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Tisztelt Polgárdiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

2012. december elejétől 
új arculattal, 

interaktívabb tartalommal 
jelentkezik a városi TV csatorna, 
valamint Polgárdi város honlapja! 

A részletekkel kapcsolatban figyeljék 
a csatorna képújságját, a honlapot és 

a Polgármesteri Hivatal Facebook profilját!

VÁSÁROLOK!
Mindenféle régiséget,
hagyatékot veszek!

Pénzt viszek a házhoz!
Hívjon bizalommal!

(06-20) 961-1140

FELHÍVÁS
Felhívjuk a talajterhelési díj fizetésére köte-

lezett lakosok figyelmét, hogy talajterhelési díj 
bevallásukat 2013. március 31-ig kell benyújta-
niuk Polgárdi Város Önkormányzata Adó Cso-
portjának.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványt postai úton juttatjuk 
el az érintett ügyfeleinknek.

A nyomtatványon feltüntetésre kerül a Fejérvíz Zrt. által közölt, 
2012. december 31-ei állapot szerint felhasznált vízmennyiség.

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 83. § 
(5) bekezdése szerint 2013. július 1. napjáig köteles in-
gatlanát a meglévő, műszakilag biztosított közterületi 
csatornára rákötni.

A talajterhelési díjjal kapcsolatban tájékoztatás kérhető 
Ráczné Bakos Erika adóügyi ügyintézőnél a (22) 576 230-
as telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási idejében 
(hétfő, szerda: 8:00-12:00; kedd, csütörtök 13:00-16:00).
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Tisztelt Olvasók, 
Kedves Polgárdiak!

Minden évkezdet általában a változásról, a újdonsá-
gokról, reformokról szól. Az elmúlt évekhez képest azon-
ban idén sokkal több újítással kell a magyar lakosságnak 
megbarátkoznia mind országos, mind helyi szinten. Itt van 
például az adózás és a társadalombiztosítás terén életbe 
lévő változások sora, a közigazgatás és az állami iskolák 
átszervezése, a Munka Törvénykönyvének teljes hatály-
balépése, a tranzakciós illeték bevezetése, stb.

Az év első lapszámában azokat a témákat járjuk kö-
rül, amelyek az utóbbi időben legtöbbet foglalkoztatták 
a közvéleményt. Ennek jegyében interjút olvashatnak 
Nyikos László polgármesterrel, akit az utóbbi hónapok 
legfontosabb kérdéseivel faggattunk, valamint Dr. Csiák 
Henriettel, az újonnan létrejött Járási Hivatal vezetőjé-
vel is, akit pedig a polgárdi járás létrejöttének hátteréről, 
az átvett feladatokról és szervezeti egységekről beszélt 
munkatársunknak.

Közérdekű híreink között ezúttal a katolikus te-
mető sírhely újraváltásával kapcsolatos információ-
kat, valamint 2012. negyedik negyedévének képvise-
lő-testületi üléseiről készült összefoglalónkat találják. 

A „Mozaikban” többek között az adventi rendezvény-
sorozat, a Csillogó Szemek jótékonysági rendezvény, a 
Svehlik Tibor Emléktorna, valamint a Nyugdíjas Klub ka-
rácsonyi programja kapott helyet. A Kultúra rovatban a 
Városi Könyvtár már megszokott aktuális program- és 
könyvajánlóját olvashatják. A „Gyereksarokban” található 
angol rejtvény megfejtését ezúttal is várjuk a gyerekektől 
a polgardihirek@gmail.com e-mail címre! A helyes meg-
fejtők között apró ajándékokat sorsolunk ki!

A település további híreiért, egyéb közérdekű informá-
ciókért látogassanak el a város megújult honlapjára (www.
polgardi.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal hivatalos 
Facebook oldalára (www.facebook.com/polgardipolghiv), 
továbbá kövessék figyelemmel a Polgárdi TV képújságját! 
Hamarosan az év első nemzeti ünnepére is sor kerül, en-
nek jegyében sok szeretettel várjuk Önöket 2013. már-
cius 15-én, pénteken 11 órakor a Batthyány ligetben az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója 
alkalmából tartandó megemlékezésen!

