

       polgármester      polgármester       polgármester 

 

 

 

………………………..…      …………………………..    …………………………… 

           /: Téglás:/   /:Hortobágy:/   /:Balmazújváros:/ 

      polgármester   polgármester        polgármester 

 

 

…………………………..       …………………………     ……………………………. 

        /:Hajdúhadház:/   /:Polgár:/   /:Bocskaikert:/ 

        polgármester   polgármester   polgármester 

 

 

…………………………   …………………………    ……………………………. 

           /:Folyás:/   /:Görbeháza:/   /:Tiszagyulaháza:/ 

       polgármester   polgármester      polgármester 

 

…………………………            ……..…………..………       ….…..……..………........... 

       /:Újszentmargita:/                            /:Újtikos:/   /:Hajdúsámson:/                           

          polgármester                               polgármester       polgármester 

 

 

…………………………            …………………………       …………………………… 

        /: Nyíradony:/                              /:Létavértes:/                                 /:Kaba:/ 

        polgármester                               polgármester                               polgármester 

 

        

    …………………………..                                ……………………………. 

                       /: Vámospércs:/                                                    /: Nyíracsád:/ 

                        polgármester                                                       polgármester 



 

Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

  

1. sz. 

melléklet 

Ssz. Alapító önkormányzatok Székhelye 

Képviselője 

(polgármestere) 

Lakos szám 

(2019.01.01.) 

Szavazati 

arány 

lakosszám 

arányosan  

1. 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 

1.  Kiss Attila 30 854 19,52% 

2. BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

Hegedűs Péter 17 618 11,14% 

3. HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúdorog, Tokaji u. 4. 

Horváth Zoltán 8 900 5,63% 

4. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

Csáfordi Dénes 13 394 8,47% 

5. HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Szólláth Tibor Zoltán 17 059 10,79% 

6. POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Polgár, Barankovics tér 5. 

Tóth József 8 107 5,13% 

7. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Téglás, Kossuth u. 61. 

Szabó Csaba 6 449 4,08% 

8. BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

Szőllős Sándor 3 557 2,25% 

9. FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Folyás, Fő u. 1. 

Magyar Sándor 319 0,20% 

10. GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Görbeháza, Böszörményi út 39. 

Giricz Béla Lászlóné 2 410 1,52% 

11. HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Jakab Ádám András 1 456 0,92% 

12. 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 

Mikó Zoltán 718 0,45% 

13. 

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 

Csetneki Csaba 1 447 0,92% 

14. ÚJTIKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Újtikos, Arany János u. 12. 

Takács József 864 0,55% 

15. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 

Antal Szabolcs 14 315 9,05% 

16. NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Nyíradony, Árpád tér 1. 

Tasó Béla 7 890 4,99% 

17. LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Létavértes, Kossuth u.4. 

Menyhárt Károly 7 478 4,73% 

18. KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Kaba, Szabadság tér 1. 

Szegi Emma 5 894 3,73% 
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19. VÁMOSPÉRCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Vámospércs, Béke u.1. 

Ménes Andrea 5 562 3,52% 

20. NYÍRACSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Nyíracsád, Petőfi tér 8. 

Dr.Nagy János 3 803 2,41% 

  ÖSSZESEN:     158 094 100,00% 



 2. sz. melléklet 

 

Önkormányzati társulási megállapodás 

Egységes szerkezetben 

 

a 2002. október 3. napján kelt eredeti okirat az  5/2009.(V.26.) Hull. Társ. sz., a 11/2012.(V.29.) 

Hull. Társ. sz., a 16/2013. (VI.13.) Hull. Társ. sz., a 31/2013. (XI.27.) Hull. Társ. sz. ,a  

3/2015. (III.05.) Hull. Társ. sz., 13/2015. (X.21.) Hull. Társ. sz., a 17/2015. (XI.10) Hull. Társ. sz. és 

a 13/2019. (XII.03.) Hull. Társ. sz. határozatokban elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 

 

Jelen megállapodást aláíró 20 hajdúsági település a jogszabályváltozásokból adódó felülvizsgálati 

kötelezettségének eleget téve, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. k) pontjában taglalt szabad társulás 

elvére tekintettel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-

95.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a hivatkozott jogszabályokban meghatározott helyi 

önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes elhatározásukból tiszteletben tartva 

az Önkormányzatok egyenjogúságát, valamint a kölcsönös előnyökre tekintettel, a lakosság arányos 

teherviselése alapján 

 

TÁRSULÁST 

 

hoznak létre az alábbiak szerint  

 

12. A társulás neve: Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

 

13. Alapító és Csatlakozó Önkormányzatok: 

Az alapító és csatlakozó önkormányzatok névsorát, székhelyét, képviselőjét, lakosságszámát 

és szavazati arányát jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 

melléklet tartalmazza.  

 

14. A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök: 

 

Hajdúböszörmény városában az önkormányzatok közös beruházásában hulladéklerakó – és 

hasznosító telep létesítése, a társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területén 

keletkezett szilárd hulladékok gyűjtése, elszállítása, hasznosítása, a telep működtetése, 

fenntartása, üzemeltetése, felhagyott hulladéklerakók felszámolása a vonatkozó 

jogszabályok betartásával. 

 

15. A társulás székhelye: 

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

 

16. A társulás jogi személy, legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

 

17. A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok: 

 

A társulási tanács 

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, amelynek hatáskörébe tartoznak az alábbiak: 

f) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, valamint a társulás, mint költségvetési szerv 

vezetőjének kinevezése, továbbá a társulásnak pályázatokon való részvétele esetén a 

projektmenedzsment tagjainak megválasztása, 
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g) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása, 

h) a társulás éves munkatervének és költségvetésének elfogadása, 

i) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás 

elfogadásának és a társulási megállapodás év közbeni felmondása elfogadásának az előzetes 

elhatározása; ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-

testületének a minősített többséggel meghozott döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás 

előzetes határozata nem lép hatályba. 

 

18. A társulási tanácsban a társulás tagjait a Polgármesterek képviselik. A társulás tagjai a 

település lakosságszáma arányában rendelkeznek szavazati joggal. 

 

19. A társulási tanácsban a társulás tagjai sorából elnököt, és 4 fő alelnököt választ. A társulást a 

társulás elnöke képviseli, akinek megbízatása 5 évre szól. Az 5 évet követően a társulási 

tanács tagjai sorából újból elnököt választ, alelnököket választhat. Az elnök újraválasztható. 

A társulás elnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással dönt. A társulás elnökét 

csak a társulási tanács tagjai közül lehet megválasztani. 

A társulás elnöke – a társulási tanács határozatai keretében - önállóan képviseli a társulást 

hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt 

szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. Eljárásáról az elnök a társulás 

tagjait tizenöt napon belül írásban tájékoztatja. A társulás bármelyik tagja a társulási tanács 

elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A tisztségviselők megválasztása a társulási 

tanács ülésén jelenlévő tagok által képviselt szavazatok egyszerű többségével történik. 

 

20. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése valamint feladatok 

ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

A társulási tanács tagjai feladatukat társadalmi megbízatásban látják el, ezért tiszteletdíjban 

nem részesülnek, de igazolt költségeiket a társulás köteles megtéríteni. 

 

21. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik. 

A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva. A tanácsülést a tanács 

elnöke, akadályoztatása esetén a tanács valamely alelnöke, együttes akadályozatásuk esetén a 

korelnök hívja össze és vezeti. A társulási tanács szükség szerint, de évente legalább kétszer 

ülésezik. A tanács köteles megvitatni a társulási formában történő együttműködés 

tapasztalatairól szóló előterjesztést, valamint a társulás működéséhez szükséges 

pénzeszközök mértékének meghatározását, rendelkezésre bocsátásának módját. Az ülést 

össze kell hívni a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott 

időpontban, továbbá a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, 

valamint a kormányhivatal kezdeményezésére. A társulási ülés meghívóját és az írásos 

előterjesztést a társulási ülés napja előtt minimum 8 nappal ki kell küldeni a társulási tanács 

tagjai részére. 

