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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/826-6/2020. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2020. június 25-én 14.00 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal Kovács 

Istvánné termében megtartott soron következő képviselő-testületi ülésén. 

 

Napirendi pontok: 

 

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

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

       Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

2./  Javaslat a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság megüresedett külső bizottsági 

tag helyének betöltésére 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

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

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

4./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

5./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programjának 

jóváhagyására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának 

felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

  

7./ Beszámoló a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és tájékoztató a 2020/2021-es nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

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

munkatervének jóváhagyására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

   

9./ Javaslat a Polgári Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának 

módosítására, valamint a mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat 

elfogadására 

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

10./ Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó 

értékelésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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11./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2018-2023. időszakra szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

12./ Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának 

módosítására  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester  

 

13./ Javaslat a Városgondnokság Alapító Okiratának módosítására  

  Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

14./ Beszámoló a KORPUSZ 93’ Kft. 2019. évi tevékenységéről,  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

15./ Javaslat a KORPUSZ 93’ Kft. részére nyújtandó felhalmozású célú 

visszatérítendő támogatásról  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

16./ Javaslat a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

17./ Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 11/2015. (III. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

18./ Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat megvalósítására és 

a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására   

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

19./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó 

pályázat benyújtására  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

20./ Javaslat az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódóan szükséges 

módosításra   

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

21./ Javaslat a központi orvosi ügyelet feladatellátási megállapodásának módosítására  

előterjesztő: Tóth József polgármester   

 

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

 

mely készült 2020. június 25-én 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 képviselők.  

 

Igazoltan távol: Vincze Attila képviselő 

 

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

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

intézményvezetők, Gyöngyösi Barbara bölcsőde-vezető, Zlehovvszky István KORPUSZ ’93 Kft. 

ügyvezető, Kiss Ilona PÉTEGISZ vezérigazgató, 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 8 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja.  

 

Szomorú kötelezettségnek kell eleget tenni. Egy kiváló polgári személy, aki a képviselő-testület 

munkájához szorosan kapcsolódott, aktív személyiség volt Takács Károlyné Piroska eltávozott. 

Arra kéri Molnár János képviselőt tegyen rövid megemlékezést. 

 

Molnár János 

Ismét szegényebbek lettünk egy pályatárssal, aki a megszokott családi elfoglaltsága mellett 

nagyon sok plusz teljesítménnyel írta be nevét Polgár város történetének utóbbi 20-30 évébe. 

Amikor visszatekintünk Piroska életére, láthatjuk, hogy mennyi pluszt tett hozzá azért, hogy jobb 

és szebb legyen a Polgáron élő emberek sorsa. Kezdeményezője volt azon eseményeknek, 

történéseknek, amely a jót szolgálta. Embersége, szerénysége, a jóért való tenni akarása 

példaértékű. Korai nyugdíjba vonulása után civilszervezetet alakított a hozzá hasonló 

mozgáskorlátozott embertársai megsegítésére. A szülői házból hozott nagyszerű tulajdonságait, 

egyszerű életmódját, szerénységét, szociális érzékenységét családja és a közélet javára, az 

egészségkárosodottak, elesettek és a nyugdíjas társadalom boldogulására hasznosította. Éveken 

keresztül volt a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi elnöke, amely számára nemcsak egy 

funkciót, hanem valódi társadalmi szerepvállalást jelentett. Azért, hogy a mozgáskorlátozottak és 

mások érdekeit jobban tudja képviselni, iskolapadba ült és szociális vezetői képesítést szerzett 

Budapesten.  

2002-2005. között önkormányzati képviselő, 2006-tól 2019-ig pedig folyamatosan tagja a helyi 

önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságának. Haláláig aktív tagja a 2012-ben létrejött 

Polgári Idősügyi Tanácsnak is. 2006-ban kezdeményezésére és közreműködésével megalakult a 

Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület, melynek elnöki feladatait társadalmi munkában, 

ellenszolgáltatás nélkül végezte. Önzetlensége, és hallatlan élni akarása, a közjóért való tenni 

akarása leginkább abban nyilvánult meg, hogy mikor súlyos betegsége miatt két alkalommal 

került sor végtagcsonkolással járó műtétre, és ez a helyzet sem akadályozta abban, hogy továbbra 
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is segítségére legyen, nemcsak embertársainak, hanem az egész településnek. Betegségéből való 

felépülése ideje alatt – mintha mi sem történt volna vele – nem a saját tragédiájával foglalkozott, 

hanem tovább dolgozott azon, hogy embertársainak, nyugdíjas társainak ügyes-bajos dolgát 

intézze. A nyugdíjas egyesületben kifejtett munkája hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület mára 

már egy jól összeszokott, jó kedélyű, vidám, egymást meghallgató és segítő emberek, ismert és 

elismert csoportjává nőtte ki magát.  

Az általa vezetett egyesület tagjai színes és változatos programok, rendszeres kirándulások 

mellett minden héten találkoznak. Nem múlt el városi rendezvény Polgáron, a Nyugdíjas klub 

aktív közreműködés nélkül, akiket Piroska szinte észrevétlenül, csendes szelíd mosolyával 

vezényelt. A Nyugdíjas klub munkáját Polgár Város Önkormányzata 2008. évben „PRO URBE 

Polgár” Emlékérem kitüntetéssel ismerte el, melyet a városi rendezvényeken való kimagasló 

tevékenységükért és a közéletben kifejtett aktív részvételükkel érdemeltek ki.  

Önmagáért, családjáért és az általa önként vállalt feladatok teljesítése miatt is pozitívan tekint a 

jövőbe. Fontos tanulság mindannyiunk számára az Ő példáján keresztül is, hogy nem szabad 

kishitűnek lenni és kishitűen élni.  

A sikerek – és legyenek ezek akármilyen csekélyek és sokak számára nem is érzékelhetőek – 

elérésének fontos záloga az öntevékenység erőteljesebb kibontakozása, a munka és 

embertársaink iránti tisztelet és szeretet, a hivatástudat, a tenni akarás, a jó szándék. 

Életét, tevékenységét ezzel a gondolattal lehet a legjobban érzékeltetni: „Aki csak magával 

foglalkozik, annak problémája van, aki másokkal, annak feladata van.” 

Bizonyára a sor még folytatódhatna, milyen áldozatos tevékenységet folytatott Ő, hisz 

mindenkinek más – más kötődése volt hozzá. 

Sokrétű tevékenységét a polgári képviselőtestület 2010-ben az „Önzetlen polgár” kitüntetéssel 

ismerte el.2014-ben pedig a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat által alapított „Önzetlenség Díj”-

at adományozta részére a megyei közgyűlés. 

Piroska tevékenységével, életvitelével olyan emléket alkotott, hagyott hátra, amely az ércnél is 

maradandóbb. 

Élete, személyisége és munkássága sokunk életét megérintette, és ez fog Neki örök életet adni. 

Kedves Piroska! Nem feledünk! 

 

Tóth József 

Kéri a jelenlévőket, hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek. 

 

 

………………… 

 

 

Tóth József 

A napirendi pontok elfogadására tesz javaslatot.  

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

Molnár János 

A Kérdések, interpellációk napirendnél lenne lakossági megkeresés alapján kérése.  

  

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

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg.  

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. 
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1./ napirend 

Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy írásos az anyag kiküldésre került. Két polgármesteri határozat maradt ki belőle, 

a 68. határozat lenne a testületi és külső bizottsági tagok május havi tiszteletdíjának általános 

tartalékba való helyezése és a 69. határozat, döntés ezen összeg általános tartalékból való 

felhasználására.  

Mielőtt a tárgyalásra rátérnek a megszokottól hosszabban kell értékelni az elmúlt ülés óta 

történteket. Február 20-án ülésezett utoljára a képviselő-testület mikor legfontosabb döntésként 

elfogadták a 2020. évi költségvetési rendeletet. Azt követően teltek a napok, a megszokott 

módon, bár a világ más kontinensein voltak aggasztó jelek, hírek, mely kapcsán február végén 

korábban nem ismert vírusjárvány szedte áldozatait, de ez akkortájt a mi megszokott életünket 

nem változtatta meg. Úgy voltak sokan vele, hogy olyan messze van, ide biztosan nem fog 

elérni.  

A március elejei nőnapot még a megszokott rendben, vidám, bizakodó hangulatban élték meg, de 

a március 15.-ei ünnepséget már le kellett mondani. Ekkor rendkívüli testületi ülést is tartottak, 

hiszen március 11-én a kormányzat is érzékelve a problémát, törvénybe foglalt veszélyhelyzetet 

rendelt el. Igazából 3 hónap a járvánnyal kapcsolatos kritikus időszak, amit korábban még nem 

tapasztaltak, nem tudták mivel jár, mi a dolguk. Azt érezték, hogy ez nagyon komoly dolog, 

drámaik voltak a Észak-Olaszországból érkező képek, ami néhány száz kilóméterre van tőlünk. 

Akkor már az ország, a polgáriak is kellő riadalommal, aggodalommal tekintették, hogy mi lesz 

ebből. Mi magunk képviselők arra jutottunk, hogy újra kell gondolni a következő napok 

tennivalóit.  

A március 15-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen jó szándékkal, kellő felelősségérzettel 

hoztak döntéseket. Ehhez a március 15-ei időponthoz képest még 12 alkalom volt mikor a 

járvány helyi történéseit, kockázati kellett értékelni. Ebből két egyeztetés még a képviselő-

testület tagjaival, informális egyeztetéssel történt. Azt követően a kormányrendelet a 

veszélyhelyzetre vonatkozóan egyértelművé tette, hogy a képviselő-testületek nem 

működhetnek, minden döntés és hatáskör a polgármester kezében van. Március végére világossá 

vált, hogy ez a felelősség nehezen viselhető egy személyben, kell hozzáértő felelős szakemberek 

segítségét kérni. Ekkor jött létre a szakemberekből álló tanácsadó testület, a Polgári Védekezési 

Stáb. A polgármesteri jelentés második része ennek a stábnak az összegző munkáját jelenti.  

Talán emlékeznek rá a képviselő társai, hogy március 15-én azt látták fontosnak, hogy 

megtegyenek mindent annak érdekében, hogy ez a vírus, amely akkor már bizonyosan az 

országban volt és kimondható volt, hogy a terjedése eléri Hajdú-Bihar megyét, ez tennivalókat 

igényelt.  

Azt tűzték ki legfontosabb célnak, hogy minden tőlünk telhetőt tegyünk meg, azért, hogy a 

járvány terjedése, betegséget okozó vonulata legkevésbé érje el városunkat, minden lehetséges 

eszközzel hívjuk fel a figyelmet, kérjünk segítséget, támogatást, megértést a polgáriaktól.   

Hoztak döntéseket, amely a vírus terjedésének leginkább táptalajt adó, a személyi találkozások 

csökkentésére irányult, ezért az elsődleges intézkedés az volt, hogy rábírják a polgáriak 

többségét, hogy aki teheti maradjon otthon. Saját hatáskörben az önkormányzati rendszerre 

hoztak megelőző döntéseket. Ezek szokatlanok voltak és nem tudták milyen hatása, eredménye 

lehet majd. Megpróbálták a lakosságot a leggyorsabban tájékoztatni, segítségükre lenni, hogy 

mit, miért gondolnak helyesnek. Első döntésekként elrendelték az óvodai, bölcsődei szünetet, azt 

mondták maradjon otthon az is, aki eddig eljárt a szociális étkezésért, részükre kiszállították.  

Döntöttek arról, hogy azonnal be kell zárni a polgári piacot, a játszóteret, a szabadidőparkot. 

Szüneteltetni kell az idősek védelme érdekében a Nappali Klub foglalkozásait. Bezárták a 

művelődési központot, nem került megrendezésre a Hurka-pite fesztivál és más egyéb közösségi 

találkozást próbáltak szűkíteni. A temetések kapcsán a ravatalozó használatát zárt térben nem 
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engedélyezték. A sportegyesületek, a civil egyesületek és művészeti csoportok felé azzal a 

kéréssel fordultak, hogy függesszék fel tevékenységüket. Saját munkavállalói körünkben 

otthonmaradást írtunk elő.  

A március 15-én, a testületi ülés után, szerinte nem túlzó, hogy drámai hangvételű lakossági 

közleményt adtak ki. Azért, hogy akkori gondolkodásunk mennyire volt utóbb megalapozottnak 

tűnő felidézi ezt. 

„Végezetül a város lakóihoz, - a polgáriakhoz szólok. Eddig megszokott életünkhöz képest 

bizonyosan új korszakba léptünk. Ma még nem tudjuk mennyi időre és milyen mértékben, de 

bizonyosan át kell szerveznünk eddigi életünket, a megszokott hétköznapokat. Változtatnunk kell 

saját megszokásainkon, felelősebben kell a közösség tagjaként viselkednünk, jobban kell 

figyelnünk kollegáinkra, barátainkra, családtagjainkra. Mindezen túl az eddigieknél is jobban 

kell vigyáznunk az idős emberekre, a hátránnyal, fogyatékkal élőkre és a magányos polgáriakra. 

Valószínű, hogy a járványt megállítani nem tudjuk, a terjedésének ütemét azonban 

befolyásolhatjuk ezáltal az okozott károkat enyhíteni tudjuk, a betegségek számát megelőzéssel 

tompíthatjuk. Aki az időben megtett intézkedésekkel időt nyer, az talán életet is nyerhet. Az elmúlt 

években oly sokszor bizonyított már Polgár lakossága, hogy ha baj van képesek összezárni, 

egymásnak segítséget nyújtani. Ma az egészség és az emberi élet a legfontosabb az minden 

korábban fontosnak ítélt körülményt felül ír. Arra kérem tehát a városlakókat, hogy minden 

eddiginél is legyenek elővigyázatosak, körültekintőek és óvatosak. Arra kérem az időseket, hogy 

a kerüljék a nyilvános helyeket, a közösségi érintkezéseket, amennyire ez csak lehetséges. Sok 

múlik azon, hogy komolyan vesszük-e és betartjuk-e a szabályokat, hogy képesek vagyunk-e 

felelős és szolidáris közösségként viselkedni. Remélem, hogy hamarosan túlleszünk ezen a 

válságos időszakon!  Kérem Önöket!  Figyeljenek magukra! Vigyázzanak egymásra! Isten óvja 

városunkat!”          

Eltelt 3 hónap és ezek a mondások kiállták az idő próbáját.  