Tartsanak velünk, emlékezzünk együtt történelmi 
nagyjainkra!

Minden kedves olvasónknak nagyon szép és eredmé-

nyes tavaszt kívánunk!)!

A szerk.

Megjelenik: 2200 példányban

Kiadja: Polgárdiért Közalapítvány

Felelős szerkesztő: Kinizsi Gábor

Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán munkaidőben, ill. 
az alábbi elérhetőségeken!

Szerkesztőség: 
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. 

Telefon: (22) 576-230, (30) 641-1694 
E-mail: polgardihirek@gmail.com 

www.polgardi.hu

Nyomda:  
Alphapress Grafikai Stúdió és Nyomda 

www.alphapress.hu
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ADVENT 2012
Három különböző helyszínen, négy különböző te-

matikával a katolikus és református egyházközséggel 
karöltve rendezte meg a 2012-es esztendő adventi 
rendezvénysorozatát a város önkormányzata. Az első 
gyertyagyújtás alkalmával  verssel, énekkel és zenével 
fokozták az ünnep hangulatát a Széchenyi István Ál-
talános és Zeneiskola tanulói. A második ünnepségen 
karácsonyi jeleneteket láthatott a közönség az iskola 
5. osztályos tanulói, valamint az Eszterlánc Napközi 
Otthonos Óvoda növendékei jóvoltából. A kilátogatók 
környékbeli helyi kézműves termelők portékáiból is 
válogathattak, a gyerekek pedig karácsonyi képesla-
pokat és díszeket készíthettek el a Polgárdi Összhang 
Kulturális Egyesület foglalkozásán. Örömvasárnapon 
a református egyházközség látta vendégül az ünnep-
séget egy karácsonyi kóruskoncert keretében, ame-
lyen a Clara Voce Vegyeskar mellett fellépett az iskola 
énekkara is, valamint köszöntőt mondott Dr. Kovács 
Zsuzsanna nagytiszteletű asszony. Az adventi ünnep-
ségsorozat végül a katolikus templomban zárult, ahol 
Barta Tibor plébános köszöntője, valamint a negyedik 
gyertyagyújtás után az általános iskola 2.c osztálya 
adta elő Jókai Mór Melyiket a kilenc közül? című 
megható karácsonyi történetét. A rendezvények során 
meghitt karácsonyi hangulat, valamint harapnivaló, 
meleg tea és forralt bor várta a vendégeket a Gon-
dozási Központ munkatársai, valamint a katolikus és 
református hívek jóvoltából.

Karácsony a Nyugdíjas Klubban
December 18-án tartotta a polgárdi Nyugdíjas Klub karácsonyi rendezvényét, 

amelyen a katolikus kórus néhány tagjával kiegészült Let’s Go zenekar muzsiká-
val, az Eszterlánc Napközi Otthonos 
Óvoda egyik csoportja pedig me-
sejátékkal és apró ajándékkal ked-
veskedett az időseknek. Emellett a 
nyugdíjasok verssel és történetekkel 
köszöntötték egymást, a jó hangulat, 
a beszélgetések és a süteményevés 
természetesen ez alkalommal sem 
maradhatott el.
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ESKüT TETTEK 
a polgárdi tankerület munkatársai
Január 17-én ünnepélyes keretek között, Dr. Csiák Henriett 

járási hivatalvezető, Nyikos László polgármester, Dr. Pahola 
Tünde jegyző és Péterfalvi Lajos tankerületi igazgató jelenlé-
tében került sor a polgárdi tankerület munkatársainak eskü-
tételére. Január 1-jétől az állami iskolák fenntartói feladatainak 
szervezését a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központ 
végzi, amelynek területi szervezeti egységei a tankerületek. Így 
a polgárdi tankerület a jövőben a 9 polgárdi járási település 
köznevelési intézményeinek irányítását, pedagógiai munkájá-
nak koordinálását, az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal 
és a köznevelés egyéb szereplőivel való kapcsolattartást fogja 