 

22. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkező 

tag jelen van.  

 

A társulás tagjai a település lakosságszámának arányában rendelkeznek szavazati joggal, 

amely arány a felek akarata szerint a következő (2019.01.01.-i adatok alapján aktualizált): 

 Hajdúböszörmény: 19,52% 

 Hajdúnánás: 10,79% 

 Hajdúdorog: 5,63% 
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 Hajdúhadház: 8,47% 

 Balmazújváros:11,14% 

 Polgár: 5,13% 

 Téglás: 4,08% 

 Görbeháza: 1,52% 

 Újtikos: 0,55% 

 Tiszagyulaháza: 0,45% 

 Bocskaikert: 2,25% 

 Folyás: 0,20% 

 Hortobágy: 0,92% 

 Újszentmargita: 0,92% 

 Hajdúsámson: 9,05% 

 Nyíradony: 4,99% 

 Létavértes: 4,73% 

 Kaba: 3,73% 

 Vámospércs: 3,52% 

 Nyíracsád: 2,41% 

 

 

Azaz összesen: 100% 
 

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott képviselő útján 

lehet. 

 

A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 

vehető, jelenlevő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, és ez eléri a 

lakosságszám alapján az előbbiekben bemutatott szavazati arányok összesítésével a 33.3 %.-

ot. 

 

A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

 

- társulási megállapodás módosításáról,  

- a társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, 

- tag kizárásáról, 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, 

- a társulás megszüntetéséről. 

 

A minősített többség akkor állapítható meg, ha a társulási tanács összes tagjának több mint 

felének „igen” a szavazata, és ez eléri a lakosságszám alapján az előbbiekben bemutatott 

szavazati arányok összesítésével az 50,0 %-ot. 

 

A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanácsülést vezető elnök, alelnök vagy 

korelnök, az ülésen a társulási tanács tagjai közül választott jegyzőkönyv-hitelesítő és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú Bihar 

Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

23. A társulás munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a társulás elnöke gyakorolja.  
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24. A társulásban részt vevő önkormányzatok jogosultak ellenőrizni a társulás gazdálkodását és 

működését, valamint jogosultak a társulás költségvetésének jóváhagyására. A társulás elnöke 

a gazdasági év végén az önkormányzatok Képviselő-testületeit tájékoztatja a társulás 

működéséről. A társulási tanács tagjai az őket delegáló képviselő-testületeknek beszámolnak 

a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 

 

25. A társulás vagyona: 

A társulás vagyonát a társulást létrehozó települések bocsátják a társulás rendelkezésére az 

alábbiak szerint: 

 

 Hajdúböszörmény:      322.690,- Ft 

 Hajdúnánás:    189.610,- Ft 

 Hajdúdorog:      96.950,- Ft 

 Hajdúhadház:    131.470,- Ft 

 Balmazújváros:    187.200,- Ft 

 Polgár:      86.610,- Ft 

 Téglás:      61.990,- Ft 

 Görbeháza:      27.520,- Ft 

 Újtikos:      10.150,- Ft 

 Tiszagyulaháza:        8.720,- Ft 

 Bocskaikert:      20.920,- Ft 

 Folyás:        4.420,- Ft 

 Hortobágy:      17.560,- Ft 

 Újszentmargita:       17.290,- Ft 

Összesen             1.183.150,- Ft készpénz 

 

Csatlakozóként Hajdúsámson Város Önkormányzata lakosságszám arányosan 124.230 Ft.- 

készpénzzel járul hozzá a társulás vagyonához, amit a csatlakozása után 2013. évben  

befizetett.   

 További csatlakozóként Nyíradony Város Önkormányzata 79.570 Ft. készpénzzel, Létavértes 

Város Önkormányzata 74.780 Ft. készpénzzel, Kaba Város Önkormányzata 60.920 Ft. 

készpénzzel, Vámospércs Város Önkormányzata 55.550 Ft. készpénzzel, Nyíracsád Község 

Önkormányzata 38.880 Ft. készpénzzel járul hozzá a társulás vagyonához ,  melyet legkésőbb 

a társulási megállapodás aláírását követő 1 hónapon belül bocsát a társulás rendelkezésére. A 

hozzájárulás az alapításkor kialakított elv figyelembevételével került meghatározásra, vagyis 

a hozzájárulás összege = 10 Ft,-/állandó lakos * állandó lakosok száma.  

 

A működéshez szükséges vagyont a települési önkormányzatok folyamatosan kötelesek 

biztosítani - a beruházás megvalósításához elnyert, vagy a társulás tevékenységéhez 

kapcsolódó pályázati pénzeszközök és szükség szerint saját pénzeszközeik rendelkezésre 

bocsátásával.  

 

Amennyiben bármelyik tag az általa vállalt pénzügyi hozzájárulást, illetve a tagot egyébként 

jogszerűen terhelő egyéb fizetési kötelezettséget az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a 

társulás elnöke azonnali beszedési megbízás benyújtásával jogosult a mulasztó tag 

bankszámlájáról behajtani az esedékessé vált pénzügyi hozzájárulást. A társult tagok ezen 

megállapodás alapján felhatalmazzák az elnököt - az általuk vállalt pénzügyi hozzájárulás 

erejéig, a korábban a pénzforgalmi szolgáltatónak adott - azonnali beszedési megbízás 

(inkasszó) benyújtására. Amennyiben a beszedési megbízás a nem teljesítő féllel szemben 
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nem vezet eredményre, úgy a Társulási Tanács soron következő ülésén dönt a tag kizárásáról 

vagy, arról hogy a követelés behajtását a Társulás elnöke polgári peres úton érvényesítse. A 

társulás tevékenységéhez kapcsolódó pályázatok eredményeként létrejövő vagyontárgyak a 

társulás tulajdonába kerülnek. 

 

26. A települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás működésének 

tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 

költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez 

irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni. 

A települések a társulási tanács döntése szerinti összeget jelen megállapodásban rögzített 

arányban kötelesek a társulás rendelkezésére bocsátani. A társulási tanács minősített 

többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a 

társulásból azt az önkormányzatot, amely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének 

ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 

27. 1 A társulás önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, számláját az OTP Hajdúböszörményi 

Fiókjánál nyitott önálló számláján vezetik. A társulás számlája feletti rendelkezési jog a 

társulás elnökét a társulási tanács bármely alelnök tagjával együttesen illeti meg, míg az 

elnök akadályoztatása esetén bármely három alelnök jogosult arra. A társulást illeti meg a 

társulásba bevitt vagyon, valamint a működése során keletkezett vagyon, így a közös 

beruházásban megvalósított szilárd hulladéklerakó telep, az azt kiszolgáló létesítmények, 

berendezések, felszerelések. 

 

16.2. A társulás működésének ellenőrzési rendje: 

A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a 

társulás működését. A társulás elnöke a zárszámadást követő 30 napon belül tájékoztatja az 

önkormányzatok Képviselő-testületeit a társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi 

helyzetéről, illetve a társulási cél megvalósulásáról. 

  

A társulás elnöke a Társulás gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a költségvetési szervek 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik. 

 

28. 1 Jelen társulási megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik. 

A társulásból kiválni – a társulási cél veszélyeztetése nélkül – jelen megállapodásban 

elfogadott eljárási rend szerint lehet. A társulásból kiválni szándékozó önkormányzatnak az 

erre vonatkozó képviselő-testületi határozatát a kiválást megelőző 6 hónappal korábban 

írásban kell a társuláshoz előterjeszteni azzal, hogy a társulásból kiválni a tárgyévet követő év 

január 1. napjával lehet.  

