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                             Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

Ikt.szám:  4122/2015. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. ( I. 29.)  számú határozatával 

fogadta el  a 2015. évi munkatervét, amelyben a 2015.  március  26.-ai  testületi ülésre  tűzte 

ki  a „Beszámoló a civil és a sportszervezetek 2014. évi tevékenységéről” szóló  napirendi 

pont megtárgyalását.  

 

A városban több éve működő civil és sportszervezetek évente egyedi kérelem alapján  az 

önkormányzathoz támogatási igénnyel fordulhatnak a működésük, sportprogramjaik, 

rendezvényeik lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás kiegészítése céljából. 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  minden évben a  költségvetési 

rendeletében határozza meg a  sport és non-profit szervezetek  támogatási összegét. 

2014. évben  a Képviselő testület az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletében   a 

sportszervezetek  részére  6.292.000.- Ft  összegű, a non-profit szervezetek részére  

1.208.000.- Ft céltartalékot különített el. 

 

A támogatási igényüket azon szervezetek nyújthatták be, amelyek  a város közigazgatási 

területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján Magyarországon 

nyilvántartásba vett civil szervezet. 

2014. évben a  szervezetek részére történő   támogatás odaítéléséről   az önkormányzat és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzata alapján,  átruházott hatáskörben az Oktatási-, 

Kulturális és Sport Bizottság döntött.  

 

A támogatásban részesülő szervezetek a támogatás jogszerű felhasználásáról  a támogatási 

megállapodásban foglalt határidőig kötelesek elszámolni, melyet  az államháztartáson kívüli 

forrás átadásáról-átvételéről szóló 31/2014. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelet szabályoz. 

 

2014. évben  4 sportszervezet, valamint 5 civil szervezet  részesült önkormányzati 

támogatásban.  

A szervezetek  a 2015. évi  támogatási kérelmük mellett az  alábbi tartalommal  adtak számot 

a  2014. évi  szakmai tevékenységük eredményeiről, sikereiről.   
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Polgár Városi Sportegyesület 

 

A sportegyesület a település sportkedvelői és az önkormányzat elvárásainak megfelelően 

Polgár városi rangjához méltóan 2014. évben a Megyei I. osztályban szerepelt. Sajnos a  

kedvezőtlen pontszámok alapján   úgy a  felnőtt együttes,  mint  az  ifjúsági csapat  a  12. 

helyen zárta az idényt. 

Ahhoz, hogy  bent maradjon a csapat a Megyei I. osztályban, komoly erőfeszítések 

szükségesek, mind az edzők, mind a  játékosok, mind pedig a vezetőség szempontjából. 

 

Az utánpótlás együttesek az elmúlt idényben általában a középmezőnyben végeztek.  Az 

eredményesség tekintetében fokozatos javulást kívánnak elérni, ez azonban nagyban függ az 

évfolyamok összetételétől is. 

Az  elmúlt év folyamán az egyesület önkéntesei, vezetői, edzői tevékenyen vettek részt  a 

város által szervezett eseményeken, fesztiválokon, szabadidős sportrendezvényeken. 

 

A női labdarúgó szakosztály az elmúlt évben is  rendszeres  sportolási lehetőségben részesült. 

Polgár városának képviseletében a női csapat rendszeresen részt vett a Tiszalökön, 

Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Budapesten és egyéb városokban megrendezett felkészülési 

tornákon, kupamérkőzéseken, nyári versenyeken. Évente több alkalommal látogattak el 

bemutató mérkőzésekre, mint pl. a testvérváros Nagykárolyba. A női csapat rendre az 

élmezőnyben végez és a sportág népszerűsítése mellett érmekkel és kupákkal gazdagítja a 

város hírnevét. 

 

A  szervezet tevékenységében közreműködők száma: 

 Tisztségviselők:     9 fő 

 Edzők, sportolók: 112 fő 

 Társadalmi aktivisták:  15 fő 

 

A szervezet által nyújtott szolgáltatások tevékenységek, programok igénybevevőinek száma: 

 Versenysport:  109 fő 

 Szabadidősport:   20 fő 

 Tömegsport:  150 fő 

 

A városi sportegyesület az elmúlt évben is a  legnagyobb számban nyújtott  lehetőséget a 

fiatalok részére a szabadidő tartalmas eltöltésére, a rendszeres sportolás biztosítására. Az 

eszközöket, felszereléseket az egyesület biztosította. A sikeres TAO pályázat által minden 

korosztály részére megfelelő színvonalú sporteszközöket tudtak beszerezni.  Fontos szempont, 

hogy más egyesületekkel ellentétben, a szervezet nem kér tagdíjat az utánpótlás csapatokban 

szereplő gyerekek szüleitől. 