végezni. A Polgárdi Tanker-
ületi Igazgatóság irodája a 
Széchenyi István Általános 
és Zeneiskola és Dolgo-
zók Gimnáziuma 3. számú 
épületének (Polgárdi, Kos-
suth L. u. 139.) emeletén 
található.
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IV. Svehlik Tibor Emléktorna
December 30-án immár negyedik alkalommal került sor az 

egykori önkormányzati képviselő, Svehlik Tibor emlékének 
ajánlott kispályás labdarúgótornára. A 15 csapat részvételé-
vel lezajlott kupát az FC Pelsotool csapata nyerte nagy csa-
tában 7 méteresekkel 
legyőzve a nagy rivális 
7-es presszó csapatát. 
Az összesített állás sze-
rint így mindkét gárda 
kétszer hódította már 
el a vándorkupát.

Csillogó Szemek 2012
A támogatóknak köszönhetően 2012-ben immár másod-

szor volt lehetősége az önkormányzatnak megrendezni a Csil-
logó Szemek elnevezésű jótékonysági rendezvényt, melynek 
keretében 74 fő, 3-10 éves kor közötti rászoruló gyermeket 
vendégeltek és ajándékoztak meg karácsony ünnepe alkalmá-
ból. A fentieken túl, a bőséges adományoknak köszönhetően 
ezúttal három rászoruló családnak is sikerült segítséget nyúj-
tani pénzadománnyal, fenyőfával, szaloncukorral, gyümölccsel, 
szebbé és könnyebbé téve ezzel az ünnepet. Polgárdi Város 
Önkormányzata ezúton is köszöni minden új és évről évre 
visszatérő támogatónak a nagylelkű adományokat!

AláíráSgyűjtéS  
az akadálymentes postaépületért
Január 9-én délelőtt az önkormányzat aláírásgyűjtést szerve-

zett a postaépület akadálymentesítésének érdekében, hiszen a 
városban egyetlen közintézményként a posta épülete nincs még 
akadálymentesítve. Polgárdin három ápoló-gondozó, rehabilitáci-
ós intézmény is található, a lakók együttes száma meghaladja az 
500 főt. Számukra jelenleg csak gondozó segítségével van lehe-
tőség a postai szolgáltatások igénybevételére. Emellett működik 
a településen fogyatékkal élőket foglalkoztató munkahely is, vala-
mint a 3 év alatti gyermekkel, babakocsival közlekedő kismamák 
száma is eléri a 200 főt. A postaépület akadálymentességének 
hiánya tehát több mint 700 ember (a városi lakosság 10%-a) 
mindennapi ügyintézését nehezíti. Továbbá mivel Polgárdi 2013. 
január 1-től járásközpontként is funkcionál, így a probléma to-
vábbi, más településekről érkező ügyfeleket is érint a jövőben. 
Az önkormányzat a posta előtti tér fejlesztését összehangoltan 
szeretné megoldani, ezért is várja a mielőbbi beruházást.

Arzénmentes víz a Fejér Megyei 
Integrált Szociális Intézményben
A Magyar Honvédség segítségével jut arzénmentes ivó-

vízhez a polgárdi-tekerespusztai szociális intézmény az év 
vége óta. Január 17-én Vargha Tamás honvédelmi államtitkár, 
valamint Domján László vezérőrnagy Szilasy Katalin intéz-
ményvezető és Nyikos László polgármester társaságában 
egy sajtótájékoztató keretében győződtek meg a vízosztás 
végrehajtásáról és az intézmény vízvételi körülményeiről. Az 
átmeneti megoldást végül egy 
uniós pályázatból megvalósuló 
vízvezetékrendszer kiépítése 
válthatja fel a jövőben. A be-
ruházás végéig 2 naponta kap 
elegendő mennyiségű friss ivó-
vizet az intézmény 249 lakója.
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Összefoglaló 2012 negyedik negyedévének képviselő-testületi üléseiről

Képviselő-testületi ülés (2012. szeptember 25.)