A társulásból kiváló önkormányzattal a kiválás kezdő időpontjától számított 6 hónapon belül 

kell elszámolni. A csatlakozó önkormányzatok csak a csatlakozásukat követően képződött 

társulási vagyonra tarthatnak igényt. A társulási tanács a kiválást megállapító határozatával 

egyidejűleg dönt arról, hogy az elszámolásnál konkrétan milyen módon bocsátja a kiváló 

önkormányzat rendelkezésére az őt megillető vagyont, figyelemmel a kiválni szándékozó 

akaratára is. Felek tudomásul veszik, hogy ennek módja a következő lehet: 

 készpénzben történő kifizetés 

 gépek, berendezések, felszerelések rendelkezésre bocsátása vagy tulajdonának 

átadása 

 a kiváló település által a kiválásáig igénybe vett szolgáltatások kiválás időpontját 

követő meghatározott ideig történő folytatása 

 előzőek kombinációja. 
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 17.2 A Társulás megszűnés esetén az elszámolás szabályai megegyeznek a 17.1. pontban 

foglaltakkal. 

 

29. A társulási megállapodás módosításának feltételei: 

Jelen megállapodás módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített 

többséggel hozott döntése szükséges. 

A módosítást bármelyik társulási tag írásban indítványozhatja az elnöknél, aki azt a 

beérkezést követő soron következő Társulási Tanács ülésre beterjeszti. 

  

30. A társulás megszűnik, 

 ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

 ha a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák; 

 a törvény erejénél fogva; 

 a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

31. A társuláshoz elsősorban a megye más önkormányzatai is csatlakozhatnak, valamint azok, 

akik elfogadják a társulás céljait és a működésére vonatkozó szabályokat. A csatlakozás 

megengedhetőségéről – a társulási tanács javaslata alapján – a társulás mindegyik tagjának 

minősített többséggel hozott egybehangzó Képviselő-testületi határozata szükséges. A 

társuláshoz csatlakozni a naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A 

társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább 

hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni 

kell. 

 

32. A társulásnak a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2009-

2.3.0. jelzőszámú, „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs 

programok elvégzése” elnevezésű pályázatban való részvételére vonatkozó különös 

szabályok. 

21.1 A jelen pontban meghatározott pályázati eljárásban a társulás, mint jogi személy fog 

pályázóként részt venni, azonban a pályázat célja szerinti beruházás a társulásnak csupán 

8 tagját, illetve 6 csatlakozó tagját érinti, név szerint a következő önkormányzatokat: 

Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Polgár, Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza, Folyás 

és Újszentmargita. Csatlakozók: Hajdúsámson, Nyíradony, Létavértes, Kaba, 

Vámospércs, Nyíracsád. Ennek megfelelően a jelen pontban meghatározott különös 

szabályok kizárólag a társulásnak a pályázatban érintett ezen tagjaira (a továbbiakban: 

érintett tagok) vonatkoznak és csak abban az esetben kerülnek alkalmazásra, ha a pályázat 

eredményes lesz, továbbá akkor, ha a társulás akként dönt, hogy megköti a támogatási 

szerződést. 

 

21.2 Az érintett tagok a pályázati cél megvalósítása és fenntartása érdekében együttműködési 

kötelezettséget vállalnak, aminek biztosítására az érintett tagok azt is vállalják, hogy a 

társulási megállapodás általános szabályaiban rögzített kilépési joguk gyakorolhatóságát 

akként korlátozzák, hogy a társulással fennálló tagsági jogviszonyukat a pályázati 

felhívásban megjelölt ún. fenntartási időszak alatt azaz a projekt befejezését követő 5. év 

végéig, de legfeljebb 2020. december 31. napjáig nem szüntetik meg. 

 

21.3 A pályázat szerinti támogatással megvalósítani szándékozott feladat (beruházás) az 

érintett tagok saját illetékességi területen lévő használaton kívüli szilárdhulladék-
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lerakóinak a pályázat szerinti technológiával és költségvetéssel történő rekultivációja a 

társulás keretében. 

 

21.4 Az érintett tagok szilárdhulladék-lerakóira vonatkozó konkrét paramétereket (földrajzi 

terület hrsz. és területmérték szerint, a lerakó területén lévő hulladékmennyiség, a 

rekultiváció költsége), valamint a rekultiváció megvalósításának technológiáját és 

költségvetését a benyújtásra kerülő pályázat és ezen megállapodás 3. sz. melléklete 

tartalmazza.  

 

21.5 A pályázat a felhívás szerinti maximális 100 % mértékű támogatással, tehát saját forrás 

felhasználása nélkül tervezetten kerül benyújtásra, azonban arra az esetre, ha a pályázat 

oly módon kerül elbírálásra, hogy a beruházás költségvetése a saját forrás igénybe vételét 

is szükségessé teszi, az érintett tagok – a saját képviselő-testületük erre vonatkozó külön 

határozata és költségvetési rendeletének módosítása alapján - vállalják, hogy a saját 

forrást a saját hulladéklerakóra eső költségvetési összegnek az összköltségvetés teljes 

összegéhez viszonyított arányaiban maguk viselik. Az érintett tagok a saját forrást a 

társulás részére fizetik be a társulás által megkötendő támogatási szerződésben 

meghatározásra kerülő esedékességkor. 

 

21.6 A pályázat szerinti szilárdhulladék-lerakók rekultivációját, tehát a beruházás 

megvalósítását követően a lerakók, mint ingatlanok továbbra is az érintett tagok 

kizárólagos tulajdonában maradnak, a rekultivált lerakókkal kapcsolatos üzemeltetési 

tevékenységet (gondozás, kötelező adatszolgáltatás) az érintett tagönkormányzatok 

végzik. Az érintett tagok vállalják, hogy a rekultivált ingatlanok tulajdonjogát legalább az 

ún. fenntartási időszak végéig, de legalább 2020. december 31. napjáig – a Támogató 

előzetes jóváhagyása nélkül - nem idegenítik el, nem adják bérbe és nem terhelik meg, 

továbbá ezen ingatlanokon jövedelemszerző gazdasági tevékenységet ezen időtartam alatt 

nem folytatnak. A beruházással összefüggésben létrejövő vagyon a társulás tulajdonába 

kerül, amit azonban a fenntartási időszak végén a társulás az adott rekultivált ingatlan 

tulajdonosa tulajdonába térítésmentesen átad.   

 

21.7 Tekintettel arra, hogy a pályázat szerinti támogatás jogosultja a társulás, aki a 

beruházással érintett összes hulladék-lerakó rekultivációját, mint a saját beruházását 

megvalósítja, ezért a beruházás egészének a számviteli szabályok szerinti aktiválását is a 

társulás végzi el a saját önálló nyilvántartásában. 

 

21.8 Abban az esetben, ha az érintett tag a társulási megállapodásnak a pályázatra vonatkozó 

különös szabályaiban rögzített avagy a megkötendő támogatási szerződésben előírt 

valamely kötelezettségét jogellenesen megszegi és emiatt a társulással szemben 

bármilyen szankció alkalmazásra kerül, úgy a jogellenes magatartást tanúsított érintett 

tagot ezen szankció vonatkozásában teljes és korlátlan anyagi-pénzügyi felelősség terheli 

a társulás felé. 

 

22.  A társulásnak a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett 

KEOP1.1.1/B-10-11 azonosítószámú, „ A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

továbbfejlesztése” elnevezésű konstrukcióban való részvételére vonatkozó különös 

szabályok. 