Március 22-én még komolyabb intézkedésekre került sor, ekkor váltunk országos hírűvé, bár 

nem kerestük a címlapsztorit. Az adatok, amit a kormányzat és az Operaítv Törzs naponként 

közre adott, azt erősítették, hogy az intézkedéseket szigorítani kell. Március 22-én a képviselő-

testület tagjaival egyeztetve arra jutottak, és az egy héttel későbbi kommunkációban azt 

rögzítették, hogy bár betartja a polgáraik nagytöbbsége az intézkedést, vannak, akik erről nem 

vesznek tudomást, kockázatot jelentve másokra. Láttak kevésbé szükségesnek vélt lakossági 

kontaktokat, munkavégzés alól felmentett munkavállalókat a köztereken, szociális 

gondoksodában részesült embereket a boltokban, iskolaszünetben a diákokat a város 

közterületein. Azt a döntést hozták, hogy részleges otthon elhagyási korlátozást vezetnek be, ezt 

a köznyelv kijárási tilalomnak nevezte és a közleményt, amit ezügyben közreadtak, többen 

átvették és néhány órán belül a fél ország erről beszélt. Eddig 53 ezer ember nézte meg a döntést, 

melynek következtében felvonult a városban a TV arzenál.  Ők azt nézték, hogy a 8 ezer ember 

érdekében mit kell tenni. Ez a korlátozás a mi önkormányzati rendszerünk érintettjeire volt 

meghatározva. Amikor a határidő lejárt meghosszabították és a körülmény pikantériája, hogy a 

kormányzat két napra rá bevezette ezt az intézkedést. Most is állítja, hogy helyesen döntöttek és 

ennek hatására is Polgáron fertőző adatot, melyek az ország nagy részén jellemzőek voltak ők 

nem élték meg. Folyamatosan kaptak információkat. Van, akitől könnyebben van, akitől 

nehezebben.  A rendőrségtől minden héten a kért időben megkapták.  

Március 30-án, mint ahogy említette megalakult a Polgári Védekezési Stáb. Ismert 

szakemberekkel, aki ebben a kritikus időszakban érzékelték saját területükön a problémákat.  

A döntéseiket minden héten megosztották a lakossággal.  

Az egészségügyi vonal azt képviselte, hogy ne csak kérjék, hanem írják is elő a maszk viselését. 

Ennek keretében minden polgárinak, aki kért, tudtak maszkot biztosítani, ekkor már a boltokban 

nem is volt kapható. A szájmaszk, amiről a járvány, mint jelkép elhiresült, hiányt nem okozott, 

hisz felhívásra polgáriak tucatjai kezdték el gyártani. Összesen 8.000 db maszkot varrtak ennek 

jelentős részét - 5 ezer db-ot - az önkormányzat részére bocsátották. Igyekezték ezt meg is 

köszönni nekik.  
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Kérték, hogy ügyintézés, üzletekben vásárlás alkalmával, hivatalos kontakt kapcsán vegye fel 

mindenki a maszkot. Az legyen szokatlan, ha valakin nincs. Egy idő után egyre több emberen 

volt természetes módon a maszk. Mindenki nem tudta megtenni, hogy eljön és kér maszkot, ezért 

úgy döntött a polgármester a stáb javaslatára, hogy minél több embernek ők vigyék el. Ekkor a 

húsvéti ünnepekre készültek, és azt hirdették, hogy mindenki maradjon otthon, aki teheti.   

Arra jutottak, hogy kérjék meg a polgáriakat, hogy tegyék hasznossá magukat, gondozzák a 

kertet, ültessenek fát és virágot. Ennek keretében minden háztartásba 2 db maszk és 1 cserép 

virág kiszállításra került a közmunkaprogram segítségével. Ennek visszajelzése pozitív volt.   

Ki kellett mondani azt is, hogy a várva várt rendezvények nem tudnak megvalósulni. Nem tudják 

a Polgártárs újságot tartalommal megtölteni, ezért 3 hónapon keresztül nem jelent meg, annak 

forrását a védekezés költségeire fordítják.   

A Polgári Védekezési Stáb megkapta a feladatot, hogy hozzon létre olyan munkacsoportot, ami a 

fertőtlenítésben segít, intézmények területén és közterületeken.  A Városondnokság stábjából 

létrjött egy 4 fős csoport és csatlakozott hozzájuk az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 tagja, akik 

heteken keresztül végezték szakszerűen a munkát.  Ebből a tapasztalatból kellett egy szigorúbb 

intézkedést is kimondani. A fiatalok kevésbé felelősségteljes viselkedéssel, jelenlétükkel a 

közterületi munkát akadályozták, ezért az intézkedések sorába a fiatal korosztály számára a 

közösségi területen, az esti órákban, tartózkodási tilalmat rendeltek el.  

A bezárt piac, a tavaszi palántázások során ez problémaként jelentkezett. A piac bezárásának 

fenntartása mellett újszerű kezdeményezést inditottak, a Polgári Virtuális Piacot, mely néhány 

nap alatt részben betölthette a piac funkcióját.  

Hoztak olyan döntéseket is, ami nem csak a vírushoz kapcsolódott, de abból levezehető volt. 

Értékeltek olyan cselekedeteket, fejleményeket, ami korábban is megvolt, de a vírus miatt 

különleges megítélést kapott. Érvényt szerzünk a kukázás megtiltásának. A lakossági 

visszajelzés támogató volt ebben nagy segítségre voltak a településőrök is. Az erre vonatkozó 

rendelet megszületett, a szankciók érvényesek és kéri a városlakókat, ha valaki ilyet tapasztal 

jelezze. 

Voltak problémák mikor egyszerre kellett a közmunkások érdekében az otthonmaradást elérni és 

az ellátmányt megoldani. Alkut kellett kötni, csak azt tudták közfoglalkoztatás keretében 

behívni, aki az előirt védőfelszerelést használja és betartja a szabályokat. Ebből volt némi 

konfliktushelyzet, de elfogadták azt, hogy nem divatcikk a maszk.  

A próbafertőtlenítés után folyamatosan teljesítették a közterületi és közintézményi fertőtlenítést 

egy Kilco Virex nevű szerrel.  

Minden csütörtökön 14 órakor ez a 9 fős stáb értekezett és a legfontosabb döntéseket azonnal 

kommunikálták. Kérdések merültek fel a lakosságban, hogy van-e vírusos beteg Polgáron?  Kit 

vitt el a mentő, miért vitt el? Ki és miért teszteltek? Ezért arra jutottak, hogy muszáj hiteles 

információkat adni a lakosság felé. Azzal kezdték a közleményeket, hogy ismereteik szerint 

Polgáron igazoltan koronavírusos, fertőzött beteg nincs. Ezt végig ki tudták mondani.  

Van-e vírushordozó? Nem tudják, bárki lehet, de beteggé nem vált senki, Polgáron haláleset nem 

történt. Az országban közel 10 ezer ember lett beteg, 577 magyar hunyt el, ha számok igazak 

akkor mondjon hálát az a település, akinek nem lett halálos áldozata.  

Több nyilatkozatban elmondta, hogy ezeket a kommunikációkat, videóközleményeket sokan 

nézték, átlagban 2-2,5 ezer ember. Ebben megköszöni azon szakemberek segitő szándékot, akik 

nem voltak a stáb tagjai, de minden intézményben tették a dolgukat. A stábüléseken mindig 

próbáltak egy-egy témában elmélyülni. 69 polgármesteri intézkedés és 9 rendelet módosítás 

született az elmúlt idő alatt, mindegyik mögött van döntés, megfontolás.  

Arra juttott a stáb, hogy kérjenek segítséget a polgáriaktól is, ne csak az önkormányzat 

költségvetéséből fedezzék a védekezés költségeit. A polgáriak adományaikkal is közösséget 

vállaltak ebben.  

Létrehozták a „Maradj Otthon Polgár” adománygyűjtő számlát, amire a mai napig 159 

magánszemély és 2 cég részéről, 2.595.078 Ft érkezett. Ezt a védekezés felmerülő költségeire 
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fogják fordítani, melynek eddigi összege 6.565 e Ft, (fertőtlenítő szerek, ózongenerátor, 

kézfertőtlenítő, postadíjak, permetező, kesztyű, maszk, védőruha).  

Az is igaz, hogy természetbeni adományként is sok mindent ajánlottak fel a polgáriak, maszkot 

fertőtlenítőt, kezelőkendőt, maszkvarráshoz anyagot, védőruhát és vállalkozói felajánlások is 

érkeztek.  

Mindig keresték azokat a problémákat, amik a járvánnyal összefüggésben kell, hogy intézkedést 

kapjanak. Olyan korábbi problémát is áttárgyalt a stáb, amely a közösségi tereken gyakorta 

bosszantó szemetelés. Ezért azt gondolják, hogy erre van most kellő nyitottság. A közterületen 

szándékosan szemetelőket is rendeletben szakcionálják. Megvan a szándék, hogy akár 50 e Ft-ig 

terjedő bírsággal is sújthatók, de nem a pénzre van szükség, hanem hogy ne szemeteljenek.   

Voltak olyan jelzések, hogy a vírushelyzet közepette a fertőzést erősíti, ha valahol nagy 

mennyiségű illegális szemét keletkezik vagy a tulajdonos által vagy más által. Ebben azt 

gondolták, hogy szólni kell, ezért meghozták az intézkedést, ismert kommunális hulladék 

gócpontok felszámolást rendelték el, a Csokonai, a Veress Péter és a Hajnal utcákon. Brutális 

mennyisűgű hulladékot találtak ott, ezért elrendelték ezen magántulajdonú ingatlanokon a 

felszámolást.  

Az intézkedések sorában azt tapasztalták, hogy vannak olyan megtévedt polgáriak, akik mások 

hulladékát közterületen helyezik el. Külterületen is nagy mennyiségű épitési hulladékot találtak. 

Megvan ennél is a szankcionálás lehetősége. Bosszantó, hogy a polgári költségvetésből, 

amelyben a saját források a polgári adófizetők pénze, felelőtlen emberek ilyenkénti tetteinek az 

elhárítására kell fordítani. Ezen intézkedés keretein belül 41 ingatlanra tettek felszólitást, hogy 

rende tegye a tulajdonos. A felszólítás után már kötelezéseket is tettek. Három ingatlannál 

kötelezést rendeltek el, háromnál már bírságoltak is, összesen 130 e Ft összegben.  

Az elmúlt 2 hónapban 150 m3 illegális hulladékot vittek el, mely 1.257 e Ft-ba került. Tudna 

több dolgot amire költhették volna, de arra kellett költeni, hogy ezt a felelőtlen magatartást 

szankcionálják.  

Meg kell említeni az önkéntesek munkáját is, akik maszkot varrtak, időseknek segitettek, nekik a 

munkájuk végeztével jelképes figyelmességgel megköszönték a munkát, a szociális területen 

dolgozók munkáját és az időseknek segitő közfoglalkoztatottak munkáját is elismerték.   

Április vége felé a döntések körében még mindig hoztak olyat, ami ráégett a körmükre, akár a 

zöldhulladék kérdése. Megvizsgálták és arra jutottak, hogy az önkormányzati rendelet ami a 

hulladékok kezelésére vonatkozik, abban lehet olyan döntést hozni, hogy a szolgáltatót kötelezik. 

Ezt meghozták és továbbították a szolgáltató felé, akinek az a kötelezettsége, hogy a szerződést 

ilyen módon pontosítja. 

Ahogy a vírusnak az országos adatait nézték, az Operatív Törzs tájékoztatóit, túljutva a járvány 

csúcspontján bizonyos intézkedéseken lehetett engedni. Már kezdték nehezen megélni a 

bezártságot. Így került sor arra, hogy a piac kinyitásra került, bizonyos szabályok betartásával, 

élelmiszer piacként működött, megfelelő távolságtartás és maszk viselése mellett. A korosztályos 

korlátozás körülményeit nem tudták tartani, hisz 65 év felett lehetett árulni, de vásárolni nem.  

Érzékelték, hogy gond lehet a vállalkozóknál nem csak, hogy nem tudnak kinyitni, de voltak, 

akik engedményeket kértek a kötelezettségük megfizetésére. Az Ipari Parkban megtalálható 

nagyobb vállalkozók is kérték, hogy könnyítsenek, de ezt nem tudták megtenni. Aminek helyt 

adtak a polgári vállalkozók egy része, akik tőlük bérelnek ingatlant, az ő kérésüket akceptálták és 

a bérleti díj fizetésében könnyítettek.  

Elég volt azzal szembesülni, hogy a gazdasági társaságok körében adófizető cégek csődöt 

jelentettek vagy tevékenységüket szüneteltették. Ennek hatását még nem tudták bemérni.  

A következő intézkedés, amit hoztak a településen jellemzően frekventált helyen lévő ingatlanok 

állapotának, kinézetének a kérdése. Például a Zámbó-féle ingatlan a buszmegállóban. Ebben 

évek óta nem tudnak előre lépni. A településképi rendelettel próbálnak nagyobb érvényt 

szerezni, és reméli, hogy ez a rendelkezés a fokozatosság elvét betartva olyan mértékű sújtás lesz 

amivel kétszer meggondolja mindneki, hogy saját ingatanával mit tesz.   

Időközben megnyitásra került a játszótér és szabadidőpark, a könyvtár is részleges működéssel.   
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Volt még egy dolog, amit vizsgáltak, a parkolási probléma. Azt tapasztalták, hogy elég zsúfolt a 

városközpont munkanapokon és vannak kritikus időszakok mikor nehéz parkolót találni. Persze 

kevés a parkoló, de a meglévőkkel is lehetne hatékonyobban sáfárkodni. Ennek keresték a 

módját és kérte a képviselők javaslatait. Béke László képviselő az időkorlátos parkolási rendet 

javasolta. Kísérleti jellegel azt a módszert találták ki, hogy a buszmegálló 25 parkolójára azt 

írják elő, hogy az használja, akinek tényleg dolga van, ügyintézés, vásárlás kapcsán.  

Erre kerestek megoldást. Most 2 órás térítésmentes használatot lehet igénybe venni, aki nem 

tartja be azt szankcionálják. Nem a bírságra van szükség, hanem hogy a parkoló forogjon. Eddigi 

tapasztalat szerint megszokottá válik lassan, nem volt szükség bírság kiszabására és ő azt 

tapasztalja, hogy könnyebb most parkolót találni.  

 

Május 28-án volt a stáb tizedik, egyben ultolsó ülése, mikor azt látták, hogy lehetséges az 

intézkedéseket olyan szintre engedni, ami hasonlít a megszokotthoz. Nem múlt el a 

veszélyhelyzet, arra kértek mindenkit, hogy tartsa a távolságot, viseljen maszkot. Az elmúlt 3 

hónap tevékenységét jónak ítéli, nagy segítségre voltak bizonyos helyzetekben.  

Ma is megerősíti, hogy szeretnék tovább vinni a jó döntéseket. A kukázás megtiltásáról szóló 

döntést, a felelőtlen szemetelők bírságolását, a magáningatlanon lévő illegális hulladék 

elhelyezést, a parkolást, a házalók kérdését, a közterületi rongálást.  

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Befejezésül szeretné megköszönnni mindenkinek a munkáját, sokan komolyan vették ezt a 

vírust.  