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtár-
gyalta és elfogadta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 87. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat és intéz-
ményei 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tá-
jékoztatót.

• Elfogadta a képviselő-testület Polgárdi Város Önkormányzatának 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkor-
mányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetének javítását és hosszú távú 
megőrzését szolgáló kibontakozási program tartalmát megis-
merte, az abban foglaltakkal egyetértett. Az elkövetkezendő évek 
költségvetési tervezése és a költségvetés végrehajtása során a 
Képviselő-testület az alábbi szempontok figyelembe vételét 
tartja sarkalatosnak:

• önkormányzat hitelállományának csökkentése, 
ezzel felszabaduló forrás biztosítása a város fej-
lesztésére, feladatainak finanszírozására,

• önkormányzati vagyon értékének megőrzése,
• vállalkozásbarát gazdasági környezet és politi-

ka kialakítása, ezzel a költségvetési bevételek 
növelése hosszútávon,

• város lakossága foglalkoztatási szintjének eme-
lése,

• önkormányzati intézmények/gazdasági társa-
ságok működése hatékonyságának növelése, 
racionalizálás, ezzel a költségvetési kiadási költ-
ségek csökkentése,

• szociális juttatások, és szociális/kulturális/oktatási/
egészségügyi ellátó rendszer minőségének legalább szin-
ten tartása,

• helyi adók tekintetében eredményes behajtás és az ellen-
őrzés megszervezése, 

• az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összeállítása 
során egyensúlyi tartalék képzése 

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy – 
szükség esetén – a kibontakozási program aktualizálása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és a mó-
dosított kibontakozási programot terjessze a képviselő-
testület elé. 

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárdi-
Víz, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. pénz-
ügyi egyensúlyi helyzetéről szóló beszámolót megismerte, az ab-
ban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület, mint a társaság 
alapítója a társaság további működése során az alábbi szempon-
tok figyelembe vételét tartja sarkalatosnak:

• A társaság által biztosított fűtés és melegvíz-szolgáltatás 
gazdaságos üzemeltetése és az eszközök műszaki állapo-
tának – a problémamentes működéshez szükséges – szin-
ten tartása érdekében – a szolgáltatás igénybe vevők te-
herbíró képességét is szem előtt tartó – új díjkalkulációt 
kell kidolgozni.

• Az önkormányzaton kívüli megrendelésekből származó 
bevételek növelésére kell törekedni.

• A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Polgárdi-
Víz, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Kft. pénz-

ügyi egyensúlyi helyzetéről szóló következő beszámolót az 
önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóval egy-
idejűleg terjessze a képviselő-testület elé.  

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kö-
telezettségek teljes körére szóló – a források számszerűsített 
megjelölését tartalmazó – finanszírozási tervet megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület megbízta a 
polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolóval egyidejűleg terjessze a képviselő-testület elé 
az aktualizált finanszírozási tervet.

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
írt ki a Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére.

• A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulaj-
donát képező Polgárdi 1718/27. hrsz-ú ingatlanból cca 1750 

m2 nagyságú területet Császár Imre Szabadbattyán, Dobó 
u. 1. sz. alatti lakos részére szándékában áll értékesíteni 

2.344.- Ft/m2 áron. Az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 86. § k) pontja alapján az 
értékesítés adómentes. A képviselő-testület a terület 
értékesítéséről szóló végleges döntését a telekmeg-
osztást követően, a kialakult területnagyság és az az 
alapján elkészített adásvételi szerződés tartalmának 
ismeretében később hozza meg. A telekalakítással 
kapcsolatos hatósági ügyintézés és annak költségei 
a kérelmezőt terhelik. A képviselő-testület megbízta 
a polgármestert, hogy a telekalakítást követően az 
adásvételi szerződést terjessze a Képviselő-testület 
elé.