 

22.1. A jelen pontban meghatározott pályázati eljárásban a társulás, mint jogi személy fog 

pályázóként részt venni, a pályázat célja szerinti beruházás a társulás minden tagját érinti. 
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22.2. A társulás tagjai a pályázati cél megvalósítása és fenntartása érdekében együttműködési 

kötelezettséget vállalnak, aminek biztosítására a tagok azt is vállalják, hogy a társulási 

megállapodás általános szabályaiban rögzített kilépési joguk gyakorolhatóságát akként 

korlátozzák, hogy a társulással fennálló tagsági jogviszonyukat a pályázati felhívásban 

megjelölt ún. fenntartási időszak alatt, azaz a projekt befejezését követő 5. év végéig, de 

legfeljebb 2017. december 21-ig nem szüntetik meg. 

 

22.3 A pályázat szerinti támogatással megvalósítani szándékozott feladat (beruházás) helyszíne 

feladatonként eltér: 

 

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése 

- Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 

háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzően a csomagolási hulladékok [fém 

(konzervdoboz, sörös/üdítős doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, 

kartondoboz, papírzacskó, tojástartó), műanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, 

ásványvizes/üdítős palack)] tartoznak e körbe. A házhoz menő szelektíven gyűjtött 

hulladék begyűjtése havonta egyszeri alkalommal történik. Az üveg elkülönített gyűjtése 

a fennmaradó szelektív gyűjtőszigeteken fog zajlani mind a kertes házas, mind a 

lakótelepi településrészeken. 

- Házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés, többször használatos edényzetben: 

30 600 háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, 

teafilter, kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fű) hulladékok gyűjtésére. Ezen gyűjtőedény 

ürítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente 

egyszer történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakorisággal a téli 

időszakba.) 

- Folyás településen 1 db szelektív hulladék gyűjtősziget létesül a csomagolási (papír, 

üveg, fém, műanyag) hulladékok elkülönített gyűjtésére. 

 

Házi komposztálás bevezetése 

A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, 

Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5900 háztartáshoz 

kerül házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetők. A 

kész komposzt talajjavításra felhasználható. 

 

Szelektív gyűjtőszigetek 

A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességű, 

távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia 

miatt továbbra is a gyűjtőszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtőszigetek (összesen 

34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel. 

 

Gyűjtést végző járműpark fejlesztése  

A házhoz menő szelektív gyűjtés és a gyűjtőszigetek jobb kiszolgálása érdekében 

beszerzésre kerül 5 db gyűjtőjármű és 1 db görgős konténerszállító jármű. 

 

Hulladéklerakó kapacitáskihasználtságának növelése 

1 db önjáró komposztforgató gép és 1 db zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban 

kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot 

 

Hulladéklerakó géppark fejlesztés 
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A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendő 1 db dózer és 1 db 

homlokrakodó gép.  

 

Szemléletformálás 

A társulás hulladékgazdálkodási területén. 

 

22.4. A pályázat 80,545256 % mértékű támogatással és 194 561 054,-Ft önrész biztosításának 

vállalásával került benyújtásra, amely önrészt a 11/2012. (V.29.) Hull. Társ. számú 

határozatban elfogadott bérleti (üzemeltetési) szerződés módosításában rögzítettek 

alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: HHG Kft.), mint 

üzemeltető biztosít a társulás részére. 

 

22.5. A társulást illeti meg a társulásba bevitt vagyon, valamint a működése során szerzett 

vagyon, így a közös beruházásban beszerzésre kerülő berendezések és felszerelések is. 

A pályázatban szereplő 5 900 db házi komposztáló edényzet, 1 db szelektív gyűjtősziget, 

35 200 db gyűjtőedény (házhoz menő szelektív gyűjtéshez), 30 600 db gyűjtőedény 

(házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez), 34 db konténer a szelektív gyűjtéshez (fém 

frakció), 5 db szelektív hulladékgyűjtő jármű, 1 db görgős konténerszállító jármű, 1 db 

önjáró komposztforgató gép, 1 db zöldhulladék aprító gép, 1 db dózer és 1 .db 

homlokrakodó gép a pályázó önkormányzati társulás tulajdonát fogják képezni és ezeket 

a társulás fogja aktiválni. 

Az önkormányzati társulás a berendezéseket és gépeket a projektberuházás 

megvalósítását követő 5 évig nem idegenítheti el, folyamatosan ellátja a kapcsolódó 

javítási és karbantartási feladatokat, valamint a szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatást a 

projektzárást követő 5 évig fenntartja.  

Az edényzet a projektváltozat részletes bemutatása alapján kerül kiosztásra az egyes 

településeken a társulás területét képező önkormányzatok között. 

A társulás üzemeltetési koncepciója a jelen projekt hatására nem változik, valamennyi 

esetben a beszerzendő eszközöket a pályázó a jogszabályoknak megfelelő, érvényes 

üzemeltetési szerződéssel rendelkező Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. fogja ellátni, 

többségében saját teljesítéssel. A házi komposztáló edényeket saját teljesítéssel fogja 

üzemeltetni a HHG Kft., de a magánszemélyek fogják használni.  

A települések közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban állnak a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel, aminek alapján bonyolódik a hulladékgyűjtés. 

A gyűjtött hulladék a Hajdúböszörményhez tartozó Hajdúvid 01329/4 hrsz-ú területen 

létesített telephelye kerül. 

 

22.6 A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által ellátott települések vonatkozásában a 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjszabás módja és mértéke követi a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásait. A HHG Kft. működési területén, 

vagyis a társulás 15 településén, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj oly módon kerül 

megállapításra, hogy minden településre és ingatlanra azonos mértékű terhet ró. Az 

ezidáig alkalmazott díjpolitika a tárgyévben felmerült költségeket, a rekultivációs és 

utógondozási alaphoz szükséges összeget, a következő évi tervezett beruházásokat, 6-

8%-os nyereséget, valamint a jelentős kintlévőséget veszi alapul, majd az inflációval 

kerül korrigálásra. Az ily módon képzett, a magánszemélyek és a vállalkozások felé 

javasolt következő évi díjakat a tulajdonosi közgyűlés fogadja el és az önkormányzatok 

hirdetik ki. 
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A fejlesztés megvalósítása esetében a megnövekedett üzemeltetési költségek fedezete 

érdekében a fenntartási időszakban nagyobb mértékű díjemelésre van szükség. 2013-

2018 között a 1 %-os reáldíj növekedést tervezünk a közszolgáltatás keretében. Az ezt 

követő időszakban a vizsgálati időszak végéig a fejlesztés nélküli esethez hasonlóan 

évente 0,5 %-os reál díjemeléssel számoltunk. 

 

22.7. Tekintettel arra, hogy a pályázat szerinti támogatás jogosultja a társulás, ezért a beruházás 

egészének a számviteli szabályok szerinti aktiválását is a társulás végzi el a saját önálló 

számviteli nyilvántartásában. 

 

22.8. Abban az esetben, ha az érintett tag a társulási megállapodásnak a pályázatra vonatkozó 

különös szabályaiban rögzített avagy a megkötendő támogatási szerződésben előírt 

valamely kötelezettségét jogellenesen megszegi és emiatt a társulással szemben 

bármilyen szankció alkalmazásra kerül, úgy a jogellenes magatartást tanúsított tagot ezen 

szankció vonatkozásában teljes és korlátlan anyagi-pénzügyi felelősség terheli a társulás 

felé. 

 

22.9 A projektben való részvétel nem jelent általános rendtől eltérő feladatellátást.  

 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2020. ………….. hó …….. napján 
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Ezen megállapodás Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Balmazújváros, 

Polgár, Téglás, Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza, Bocskaikert, Folyás, Hortobágy, 

Újszentmargita, Hajdúsámson, Nyíradony, Létavértes, Kaba, Vámospércs és Nyíracsád 

Önkormányzatának minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával vált hatályossá.  