Azok, akik ebben felkérésre többet vállaltak, mint az elvárt vagy átlag polgár, azoknak itt az 

ülésen szeretné megköszönni, a képviselő-testület és a város nyilvánossága előtt, egy 

emléklappal ismerné el a munkájukat.  

Az egészségügyi vonalatot képviselve, a stáb asztalára javaslatot hozó Kiss Ilonának, a Pétegisz 

vezérigazgatójának. A szociális területről a gondozottak és az idősek ellátását segítette Tóth 

Árpádné, a Szociális Központ vezetője. A városüzemeltetésen belül az intézményi konyhák 

működését felügyelte, a város közterületeit vigyázta Hágen József intézményvezető. Speciális 

feladatra kapott felhatalmazást a Városgondnokság művezetője, aki a fertőtlenítést szervezte 

Tóth István. Volt néhány intézkedés, ahol kellett a közterületi jelenlét a város nyugalmának, 

biztonságának őrzése, köszöni az önkormányzat közbiztonsági koordinátorának a segítséget 

Szabó Tibornénak. A társadalmi kapcsolatokat, az önkénteseket, a maszkvarrókat, 

adománygyűjtőket koordinálta Andorkó Mihályné irodavezető. Semmi nem működik pénz 

nélkül, a pénzügyeket, a védekezés költségeit Csépányiné Bartók Margit irodavezető látta el.  

Nem kis feladata volt városunk jegyzőjének, feszegettük a törvényességi határokat, ebben volt 

segítségémre dr. Sivák Anita. Nem csak technikai munkát végzett, hanem a kommunikációban, a 

közlemények öszeállításában volt nagy segítségemre Csőke Vivien.   

 

Összegzésként a fő cél teljesült. Nem volt Polgáron fertőzésterjedés, megbetegedés, haláleset, 

mert mindenki komolyan vette. Mai friss információ, hogy már karanténban sincs senki, míg az 

elmúlt hónapokban 50 fős nagyságrend volt, mert olyan helyről jöttek haza.  

Azt reméli, hogy a mai üléssel visszatérhetnek a megszokott életükhöz. Reméli, hogy nem lesz 

olyan jellegű újabb fázis, vonulat, ami a mostanihoz hasonló intézkedéseket igényel.  

Az elmúlt 3 hónapnak a beszámolóját ez jelentette. 
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dr. Faragóné Béres Edit 

A járványveszély csökkenésével június 15-én részt vettek a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

nevelési értekezletén. 

 

Tóth József  

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

 

Struba József  

A bizottság saját hatáskörben tárgyalta a szociális előirányzat időarányos felhasználásáról szóló 

tájékoztatót. Megállapítoták, hogy a felhasználás időarányosan történik.  

Zárt ülés keretében tárgyalta a bizottság települési támogatások, melyet 91 fő részére ítéltek meg 

és 3 fő elutasításra került. Házi segítségnyújtás támogatását ítélték meg 4 fő részére, 8 főnek 

lakókörnyezet rendbetételére vonatkozó támogatást, és 2 fő részére üdülő igénybevételére szóló 

támogatást.  

A bizottság további döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd. 

 

Béke László 

A Pénzügyi és gazdasági bizottság saját hatáskörben hozott döntést a karbantartási keret 

felosztásáról. A bizottság döntéseit a napirendi pontok tárgyalása során ismerteti majd. 

 

Molnár János 

Az Idősügyi Tanács kedden 10 órakor ülésezett. Saját ügyek tekintetében szerették volna 

Takácsné Piroska helyét pótolni, aki a nyugdíjas egyesület delegáltja volt, de az egyesület még 

nem döntött. A tanács álláspontját a napirendi pontoknál ismerteti.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat 

 

Molnár János 

A polgármesteri jelentés keretében tájékoztatást kaptak az elmúlt 3 hónap eseményeiről. 

Véleménye szerint a polgármester munkája a Védekezési Stáb segítségével példaértékű volt.  

 

Struba József  

Neki is az a véleménye, hogy polgármester úr közel 1,5 órában értékelte a 3 hónapot, olyan 

dolgokról beszélt, ami megtörtént. Ez a 3 hónap ráébresztett bennünket arra, hogy milyen 

törékeny az ember és mennyire kell vigyáznunk egymásra. Ami ebben a 3 hónapban történt 

példaértékű volt.  

Ami ki volt írva a molinóra, hogy marad otthon, vigyázz magadra, azt a polgári emberek 

nagyrészt betartották.   

Valóban február 20-án volt az utolsó rendes képviselő-testületi ülés, mikor még nem gondoltak 

arra, hogy néhány nap múlva mennyire megváltozik az életünk. Március 15-én a rendkívüli 

ülésen sem hitték, hogy ennyi időre lesz szüskéges arra, hgy az élet a rendes kerékvágásba 

működjön. Elmondja, hogy amíg arra kértek mindenkit maradjanak otthon, voltak, akik nem 

tehették meg, mert szükség volt a munkájukra, hogy megfelelő helyen tegyék a dolgukat. Akkor 

dől el, hogy egy vezető képes-e igazi vezetőnek lenni mikor rendkivüli helyzet van, legyen az ár- 

vagy belvíz vagy olyan természeti vagy más katasztrófa, ami a települést érinti. Akkor dől el, 

hogy intézkedik egy vezető és hogy sikerül helytállni.  

Azt gondolja és tudja, hogy az a 69 db határozat, és a 9 rendelet módosíás, amit a polgármester 

mind azt bizonyítja, hogy ezek értünk szóltak, azért történtek a döntések, hogy a polgári emberek 

biztonságba legyenek. Az hiszi, hogy a 3 hónapban az emberek döntő többsége, érezte, hogy oda 

figyelnek rá, és ebben a polgármesternek nagy szerepe volt. Mindenképpen helytálló, hogy ezt a 
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munkát, mint ahogy ő is megköszönte, azoknak, akik az irányítása alatt végezték a dolguk, a 

képviselő-testületnek pedig meg kell köszönni polgármester munkáját, amit végzett. Meg kell 

köszönni azoknak, akik kimaradtak a felsorolásból, akit tették a dolguk, az AVKom Bt. egész 

időszak alatt ott volt a polgármester mögött a csütörtöki napokon mikor a tájékoztatást megtette 

és ők közvetítették a lakosság felé.  

Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a következő határozati javaslat pontot:  

A képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a polgármesternek, a jegyzőnek a Polgári 

Védekezési Stáb tagjainak és minden olyan személynek, aki a járványügyi veszélyhelyzet 

időszakában eredményesen irányították, szervezték és végrehajtották a város működésének 

legfontosabb feladatait.  

 

Molnár János  

Egyetért Struba József javaslatával.  

 

Tóth József  

Az írásos polgármesteri jelentés elfogadása együtt jár azzal, hogy a veszélyheyzet alatt hozott 

polgármesteri döntéseket is jóváhagyja a képviselő-testület.  

 

A módosító javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért 

javaslattal, kézfeltartással szavazza meg.        

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

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

javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

27/2020. (VI. 25.) határozat 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 

polgármesteri jelentést, melyet a bizottsági elnökök 

tájékoztatójával együtt elfogadott. 

 

2./ A képviselő-testület elismerését és köszönetét fejezi ki a 

polgármesternek, a jegyzőnek a Polgári Védekezési Stáb tagjainak 

és minden olyan személynek, aki a járványügyi veszélyhelyzet 

időszakában eredményesen irányították, szervezték és 

végrehajtották a város működésének legfontosabb feladatait.  

    Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 
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2./ napirend 

Javaslat a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság megüresedett külső bizottsági tag 

helyének betöltésére 

 

Tóth József kiegészítése  

Elmondja, hogy a Képviselő-testület alakuló ülésén 2019. októberében létrejöttek a bizottságok 

és kiválasztásra kerültek a külső bizottsági tagok. Ekkor a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

egyik külső tagjaként Szabó Tiborné kapott megbízást.   

Időközben, március elején Szabó Tiborné az önkormányzat közbiztonsági koordinátora 

munkakört töltötte be, amely nem összeférhető a külső bizottsági tagságával, ezért ő lemondott. 

A megüresedett helyre a polgármesternek van lehetősége javaslattal élni, ő egyeztetés után 

Kurucz Gábor Csabánét, Polgár, Fenyő u. 1. szám latti lakost javasolja. Ezt tartalmazza az 

előterjesztés. 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, egyetért a 

javaslattal, hogy a bizottság külső tagja Kurucz Gábor Csabáné legyen. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Mecsei Dezső 

Ő ismeri a személyét, a Lokálpatrióta Mozgalom egy régi tagja és úgy gondolja, hogy jó döntést 

hoznak, ha támogatják. 

 

Struba József  

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság ülésén lehetőség volt arra, hogy megszólaljon. Arra 

kéri, hogy itt is egy rövid bemutatkozást tegyen. 

 

Kurucz Gábor Csabáné  

Elmondja, hogy Polgáron él férjével a Fenyő utcában. Három felnőtt gyermeke van, kettő 

Polgáron, egy Tiszaújvárosban él. Van két kislány unokája. 2017 óta nyugdíjas. Köszöni a 

felkérést és mindent megfog tenni annak érdekében, hogy a bizottságot tudja segíteni. 

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

28/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság megüresedett külső bizottsági tag 

helyének betöltésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi Szabó Tiborné 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság külsős bizottsági tagságáról 

való lemondását.  
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2./ A Képviselő-testület a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 5. 

tagjának külsős bizottsági tagként Kurucz Gábor Csabánét (4090 

Polgár, Fenyő u. 1. sz. alatti lakost) megválasztotta.  

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

Szervezeti és Működési Szabályzat függelékében a személyi 

változás átvezetéséről.  

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős:   Tóth József polgármester 

        dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

Eskütétel kövezetkezik. 

 

Az eskütételről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv melléklete.  

 

 

 

3./ napirend 

Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítéséről  

 

Struba József 

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

 

Béke László  

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

 

Molnár János  

A Polgári Idősügyi tanács a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

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

egyetért a rendeletben foglaltakkal, az kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 
 POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról  

 

 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a 2019. évi 

zárszámadásról a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A helyi önkormányzat költségvetési szervei: 

 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 

 

aa) Önkormányzat 

  ab) Polgári Polgármesteri Hivatal 

  ac) Városgondnokság 

 

b) önállóan működő költségvetési szervek: 

 

  - a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva: 

ba) Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

bb) Polgári Szociális Szolgáltató Központ 

 

  - a Városgondnoksághoz kapcsolódva: 

    bc) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

 

 

2. § 

 

(1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi összesített költségvetésének 

végrehajtását 2.517.326.725 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének 

részletezése az 1. sz. mellékletben található.) 

 

(2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi összesített költségvetésének 

végrehajtását 1.977.332.828 Ft kiadási főösszeggel fogadja el.  (A kiadások teljesítésének 

részletezése az 1. sz. mellékletben található.) 

 

 

3. § 

  

 

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek 

bevételei előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 

 

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten: 

 

a) önkormányzatok költségvetési támogatása     575.886.068 Ft 

b) közhatalmi bevételek      394.240.135 Ft 

c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről  334.900.634 Ft 

d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről       1.920.000 Ft 

e) intézményi működési bevételek     242.115.768 Ft 

f) intézményi felhalmozási bevételek            738.494 Ft 

g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről  263.208.323 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről          539.716 Ft 

i) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      10.000.000 Ft 

j) belföldi értékpapírok, lekötött betétek                      0 Ft 

k) egyéb finanszírozási bevételek       25.476.006 Ft 

l) maradvány igénybevétele      668.301.581 Ft 
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4.  § 

 

(1)  Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei 

kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 

jóváhagyja. 

 

(2) Az önkormányzat a 2019. évi teljesített működési,  

fenntartási kiadásainak összege:               1.537.174.041 Ft 

 

(3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:  

 

a) személyi juttatások       729.618.385 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok     121.400.915 Ft 

c) dologi jellegű kiadások      612.631.441 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai        44.830.554 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások       28.692.746 Ft 

 

 

5.  § 

 

(1)  Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 294.970.780 Ft fő összegben, annak 

feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  

 

(2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 92.731.821 Ft fő összegben, valamint annak 

célonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 

(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 1.000.000 Ft.  

 

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 Ft. 

 

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 33.012.408 Ft. 

 

(6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 18.443.778 Ft. 

 

 

6.  § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben 

foglalkoztatottak záró létszámát 172 főben állapítja meg, amelyből 9 fő választott tisztségviselő. 

A közfoglalkoztatottak éves létszáma 171 fő. A megváltozott munkaképességűek létszáma 5 fő. 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

7.  §  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. év december 31-i állapot szerinti összesített 

vagyonát a 17. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.926.025.286 Ft fő összegben állapítja 

meg. 

 

 

 

8.  § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege:   +  539.993.897 forint 

   - ebből működési célú többlet:  +  185.701.657 forint 
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 - ebből felhalmozási célú többlet: +  354.292.240 forint  

 

 

(2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele. 

 

 

9.  § 

 

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. 

sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 539.993.897 Ft összegben jóváhagyja.  

 

 

10.  § 

 

A működési célú elvonandó maradványt 0 e Ft összegben hagyja jóvá. 

 

 

 

11.  § 

 

 

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

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. 

rendelete, 

2. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. 

rendeletét módosító 4/2019. (III.18.) rendelete, 

3. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. 

rendeletét módosító 8/2019. (III.29.) rendelete, 

4. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. 

rendeletét módosító 12/2019. (VI.28.) rendelete, 

5. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. 

rendeletét módosító 19/2019. (XI.29.) rendelete, 

6. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. 

rendeletét módosító 2/2020. (II.21.) rendelete, 

 

(3) E rendelet mellékletei: 

 

1. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzata és 

teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási 

feladatok szerinti bontásban 

2.. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évre, 

 és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évre (intézményfinanszírozás 

nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján) 

3. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások 

előirányzatai és teljesítése 

4 sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással 

megvalósuló projektek bemutatása és teljesítése 2019. évben  

5. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai 

6. sz. melléklet 

  

Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves 

bontásban és teljesítése 2019. évben 

7. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az 

önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2019. évben 

8. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási 

célú szociális támogatások 2019. évi előirányzatai és teljesítése  
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9. sz. melléklet  Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokról   

10. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett adóbevételei és teljesítése  

11. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2019. évben  

12. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2019. évi maradvány alakulása 

13. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmi egyeztetése 

14. sz. melléklet  Társadalmi szervezetek 2019. évi támogatása  

15. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2019. december 31-én  

16. sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzata 2019. december 31-én fennálló adósságállománya  

17./a sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása   I. a könyvviteli 

mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról 

17./b sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása    II. a könyvviteli 

mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, a „0”-ra leírt 

eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, 

készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközökről 

17./c sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása    III. az 

önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül 

nyilvántartott eszközök állománya,  IV.  a mérlegben értékkel nem szereplő 

kötelezettségekről, 

18/a sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzat 2019. évi vagyonleltára 

18/b sz. melléklet  Polgári Polgármesteri Hivatal 2019. évi vagyonleltára 

18/c sz. melléklet  Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi vagyonleltára 

18/d sz. melléklet  Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi vagyonleltára 

18/e sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi vagyonleltára 

18/f sz. melléklet  Polgár Város Önkormányzatának Városgondnokság 2019. évi vagyonleltára 

 

 

Polgár, 2020. június 25. 