• A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat tulajdonát képező Polgárdi 99. hrsz-ú ingatlanból 

cca 100 m2 nagyságú területet Bodri Lajos Polgárdi, Bethlen G. 
u. 1/a. sz. alatti lakos részére szándékában áll értékesíteni 700,- Ft/
m2 áron. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 86. § k) pontja alapján az értékesítés adómentes. A kép-
viselő-testület a terület értékesítéséről szóló végleges döntését 
a telekmegosztást követően, a kialakult területnagyság és az az 
alapján elkészített adásvételi szerződés tartalmának ismeretében 
később hozza meg. A telekalakítással kapcsolatos hatósági ügyin-
tézés és annak költségei a kérelmezőt terhelik. A képviselő-tes-
tület megbízta a polgármestert, hogy a telekalakítást követően az 
adásvételi szerződést terjessze a képviselő-testület elé.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Polgár-
di Hevesy Gy. u. 1. és Hevesy Gy. u. 3. sz. alatti Társasházak között 
2012. szeptember 21. napján megkötött pénzkölcsön szerződés 
tartalmával egyetértett. A képviselő-testület a társasházak ré-
szére nyújtott 294.000.-Ft kamatmentes kölcsön fedezeteként a 
VERTIKÁL Építőipari Szolgáltató és Kommunális Zrt. által fizetett 
osztalék bevételt jelölte meg..

Képviselő-testületi ülés (2012. október 9.)

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat 2013. évi fordulójához. Felhatalmazta a képvi-
selő-testület a polgármestert, hogy az önkormányzat csatlakozási 
nyilatkozatát küldje meg a Wekerle Sándor Alapkezelő részére. 

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rollkon 
Mérnöki és Műszaki Szolgáltató Kft. részéről a Polgárdi  1718/34 
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hrsz-ú, valamint a 1718/46 hrsz-ú ingatlanok adás-vétele tárgyában 
érkezett ajánlatot megtárgyalta. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az ajánlatban foglaltak részletes egyeztetését követően a so-
ron következő rendes testületi ülésen hozza meg döntését az ér-
tékesítés tárgyában.

• Módosította a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) önk. rendeletet.

Képviselő-testületi ülés (2012. október 18.)

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az Eszterlánc Napközi Ottho-
nos Óvoda 2011-es nevelési évről szóló beszámolóját elfogadta.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a testület ál-
tal a Széchenyi István Általános- és Zeneiskola és Dolgozók Gim-
náziuma igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívásra Lórántné 
dr. Csizmadia Márta (Polgárdi, Kölestelek) részéről benyújtott 
pályázatot nem támogatja. 

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági Vi-
dékfejlesztési alapból a falumegújításra és – fejlesztésre a LEADER 
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehe-
tő támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM 
rendelet alapján támogatta pályázat benyújtását Kápolna felújítása 
és játszótér építése Polgárdi Kiscséri-pusztán címmel.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete hozzájárult a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. valamint a 
Raiffeisen Bank Zrt. között 2011. december 28-án kötött keret-
megállapodás biztosítására az önkormányzat tulajdonában álló 
részvényeken történő óvadéki jog alapításához.

• A képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulaj-
donát képező Polgárdi 1718/34. hrsz-ú kivett beépítetlen terület 
megjelölésű 2656 m2 alapterületű ingatlant Rollkon Mérnöki és 
Műszaki Szolgáltató Kft. részére bruttó 3.810.000.- Ft áron érté-
kesíti. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adás-
vételi szerződés aláírására.

• Egyetértett a képviselő-testület a Polgárdi 1718/46. hrsz-ú, az 
ingatlan nyilvántartásban kivett beépítetlen terület megjelölésű, 
2519 m2 alapterületű ingatlannak a Rollkon Mérnöki és Műszaki 
Szolgáltató Kft. részére történő határozatlan idejű bérbeadásával. 
A képviselő-testület a bérleti díj mértékét 80.000.- Ft/hó összeg-
ben határozza meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a bérleti szerződés aláírására. 