 

 

         …..……………………...                ..……………………...                ....………….…………. 

            /: Hajdúböszörmény:/                         /:Hajdúdorog:/                               /: Hajdúnánás:/ 

                polgármester                                   polgármester                                  polgármester 

 

 

 

 

        ……………………........                 ……………………….                ..……………………… 

                   /:Téglás:/                                       /:Hortobágy:/                            /:Balmazújváros:/ 

                polgármester                                    polgármester                                 polgármester 

 

 

 

 

          .…..………………….                     .………………..…….                ……………..……….. 

              /:Hajdúhadház:/                                    /:Polgár:/                                 /:Bocskaikert:/ 

             polgármester                                      polgármester                                polgármester 

 

 

 

 

          ……………………….                    …………….…………               ……………………… 

                  /:Folyás:/                                      /:Görbeháza:/                         /:Tiszagyulaháza:/ 

               polgármester                                  polgármester                                    polgármester 

 

 

 

 

         …………………………                 ………..…….………...   ……..…………........ 

             /:Újszentmargita:/                                   /:Újtikos:/                  /:Hajdúsámson:/                           

                polgármester                                    polgármester                    polgármester 

 

 

 

 

        …………………………                   ……………………….                ………………………. 

              /: Nyíradony:/                                     /:Létavértes:/                                      /:Kaba:/ 

              polgármester                                      polgármester                                    polgármester 

 

 

 

                       …………………………                                ……………………………. 

                               /: Vámospércs:/                                                    /: Nyíracsád:/ 

                                 polgármester                                                      polgármester 
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Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

  

1. sz. melléklet 

Ssz. Alapító önkormányzatok Székhelye 

Képviselője 

(polgármestere) 

Lakos szám 

(2019.01.01.) 

Szavazati arány 

lakosszám 

arányosan  

1. 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Hajdúböszörmény, Bocskai tér 

1.  Kiss Attila 30 854 19,52% 

2. 

BALMAZÚJVÁROS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

Hegedűs Péter 17 618 11,14% 

3. HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúdorog, Tokaji u. 4. 

Horváth Zoltán 8 900 5,63% 

4. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

Csáfordi Dénes 13 394 8,47% 

5. HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

Szólláth Tibor Zoltán 17 059 10,79% 

6. POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Polgár, Barankovics tér 5. 

Tóth József 8 107 5,13% 

7. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Téglás, Kossuth u. 61. 

Szabó Csaba 6 449 4,08% 

8. BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

Szőllős Sándor 3 557 2,25% 

9. FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Folyás, Fő u. 1. 

Magyar Sándor 319 0,20% 

10. GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Görbeháza, Böszörményi út 39. 

Giricz Béla Lászlóné 2 410 1,52% 

11. HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Hortobágy, Czinege J. u. 1. 

Jakab Ádám András 1 456 0,92% 

12. 

TISZAGYULAHÁZA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 

Mikó Zoltán 718 0,45% 

13. 

ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 

Csetneki Csaba 1 447 0,92% 

14. ÚJTIKOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Újtikos, Arany János u. 12. 

Takács József 864 0,55% 

15. HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 

Antal Szabolcs 14 315 9,05% 

16. NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Nyíradony, Árpád tér 1. 

Tasó Béla 7 890 4,99% 

17. LÉTAVÉRTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Létavértes, Kossuth u.4. 

Menyhárt Károly 7 478 4,73% 

18. KABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Kaba, Szabadság tér 1. 

Szegi Emma 5 894 3,73% 
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19. VÁMOSPÉRCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Vámospércs, Béke u.1. 

Ménes Andrea 5 562 3,52% 

20. NYÍRACSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Nyíracsád, Petőfi tér 8. 

Dr.Nagy János 3 803 2,41% 

  ÖSSZESEN:     158 094 100,00% 
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2.sz. melléklet 

So

r-

szá

m 

A 

projektb

en 

rekultivá

lásra 

kerülő 

lerakó 

megneve

zése 

A 

rekultivá

landó 

lerakó 

helyrajzi 

számai 

Lerakó 

terület 

tulajdono

sának 

neve, címe 

A lerakó 

területé

nek 

művelési 

ága 

A 

hulladékl

erakással 

érintett 

terület 

nagysága 

(m2) 

A 

lerakott 

hulladék 

mennyisé

ge, m3 

Rekultiv

áció 

módja 

Rekultiv

áció 

költsége 

+ 

utógondo

zás 

költsége   

(nettó 

ezer Ft) 

1 
Balmazúj

város 
0797/25 

Balmazújv

áros 

Önkormán

yzata 

4060 

Balmazújv

áros 

Kossuth 

tér 4-6. 

Kivett 

szemétle

rakó 

telep 

41 200 103 400 

rostálássa

l történő 

felszámol

ás 

344.157 

2 Folyás 0288/11 

Folyás 

Község 

Önkormán

yzata 

4095 

Folyás 

Fő u. 1. 

Kivett 

gyep 

(legelő) 

1 000 1200 

rostálássa

l történő 

felszámol

ás 

6.901 

3 
Görbeház

a 

08/4 

08/3 

08/2 

Görbeháza 

Község 

Önkormán

yzata 

4075 

Görbeháza 

Böszörmé

nyi u. 39. 

Kivett 

agyaggö

dör 

3 500 2500 

rostálássa

l történő 

felszámol

ás 

18.037 

4 
Hajdúbös

zörmény 
01141/3 

Hajdúbösz

örmény 

Város 

Önkormán

yzata 

4220 

Hajdúbösz

örmény 

Bocskai 

tér 1. 

Kivett 

szemétle

rakó 

telep 

67 500 270000 

rostálássa

l történő 

együtemű 

rekultivác

ió 

748.316 
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So

r-

szá

m 

A 

projektb

en 

rekultivá

lásra 

kerülő 

lerakó 

megneve

zése 

A 

rekultivá

landó 

lerakó 

helyrajzi 

számai 

Lerakó 

terület 

tulajdono

sának 

neve, címe 

A lerakó 

területé

nek 

művelési 

ága 

A 

hulladékl

erakással 

érintett 

terület 

nagysága 

(m2) 

A 

lerakott 

hulladék 

mennyisé

ge, m3 

Rekultiv

áció 

módja 

Rekultiv

áció 

költsége 

+ 

utógondo

zás 

költsége   

(nettó 

ezer Ft) 

5 
Polgár 1. 

lerakó 
2501 

Polgár 

Város 

Önkormán

yzata 

4090 

Polgár 

Barankovi

cs tér 5. 

Kivett 

agyaggö

dör 

6 000 4900 

rostálássa

l történő 

felszámol

ás 

33.380 

6 
Polgár 2. 

lerakó 

2114, 

2112, 

2103, 

2111 

Polgár 

Város 

Önkormán

yzata 

4090 

Polgár 

Barankovi

cs tér 5. 

Kivett 

agyaggö

dör 

45 200 75800 

együtemű 

helyszíni 

rekultivác

ió 

298.595 

7 
Tiszagyul

aháza 
018/4 

Tiszagyula

háza 

Község 

Önkormán

yzata 

4097 

Tiszagyula

háza 

Kossuth u. 

73. 

Kivett 

gyep 

(legelő) 

3 700 4900 

rostálássa

l történő 

felszámol

ás 

29.735 

8 
Újszentm

argita 
0887/1 

Magyar 

Állam 

Kivett 

árok, 

szántó, 

gyep 

(legelő) 

5 800 6800 

rostálássa

l történő 

felszámol

ás 

30.717 

9 Újtikos 0159/16 

Újtikos 

Község 

Önkormán

yzata 

4096 

Újtikos 

Arany 

János u. 