 

Az  egyesület vezetősége az elmúlt évben is figyelemmel követte a pályázati lehetőségeket. 

2014.  évben a Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetségtől  200.000.- Ft-ot kapott az 

utánpótlás tornákon való részvétel  megszervezésére, továbbá  az  1%-os  felajánlásokból  

64.738.- Ft-ban részesült. 
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Polgári Vízi Sportegyesület 

 

Az egyesület 1991-ben alakult,  tagjainak száma: 20 fő 

Az elmúlt évben a fiatalok számára nevelési és sportszakmai szempontból nagyon kedvező 

volt a felkészülés. A sportolók jó eredményeket értek el a Velencén megrendezett Országos 

Diákolimpiai versenyen. 

 

  Férfi ifi K-1  500 m      III. helyezés 

Férfi ifi K-2  500 m      III. helyezés 

  Polgár-i Sárkányhajó-verseny:      II. helyezés 

Hajdúnánás-i Sárkányhajó-verseny:       I. helyezés 

Tiszaújváros-i Sárkányhajó-verseny:          - 

 

A fenti versenyeken kívül 2014. évben  Hajdúnánáson 24 órás evezésben vett részt az 

egyesület.  

A  Polgári Vízi Sportegyesület a gyermekek, fiatalok részére a szabadidő hasznos  

eltöltésének, egészséges életmódra nevelésének céljára létrehozott szervezet, mely  biztosítja 

tagjainak a rendszeres sportolás lehetőségét, ezáltal  lehetővé téve a versenyeken való indulást 

is. 

A szervezet  az elmúlt évben  a kajak-kenu sportágban a város fiataljainak heti három 

alkalommal,  két órás  edzéseket biztosított. Az edzések tartása egész évben folyamatos volt. 

 

 

FUKU-DO Sportegyesület 

 

A karate csapat 27 éve  működik városunkban, 11 éve önálló sportegyesületként,  tagjainak 

száma 50 fő. 

A sportegyesület tagja a Magyar Karate Szakszövetségnek, illetve a Magyar JKA Karate 

Stílusszövetségnek. 

Az egyesületben óvodáskorú gyerekek, alsó és felső tagozatos általános iskolás diákok, 

gimnazisták és felnőtt korú karatézók edzenek rendszeresen. A sportegyesület minden 

korosztálynak lehetőséget biztosít a rendszeres testmozgásra, ami egyrészt abból is adódik, 

hogy a  sportág gyakorlása egyáltalán nem függ a sportolni vágyók nemétől és korától. 

A versenyzők 16. éve vesznek részt a Magyar Karate Szakszövetség által hirdetett 

versenyeken ahol méltón szereznek hírnevet a városunknak. 

Az egyesület jellege  mégis inkább tömegsport jellegű, miután a versenyzők létszáma 8 fő. 

 

A sportegyesület céljaiban megfogalmazottak alapján, elsődleges feladatának tekinti a 

korosztálytól független  sportolás ösztönzését, illetve a sportolás feltételeinek  megteremtését. 

A rendszeres testmozgás iránti igény kialakításával mind szélesebb körben teret adni az 

egészséges életmódnak. 

A gyerekeknél a rendszeres edzéseknek közösségformáló ereje van, pozitívan hat a 

viselkedéskultúrájuk fejlődésére. Heti 3 edzésen fejleszthetik a karate sportágban a 

jártasságukat, az önvédelem iránt érdeklődők.  Az egyesületben több hátrányos helyzetű, 

illetve autista gyerek sportol rendszeresen. 

 

- 2014. januárjában 3 tag vett rész a Dunaújvárosban megrendezett 3 napos szakmai 

továbbképzésen. 