• Egyetértett a képviselő-testület a Polgárdi 1718/37. hrsz-ú, az 
ingatlan nyilvántartásban kivett beépítetlen terület megjelölésű, 
29271 m2 alapterületű ingatlanból cca. 2500 m2 alapterületű in-
gatlanrésznek a Rex Fontana Kft. részére történő határozatlan 
idejű bérbeadásával. A képviselő-testület a bérleti díj mértékét 
80.000.- Ft /hó összegben határozta meg. A képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

• A képviselő-testület Polgárdi város közigazgatási területén 3 db 
védőnői körzetet alakított ki.

• 1.sz. körzethez tartozó utcák: Ady E. u. 1-9-ig, 2-18-ig, 
Arany J. u., Balatoni u., Bálintmajor, Bartók B. u., Batthyány 
u., Béke u., Bocskai köz, Bocskai u., Deák F. u., Eötvös u., 
Jáky u., Kiscséripuszta, Kossuth u., Krisztián köz, Liszt F. 
u., Május 1 ltp., Május 1. u. páratlan oldala, , Március 15. u., 
Ybl M. u, Polgárdi - Ipartelepek, Polgárdi - Tekerespuszta, 
Vasvári Pál u. 

• 2.sz. körzethez tartozó utcák: Ady E. u. 11-, 20-, Damjanich 
u., Dózsa Gy. u., Esze T. u., Füle egész település lakossága, 
Gábor Á. u., Jókai u., Könyves K. u., Madarász u., Petőfi u., 

Szabadság u., Táncsics u., Vasvári P. u
• 3.sz. körzethez tartozó utcák:  Balassy B. u, Barátság u., 

Bem J. u., Berzsenyi u., Bethlen G. u., Csokonai u., Erkel 
F. u., Fáy A. ltp.,  Gyulamajor, Hevessy Gy. u, Hunyadi u., 
Ifjúság u., József A. u., Kandó K. u, Kodály Z. u.,  Május 1 u. 
páros oldala, Május 1. úti lakótelep, Mártírok u., Mátyás K. 
u., Munkácsy ltp., Nagycséripuszta, Rákóczi u., Széchenyi 
köz, Széchenyi u., Vasút u., Vörösmarty u., Zrínyi u.

• A képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a Pol-
gárdiért Közalapítvány 
részére, az alapítványi 
célok megvalósításához 
300.000.- Ft támogatást 
nyújt. A képviselő-testü-
let a támogatási összeg 
fedezeteként a Vertikál 
Zrt. által a 2011. üzleti 
év után fizetendő oszta-
léka bevételt jelöli meg.       

• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Polgárdi-
Kiscséripusztai általános iskolás és óvodás korú gyermekek napi 
kétszeri szállításával megbízza a Viszló Transz Kft-t. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a társasággal a vállal-
kozási szerződést maximum 310.- Ft +Áfa/km áron aláírja.

• Módosította a képviselő-testület az önkormányzati vagyonról 
való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 15/2011. 
(IX.27.) önk. rendeletet.

• Megalkotta a képviselő-testület a tiltott, közösségellenes maga-
tartásokról szóló 20/2012. (X.19.) önk. rendeletet.

• Módosította a képviselő-testület a helyi lakáscélú támogatásról 
szóló 8/2004. (IV.08.) önk. rendeletet.

• Módosította a képviselő-testület a háziorvosi körzetek meghatá-
rozásáról szóló 15/2004. (IV.28.) önk. rendeletet. 

Képviselő-testületi ülés (2012. október 29.)

• Fejér Megyei Kormányhivatal között a 2013. január 1. napjával 
a járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását bizto-
sító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, 
továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam általi ingyenes hasz-
nálati jogának alapítása, illetve a felek jogainak és kötelezettsé-
geinek a meghatározása tárgyában kötendő megállapodás meg-
kötésével. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a megállapodást aláírja. 

• Úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Rollkon Mérnöki Mű-
szaki Szolgáltató Kft. részére a 1718/34 és a 1718/46 hrsz-ú 
ingatlanok összevonásával kialakuló 5175 m2 alapterületű in-
gatlant 160.000.- Ft/hó bérleti díj ellenében határozatlan időre 
bérbe adja. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 
a bérleti szerződés aláírására. A képviselő-testület egyetértett 
továbbá azzal, hogy az összevonással kialakuló 5175 m2 alapte-
rületű ingatlant 2013-ban a Rollkon Mérnöki Műszaki Szolgál-
tató Kft. részére 7.000.000.-Ft + ÁFA vételáron az önkormány-
zat értékesítse. A képviselő-testület a 1718/34 és a 1718/46 
hrsz-ú ingatlanok összevonását követően, az újonnan kialakuló 
hrsz. ismeretében dönt az adás-vételi szerződés elfogadásáról. 
A képviselő-testület a 2012. október 18-án hozott 118/2012. 
(X.18.) önkormányzati határozatot, valamint a 119/2012. (X. 
18.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezte.
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Képviselő-testületi ülés (2012. november 12.)

• A képviselő-testület úgy döntött, hogy Polgárdi Város Önkor-
mányzata, mint 3000 főt meghaladó lakosú települési önkor-
mányzat, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 
(Nkt.) 74. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
illetékességi területén lévő, saját tulajdonban álló, az állami intéz-
ményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló, ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a 
szerinti működtetését nem képes vállalni. A képviselő-testület 
fenti nyilatkozatát arra figyelemmel hozta meg, hogy a települé-
sen az iparűzési adó bevétel az országos átlag 17,5 %-át éri csak el 
és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok hasznosításából 
származó önkormányzati bevételek is folyamatosan csökkennek. 
A település jövőbeni gazdasági helyzetének alakulásában mutat-
kozó bizonytalansági tényezők miatt a képviselő-testület nem tud 
felelősséget vállalni a zavartalan működtetés biztosítására.

Képviselő-testületi ülés (2012. november 28.)

• Elfogadta a képviselő-testület a Széchenyi István Általános 
és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma 2011. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolóját.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete elfogadta az Idegfeszítők 
Társasága, a Polgárdi Horgász Egyesület, a Polgárdi Lövészklub, 
a Polgárdi Hímző Szakkör, a Clara Voce Vegyeskar, a Polgárdi 
Önkéntes Tűzoltóság, a Polgárdi Tűzoltó Egyesület, a Polgárdi 
Városi Sportegyesület és a Nyugdíjas Klub 2011. évben végzett 
munkájáról a beszámolókat. 

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadta, és hozzájárult 
ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési munkái a kon-
cepcióban foglaltak alapján folytatódjanak. Azzal a kitétellel, 
hogy a költségvetés elkészítéséig az intézményeknek át kell 
gondolniuk a bevételi forrásaikat, és meg kell keresniük a be-
vételek emelési lehetőségeit. A tervezetek felülvizsgálatával át 
kell tekinteni a tervezett kiadások jogosságát, szükségességét, a 
feladatok hatékonyabb, ésszerűbb megoldásának lehetőségeit, 
valamint az intézményeknek figyelemmel a 2013-ben várható 
jogszabályi háttér változására ki kell dolgozniuk az elhagyható, 
megszüntethető feladatokat, a nem kötelező ellátásokat, ki kell 
alakítaniuk a feladatellátás azon formáit, kereteit, amelyek ilyen 
finanszírozás mellett fenntarthatóak.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
fenntartásában lévő Városi Könyvtár (8154. Polgárdi, Kossuth 
u. 126-128.) igazgatói feladatainak ellátására Krisztián Nóra 
8154. Polgárdi, Hunyadi u. 6. sz. alatti lakost bízza meg öt év 
határozott időre 2012. december 1. napjától 2017. november 

30. napjáig.
• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályá-

zatot hirdetett a polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvo-
da (8154. Polgárdi, Kossuth u. 143.) óvodavezetői álláshelyére.