 

 

 

 

  Tóth József           dr. Sivák Anita   

  polgármester      jegyző    

 

 

 

 

4./napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatára 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

Mivel az előterjsztéshez 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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29/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatára vonatkozóan az alábbi döntés hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és 

Működés Szabályzatát a határozat melléklete szerinti 

módosításokkal jóváhagyja.   

 

2./ Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban a változások átvezetéséről.  

    

Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: Peténé Molnár Éva intézményvezető 
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29/2020. (VI. 25.) határozat melléklete 

 

       

1./ Az SzMSz 2. pontjában a költségvetési szerv alaptevékenysége az alábbiakra módosul:  

„Költségvetési szerv alaptevékenysége: (ez eddig nem volt így részletezve az SZMSZ-ben) 

A kisgyermekek óvodai nevelése, a bölcsődei ellátás biztosítása a városban. Az óvodai nevelés 

feladatainak ellátása 3 éves kortól az iskolai élethez szükséges fejlettség eléréséig, mely magába 

foglalja a gyermekek fejlesztését, személyiségük kibontakoztatásának elősegítését, az életkori és 

egyéni sajátosságuk és eltérő fejlődési ütemük figyelembevételét. Szakmai tevékenységét a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a fenntartó 

által jóváhagyott helyi Pedagógiai Program alapján végzi. A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a nevelőszülő által átmeneti és 

tartós nevelésbe vett, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek életkorának megfelelő 

napközbeni felügyeletének, gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának biztosítása. 

Megvalósítja a befogadó-elvű nevelési gyakorlatot, a beilleszkedési, magatartási nehézséggel 

küzdő, valamint a többi gyermekekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált/integrációs nevelését, kivéve a kizárólag gyógypedagógiai nevelést ellátó óvodai 

feladatellátási helyek fejlesztését. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része a családban 

nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 

nevelését végző intézmény. A bölcsőde az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodik a 

három éven aluli gyermekek gondozásáról és neveléséről, valamint elősegíti testi-szellemi 

fejlődésüket.” 

 

2./ A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése 

résznél  törlésre kerül a 104030 Gyermekek napközbeni ellátása  kormányzati funkciószám és 

megnevezés, helyette bevezetésre került a  104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében 

történő ellátása megnevezés.  

A táblázat kiegészül továbbá a 091120 Sajátos nevelési igényű óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai kormányzati funkcióval  

    

3./ Az SzMSz 2.6. pontjában a Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 

tanulólétszám a köznevelési intézményben táblázat az alábbiak szerint módosul:  

 

 „Napsugár Óvoda és Bölcsőde (Óvoda) 240 fő 

 Móra úti Óvoda            90 fő 

 Napsugár Óvoda és Bölcsőde (Bölcsőde)14 fő” 

  

4./ Az SzMSz 4.9. pontjában a  Szakmai munkaközösségek működése rész az alábbiak 

szerint módosul: 

„Az Nkt. 71. § (1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség 

hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai 

munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye 

figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 

 Az óvoda pedagógusai szakmai munkaközösséget hozhatnak létre az alábbi területeken: 

 Az azonos szakmódszertani, illetve az azonos nevelési feladatok,  

 Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátására.” 

 

5./ Az SzMSz 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„Az intézmény nyitvatartási idején belül, reggel 8 óra és délután 16 óra között, az 

intézményvezetőnek vagy az egyik intézményvezető helyettesnek az intézményben kell 

tartózkodnia. A vezetők benntartózkodásán kívüli időben, a helyettesítés rendje szerint megjelölt 
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személy jogosult intézkedésre. A bölcsőde szakmai vezetőjének, a telephely óvoda kijelölt 

képviselőjének bent tartózkodása munkarendjéhez igazodik. Távozáskor az általa megbízott 

szakmailag rangidős pedagógus felel a telephely óvoda működéséért.”    

6./ Az SzMSz 5.6. pontjában a Kötött munkaidő résznél törlésre került az alábbi mondat:  

„A munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga 
jogosult meghatározni.” 
 
7./ Az SzMSz 2. sz. mellékletének II. pontja az alábbiakra módosul:  
„II. Fogalmak  
Gyakornoki időszak: A pedagógus-életpálya első szakasza a mindenki számára kötelező, mentor 

által támogatott gyakornoki időszak, amely minősítő vizsgával zárul. A pályakezdő, gyakornoki 

szakasz 2 évig tart, és legfeljebb két évvel hosszabbítható meg. 

A minősítési rendszer két központi eleme a minősítő vizsga és a minősítési eljárás. Minősítő 

vizsgát a diploma megszerzését követő második gyakornoki év végén tesz a pedagógus a 

Pedagógus I. fokozat elnyeréséért. A többi minősítési fokozat a minősítési eljárás során érhető 

el. A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást az Oktatási Hivatal szervezi meg, és folytatja le. A 

minősítő vizsga és a minősítési eljárás rendjét, ennek tartalmi elemeit és módszertanát a Korm. 

rendelet mindenkori hatályos rendelkezései szabályozzák. 

A gyakornok feladata 

  Kezdő szakasz az 1. évben 
Ismerje meg az intézmény pedagógiai programját, ezen belül például: 

 az intézmény küldetését, jövőképét 

 az óvodában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, 

eszközeit, eljárásait 

 a tervezés, szervezés, feladatellátás formáit, tartalmát 

 a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat 

 a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat 

 a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet 

 a tehetség-, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet 

 a gyermekek fejlettségmérésének követelményeit, formáját, rendjét 

 a nevelés során alkalmazható eszközök, módszerek, segédanyagok kiválasztásának elveit 

 a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés alapelveit, formáit. 

Ismerje meg a pedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos előírásokat 

 ismerje meg a kiegészített útmutatót a pedagógusok minősítési rendszeréhez, ezen belül 

különösen az óvodai útmutatót, 

 az óvodai útmutató előírásainak megfelelően készítsen foglalkozás tervet, a megadott 

kompetenciák és indikátoraik alapján értékelje pedagógiai tevékenységét. 

Befejező szakasz a 2. évben 

A gyakornok mélyítse el ismereteit: 

 Az óvodai csoport életkori sajátságai, pszichológiai fejlődése területén 

 A kompetenciák fejlesztése területen (szakmai, módszertani fejlődés) 

 Tehetséggondozás területén 

 Hátránykompenzálás területén 

 Az adott műveltségterület módszertanában 

 A neveléshez kapcsolódó eszközök használata területén 

 A portfólió íráshoz rendelkezzen a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással  

 Portfólió készítése, feltöltése, felkészülés a minősítésre. 

 

Mentor: az intézményvezető által kijelölt szakmai segítő pedagógus, (pedagógusok), aki 

rendelkezik legalább tíz éves gyakorlattal, legalább öt éve az intézmény alkalmazottja, 

szakterületének kiváló képviselője. 
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Közvetlen felettes: Az intézmény Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a pedagógus 

munkaköri leírásában közvetlen felettesként megjelölt személy.” 

 

8./ Az SzMSz 2. sz. mellékletében a VII. pontban törlésre kerül az évente szövegesen, 

írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, ezzel megalapozza a gyakornok további 

alkalmazásának lehetőségét, szövegrész és helyette az alábbi szöveg kerül: 

 „legalább félévente szövegesen, írásban értékeli a gyakornok teljesítményét, a 

pedagóguskompetenciáinak fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek 

és a gyakornoknak,” 

 

9./ Az SzMSz 5. sz. mellékletében lévő táblázat az alábbiak szerint módosul:  

 
Pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok 

megnevezése 
Feladatkörök megnevezése 1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése 

   1.1. Költségvetési terv (tervezés) Felelős Végrehajtó Ellenőrzést végző 

         - azt intézményre vonatkozó költségvetési koncepció 

 

Intézményvezető Gazdasági 

ügyintéző  

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Intézményvezető, 

fenntartó 

         - az intézmény éves költségvetési terve Intézményvezető Gazdasági 

ügyintéző  

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Intézményvezető, 

fenntartó 

         - az intézmény költségvetésének módosításai Intézményvezető Gazdasági 

ügyintéző  

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Intézményvezető, 

fenntartó 

         - az intézményt érintő normatív állami 

           támogatások adatszolgáltatása a fenntartónak 

Intézményvezető Gazdasági 

ügyintéző  

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Intézményvezető, 

fenntartó 

   1.2. Kötelezettségvállalások Intézményvezető Megbízott 

ügyintézők 

Ellenjegyző 

   1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek Felelős Végrehajtó Ellenőrzést végző 
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         - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs 

           előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma) 

Intézményvezető Megbízott 

ügyintézők 

(önk.óvoda) 

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Ellenjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - értékesítések Intézményvez

ető 

Megbízott 

ügyintézők 

(önk,óvoda) 

Ellenjegyző 

         - selejtezés Intézményvezető Selejtezési 

bizottság 

Megbízott ügyintéző 

2. Előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból 

történő jóváhagyása, ellenjegyzése 

    2.1.Költségvetési terv  Felelős Végrehajtó Ellenőrzést végző 

          - jóváhagyása Fenntartó Gazdasági 

ügyintéző 

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Intézményvezető 

          - előirányzat-felhasználási ütemterv Fenntartó Gazdasági 

ügyintéző 

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Intézményvezető 

          - likviditási terv Fenntartó  Gazdasági 

ügyintéző 

A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Intézményvezető 

    2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése Intézményvezető Ellenjegyző Érvényesítő 

    2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek 

           jóváhagyása, ellenjegyzése 
Felelős Végrehajtó Ellenőrzést végző 

           - beszerzések, vásárlások (melyeknek nincs 

             előzetes kötelezettségvállalási dokumentuma) 

 

Intézményvezető Beszerzésre 

jogosult 

ügyintéző A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője  

Ellenjegyző, 

érvényesítő 
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           - értékesítések Intézményvezető Gazdasági 

ügyintéző  A 

Polgármesteri 

Hivatal 

gazdasági 

szervének 

ügyintézője 

Ellenjegyző, 

érvényesítő 

           - selejtezés Intézményvezető Selejtezési 

bizottság 

Megbízott 

ügyintézők (önk., 

óvoda) 

3. Gazdasági események elszámolása Felelős Végrehajtó Ellenőrzést végző 

   3.1. Költségvetési előirányzatok könyvelése Önkorm. 

(pénzügyi 

előadó) 

Könyvelő 

(pénzügyi 

előadó) 

Önkorm. 

(költségvetési 

előadó) 

           - eredeti előirányzatok  Önkorm. 

(pénzügyi 

előadó) 

Könyvelő 

(pénzügyi 

előadó)  

Önkorm. 

(költségvetési 

előadó) 

           - módosított előirányzatok Önkorm. 

(pénzügyi 

előadó) 

Könyvelő 

(pénzügyi 

előadó) 

Önkorm. 

(költségvetési 

előadó) 

    3.2. Előirányzat teljesítések könyvelése Önkorm. 

(pénzügyi 

előadó) 

Könyvelő 

(pénzügyi 

előadó) 

Önkorm. 

(költségvetési 

előadó) 

    3.3. Féléves beszámoló Önkorm. 

pénzügyi előadó 

Könyvelő 

(pénzügyi 

előadó) 

Önkorm. 

(költségvetési 

előadó) 

    3.4. Éves beszámoló Önkorm. 

pénzügyi előadó 

Könyvelő 

(pénzügyi 

előadó) 

Önkorm. 

(költségvetési 

előadó) 

10./ Az SzMSz 9. sz. mellékletében Az óvodaköteles gyermek felvételének 

eljárásrendjénél az első négy bekezdés az alábbiak szerint módosul:   

„A köznevelési törvény előírásai értelmében az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, 

aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 

található. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett Gyermekét, 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban  

Az Nkt. 8. §. alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.  

A napi legalább négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke 

az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó 

határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.” 
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11./ Az SzMSz 9. sz. mellékletében Az óvodaköteles gyermek felvételének 

eljárásrendjénél az utolsó előtti három bekezdés az alábbiak szerint módosul:   

„Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. 

Óvodakezdéskor három napnál nem régebbi orvosi igazolást kérünk. 

A gyermekek csoportba sorolásáról – a szülők és a pedagógusok véleményének 

figyelembevételével – az óvodavezető dönt. Az óvodában osztott, részben osztott és vegyes életkor 

szerint kialakított csoportok működnek.” 

 

12./ Az SzMSz 9. sz. mellékletének 6. pontjában az alábbi szövegrészben változik az 

időpont az alábbiak szerint:  

A szülők – előzetes megbeszélés alapján - a gyermekek napirendjének zavarása nélkül 13 12:45 -

13 óráig órakor, illetve 15 órától folyamatosan zárásig vihetik el a gyermekeket az óvodából. 

 

13./ Az SzMSz 9. sz. mellékletének 7. pontjának alábbi része a leírtak szerint módosul:  

„Egyéb okból (családi rendezvények, nyaralás, külföldön tartózkodás) történő távollétet a 

hiányzást megelőzően igazolhat a szülő félévenként, ha az nem haladja meg az 3 5 napot.  

Hosszabb távollétet csak csoportvezető óvónő (egy hét) az intézményvezető (kettő vagy több hét) 

engedélyezhet.” 

 

14./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 8. pontjában a táblázat az alábbiak szerint módosul:  

Időtartam Tevékenység 

 

6: 30-9 óráig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 

12.00-ig 

 

6:30- 

12.00-ig 

Személyes percek 

 

Játékba integrált tanulás 

 egyéni, vagy mikro csoportos 

 folyamatos tevékenység, játék 

 gondozási feladatok, testápolás 

 folyamatos tízórai. 

 

Heti rendnek megfelelően 

 rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 ének-zene, énekes játékok, gyermektánc 

 a külső világ tevékeny megismerése 

 mozgás 

 vers, mese. 

 

Munkajellegű tevékenységek 

 tevékenységekben megvalósuló tanulás.   

 

 

Egyéni-, vagy mikro csoportos fejlesztő foglalkozások 

 logopédiai 

 fejlesztőpedagógiai 

 pszichológusi. 
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12:00-13:00-ig Gondozási feladatok, ebéd, készülődés a pihenéshez 

13:00-15 óráig 

13:00- 

17:00-ig 

15-15.30-ig 

 

 

 

15:30-17:00-ig 

Pihenés 

 alvás mesével, altatóval. 