- Február hónapban rendezte az egyesület az első övvizsgát, ahol 30 tag vizsgázott 

sikeresen a következő övfokozatára. A vizsgát közel 200 hozzátartozó tekintette meg. 
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- Márciusban 6 fős csapat vett részt Gyöngyösön a japán mester által tartott 

edzőtáborban. 

- Április hónapban az Ippon Shobu Karate Diákolimpián 5 versenyzővel képviselték  a 

Fuku-Do Se-t, amely Gödöllőn került megrendezésre. 

- Májusban Törökbálinton vettek részt a versenyzők az Országos Karate versenyen.  Itt 

két versenyen a középmezőnyben végeztek a versenyzők. 

- Június első hetében  tartotta az egyesület a második övvizsgáját, ahol a gyerekek 

sikeresen vizsgáztak. Ez alkalomból is 200 hozzátartozó tekintette meg a 

megmérettetést. 

- Júniusban  5 napos edzőtáborban  40 egyesületi  tag vett részt, mely a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Tarpa település  mellett került megrendezésre. 

- Júliusban 5 fő képviselte az egyesületet  a Budapesten megrendezett nemzetközi 

edzőtáborban, ahol közel 20 nemzet karatésai edzettek japán mesterek irányításával. 

- Az egyesület  tagjai a Budapest Bajnokság nemzetközi versenyen középmezőnyben 

végzett , amely nagyon jó eredménynek számít. 

- Novemberben  a Pakson megrendezett Ippon Shobu Karate Magyar Bajnokságon  

szerepeltek eredményesen a versenyzők, ahol három dobogós helyet:  egy II., és két 

III.  helyezést értek el. 

- December végén a szülők és  a hozzátartozók részvételével  bemutató jellegű ünnepi 

karate edzéssel búcsúztak a 2014-es évtől. 

 

Polgár Város Kézilabda Sport Klub 

-  

A Kézilabda Sport Klub létszáma: 25 fő 

A Kézilabda Sport Klub 2014. évben a negyedik helyen végzett. 

Több alkalommal különböző kézilabda tornákon vettek részt.   

2014. március 2-án és 9.-én  vettek részt a Menyhért László Tornán,  melyen  III.  helyezést 

értek el. 

A Bőcsön megrendezett Emléktornán  a Sport Klub II. helyezést ért el. 

A 2014-es tavaszi Megyei Bajnokság  április hónapban kezdődött, ahol a 16 mérkőzésből 6 

győzelemmel, 10 vereséggel  végződött.  A csapat a 410 dobott góllal szemben 427 gólt 

kapott. 

A  Megyei góllövő listán   Molnár Csaba csapattag  a  második  lett. Az MB II.-es csapatok 

felkészülési versenyén  a második helyen végzett a Sport Klub.  Az őszi bajnokságon 

lejátszott  8 mérkőzésből 3 győzelemmel, 1 döntetlennel, 4 vereséggel végződött.  

Év  végén  Debrecenben  és Hajdúböszörményben  Mikulás Kupán vett részt a csapat. 

A Kézilabda Sport Klub az elmúlt évben is  törekedett  az utánpótlás nevelésére, hogy a fiatal 

játékosok is állandó játéklehetőséget kapjanak a mérkőzéseken. Az edzések, heti két 

alkalommal  kerültek megtartásra.  

Polgár Város Kézilabda Sport Klub az elért eredményeiről a PolgárTárs újságon keresztül 

rendszeresen tájékoztatja a lakosságot. 

 
 

Polgár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

A szervezet  létszáma: 21  fő. 

Az egyesület a tűzmegelőzés érdekében több alkalommal is figyelemfelhívást tett közzé a 

városi TV-ben. A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltósággal együttműködési megállapodás 

keretében az elmúlt évben  közös bemutatót tartott, továbbá közösen vettek részt  

káresemények felszámolásában. 
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Beavatkozások: 

- Az egyesület tűzesetnél történő  káresemény elhárítása:    2 alkalom 

- Vizes gyakorlatok  :                   1 alkalom 

- Városi rendezvényeken tűzoltó ügyelet biztosítása:    4 alkalom 

 

Oktatás, képzés: 

- Felnőttképzés: .         10 alkalom 

- Utánpótlás nevelés 40 órás alaptanfolyam:      2 fő   

   

Versenyek: 

-  A mezőcsáti országos hagyományőrző tűzoltó versenyen való részvétel, ahol 

 az egyesület   emléklapban részesült. 