12. 

Kivett 

agyaggö

dör 

1 200 1850 

rostálássa

l történő 

felszámol

ás 

12.668 

10 
Hajdúsá

mson 

0330/1,9,

10 

Hajdúsám

son Város 

Önkormán

kivett 

szemétle

rakó 

28 660 74 000 

rostáláss

al történő 

felszámol

149.604 
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So

r-

szá

m 

A 

projektb

en 

rekultivá

lásra 

kerülő 

lerakó 

megneve

zése 

A 

rekultivá

landó 

lerakó 

helyrajzi 

számai 

Lerakó 

terület 

tulajdono

sának 

neve, címe 

A lerakó 

területé

nek 

művelési 

ága 

A 

hulladékl

erakással 

érintett 

terület 

nagysága 

(m2) 

A 

lerakott 

hulladék 

mennyisé

ge, m3 

Rekultiv

áció 

módja 

Rekultiv

áció 

költsége 

+ 

utógondo

zás 

költsége   

(nettó 

ezer Ft) 

yzata4251 

Hajdúsám

son, 

Szabadság 

tér 5 

telep ás 

11 
Nyíradon

y 

3985/2 

(zártkert) 

Nyíradony 

Város 

Önkormán

yzata 4252 

Nyíradony

, Árpád tér 

1. 

kivett 

udvar 
12 500 14.500  

rostáláss

al történő 

felszámol

ás 

148.378 

12 
Létavérte

s 

0684/4, 

0685/1 

Létavértes 

város 

Önkormán

yzata 4281 

Létavértes 

Kossuth 

u.4. 

szemétle

rakó 

telep 

30 000 33.000 

rostáláss

al történő 

felszámol

ás 

125.387 

13 Kaba 
0403/2,7,

8,10 

Kaba 

Város 

Önkormán

yzata 4183 

Kaba 

Szabadság 

tér 1. 

gazd.udv

ar,erdő,s

zemétler

akó telep 

30 000 42.700 

rostáláss

al történő 

felszámol

ás 

149.666 

14 
Vámospér

cs 
0401/5 

Vámospér

cs Város 

Önkormán

yzata, 

4287 

Vámospér

cs, Béke 

u.1. 

 

szemétel

rakó 

telep 

24 000 24.250 

rostáláss

al történő 

felszámol

ás 

136.673 

15 
Nyíracsá

d 
0316/4 

Nyíracsád 

Község 

Önkormán

yzata, 

4262 

Nyíracsád 

Petőfi tér 

8. 

szemétel

rakó 

telep, 

legelő 

15.400 17.000 

rostáláss

al történő 

felszámol

ás 

126.355 
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6./ napirend 

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat elbírálására 

 

dr. Sivák Anita kiegészítése  

2019. november 28-án írta ki a képviselő-testület a pályázatot, melynek 2020. január 6.-a volt a 

beadási határideje. Január 2-án érkezett egy pályázat, Tóth Árpádné intézményvezető részéről.  

A testületi határozat január 10-ig adta a határidőt a véleményező szakmai bizottságnak. A 

bizottság megalakult 3 fővel és január 10-én összeültek, meghallgatták a pályázót. A bizottság a 

pályázó kinevezést javasolja további 5 évre. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

Elmondja, hogy ő is részt vett az eseti bizottság munkájában. Értékelték és véleményezték a 

pályázatot és mindenképpen alkalmasnak tartják Tóth Árpádné eddig végzett munkáját.  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Vincze Attila  

Az eddig munkáját figyelembevéve, illetve a pályázati anyagát, ő mindenképp javasolja 

elfogadásra. 

 

Kovácsné Hamar Éva  

Minden évben olvashatták az intézmény beszámolóját, ami mindig tartalmas. Jó szakembernek 

tartja és javasolja a megbízás meghosszabbítását.  

 

Molnár János  

Ő is ezt akarta elmondani. A képviselő-testület ritkán tud olyan jó döntést hozni, mint 5 évvel 

ezelőtt. A pályázó már egy ciklust letöltött és soha nem volt problémás eset, ami az intézményt 

érintette volna, mert Tóth Árpádné korrekt hozzáállással rendezi az ügyeket, nagyszerű 

munkatársra leltek az ő személyében és javasolja, hogy hosszítsák meg a kinevezését.  

 

Tóth József 

Elmondja, hogy a döntést titkos szavazással kell meghozni.  

 

Tóth Árpádné  

Köszöni a lehetőséget, jól esett számára az elismerés. A pályázat tartalmához nem kíván 

kiegészítést tenni, mindent leírt.   

A szakmai önéletrajzát annyival tudja kiegészíteni, hogy jelenleg a Semmelweis Egyetem 

szociális ágazat vezetőképzésén vesz részt, ami márciusban lezárul, ez projekt által finanszírozott 

képzés, melynek költsége 700 e Ft.  

 

Tóth József  

A határozati javaslat 2. pontját tenné fel szavazásra.  

 

Vincze Attila  

Szerinte pedig az 1. pontot kellene. 
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dr. Sivák Anita  

Elfogadja képviselő úr javaslatát.   

 

Tóth József 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a határozati javaslat 1. pontjában 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. 

 

Struba József  

Az SZMSZ szerint minősített többséggel kell döntést hozni.  

 

Tóth József 

A titkos szavazás idejére szünetet rendel el. 

 

Szünet 

 

Struba József  

Ismerteti a titkos szavazás eredményét, az arról készült jegyzőkönyv alapján, mely a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A képviselő-testület létszáma 9 fő. Az ülésen jelen volt 9 fő. A jelenlévő képviselők közül 

szavazott 9 fő. Ennek alapján a leadott szavazatok száma 9, melyből mind érvényes.  

 

Az érvényes szavazatokból a szavazatok az alábbiak szerint alakultak:  

- Tóth Árpádné   9 szavazat  

 

A leadott szavazatok alapján az Ideiglenes bizottság megállapította, hogy a szavazás érvényes és 

eredményes volt. 

 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság nevében is gratulál Tóth Árpádnénak.   

 

Tóth József 

További jó együttműködést kíván. 

 

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

 

7/2020. (I. 23.) határozat 

 

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

Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat elbírálására” előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központja  

 intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást eredményesnek  

 nyilvánítja.  
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2./ A Képviselő-testület Tóth Árpádné pályázót határozatlan időre szóló közalkalmazotti 

kinevezésének keretein belül, 2020. március 1-től 2025. február 28-ig, megbízza a 

Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatainak  ellátásával. 

 

3./  A Képviselő-testület az intézményvezetői megbízással egy időben Tóth Árpádné 

 illetményét 2020. március 01-től – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire határozza meg. 

 

Fizetési, képzettségi osztályhoz, fokozathoz (H fizetési 

osztály  14 fizetési fokozat) tartozó alapilletmény 

összege: 

235.690 Ft 

Magasabb vezetői pótlék: ( a pótlékalap 500 %-a) 100.000 Ft 

Szociális ágazati összevont pótlék 124.793 Ft 

Összesen: 460.483 Ft 

 

4./  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódó  

feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

          

Határidő: 2020. március 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

7./ napirend 

Javaslat a településkép védelméről szóló 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módosítás munkaközi véleményeztetési dokumentációjának elfogadására 

 

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 

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

egyetért a határozati javaslatban 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. 

 

8/2020. (I. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat a Polgár város településképének védelméről szóló 20/2018. (IX. 