 

Gondozási feladatok 

 testápolás 

 folyamatos uzsonna. 

 

Játék hazamenetelig 

 egyéni fejlesztés 

 ovi foci 

 tehetség műhelyek 

 hittan. 

 

 

15./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 9. pontjában az alábbi szövegrészben változik az időpont:  

„Az óvoda bejárata a gyermekek biztonsága és nyugodt pihenése érdekében 900 –12:45 1300 és 

1300 -  1500óra között mindennap nap zárva van.” 

 

15./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 10. pontjában az alábbi szövegrész változik:  

„Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda orvosa és védőnője végzi.” 

 

16./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 12. pontjában az utolsó két bekezdés az alábbiak szerint 

módosul:  

 „Az óvoda Pedagógiai Programja, és Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői 

irodában található és az óvodavezetőtől kérhető el. Ezek a belső szabályzó 

dokumentumok megtekinthetők  Polgár város honlapján is. 

 Az óvoda különös közzétételi listája nyomtatott formában a központi faliújságon, 

elektronikus formában  Polgár város honlapján olvasható.” 

 

17./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 13. pontjának ötödik bekezdés első mondata az alábbiak 

szerint változik:  

„A gyermek hiányzása esetén a szülőnek az élelmezésvezetőnél kell az étkezést lemondania, ezzel 

egyidőben az óvodapedagógusnál pedig a nevelési folyamatból való hiányzást kell jeleznie, 

illetve azokat a megelőző napon visszajelentenie.” 

 

18./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 16. pontjában A beiskolázással kapcsolatos információk és 

teendők rész alábbiak szerint módosul:  

 „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 

szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, 

és ezt követően válik tankötelessé. 

 A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, így lehetőség van rá, az 

NKT 45. §-a alapján, hogy a hatodik évét betöltő kisgyermek még egy évet maradjon 

óvodában.  

Ehhez a szülő az OH-hoz kérelmet nyújthat be, adott év január 15-éig.” 

 

19./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 17. pontjában a nyilvános ünnepélyek közül törlésre kerül a 

„farsangon” megnevezés, valamint az óvoda hagyományai rész negyedik bekezdése az 

alábbiakra módosul:  
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„Minden évben „Egészséghetet” rendezünk a gyerekek egészségtudatos magatartásának 

erősítése érdekében, az óvoda dolgozói és az Önök részvételével.” 

 

20./ Az SzMSz 9. sz. melléklet 2.1 pontjának negyedik bekezdéséből az alábbi szövegrész 

törlésre kerül:  

„Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell 

kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.” 

 

21./ Az SzMSz 11. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:  

 

 

„11. sz. melléklet 

 

 

 
MUNKARUHA ÉS VÉDŐRUHA SZABÁLYZAT 

 

 

 

Jogszabályi hivatkozás 

A Munkaruha és Védőruha Szabályzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 79. § (1) – (3) bekezdése, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése, és a 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (6) bekezdése, 45. § (2) bekezdése alapján készült. 

A Kjt. 79. §-ának (1) – (3) bekezdés alapján: 

(1) Végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha-

juttatást. 

(2) A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási 

időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató 

állapítja meg. 

(3) A juttatási idő eltelte után a munka, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át. 

Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a kollektív szerződés 

rendelkezései irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről történő megváltás 

tekintetében. 

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése szerint: 

A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell 

biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a 

szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevőkkel közvetlenül foglalkozó 

személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevőkkel 

közvetlenül foglalkozó személyek alatt a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletének I. „Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen” cím alatt megjelölt 

munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni. 

A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (6) bekezdés, és 45. § (2) bekezdése szerint: 

3. § (6) A munkáltató a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek 

részére - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-ának (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak szerint - munkaruhát biztosít. 

45. § (2) A bölcsődében és a mini bölcsődében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, 

intézményvezető, vezető és szaktanácsadó munkakörben dolgozó személyeknek a munkaruha 

juttatás keretében legalább a 12. mellékletben foglaltakat kell biztosítani. A további 

munkakörökben dolgozó személyek részére a bölcsődében és a mini bölcsődében a fenntartó a 3. 

§ (6) bekezdése alapján biztosítja a munkaruhát. 
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A szabályzat hatálya 

A szabályzat kiterjed a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményben foglalkoztatott 

közalkalmazott dolgozókra. 

Általános rendelkezések 

Az intézmény a dolgozói részére a költségvetési keretéből munkaruhát biztosít.  

A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket a 

szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

A munkáltató rendelkezése alapján a munkaruházat beszerzése egyénileg, a dolgozó által 

történik. A vételár kiegyenlítése az intézmény nevére és székhelyére szabályosan kiállított számla 

bemutatása, átadása után teljesíthető. 

A munkaruha juttatási ideje: adott nevelési évre, szeptember hónapban. A juttatási időbe nem 

számít be: a próbaidő, a gyes ideje, a gyed ideje, fizetés nélküli szabadság ideje, felmentési idő. 

A kihordási idő a munkaruha-juttatás kiadási időpontjától kezdődik. 

A munkaruha a kihordási idő alatt az intézmény tulajdonát képezi, azt követően a munkavállaló 

tulajdona lesz. A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni: nyugállományba helyezéskor, 

elhalálozás esetén. A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) az intézmény 

gondoskodik. 

Értelmezés 

A munkaruha olyan öltözet, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a munkakörén, 

feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a 

feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruha 

használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű 

szennyeződése, gyors elhasználódása következik be. 

Az intézményben a gyermekek ellátásával, étkeztetésével, gondozásával közvetlenül foglalkozó 

személyek részére munkaruhát és védőruhát kell biztosítani, ha a munka a ruházat nagymértékű 

szennyeződésével, elhasználódásával jár, vagy a munka jellege megkívánja. Ezek juttatását 

jogszabály kötelezővé is teheti. 

A dolgozó kötelessége a munkahelyén munkaruhát, illetőleg védőruhát hordani a gyermekek 

egészségének védelme érdekében, intézményen kívül azt nem hordhatja. A munka- és védőruhára 

jogosult dolgozók kötelesek a rendelkezésükre bocsátott ruhát munkavégzés közben 

rendeltetésének megfelelően használni. 

 

Záró rendelkezések 

A Munkaruha és védőruha szabályzat a kiadás időpontjában lép hatályba, visszavonásáig 

érvényes a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével. 

Jelen szabályzat kihirdetésével a korábbi szabályozások hatályon kívül kerülnek. 

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Munkaruha és védőruha szabályzatát 2020. július 1. hatállyal 

kiadom. 

 
Peténé Molnár Éva 

intézményvezető 
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11/1. számú melléklet 

 

1. Munkaruha juttatás 

 

Munkakör Vámtarifaszámok Munkaruha fajta 
Mennyiség 

(db, pár) 

Kihordási 

idő (év) 

Intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes, óvodatitkár 

6102, 6106, 6202, 

6206 

felsőruházat (pl. 

tunika, ing, póló), 

vagy ingruha, vagy 

felsőrész, blúz, vagy 

munkaköpeny 

2 1 

6104, 6204 
szoknya/nadrág, 

kosztüm/zakó 
2 1 

6401, 6402, 6403, 

6404, 6405, 6406 
cipő, papucs/lábbeli 1 1 

Óvodapedagógus, 

pedagógiai asszisztens, 

óvodai dajka, mosónő 

6102, 6106, 6202, 

6206 

felsőruházat (pl. 

tunika, ing, póló) 

vagy ingruha, vagy 

felsőrész, vagy 

munkaköpeny 

2 1 

6104, 6204 nadrág 2 1 

6401, 6402, 6403, 

6404, 6405, 6406 

papucs, cipő, vagy 

kismamacipő/lábbeli 
1 1 

Karbantartó 

6101, 6201 kabát/mellény 1 1 

6105, 6205 ing/póló 2 1 

6103, 6203 nadrág 2 1 

6401, 6402, 6403, 

6404, 6405, 6406 
 cipő/lábbeli 1 1 

 

A bölcsődében kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka, intézményvezető, vezető munkakörben 

dolgozó személyek munkaruha juttatásának minimumkövetelményeit a 15/1998. (IV.30.) NM 

rendelet 12. számú mellékelte tartalmazza. 

 

 

Munkakör Vámtarifaszámok Munkaruha juttatás 
Mennyiség 

(db, pár 

Kihordási 

idő (év) 

Kisgyermeknevelő, 

bölcsődei dajka 

6102, 6202 kabát 1 3 

6104, 6204 melegítő 1 3 

6401, 6402, 6403, 

6404, 6405, 6406 

benti munkacipő vagy 

legalább kétpántos 

benti papucs 

1 1 

6401, 6402, 6403, 

6404, 6405, 6406 
utcai cipő 1 3 
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6102, 6104, 6106, 

6202, 6204, 6206 

felsőruházat (pl. 

tunika, ing, póló) 

vagy ingruha, vagy 

felsőrész és nadrág 

vagy munkaköpeny 

3 1 

Intézményvezető/vezető/ 

szaktanácsadó 

6102, 6104, 6106, 

6202, 6204, 6206 

felsőruházat (pl. 

tunika, ing, póló), 

vagy ingruha, vagy 

felsőrész és nadrág 

vagy szoknya és blúz 

2 3 

6401, 6402, 6403, 

6404, 6405, 6406 

utcai cipő vagy 

legalább kétpántos 

utcai papucs 

1 1 

 

 

 

5./napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programjának jóváhagyására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Kovácsné Hamar Éva 

A Szakmai Programot elolvasva az mutatkozik meg, hogy van igény a böcsődei ellátásra. 

Kérdezi, hogy milyen nagyságrendű ez az igény? 

 

Gyöngyösi Barbara 

Az erős igény abban nyilvánul meg, hogy a 14 férőhelyen ebben a nevelési évben 24 gyereket 

tudtak felvenni, ennek oka, hogy felmenő rendszer van, ahogy óvodaéretté válik a gyerek 

átszokatják és jöhet a helyére új.  

 

Vélemény, javaslat  

 

Kovácsné Hamar Éva 

Elmondja, hogy az előző ciklusban az érdekképviseleti fórum tagja volt, sokszor járt a 

bőlcsödében, bensőséges és színvonalas munkát tapasztalt. A szakmai programot átolvasva is ezt 

tapasztalta, mely gondosan kidolgozott. Gratulál a munkához.  

 

Struba József  

Elmondja, hogy részt vett az évzáró értekezleten és lehetősége volt az elmúlt évről tájékoztatást 

kapni az óvoda vezetője részéről. Ezen alkalommal nem csak az intézmény vezetője adott 

tájékoztatást, hanem a részfeladatokról valamennyi közreműködő óvónő, illetve bölcsődei vezető 

is beszámolt. Jó tapasztalatokat szerzett és azt látja, hogy az ottani személyzeti állomány 

bármilyen nehézségekkel megküzd. Az elmúlt időszakban sokan nyugdíjba mentek, de az 

intézmény vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy a gyerekekkel megfelelő 

szakemberek foglalkozzanak. Bár nem sikerült a nyugdíjba menő szakemberek helyett szintén 

óvodapedagógusokat felvenni, a meglévő dolgozók jó munkát végeznek és alkalmasak lesznek 

arra, hogy megfelelően lássák el a feladatot. A most alkalmazásra került 6 pedagógai asszisztens 

közül vannak, aki jelentkeztek főiskolára és bíznak benne, hogy az elvégzése után maradnak is.  
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Tetszett neki a bölcsőde vezetőjének elmondott expozéja, melyben beszélt a működésükről és azt 

gondolja, hogy itt a lehetőség, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet és a lakosságot is, hogy 

milyen munka folyik a bölcsődében.  

 

Gyöngyösi Barbara 

A szakmai program kiemelt célkitűzése a szülőkkel való kapcsolattartás. Ez arra irányul, hogy 

sok szülői programot tartanak, nyíltnapokat (húsvéti, karácsonyi nyíltnap). Ez ebben a nevelési 

évben nem tudott a vírus miatt megvalósulni. Szoktak zöld napot is tartani, mivel megszerezték a 

zöld óvoda címet, így fontos célkitűzésük a zöld szemlélet nevelése. A hivataltól mindig kapnak 

virágot, azt közösen szokták kiültetni, együtt szépítik a környezetet. Ebben a nevelési évben ez is 

elmaradt. A szülőkkel a napi kontaktus jó, a reggeli elváláskor és a délutáni hazaadáskor tudnak 

beszélni többet a szülőkkel. 14 gyereknél erre lehetőség adódik és többet tudnak komunikálni. 

Saját gondozónői rendszer van, 2 gondozóra jut 7-7 gyerek. A beszokatást is ők végzik, két héten 

kereszrül, fokozatosan a szülővel történik. A gyerekek gondozását hárman végzik, van még egy 

dajka. Van náluk egy ún. ölelkezési idő mikor mind a hárman egyszerre vannak a 

csoportszobában. Ugyanúgy vannak nyitva, mint az óvoda, 6.30-tól 17.30-ig.  

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

30/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Programjára 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

Bölcsődei Szakmai Programját a határozat  melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

jóváhagyott Bölcsődei Szakmai Program kihirdetéséről és 

annak nyilvánosság felé történő közzétételéről  

gondoskodjon.  

    

Határidő: 2020. július 1. 

Felelős: Peténé Molnár Éva intézményvezető 
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6./napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának felülvizsgálatára 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Kovácsné Hamar Éva 

A Szakmai Program jól kidolgozott. A célmeghatározást emelné ki a TTT-t (természetesen, 

tevékenyen, természetközeli), úgy gondolja, hogy a polgári adottságokhoz jól kapcsolódik, a 

természet közelsége, a vizes élőhelyek, zöld megoldások és az, hogy már kétszer elnyerték a zöld 

óvoda címet. Ez nagyon jó cél. A másik jó cél az eltérő anyagi helyzetű gyerekek miatt a 

szociális funkció erősítése. Ehhez jó munkát kíván.  

 

Peténé Molnár Éva  

A természetesen, tevékenyen programra reagálna, a progam elején is részletezik, hogy a helyi 

adottság, a helyi környzet meghatározza a célkitűzést, csakúgy, mint az óvodai nevelés 

alapprogramja, illetve a törvényi sajátosságok. Erre építenek és ezért is tették fontos eleméve ezt 

a célkitűzést. Az állandő tevékenykedés az, ami leginkább a személyiségüket fejleszteni tudja.  

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

31/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának 

felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

köznevelési intézmény „Természetesen, tevékenyen, 

Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai 

Program” felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és 

alkalmazásához  egyetértő  támogatását adja.  

 

2./ A Képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, 

amennyiben  a program megvalósítása a jövőben a fenntartó 

részére többletköltséget jelentene, egyetértés céljából  a 

pedagógiai program újra tárgyalása  szükséges. 