-  Az országos egyéni lépcsőfutó bajnokságon  1 fő indult, aki VI. helyezést ért el. 

 

Tűzoltó bemutatóra az alábbi 3 alkalommal került sor:  

 Erdei óvoda részére „Habparti” , 

 A Strandfürdőn  családi nap keretében a  felszerelések bemutatása, 

 A „Magyarország Szeretlek” rendezvényen tűzoltás bemutatása 

Polgári Polgárőr Egyesület 

 

A szervezet taglétszáma:  45 fő  

Az egyesület felkészült, tapasztalattal rendelkező polgárőrökkel, valamint szolgálat-vezetővel  

végezte  feladatát az elmúlt évben. 

Az egyesület tagjai a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények és balesetek 

megelőzése, a gyermek és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében   önkéntes 

munka keretében tevékenykednek. 

 

Munkájuk során  a rendőrséggel együtt rendszeresen ellátták  a járőrözési feladatokat, részt 

vettek a forgalomirányításban, a  szórakozó helyiségek ellenőrzésében, a magánszemélyek 

igazoltatásában. Az egyesület egész évben szem előtt tartotta az iskolák előtti területek 

felügyeletét  a közterületek értékeinek valamint tisztaságának  megóvását. 

Éjszakai járőrözés közben különös  gondot fordítottak a kiskorú gyermekek felügyeletére, 

rendszeresen felhívták figyelmüket a reájuk leselkedő veszélyekre. 

 

Mint minden évben, így  az elmúlt évben  is  igyekeztek a mezőgazdasági vállalkozók 

kérésének  eleget tenni, ennek során az őszi időszakban rendszeresen felügyelték a határt, 

ezzel is megakadályozva a mezőgazdasági termények jogtalan eltulajdonítását. 

 

2014. évben is több alkalommal felkérést kaptak ünnepségek, rendezvények biztosítására, 

temetőőri szolgálatra, melynek minden esetben eleget tettek. 

Lakossági felkérésekre, a lakók hosszabb távolléte esetén  vállalták a  lakások felügyeletét. 

Az  egyesület tagjai az elmúlt évben több alkalommal is szolgálatot vállalt  a szomszédos  

települések rendezvényeinek   biztosításában. 

 

A Polgári Polgárőr egyesület tagjai 2014. évben 7825 szolgálati órát  teljesítettek, mely 

szolgálati órák többsége a rendszeres járőrözésből, a rendőrséggel közösen végzett  

járőrszolgálatból, valamint a rendezvények biztosításából adódott. 
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Élet Virága Egészségmegőrző  Egyesület 

 

Az  egyesület 19 fővel működik.  

Az egyesület  az elmúlt évben is igyekezett az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

rehabilitációs tevékenység, egészségre nevelés, készségfejlesztés  terén  minél szélesebb 

körben  ismertetni a helyi lakosságot. 

2014. március 28. – 29. napján  rendezte meg   a VIII. Polgári Prevenciós Napokat, mely 

előadássorozaton nagy létszámú érdeklődő vett részt, miután  Kelet-Magyarország több 

településéről is érkeztek vendégek. A  jó szervezésnek köszönhetően a résztvevők  

díjmentesen hallgathatták a neves orvosok és természetgyógyászok, egyetemi oktatók  

előadásait.   Az előadásoknak köszönhetően  a jelenlévők   betekintést nyertek a  

gyógykészítmények  tárházába,  megkóstolhatták az egészséges bio ételeket, italokat.  

Tapasztalható, hogy egyre nagyobb igény van ezekre a rendezvényekre a helyi lakosság 

körében.  

Az egyesület  Május 1.-én a BELAHAPI – Hagyományőrző Fesztiválon megrendezett 

főzőversenyen  I. helyezést ért el. 

Fentieken kívül részt vettek még  egyéb városi rendezvényeken, illetve megemlékezéseken is.  

Az egyesület  szívesen  osztja meg más települések  rendezvényein is az ismereteit, az elmúlt 

évben pl. a tiszaújvárosi – „Bograton” fesztiválon vettek részt. 

 

 

Polgári Lovas Hagyományőrző  Egyesület 

 

Az egyesület 8 éve kezdte meg működését, jelenleg 10 taggal rendelkezik. 