28.) önkormányzati rendelet módosítás munkaközi véleményeztetési 

dokumentációjának elfogadására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

döntést hozza:  
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1. Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának HB/11-TÖRV/00504-

1/2019. számú szakmai segítségnyújtási felhívásában foglaltakat elfogadva 

- a településképének Polgár védelméről szóló 20/2018. (IX. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítás munkaközi véleményeztetési 

dokumentációját partnerségi és szakmai véleményeztetés előtti tervezetét 

elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 

hivatkozott rendeletmódosítás-tervezetnek a partnerségi és szakmai 

véleményeztetés lefolytatáshoz szükséges további intézkedéseit tegye meg.  

 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi és 

szakmai véleményeztetés után, a beérkezett vélemények értékelését 

követően, az azokban tett észrevételek figyelembevételével előkészített 

Tkr. módosítást, jóváhagyásra, terjessze a képviselő-testület elé.  

 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megtett 

intézkedésről tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt, 

továbbá az elfogadás előtti véleményezési eljárás lefolytatásának 

időtartamára tekintettel kérjen határidő hosszabbítást a rendelet módosítás 

elfogadására.  

 

Felelős: Tóth József polgármester  

Határidő: 1. és 4. pontban: azonnal,  

2. pontban: azonnal, illetve folyamatosan a vélemények 

beérkezéséig, 

3. pontban: 2020. március 26. 

 

 

8./ napirend 

Javaslat Polgár, Barankovics tér 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész 

bérbevételére irányuló ajánlat elbírálására 

 

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 

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

egyetért a határozati javaslatban 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. 

 

 



67 

 

 

9/2020. (I. 23.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

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

bérbevételére irányuló ajánlat elbírálásáról szóló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta:  

 

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

hrsz-ú 148 m2 alapterületű fölszinti ingatlan épületrészét 1+2 év 

időtartamra – 2020. 02. 01-től kezdődően bérbe adja, Lakatos 

Vanda Polgár, Benczúr Gyula u. 38. sz. alatti egyéni vállalkozó 

részére.  

 

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

virág-ajándék üzlet, valamint rendezvények lebonyolítására 

szolgáló kellékek bérbeadása tevékenységi kör keretében történő 

hasznosítását jóváhagyja.  

 

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

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

 

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

gondoskodjon az 1./ pontban foglaltak szerint a bérleti szerződés 

megkötéséről.  

 

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

érintetett a döntésről tájékoztassa.  

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

9./ napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára 

 

Tóth József kiegészítése  

Alig néhány héttel ezelőtt volt a képviselő-testület előtt ez az előterjesztés. A választást követő 

30 napon belül meg kellett kötni a megállapodást a két önkormányzatnak. Ez akkor megtörtént, 

de a törvény szerint minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Ez az előterjesztés ennek a 

megállapodásnak az újbóli elfogadását tartalmazza. Az önkormányzat részéről elfogadhatónak 

tartják, a törvény előírásait teljesíti. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Struba József 

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

Az érintett Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nincs jelen az ülésen így nem tudnak a 

nézetkülönbségekben egyeztetni, de a döntést szükséges meghozni. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

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

 

10/2020. (I. 23.) határozat 

 

A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról 

szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodást 

felülvizsgálta és az előterjesztés mellékletében foglaltak 

alapján fogadja el. 

 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 
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Polgár Város Önkormányzata és a  

Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálva a 10/2020. (I.23.)  határozattal  
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

mely létrejött egyrészről Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. (a 

továbbiakban: Önkormányzat) (képviseletében: Tóth József polgármester), másrészről a 

Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4090 Polgár, Barankovics tér 5. sz. 

(képviseletében: Farkas Bertalan elnök), (a továbbiakban: RNÖ) között az alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételekkel: 

 

Jelen megállapodás az együttműködő felek részéről a következő jogszabályok alapján jött létre: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 

- a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek.tv.) 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 

 

 

1. Az Önkormányzat RNÖ működésével kapcsolatos kötelezettségei 

a) Polgár Város Önkormányzata az RNÖ részére, önkormányzati feladatainak ellátására, 

ülései megtartásához, a szükséges tárgyi, technikai eszközökkel biztosítja a 4090 Polgár, 

Barankovics tér 5. sz. alatti városháza tanácskozó helyiségét.  

b) A RNÖ a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti 

igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda 

gondosságával kezelheti, a használat jogát az Önkormányzat értékeit kímélve 

gyakorolhatja. 

c) Az Önkormányzat a működéshez, testületi képviselői feladatok ellátásához szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket biztosítja az Nek.tv 80. § (1) a)-e) pontjában foglaltaknak 

megfelelően a RNÖ székhelyén (Polgár, Barankovics tér 5. sz.) munkaidőben, és a 

jogszabály g) pontja szerint viseli a feladatellátásához kapcsolódó költségeket.  

d) Az Önkormányzat a jogszabályból eredő névmódosulást – Polgári Roma Nemzetiségi   

Önkormányzat – a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartás felé 

adatváltozás címén bejelenti. 

e) Az Önkormányzat a RNÖ részére az Önkormányzat által választott számlavezetőnél 

önálló fizetési számlát biztosít a Magyar Államkincstáron keresztül.  

f) Az Önkormányzat a RNÖ részére önálló adószámot tart nyilván a Magyar 

Államkincstáron keresztül.  

 

A d)-e)-f) pontokban foglalt kötelezettségeknek az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a 

szerződéskötés időpontjában már eleget tett. 

A kötelezettségek teljesítése érdekében az Önkormányzat harminc napon belül biztosítja a 

rendeltetésszerű helyiséghasználatot. 

 

2. A költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok 

 

Külön-külön elemi költségvetés készül az Önkormányzat, és a RNÖ részére, amelyet a RNÖ 

vonatkozásában annak elnöke terjeszt a RNÖ Képviselő-testülete elé elfogadásra. Az önálló 

elemi költségvetésből következően, 2012. január 1-től a RNÖ gazdálkodásáról önálló könyveket 

kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.  E feladatok ellátásáról az Áht. 27. §-ban 

meghatározott szerv, azaz az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) 

gondoskodik jelen megállapodásban foglaltak alapján. 

 



71 

 

 

 

2.1.  A RNÖ költségvetési határozat-tervezetének előkészítése 

 

a.)  A költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a költségvetési 

határozat előkészítése érdekében a jegyző lefolytatja az egyeztetést a RNÖ elnökével. A 

jegyző haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a RNÖ költségvetésének megtervezéséhez 

szükséges adatokat.  

b.)  A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ költségvetési határozat-tervezetét                          

(és a zárszámadási határozat-tervezetét is) jelen megállapodás alapján a költségvetés 

szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Hivatal készíti elő minden év február 

15. napjáig. 

 

2.2.  A költségvetés jóváhagyása 

 

A RNÖ elnöke a tárgyévi költségvetéséről szóló határozat-tervezetet az Áht-ban meghatározott 

szerkezetben és határidőre nyújtja be a RNÖ Képviselő-testületnek minden évben a tárgyévi 

költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig. 

 

2.3  Információszolgáltatás a költségvetésről 

 

A Hivatal a RNÖ jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési határozat-tervezet testület 

elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Magyar 

Államkincstárnak. 

 

2.4.  A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 

Ha a RNÖ költségvetésében az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel kiesése 

van, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az 

éves költségvetésének előirányzatát.  

 

2.5.  A RNÖ önálló fizetési számla nyitásának, törzskönyvi nyilvántartásba vételének és 

adószám igénylésének rendje 

 

A RNÖ önálló fizetési számlával rendelkezik, amely a Polgári Bank Zrt-nél vezetett 61200216-

11057491 számú folyószámla. A törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok 

ellátásáról valamint az RNÖ adószám igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a Hivatal 

gondoskodik. A feladatok ellátásának határideje a RNÖ megalakulásától számított 30 napon 

belül esedékes. 

 

3.  A költségvetési gazdálkodás 

 

3.1.  A költségvetés végrehajtása 

 

A RNÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el, jelen 

megállapodás 6-7. pontjaiban foglaltak alapján. 