 

   Határidő: értelemszerűen 

   Felelős: Tóth József polgármester 

      Peténé Molnár Éva intézményvezető 
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7./napirend 

Beszámoló a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és tájékoztató a 2020/2021-es nevelési év beindításáról 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

dr. Hatavani Zsolt  

A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a bölcsőde és az óvoda az egyetlen, ami még önkormáyzati 

hatáskör. Mindent megtesznek azért, hogy a polgári gyerekek jól érezzék itt magukat. Úgy érzi, 

hogy a képviselő-testület jól döntött mikor Peténé Molnár Évát választotta meg az óvoda 

vezetőjének, mert kiváló munkát végeznek és további jó munkát kíván nekik.  

 

Struba József  

Kiemelne két dolgot, amiben a Pénzügyi és gazdasági bizottság támogatását kérik, mert a 

felújítási, karbantartási keret felett ők döntenek. Az egyik dolog, hogy az új épületegységről a 

beruházáskor lemaradt az árnyékolástechnika. Elhangzott az értekezleten, hogy ez problémát 

okoz, azt kérné, hogy erre valamilyen megoldást találjanak ki. 

A másik dolog az óvoda melletti parkoló terület, aminek részben a látványa nem felüdítő, ennek 

a tereprendezésére és alkalmassá tételére lenne szükség. Tudják, hogy olyan terület, amivel 

később lesz dolga a Városgondnokságnak, de ezen a területen van két olyan akna, ami 

balesetveszélyes, ennek elhárítását tegyék meg.  

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság tárgyalta a 2020. évre vonatkozó karbantartási céltartalék 

felhasználását. A napirend tárgyalásánál kitértek a napvédő előtető kérdésére. Azt gondolja, 

hogy képviselve a bizottság döntését körültekintően és óvatosan kell döntést hozni egyetértve az 

előterjesztővel is. Most még nem látják előre, hogy mennyivel kell szorosabb költségvetést 

készíteni. Arról határoztak, hogy szeptemberben újra visszatérnek a beruházás realitására, a 

forrás rendelkezésre állását kell meglátni. 

 

Hágen József  

A mai nap folyamán megtették a szükséges fűnyírási munkát és az életveszélyes helyzetet is 

elhárították. Ennek egy távolabbi véglegesítési folyamata lesz, azt gondolták egy-két évvel 

ezelőtt, hogy további bővités és útkorrekció lesz, valódi parkosított rész, ehhez megkezdődtek az 

előmunkálatok. Három ingatlant megvásároltak, lebontottak, készültek ideglenes elemek, 

szikkasztó árok, kerítés, némi zúzalékanyag még ott van, de végleges állapot akkor lesz, ha erre 

forrásmeghatározás lesz, készülni fog terv, amelyet a képviselő-testület véglegesít. 

 

Peténé Molnár Éva  

Köszönettel veszik a bizottság döntését és terülmesek az ügy kapcsán. Ismerik a jelen 

veszélyhelyzet okozta következményeket és várnak.   

 

Tóth József 

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

kézfeltartással szavazza meg.        
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

32/2020. (VI. 25.) határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 

2020/2021-es nevelési év beindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta. 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Napsugár  Óvoda 

és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló 

beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./  A Képviselő-testület  a 2020/2021-es nevelési évben a Napsugár Óvoda és 

Bölcsődében indítható csoportlétszámot   11 csoportban  hagyja jóvá. 

 

3./  A Képviselő-testület a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 25. § (7) 

bekezdésében foglalt jogkörében engedélyezi  a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde intézményben a 2020/2021-es nevelési évben a csoportlétszám 

maximális férőhelyének 20 %-al  történő növelését. 

 

 Határidő:    2020. szeptember 1. 

 Felelős:      Tóth József polgármester 

             Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

 

8./napirend 

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

munkatervének jóváhagyására 

 

dr. Sivák Anita kiegészítése  

Jövőre a szeptemberi ülésre javasolja napirendre venni ezt az előterjesztést, egyszerűbb lesz úgy 

megállapítani az évet. 

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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33/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó  

munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es 

nevelési évre összeállított munkatervét az előterjesztés melléklete 

alapján megtárgyalta  és  véleményezési jogával élve,  a munkatervben 

foglaltakat jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tóth József polgármester 

   Peténé Molnár Éva intézményvezető 

 

 

SZÜNET 

 

 

9./napirend 

Javaslat a Polgári Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjának módosítására, 

valamint a mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

 

Tóth Árpádné kiegészítése  

Állami fenntartású intézmény esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézményeknél a Szakmai Programot a fenntartó hagyja jóvá. A Polgári Szociális Központ 

szakmai programját legutóbb 2017-ben hagyta jóvá a képviselő-testület. A Szakmai Program és a 

mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozását az eltelt időszakban 

bekövetkezett jogszabályi változások tették szükségessé. Az átdolgozott program az 

előírásoknak megfeleően készült el.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Molnár János  

A Polgári Idősügyi tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy nagyra 

értékelik a szociális intézmény munkáját.  

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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34/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Programjára, valamint 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó 

javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ A képviselő-testület a szakmai dokumentumok 

módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.  

 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az intézményvezetőt a 

döntésről értesítse. 

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

 

 

10./napirend 

Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó értékelésére 

 

dr. Sivák Anita kiegészítése  

Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot május 31-ig kellett volna elfogadni, de a veszélyhelyzetre 

való tekintettel erre nem került sor, polgármester úr nem élt ezzel a döntéssel, hogy testület 

nélkül elfogadja.  

 

Tóth Árpádné  

Elkészítették az értékelést és május 11-én megküldték a fenntartónak. Azóta a felügyeleti szerv 

megnevezésében változás történt, ezért a beszámoló 6. oldalán kéri javítani Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály névre.   

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Molnár János  

A demográfia adatok azt mutatják, hogy a 7-14 éves korosztály létszáma 636 fő, egy másik 

napirend kapcsán pedig olvasta, hogy a helyi általános iskolába 414 fő jár. A különbség 222 fő, 

ez tragédia. Akinek jó ez az oktatási rendszer, ami most van, az egye meg. Az oktatási rendszer 

központi irányítása ettől mélyebbre nem igen tud süllyedni.   

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt.  
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   35/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról készített éves értékelést megtárgyalta, és elfogadja. 

 

1./ Felhívja a jegyzőt, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar megyei 

Kormányhivatal részére az előírt tájékoztatási kötelezettségre 

hivatkozással küldje meg. 

     

    Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

    Határidő:  2020. június 30. 

 

 

 

11./napirend 

Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2018-2023. időszakra szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára 

 

dr. Sivák Anita kiegészítése  

Elmondja, hogy megküldték a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az érintettek számára, 

mindenki visszajelzett kivéve a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.  

 

Tóth József 

Jelzi, hogy a bizottsági üléseken felvetődött pontosításokat átvezették.  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

Megállapították, hogy különösebb változás nincs ebben a témában, inkább problémákkal 

találkoznak, melyek megoldására a város nem képes, ezen változtatásokat a kormánytól várják.  

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Molnár János  

A Polgári Idősügyi tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Molnár János  

A tárgyalás során felvetődött az iskoalrendőri program, amit a polgári intézmény is igényel.   

Véleménye szerint nem az iskolarendőri programmal lehet rendet tartani az iskolában, hanem 

hatékonyabb kapcsolatrendszer kellene a szülőkkel, hisz az, hogy a gyerekek hogyan 

viselkednek az iskolában az elsősorban a család dolga, hogy megneveljék a gyereket és ott kellő 

tiszteletel és illendően viselkedjen.  

 

Tóth József 

Ez egy Helyi Esélyegyenlőségi Program, gyakorta vetődik fel, hogy milyen módon jutnak 

lehetőségekhez polgári lakosok, tehetősebbek vagy szegényebb körülmények között élők, romák 
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vagy nem romák, erről szól a program. Ha a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormnyzat szerepét, 

létét vagy küldetését nézik akkor az lenne a szükséges, hogy ebben véleméyalkotók, 

javaslatatevők legyenek. Ez nem történt meg, sajnálattal tapasztalja. 

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

36/2020. (VI. 25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta                  

a „Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2018-2023. időszakra 

szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület a Program felülvizsgálata során, az 

előterjesztésben szereplő megállapításokat, változásokat 

elfogadja. 

 

2./  Felhívja a jegyző figyelmét, hogy Polgár Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztésben szereplő 

adatokkal 2020. június 30-ig egészítse ki.  

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Tóth József polgármester  

  dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

12./napirend 

Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának módosítására 

 

dr. Sivák Anita kiegészítése  

Elmondja, hogy a következő ülésen a jogszabályváltozás miatt szükséges lesz a közalkalmazotti 

státuszok átvezetésése munka törvénykönyves státusszá, az intézmény esetében.   

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Kovácsné Hamar Éva  

Kérdezi, hogy a nyári táborra van-e elegendő igény a lakosság részéről? Illetve lehet-e még 

jelentkezni?   
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Bíró István  

A napközis tábor létszáma adott, 20 fő lehet. Két tábort hirdettek meg néptánc és kézműves 

tábort, pár nap alatt betelt a létszám.  

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

37/2020. (VI. 25.) határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Alapító 

Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete szerint 

elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

alapító okiratának módosító okiratát. 

 

2. A Képviselő-testület a határozat 2. számú melléklete szerint 

elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal 

elfogadott módosító okiratot, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar 

Államkincstár illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

37/2020. (VI 25.) határozat 1. melléklete 
Okirat száma: I/7978-2/2020.                                                                                        

 
Módosító okirat 

 
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a Polgár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2017. 02. 16. napján kiadott, 1273-3/2017. számú alapító 
okiratát az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 
…./2020. (VI. 25.) határozatra figyelemmel-  a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 9. és 10. sorral 

egészül ki: 

„9 
082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása  

10 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés” 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.   
 
Kelt: Polgár, időbélyegző szerint 

 P.H 

Tóth József 
  polgármester  
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37/2020. (VI. 25.) határozat 2. melléklete 

Okirat száma:I/7978-3/2020.  

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) az Ady 
Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 6.  

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004. 01. 01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 
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3.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közművelődési és 
közgyűjteményi (könyvtári ellátás) feladatok.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
A Művelődési Központ alaptevékenysége: a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, ezen belül az 
állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának megóvása, restaurálása, látogatásának 
biztosítása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi 
ismeretterjesztő, amatőr, alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A városi 
rendezvények szervezése és lebonyolítása. 
A Könyvtár alaptevékenysége: a gyűjtemény és szolgáltatásai helyi igényeknek megfelelő 
alakítása, folyamatos fejlesztései, dokumentumait feltárása, megőrzései, gondozása Kistérségi 
könyvtári feladatok ellátása, szervezése.  

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

2 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

3 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

8 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

9 
082092 közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása” 

10 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
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A költségvetési szerv vezetőjét, mint magasabb vezetőt, a Képviselő-testület a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, pályázat útján 5 évre bízza meg, 
közalkalmazotti jogviszonyban. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
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13./napirend 

Javaslat a Városgondnokság Alapító Okiratának módosítására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

38/2020. (VI. 25.) határozat 

  
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Városgondnokság Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot 

és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a határozat 1. számú melléklete szerint 

elfogadja a Városgondnokság alapító okiratának módosító okiratát. 

 

2./ A Képviselő-testület a határozat 2. számú melléklete szerint 

elfogadja a Városgondnokság módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát. 

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal 

elfogadott módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár 

illetékes szerve részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Sivák Anita jegyző 
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38/2020. (VI. 25) határozat 1. melléklete 
Okirat száma: I/7926-2/2020.                                                                                        

 
Módosító okirat 

 
Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága a Polgár Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. 02. 22. napján kiadott, 542-
7/2016. számú alapító okiratát az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8/A. §-a alapján - a …./2020. (VI. 25.) határozatra figyelemmel-  a következők szerint 
módosítom: 
 

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjában foglalt táblázat 4. és 6. sora helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„4 
József Attila Gimnázium és Szakképző 
Iskola Konyhája  

4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10.  
hrsz.: 619 

6 Napsugár Óvoda és Bölcsőde Konyhája 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5.  
hrsz.: 1105/2” 

valamint a táblázat alábbiak szerinti 3. és 5. sora elhagyásra kerül a további 
sorok sorszámozásának értelemszerű módosításával: 

„3 Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  4090 Polgár, Móricz utca 3-5.  
hrsz.: 399 

5 Polgári Polgármesteri Hivatal 4090 Polgár, Barankovics tér 5.  
hrsz.: 620” 

3. Az alapító okirat 1.2.2. pontja 1.,2.,8. soraiban az „u” szövegrész helyébe „utca” 
szövegrész lép. 

 
4. Az alapító okirat a következő 3.3. ponttal egészül ki: 

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata  

        3.2.2.     székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.” 
 

5. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat következő 15. sora elhagyásra 
kerül a további sorok sorszámozásának értelemszerű módosításával:  

„15 063020 Víztermelés,- kezelés, - ellátás” 
 

6. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Lakás-, kommunális szolgáltatások 
igazgatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint, gyermekétkeztetés és 
szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §, 21/A. § és 21/C. alapján, valamint 
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szociális étkeztetési feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § alapján.”   

 

7. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 26. sorában a „szociális étkezés” 

kormányzati funkció megnevezés szöveg helyébe a következő szöveg lép: 

„Szociális étkeztetés szociális konyhán”. 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.   
 
Kelt: Polgár, időbélyegző szerint 

 P.H. 
 
 
 

Tóth József 
  polgármester   
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38/2020. (VI. 25.) határozat 2. melléklete 
Okirat száma: I/7926-3/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 Az   államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a Polgár Város 
Önkormányzatának Városgondnoksága alapító okiratát a következők szerint adom 
ki: 

2. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

5.3. A költségvetési szerv 

5.3.1. megnevezése:  Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 

5.4. A költségvetési szerv 

5.4.1. székhelye: 4090 Polgár, Fürdő utca 2. 

5.4.2. telephelye(i):  

 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Strandfürdő 4090 Polgár, Fürdő utca 3.  

hrsz.: 3420/1 

2 
Kemping 4090 Polgár, Fürdő utca 11.   

hrsz.: 3432/2 

3 Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár, Zólyom utca 14.  
hrsz.: 1143/3 

4 
Polgári József Attila Gimnázium és 
Szakképző Iskola Konyhája 

4090 Polgár, Kiss Ernő utca 10. 

 hrsz.: 619 

5 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Konyhája 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. 

hrsz.: 1105/2 

6 
Polgár Város Önkormányzatának 
Szociális Szolgáltató Központja 

4090 Polgár, Barankovics tér 12. 

 hrsz.: 390 

7 Gyermeküdülő fióktelep 8642 Fonyód, Berzsenyi utca 4.  
hrsz.: 10084 

6. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

6.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980. 02. 01. 
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6.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

6.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata 

6.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

7. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

7.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

7.1.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

7.1.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

7.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

7.2.1. megnevezése: Polgár Város Önkormányzata  

7.2.2. székhelye: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. 