Megalakulásuk óta folyamatosan gyakorolnak, képezik a lovakat és lovasokat. Több 

bemutatón is részt vettek a környékbeli rendezvényeken. 

2014. évben az egyesület képviselte a települést az  „1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat” 

emlékére megtartott tavaszi hadtúrán. 

A Nemzeti Vágta Borsodi Fordulóján  az egyesület tagjai a  felvezető huszárok között 

vonultak fel.  

A Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület a város által szervezett,  pl.  május 1-ei, 

augusztus 20.-ai rendezvényeken vett részt, mely alkalomból bemutatókkal, séta- 

kocsikázással, lovaglási lehetőséggel színesítették  a  városi programokat. 

Az egyesület részt vett  továbbá a Nemzeti Ünnepek megemlékezésein is.  

Meghívásra a környező települések rendezvényein pl. a tiszavasvári, tiszaszőlősi, 

tiszaszederkényi hagyományőrző napokon  lovasbemutatót tartottak. 

 

 

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének helyi szervezeti egysége 

 

A szervezet taglétszáma: 370 fő. A szervezet céltudatosan alakította ki feladatait, 

tevékenységeit, mely által az elért eredmények leginkább az aktív tagoknak  köszönhető.   

2014. évben 7 alkalommal szerveztek véradást, ahol közel 500 fő véradó vett részt. A 

véradások különböző helyszíneken kerültek lebonyolításra, zömmel a térségi járóbeteg 

szakellátóban, gimnáziumban, művelődési központban,   de egyes rendezvények alkalmával 

kitelepüléses véradást is szerveztek,  mint pl.  Május 1.-én, illetve a Vámpírok éjszakáján,  

mely esetben a véradás  a Városgondnokság épületében került megtartásra. 

Az elmúlt évben több alkalommal került megszervezésre  un. irányított véradás is, mely egy-

egy konkrét személy  - polgári lakos – súlyos műtétjéhez kapcsolódott. 

Minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló rétegre. 
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A szervezet adománygyűjtése, osztása szinte rendszeresnek mondható, ez a lakosság körében 

igen népszerű, hisz minden alkalommal,  jó minőségű, tiszta ruhaadomány kerül kiosztásra. 

 

Egyes alkalmakra  külön figyelmet fordít a szervezet,  ilyen volt  az elmúlt évben  a 

gyermeknap, ahol a gyermekeknek gyűjtött adományok kerültek kiosztásra,  valamint  a 

karácsonyi adományosztás, mely alkalommal  az Élelmiszerbank akciójában való részvétel 

során, több mint 500 kg élelmiszert gyűjtöttek  a  helyi szupermarketben. 

Az összegyűjtött élelmiszer 65 család részére került kiosztásra. 

A szervezet az elmúlt évben  is szorosan együttműködött a nyugdíjas klubokkal, az oktatási 

intézményekkel, a Polgárőrséggel, a Lokálpatrióta Mozgalommal, valamint  a Szociális 

Szolgálattal. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fenti beszámolók által betekintést kaphattunk a városunkban működő  civil és 

sportszervezetek munkájáról. 

Látható, hogy a szervezetek eltérő taglétszámmal, eltérő tevékenységi formában  működnek, 

azonban mindegyik szervezet  igyekszik a köz érdekét szolgálni, valamint a helyi  lakosság 

igényeinek, érdeklődési körének megfelelni.  

Megállapíthatjuk, hogy ezen szervezetek a mindennapos életünkben igen fontos szerepet 

töltenek be, egészségformáló, közösségformáló erejükkel, gazdag  programjaikkal.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy  a civil és sportszervezetek 2014. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalja meg, véleményével, észrevételével egészítse ki és 

a határozati javaslatot fogadja el. 

 

Polgár, 2015. március 19. 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

        Tóth József 

                                                                                               polgármester 

 

 

 

 Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……………/2015.(III.26.)  sz. határozata 
 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Beszámoló a civil és sportszervezetek 2014. évi tevékenységéről”  szóló 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

  1./        A Képviselő-testület  a beszámolóban foglaltakat elfogadja. 

 

  Felelős: Tóth József polgármester 

  Határidő: értelem szerint 

   