 

3.2.  Kapott támogatások felhasználásának szabályai, pénzellátás 

 

a) A támogatás felhasználásának szabályait a Támogatói Okirat tartalmazza, amely a 

következőképpen rendelkezik: A támogatás célja a nemzetiségi önkormányzatok 

tevékenységével közvetlenül összefüggő – az Njtv. 80. §-a és 159. § (3) bekezdése 

szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre 
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és a Melléklet 1.2. pontja szerinti nemzetiségi feladatok ellátásának finanszírozására 

használhatja fel. A támogatás szempontjából kizárólag az „ Országos és helyi 

nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok 

ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása, 

„Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés – 

hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő 

kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A RNÖ a támogatást – az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet fogalomrendszerében – 

működési célú és felhalmozási célú kiadásokra is felhasználhatja. A RNÖ kizárólag a 

támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült költségeket számolhatja el. 

 

b) Amennyiben az Önkormányzat támogatásban részesíti a RNÖ-t, az éves költségvetési 

rendeletében meghatározott módon történő folyósításáról a jegyző az Önkormányzat által 

a meghatározott rend szerint gondoskodik. 

c) A házipénztárból történő kifizetés a RNÖ részére a 2019. november 4-én hatályos 

Pénzkezelési Szabályzat alapján történik. 

 

4.  Évközi és éves beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 

4.1.  Információszolgáltatás az elemi költségvetési beszámolókról, évközi jelentések 

 

a.) A Hivatal a RNÖ éves elemi költségvetési beszámolóját december 31-i fordulónappal 

minden év március 10-ig nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

b.) A Hivatal a RNÖ gazdálkodásáról jogszabályi előírásoknak megfelelően havi költségvetési 

jelentést készít, melyet a Magyar Államkincstárhoz tárgy hónapot követő hónap 20.-ig  nyújt 

be. 

 

4.2.  Évközi beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 

A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ gazdálkodásának I-IV. negyedéves helyzetéről 

szóló mérlegjelentéseket és azok határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a Hivatal 

közreműködésével készíti el, melyet a Magyar Államkincstárhoz negyedévet követő hónap 

20.-ig nyújt be. 

 

4.3.  Zárszámadási kötelezettség teljesítésének rendje 

 

A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ a költségvetési zárszámadási beszámolóját és 

határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetési határozat szerkezetére vonatkozó 

Ávr. előírásainak megfelelően a Hivatal közreműködésével készíti el. 

 

 

5.  Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 

a.) A Hivatal a RNÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait az önkormányzat nyilvántartásain 

belül elkülönítetten vezeti. 

b.) A számviteli nyilvántartásokhoz és egyéb – jogszabályokban meghatározott – 

adatszolgáltatásokhoz nyújtott adatok valódiságáért a RNÖ elnöke, és a jegyző együttesen 

felelős.  

c.) A RNÖ tulajdonában, és használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal 

Pénzügyi Irodája vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez és a vagyontárgyakban bekövetkező 

változásokról információt a RNÖ elnöke szolgáltat a jegyző által írásban kijelölt munkatársa 

számára. 
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6.  Kötelezettségvállalással, pénzügyi ellenjegyzéssel, utalványozással, érvényesítéssel és 

szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos feladatok 

 

6.1. RNÖ kötelezettségvállalásának szabályai  

 

a) Kötelezettségvállalásra a RNÖ esetében az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott 

személy jogosult.  

b) Szakmai teljesítés igazolására a RNÖ elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 

személy jogosult.  

c) Utalványozásra a RNÖ elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 

 

6.2.  A RNÖ kötelezettségvállalásával kapcsolatosan helyi önkormányzatot terhelő 

feladatok 

 

d) Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 

Irodájának vezetője jogosult. 

e) Érvényesítésre a jegyző által kijelölt és pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező, 

a Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.  

f) A Polgári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői az ellenőrzési feladatokat a folyamatba 

épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés keretében látják el.  

 

A 6.1. a)-c) valamint a 6.2. d)-f) pontban szabályozott kérdések részleteit a Hivatal 

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata 

tartalmazza. A szabályzat tartalmát a RNÖ elnöke és képviselői kötelesek megismerni és az 

abban foglaltakat betartani. 

Határidő: megállapodás aláírásától számított 15 nap 

 

7.  Összeférhetetlenség szabályai  

 

a.) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre 

vonatkozóan – azonos személy nem lehet. 

b.) Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

c.) Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli 

hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés  1.) pontja), vagy a maga javára látná el. 

d.) A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra, érvényesítésre és teljesítés 

igazolásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nyilvántartást kell vezetni, melyet a 

Hivatal  Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének 

szabályzata 4, 5, 6, 7, 8. sz. melléklete tartalmazza. 

 

8.  A RNÖ működési feltételeinek, gazdálkodásának eljárási és dokumentációs 

részletszabályai, adatszolgáltatási feladatok 

 

Az Önkormányzathoz érkezett valamennyi – RNÖ működését érintő – dokumentumot, vagy 

annak másolatát haladéktalanul továbbítani kell a RNÖ elnöke részére. Az ügyintézést igénylő 

dokumentumok alapján a jegyző által kijelölt kapcsolattartó személy a munkaköri leírásának 

megfelelően eljár az adott ügyben, bevonva a RNÖ elnökét. A RNÖ működésével kapcsolatos 

valamennyi dokumentumot a Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglaltak betartásával 

elkülönítetten kell kezelni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a RNÖ elnökének írásos 

jóváhagyása után teljesíti a jegyző által kapcsolattartóként kijelölt személy.  
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A RNÖ működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási részletszabályait a jegyző a Hivatal 

szabályzataiban rögzíti, az ezeket végző személyek kijelölésének rendje is itt kerül 

meghatározásra.  

 

9.  Egyéb RNÖ működésével kapcsolatos szabályok 

 

a) A jegyző, vagy annak - a jegyzőével azonos képesítési előírásoknak megfelelő - 

megbízottja vesz részt a RNÖ ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

b) A RNÖ testületi üléseinek előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását ,  (meghívók, 

előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések 

jegyzőkönyvének elkészítése, postázása) a Hivatal a RNÖ székhelyén ( Polgár, 

Barankovics tér 5. sz.)  munkaidőben  biztosítja. 

c) A Hivatal munkaidőben ellátja a testületi és tisztségviselői döntések előkészítését, a 

testületi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási, valamint a 

RNÖ működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. 

d) A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a RNÖ költségvetési 

határozatának törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért, 

kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

e) A RNÖ részére a központi költségvetésből igényelhető feladatalapú támogatással 

kapcsolatos adminisztrációs teendőket - a RNÖ elnökének kezdeményezése alapján – a 

Hivatal Pénzügyi Irodája látja el. A feladatalapú támogatás feltételeinek biztosítása a 

RNÖ feladata.   

 

Záró rendelkezések 

 

a.) A felek  jelen megállapodást határozott időre, a RNÖ megbízatásának idejére kötik, 

évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 

 

b.) Az együttműködési megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2019. 

(XI.28.) határozatával, az RNÖ Képviselő-testülete az 5/2019. (XI.7.) határozatával 

jóváhagyta. 

 

c.) Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben az Áht., Nj.tv., Ávr.,  

valamint a Ptk. szabályai az irányadó. 

 

c.) Jelen megállapodás az aláírást követő napon lép hatályba. 

 

 

Polgár, 2019. november 29. 

 

 

Tóth József Farkas Bertalan 

polgármester RNÖ elnök 

 

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

testület ülését bezárta.  

 

Kmft. 

 

 

Tóth József             dr. Sivák Anita  

polgármester                     jegyző 