8. A költségvetési szerv tevékenysége 

8.1. A költségvetési szerv közfeladata: Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben 
meghatározottak szerint, gyermekétkeztetés és szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a 
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §, 21/A. § és 
21/C. alapján, valamint szociális étkeztetési feladatok ellátása a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § alapján.   

8.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 
841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő 

szolgálatai 

8.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Polgár város városüzemeltetési feladatainak ellátása. 
Közterületek-parkok gondozása. Kül-, és belterületi csapadékvíz csatorna karbantartása. 
Szilárd nem veszélyes kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és átrakása. Nem közművel 
ellátott háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése. Szálláshely szolgáltatás. Strandfürdő 
üzemeltetése. Kül-, és belterületi utak, hidak fenntartása. Lakás és nem lakáscélú ingatlan 
kezelése és karbantartása. Építőipari karbantartási munkák. Önkormányzati intézmények, 
épületek üzemeltetése, takarításai tevékenység. Éttermi, mozgó vendéglátás, iskolai, óvodai 
és szociális intézményi étkeztetés, munkahelyi étkeztetés, intézményen kívüli 
gyermekétkeztetés. Építményüzemeltetés. 

8.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati  
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok 

2 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

3 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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4 041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

5 041236  Országos közfoglalkoztatási program 
6 041237  Közfoglalkoztatási mintaprogram 
7 042220  Erdőgazdálkodás 
8 045120  Út, autópálya építése 
9 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
10 047120 Piac üzemeltetése 
11 051030 

 
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása  

12 051050  Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
13 052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
14 061020  Lakóépület építése 
15 066010  Zöldterület-kezelés 
16 066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
17 081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
18 081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
19 086090  Egyéb szabadidős szolgáltatás  
20 096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
21 096025  Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben 
22 104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 

 nappali intézményében 
23 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
24 106010   Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
25 107051   Szociális étkeztetés szociális konyhán 

8.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Polgár város közigazgatási 
területe 

9. A költségvetési szerv szervezete és működése 

9.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét, mint 
magasabb vezetőt a Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján, pályázat útján 5 évre bízza meg. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja.   

9.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 
közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb tevékenységek 
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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14./napirend 

Beszámoló a KORPUSZ 93’ Kft. 2019. évi tevékenységéről 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Molnár János  

A Polgári Idősügyi tanács a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Kovácsné Hamar Éva  

Kérdezi, hogy viráglopás kapcsán történt-e bejelentés a cég felé, illetve intézkedés?  

 

Zlehovszky István  

Úgy gondolja, hogy viráglopás van, volt és várhatóan lesz is a köztemetőben. 2018-ban volt egy 

tettenérés 2 fővel szemben, ekkor a rendőrség kijött és intézkedett.  

Folyamatosan figyelik a területet a temető dolgozói és ő is rendszeresen körbe kerékpározza a 

temetőt. Konkrét bejelentés nem történt. Úgy érzékelik, hogy egyre kevesebb eset történik.  

Nagy reményeket fűznek a most épülő kamerarendszerhez, ami a bejáratokat fogja figyelemmel 

kísérni, bízik benne, hogy ez visszatartó erő lesz. 

 

Vélemény, javaslat  

 

Struba József  

Összességében eredményes munkáról számolhat be a Kft. vezetője., ami a gazdálkodást illeti. 

Mint ahogy az előterjesztésben is szerepel a 2019. júliusában történt árkorrekció jelentősen 

hozzájárult a veszteségek kiküszüböléséhez, így helyes volt az akkori döntés.  

A bizottsági ülésen elhangzott a kapott támogatás összege, melynek lényege az, hogy kötött 

felhasználású. Elsősorban temetőfenntartásra, illetve az alkalmazottak munkabére kifizetésére 

lehet fordítani. Azt gondolja, hogy ez így rendjén is van.   

Azt gondolja, hogy eredményes évet zárt a KORPUSZ ’93 Kft. Azt lehet elmondani, hogy 

rendben tartott és biztonságos temetőnk van, mind a 3 kaput tudjuk majd figyelni, ami még 

biztonságosabbá teheti. 

 

Tóth József 

A rendbentartás elvárás is a támogatás fejében. 

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

39/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a KORPUSZ ’93 Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

és az alábbi határozatot hozta:  
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1./ A Képviselő-testület a KORPUSZ ’93 Kft. 2019. évi 

beszámolóját elfogadja.  

     

Határidő: értelemszerűen 

    Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

15./napirend 

Javaslat a KORPUSZ 93’ Kft. részére nyújtandó felhalmozású célú visszatérítendő 

támogatásról 

 

Tóth József kiegészítése  

Két forrásból szabadítható fel az összeg, visszatérítendő támogatás forrásaként 3.000.000 Ft 

összeg az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira képzett 

céltartalékból és 2.000.000 Ft összeg az általános tartalékból, melyet legkésőbb 2020. december 

31-ig vissza kell fizetnie. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

40/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

KORPUSZ ’93 Kft. részére nyújtandó felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatásra irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a KORPUSZ ’93 Kft. részére felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatást nyújt az urnafal építési beruházás 

támogatásának megelőlegezéséhez 5.000.000 forint összegben – a 

LEADER támogatás megérkezéséig, legkésőbb 2020. december 31-ig 

terjedő időszakra. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtandó - 5.000.000 Ft 

összegű - visszatérítendő támogatás forrásaként 3.000.000 Ft 

összegben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli 

kiadásaira képzett céltartalékot, 2.000.000 Ft összegben az általános 

tartalékot jelöli meg. A Kft. által visszafizetendő támogatás az 

átcsoportosítással érintett tartalékokba kerüljön vissza. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a KORPUSZ ’93 

Kft. és Polgár Város Önkormányzata között a támogatási szerződés 

megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

16./napirend 

Javaslat a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Struba József 

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

 

Béke László  

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

 

Molnár János  

A Polgári Idősügyi tanács a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Mecsei Dezső  

Az anyagban láthatóak a költségek, úgy látja, hogy ez nagyon humánus, elérhető és hosszútávon 

leszabályoztt módja lesz az urnás temetésnek. 

 

Tóth József 

Arra törekedtek, hogy olyan javaslat kerüljön a képviselő-testület elé, ami fenntartható és nem 

kell rövid időn belül hozzányúlni, illetve az urnafalmegváltási időszak, ami korábban 30 év volt 

kerüljön hosszabb időtartamban meghatározásra.   

Az volt az álláspont, hogy a fülke kiinduló ára ne a beruházás teljes öszege legyen, hanem csak 

az legyen a kiindulási alap, ami a Kft. részéről ráfordított saját forrás. Így került a 96 helyre 

felosztásra, differenciált módon az elhelyezkedésük szerint.  

 

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

szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

Molnár János képviselő távozott a teremből.  
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 

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

2. pontjában, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) 

bekezdésben, a 16.§-ban, a 40. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága valamint Pénzügyi és gazdasági  bizottsága véleményének kikérésével az 

alábbiakat rendeli el: 

1.§ 

 

A köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„3. §  

(2) A temetési hely megváltása esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama sírbolt 

esetén 60 év, urnafülke 50 év, sírhely, urnasírhely, urnasírbolthely esetén 30 év.  

 

2. § 

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet 2020. július 10-én lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2020. június 25. 

 

 

 

 

 Tóth József      dr. Sivák Anita 

            polgármester          jegyző 
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1. melléklet a 8/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethez 

 

A megváltási-, és újraváltási árak nettó árként kerültek feltüntetésre. 

 

 A. 

temetési hely fajtája 

B. 

megváltási díj (Forint) 

C. 

újraváltási díj (Forint) 

1. sírbolt 1 személyes 150 000 150 000 

2. sírbolt 2 személyes 150 000 150 000 

3. egyes sírhely 15 000 15 000 

4. egyes mélyített sírhely 15 000 15 000 

5. kettes sírhely 30 000 30 000 

6. kettes mélyített sírhely 30 000 30 000 

7. urnasírbolt 15 000 15 000 

8. urnasírhely 10 000 10 000 

 

9. 

urnafülke belső oldal 

- felső sor 

 

- középső sor 

 

- alsó sor 

 

55.000 

 

55.000 

45.000 45.000 

35.000 35.000 

 

10. 

urnafülke külső oldal 

- felső sor 

 

- középső sor 

 

- alsó sor 

40.000 40.000 

35.000 35.000 

30.000 30.000 

11. szociális temetési hely - 15 000 

12. szociális urnasírhely - 10 000 
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17./napirend 

Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 11/2015. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Tóth József kiegszités  

Tervezték és készültek arra, hogy ha nyílik egy pályázati lehetőség, amelyben, a meglévő 

rendszer bővítése szóba hozható akkor azt megtegyék. Ezt történt meg egy EFOP-os pályázat 

keretében és 13 új kamerát tudnak a rendszerhez kötni. Tartozik ehhez még két mobil kamera is, 

azok nem szerepelnek a táblázatban.   

 

Struba József 

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

 

Béke László  

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

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Jónak tartja és elfogadásra javasolja. Ha lehetne később bőviteni kellene a peremterületek felé is, 

hisz a többség a központban van.  

 

Tóth József 

Egyetértenek és felvetődött a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság ülésén is, hogy a városba 

bevezető táblákon is legyen kamera.  Természetes és jogos, hogy sokak által használt területeket 

és intézményeket figyeljék, ebben már benne vannak a közmunka bázisok is – Rákóczi és Bem 

utca – ahol erősíteni akarják a védelemet. A felvetés jogos és fejlesztik tovább, hisz nagyobb 

biztosnságot ad.  

 

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

szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 7 fő vett részt.  

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 11/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 

törvény 1. § (6) bekezdésébenben valamint, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 16/2019.(X.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és 

gazdasági bizottsága, valamint Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének 

kikérésével, az alábbiakat rendeli el:  
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1. § 

 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 11/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2020. június 25.  

 

 

 

 

  Tóth József     dr. Sivák Anita 

  polgármester         jegyző 

 

 

 

 

  



56 

 

 

1. melléklet a 15/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

Elhelyezett térfigyelő kamerák és az általuk megfigyelt közterület 
 

A B C 

Kamera 

sorszáma: 
Kamerák elhelyezése: Megfigyelt közterület: 

1. 
Barankovics tér 2. 

Szakiskola épülete, Kossuth u. sarok 
Zólyom u. - Kossuth u. kereszteződés 

2. 
Barankovics tér 2. 

Szakiskola épülete 

Szakiskola előtti járda, főtér ÉNy-i 

része 

3. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete 
Gazdasági Szolgáltató Ház előtti főtér 

4. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal (GSZH) épülete 
Főtér középső területe 

5. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal épülete 

Polgármesteri Hivatal főbejárat előtti 

terület 

6. 
Barankovics tér 5. 

Polgármesteri Hivatal épülete 
Polgármesteri Hivatal bejárati út 

7. 
Barankovics tér 2-6. 

Művelődési Ház épülete 
Művelődési Ház főbejárat 

8. 
Barankovics tér 2-6. 

Művelődési Ház épülete 

Művelődési Ház bejárati út és parkoló 

bejárata 

9. 
Barankovics tér 2-6. 

Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész) 
Művelődési Ház hátsó bejárata 

10. 
Barankovics tér 2-6. 

Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész) 

Művelődési Ház bejárati út és COOP 

üzlet hátsó parkolója 

11. 
Hősök u. 6. 

Polgár és Csege COOP Zrt. épülete 

Polgár és Csege COOP Zrt. és a 

Polgári Bank Zrt. előtti parkoló 

12. 
Hősök u. 8. 

Polgári Bank Zrt. épülete 

Polgár és Csege COOP Zrt. és a 

Polgári Bank Zrt. előtti parkoló 

13. 
Hősök u. 8. 

Polgári Bank Zrt. épülete 

Polgár és Csege COOP Zrt. és a 

Polgári Bank Zrt. előtti parkoló, 

valamint parkoló kijárata 

14. Hősök u. 12. előtti villanyoszlop 
Panzió és Járóbeteg Szakellátó előtti 

közterület 

15. Hősök u. 12. előtti villanyoszlop Buszmegálló bejárata 

16. Hősök u. 9. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 

17. Hősök u. 9. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 

18. Hősök u. 13. előtti villanyoszlop Hősök u. és Kiss E. u. kereszteződés 

19. Hősök u. 13. előtti villanyoszlop 
Buszmegálló területe (bevásárló udvar 

bejárata) 

20. Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 

21. Hősök u. 13/a. előtti villanyoszlop 
Hősök u. és Táncsics u. kereszteződés, 

Kálvária előtti dísztér Ny-i oldala 

22. Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop Buszmegálló területe 

23. Hősök u. 13/b. előtti villanyoszlop Kálvária bejárata, dísztér 

24. Kiss E. u. 8. Művelődési Ház hátsó bejárata, COOP 
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Mentőállomás épülete (hátsó rész) üzlet parkolója 

25. 
Barankovics tér 6. 

Művelődési Ház épülete (hátsó udvari rész) 
Játszótér, Gimnázium bejárata 

26. 
Zólyom u. 5. 

volt gyógyszertár épülete 
Zólyom úti Általános Iskola bejárata 

27. 
Dózsa u. 2-8  

Piac területén lévő épületen 
Báthory utca eleje 

28. 
Móricz u. 3-5. 

Móricz úti Iskola épülete 
Móricz úti Iskola bejárata 

29. 
Kiss E. u. 2.  

vízmű telep 
Nyilvános illemhely 

30. Kálvária-domb Hrsz: 1231/2 Kálvária bejáratának terület 

31. 
Hősök u. 1.  

PÉTEGISZ épülete  
épület bal oldalán lévő kerékpár tároló 

32. 
Hősök u. 1. 

PÉTEGISZ épülete  
épület jobb oldalának területe 

33. 
Kiss E. u. 10. 

Játszótéren lévő oszlopon   
játszótér 

34. 
Dante u. 7.  

Korpusz Kft. épülete   
ravatalozó bejárata 

35. Dante utcai – Ady utcai sarok Ady utcai bejáratok 

36. 
Szabadság u. 1. számú önkormányzati 

ingatlanon 
Buszmegálló kihajtójának területe 

37. 
Szabadság u. 1. számú önkormányzati 

ingatlanon 
volt Polonkai Ház 

38. 
Rákóczi u. 103/6. számú önkormányzati 

épülete 

Rákóczi u. 105. számú ingatlan 

bejárata és udvar 

39. 
Sportpálya területén lévő oszlopon Rákóczi 

u. 101. 
öltöző épület 

40. 
Rákóczi u. 101.  

Sportpálya területén lévő oszlopon  
bejárat és garázs 

41. 
Fürdő u. 1.  

Strandfürdő bejáratának épülete  
Városgondnokság bejárata 

42. 
Fürdő u. 2.  

Városgondnokság épülete  
strandfürdő bejárata 

43. 
Fürdő u. 3. Kemping területén lévő 

oszlopon  
kemping bejárata 

44. 
Kiss E. u. 6-8.  

volt orvosi rendelő épülete  
játszótér 

45. 
Bem u. 1. számú önkormányzati ingatlanon 

lévő oszlopon 
ingatlanon lévő épület és udvar 
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18./napirend 

Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat megvalósítására és a 

szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

 

Béke László  

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

módosítással, hogy az erősebb kifejezés helyett nagyobb teljesítményű.  

 

Molnár János képvieslő visszérkezett a terembe.   

 

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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

41/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat 

megvalósítására és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A 

vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére a Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

tárgyú felhívásra elnyert támogatást a módosított támogató 

okirattól eltérő többlet műszaki tartalma szerinti nagyobb 

teljesítményű munkagéppel kívánja megvalósítani. 

 

2. A Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontjára 

vonatkozóan, a szükséges önerőt bruttó 11 829 362 Ft-ot az 

önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.16.) 

költségvetési rendelet „Céltartalék infrastruktúra fejlesztésére” 

elnevezésű céltartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 
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19./napirend 

Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez” kapcsolódó pályázat 

benyújtására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József 

A központi költségvetés az önkormányzati fejlesztésekre minden évben egy keretet biztosít.   

A pályázatot meghirdette idén is és most 20 millió Ft-ot bíztosít arra, hogy sikeres pályázat 

esetén az önkormányzatok útfelújításoknál felhasználják. Ennek keretében valósult meg két éve 

a Kolozsvári utca felújítása. Tavaly a Kárpát utcát tervezték, de ahhoz végül nem volt pályázati 

segítség. Idén a Mátyás utca felújítása a terv, aminek a forrása a helyi adóbevétel lett volna. Az 

elmúlt időszak történéseiből adódóan saját forrásból nem lesz felújítás csak ha a pályázat nyer.    

          

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

42/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Javaslat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 

kapcsolódó pályázat benyújtására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat c) 

pontja alapján a Mátyás utca (1-42 házszám között) felújítására. 

 

2.) A Képviselő-testület az 1.) pontra vonatkozó pályázat benyújtásához 

szükséges 9 570 383 Ft önerő fedezetét a 2020. évi költségvetés 

pályázatok megvalósítására elkülönített céltartalékból biztosítja. 

 

 

Határidő: 2020. július 10. 

Felelős:  Tóth József polgármester 
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20./napirend 

Javaslat az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódóan szükséges módosításra 

 

Csépányiné Bartók Margit kiegészítése  

Két korrekciót jelezne, a határozat pontos száma 14/2020. (III.26.), illetve a 3. sz. melléklet 

helyett 10. számú a helyes.   

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

43/2020. (VI. 25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódóan szükséges 

módosításra irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a 14/2020. (III.26.) számú 

polgármesteri határozatot úgy módosítja, hogy a „Polgár 

Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2020. évben” 

elnevezésű, a határozat 1. számú mellékletét képező 

táblázatot, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló 

3/2020. (II.21.) rendelet 10.sz. információs célt szolgáló 

táblázatot a módosított tartalommal hagyja jóvá.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

1. melléklet a 43/2020. (VI. 25.) határozathoz 
Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
bemutatása 2020. évben 

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 

évre várható összegei  

1.melléklet a 14/2020. (III.26.) polgármesteri határozathoz, valamint Polgár Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetésről szóló 3/2020. (II.21.) rendelet 10.sz. táblázata 

Megnevezés 

S
o

rs
z
á

m
 

 2020. év 

1 2 3 

Helyi adók 1 

374 412 
461 

Tulajdonosi bevételek 2 0 

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 4 054 944 

Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése  4 3 708 228 

Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek 5 0 

Privatizációból származó bevételek 6 0 

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7 0 

Saját bevételek (01…+07) 8 

382 175 
633 

Saját bevételek 50 %-a 9 
191 087 

817 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10 3 407 180 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 3 407 180 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 

Adott váltó 14 0 

Pénzügyi lízing 15 0 

Halasztott fizetés 16 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…25) 

18 1 202 832 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 1 202 832 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 

Adott váltó 22 0 

Pénzügyi lízing 23 0 

Halasztott fizetés 24 0 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26 4 610 012 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26) 27 
186 477 

805 
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21./napirend 

Javaslat a központi orvosi ügyelet feladatellátási megállapodásának módosítására 

 

Tóth József kiegészítése  

Hosszú évek óta próbálnak olyan korrekt együttműködést kialakítani az ügyeleti ellátásban 

résztvevő települések között, hogy mindenki vegyen részt, minden vonatkozásában az ügyeleti 

ellátás felelősségében. 

Ez évek óta húzódó probléma, melyben oda értek el, hogy a görbeházi orvosok ebben való nem 

résztvételét nem tudják tovább elnézni. A polgári korosodó orvosok, akik besegítettek az 

ellátásba eddig jól megoldották, a járványhelyzet kapcsán az ő védettségük érdekében nem 

tudtak részt venni, így probléma merült föl, az orvosok jelezték, hogy nincsenek elegen. Kértek 

segítséget az ÁNTSZ-től, akik leírták, hogy ez az önkormányzat szerződéskötési sikerességén 

múlik. Erre tesznek kezdeményezést.   

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

Béke László  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Molnár János  

Ha jól érti, akkor a legnagyobb problémát az okozza, hogy Görbeháza eddig arra hivatkozott, 

hogy idősek az orvosok, azért nem vett részt az ügyeleti ellátásban. Ezt eddig a többi orvos 

megtudta oldani. Most értékesítésre került az egyik praxis és a praxist elnyerő orvossal úgy 

kötöttt megállapodást Görbeháza, hogy nem vették bele az ügyeleti rendszerben való részvételi 

kötelezettségét. Ez okozza a problémát? 

 

Csépányiné Bartók Margit  

Ez a helyzet akkor állt fent, amikor az egyik idős doktornő úgy döntött, hogy mostmár nem 

kívánja ellátni ezeket a feladatokat, akkor Polgáron az egyik orvos felhívta a figyelmüket, hogy 

időben jelezzék Gürbeházára részére, hogy mikor új szerződést köt, akkor ki ne maradjon belőle 

az ügyelet. Ezt ők megtették, ennek ellenére nem úgy történt meg a szerződéskötés, nem 

kötelezték az orvost az ügyeletben való részvételre. Sok önkormányzatnál szolgáltatók látják el a 

feladatot, külső személyeket alkalmaznak. Nyilván itt nem ez a szituáció van. A doktornő a 

veszélyhelyzet ideje alatt bevállalta az ügyeletet, de azt mondta, hogy mikor a veszélyhelyzet 

megszűnik onnantól tovább nem fog ügyelni.  

 

Vélemény, javaslat  

 

Mecsei Dezső  

Közös teherviselést. Van lehetőség, hogy módosítsuk a szerződést, úgy gondolja, hogy ez az 

érdeke az összes településnek.  

 

Molnár János  

Amióta ő képviselő mindig téma volt az ügyelet és Görbeháza külön állása. Mindig megértették 

és az orvosok is elfogadták. Az az álláspontja, hogy mondják fel a szerződést, ha nem kíván az új 

orvos részt venni az ügyeletben.  
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dr. Hatvani Zsolt  

Polgárról kimenni ügyeletre Bagotára az távolság. Ez nem működik, Görbeháza mindig kihúzta 

magát. Ezt torelálták néha, hogy a doktornő idős, de most más helyzet van. Ő azt javasolja, hogy 

vagy beállnak a sorba, vagy intézzék maguk.  

 

Tóth József 

Ugyanaz a gondolat munkált bennük. Nekünk se lesz egyszerű a helyzet, ha Görbeháza kilép, de 

vannak olyan példák, ami miatt ez a kezdeményezést meg kell tenni.  Ha nem tudnak részt venni 

és a saját településük lakosságának az ügyeleti ellátását biztosítani, akkor olyan helyzetbe 

kerülhetnek, mint Tiszacsege. Nem tudott megegyezni Egyek, Újszentmargita és Tiszacsege, így 

Újszentmargita hozzánk jött és Tiszacsege olyan helyzetbe került, hogy 10 millió Ft-ban mérik 

az önkormányzat ügyeleti ellátás teljesítéséért fizetendő összegét. Ha Görbeháza nem tud 

teljesíteni, akkor nekik önállóan kell megoldani, mert kötelezően ellátandó feladat. Ez a levél 

arra irányul, hogy legyen korrekt az együttműködés. Nem tudunk tovább másik helyett 

helytállni. Eddig voltak olyan nyugdíjas orvosaink, akik megtették, de már koruknál fogva nem 

tudják tovább vinni.  

 

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

kézfeltartással szavazza meg.        

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

44/2020. (VI.25.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a központi orvosi ügyelet Feladatellátási szerződésének 

módosítására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti szolgálatról 

szóló 2019. január 1-jétől hatályban lévő Feladatellátási 

szerződést kiegészíti azzal, hogy az önkormányzatok 

kötelezettsége az ügyeleti feladatellátáshoz szükséges 

személyi feltételek - orvos és asszisztens - biztosítására is 

kiterjedjen.  

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

központi orvosi ügyeleti Feladatellátási szerződés 

módosítást aláírja.  

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a Feladatellátási szerződés módosítás nem 

kerül az önkormányzatok mindegyike által elfogadásra, 

illetve, ha nem kerül sor a Feladatellátási szerződés 

aláírásra, úgy a szerződés 2020. augusztus 1.-től Polgár 

Város Önkormányzata részéről felmondásra kerüljön.  

 

Határidő: 2020. július 30.  

Felelős: Tóth József polgármester 
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22./napirend 

Kérdések, interpellációk 

 

Molnár János  

Az önkormányzati utak karbantartása témában kérdezne, a Tökös-tó vonatkozásában. A korábbi 

években pályázati pénzből meg lett csinálva az út. Most vannak olyan szakaszok, ahol az út jó, 

de két szélen a gaz benövi és nehézkes az átjutás. Eelsősorban a Kopasz-gát felőli oldal. Az 

egyik oldal az önkormányzat tulajdona, a másik a tuljdonosé lenne. Korrábban az önkormnyzat 

művelt ott területet. Kéri, hogy az önkormányzat tegyen valamit, mert ők, mint telektulajdonosok 

hiába kérik.  

A másik, lakossági probléma, hogy meg kellene tudni, hogy mi a gyakori áramkimaradások oka, 

és meg kellene szüntetni. Ez már dühítő és bosszantő, hogy percekre elmegy az áram. Tudják, 

hogy nem az önkormányzat feladata, de kérni kellene az E-ON-t, hogy tegyen valamit.  

Harmadik téma a Zámbó féle ingatlan helyzete lenne, várja a javulást iIlletve negyedik téma a 

zöldhulladék elhelyezésének lehetősége Polgáron. 

 

Tóth József 

A Zámbó-féle ingatlanon új eladói tábla van, ez sejtet valamit. A zölddhulladék témáról az első 

napirendi pont keretében beszélt. A külterületi út kapcsán, ráfordítottak pályázati támogatás 

segítségével forrást, azzal az utat rendbe tették. Ha önkormányzati terület a szóban forgó rész 

akkor azt kéri, hogy nézzék meg, ami meg nem önkormányzati, annak kapcsán szólítsák fel azt, 

akinek dolga lenne. A gyakori áramkimaradások felmerültek a bizottsági ülésen is, mint 

probléma. A lakosok jogos kifakadása hozza az önkormányzat elé a kérést, hátha nagyobb 

befolyásuk van a szolgáltatóra. Arra tesz ígéretet, hogy hivatalos megkereséssel fordulnak az E-

ON képviselőjéhez, hogy adjon erről számot.  

 

Kissné Barta Piroska 

Elmondja, hogy a Helyi Építési Szabályzatban sokkal erősebb felvetést építettek be, ami a 

kisajátítás, tehát egy éves türelmi idő után, az elértékesítés komolyabb fokra léphet. Látta ő is a 

hirdetményt, reméli, hogy a szándék is komoly és az ingatlan egy éven belül rendezzetté váhat.  

 

Hágen József  

Utak kapcsán elmondja, hogy biztos, hogy közfoglalkoztatás keretében tudnak hozzányúlni. 

Vannak célterületek, meg fogják azt is nézni.  

 

dr. Hatvani Zsolt  

Az utakkal kapcsolatban egy dátumot kérne, hogy a lakosság részére mit mondhatnak. Hallatlan 

felháborodás van a csatornaépítés miatt. Meddig várjanak türelemmel?  

 

Tóth József 

A vállalkozónak a szerződésben van egy rögzített dátuma, amig el kell végezni minden feladatot, 

de ez még nem a végleges, van tömörödés, megsüllyedtek a nyomvonalak. A kivitelzést végző 

cég felé ezt jelzik és határidőre meglesznek csinálva. Úgy engedik el őket, hogy a valamikori 

eredeti állapotokhoz közeli legyen visszaállítva.   

 

Kissné Barta Piroska 

Csúszik a beruházás, július lett volna befejezés. A legutóbbi kooperáción beszélték, hogy vannak 

még munkák, de a gerincvezetékek már elkészültek. Az átemelők elektronikus dolgai még 

nincsenek rendben. A kivitelező alvállalkozója arról számolt be, hogy az iskolakezdés előtt 

befejezi a helyreállítási munkálatokat. Erre van esély. Miután mindenhol végeztek azt követően 

akar egyszerre felvonulni és helyreállítani. Ha időpontot kell monmdani akkor augusztus vége, 

ez a helyreállítás időpontja, nem a projekt befejezésé.  
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Hágen József  

Az önkormányzati utak karbantartása és kátyúzása nem várhat addig amíg a szennyvízberuházás 

be nem fejeződik. Így is vegyes képet fog mutatni az utak állapota, hisz vannak csőtörések és a 

szennyvízberuházás kapcsán helyreállítások, illetve a kátyúzások. A kátyúzásokat el tudják 

végezni a jövő héttől kezdve augusztus közepéig. Lesznek még kimaradt helyek, ami nem a 

város feladata. A lakosság úgy láthatja, hogy nem teljeskörűek a munkálatok, de ezzel nem 

tudnak mit kezdeni. 

 

Tóth József 

A szennyvízberuházási projektnek 4 település a résztvevője és egy szerződés tartalmazza az 

elvégzendő munkálatokat, melynek van egy határideje.  

 

Elmondja, hogy úgy tervezik, hogy munkaterv szerint július 30-án képviselő-testületi ülés, elég 

sok napirendi pont van még hátra, melyek az elmúlt hónapokból kimaradtak.  

 

 

 

 

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

testület ülését bezárta.  

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József             dr. Sivák Anita  

polgármester                     jegyző 