• A képviselő-testület a 2013. évi éves ellenőrzési terv tárgya-
ként az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Széchenyi 
István Általános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma, a Vá-
rosi Könyvtár és a Napközi Otthonos óvoda 2012. évi belső 
ellenőrzésének utóellenőrzését, valamint a jogszabályokban 
előírt, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos, valamint a 
gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró kérdé-
seket rendező szabályzatok elkészítésének, jogszabálynak való 
megfelelésének vizsgálatát határozta meg. A képviselő-testü-
let az ellenőrzés elvégzésére – a vállalási díj ismeretében – a 
későbbiekben ad megbízást. A képviselő-testület utasította a 
Jegyzőt, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendsze-
réről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kor-
mányrendelet 48. § -ában foglaltaknak megfelelően az össze-
foglaló éves ellenőrzési jelentést készítse el.   

• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KDOP-
4.1.1/E-2012-0010 jelű, Polgárdi, Erkel F. utca és környékének 
csapadékvíz elvezetése című pályázat eredményes lebonyolí-
tásához szükséges csapadékvíz elvezetés kiviteli tervek el-
készítésével megbízza a FEHÉRVÁRI VIZITERV Kft-t bruttó 
3.111.500.- Ft vállalási áron. A képviselő-testület a vállalási ár 
fedezetét a 2013. évi költségvetésébe betervezi. A képviselő-
testület az önkormányzat és a FEHÉRVÁRI VIZITERV Kft-vel 
kötendő tervezési szerződés tartalmát megismerte, az abban 
foglaltakkal egyetértett és felhatalmazta a polgármestert an-
nak aláírására.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és Baum-
gartnerné dr. Gémesi Gabriella Annamária egyéni vállalkozó 
fogszakorvossal – 2011. november 10-én területi ellátási köte-
lezettséggel járó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában - kötött 
feladatátvállalási szerződés 2013. január 1. napjától hatályos 
módosításával egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a szerződés-módosítást, valamint az egy-
séges szerkezetbe foglalt feladatátvállalási szerződést aláírja.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
Rákosi-Med Kft. (8600. Siófok, Déli u. 1/11.) között - 2007.
december 20-án területi ellátási kötelezettséggel járó házior-
vosi feladatok ellátása tárgyában - kötött megbízási szerződés 
2013. január 1. napjától hatályos módosításával egyetértett. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a szer-
ződés-módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt fel-
adatátvállalási szerződést aláírja.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és az 
ÉP-ORV Kft. (8000. Székesfehérvár, Oravicai u. 13/B.) között - 
2004. július 15-én területi ellátási kötelezettséggel járó házior-
vosi feladatok ellátása tárgyában – kötött megbízási szerződés 
2013. január 1. napjától hatályos módosításával egyetértett. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a szer-
ződés-módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt fel-
adatátvállalási szerződést aláírja.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
MED-MIX 2000. Kft. (8154. Polgárdi, Deák F. u. 27.) között - 
2002. április 23-án területi ellátási kötelezettséggel járó házi 
gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában - kötött megbízá-
si szerződés 2013. január 1. napjától hatályos módosításával 
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egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a szerződés-módosítást, valamint az egységes szer-
kezetbe foglalt feladatátvállalási szerződést aláírja.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
Doktor-ECLIPSE Kft. (8154. Polgárdi, Balatoni u. 20.) között 
- 2001. szeptember 10-én területi ellátási kötelezettséggel 
járó háziorvosi feladatok ellátása tárgyában - kötött megbí-
zási szerződés 2013. január 1. napjától hatályos módosításával 
egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a szerződés-módosítást, valamint az egységes szer-
kezetbe foglalt feladatátvállalási szerződést aláírja.

• Polgárdi Város képviselő-testülete Berhida Város Önkormány-
zatának kérését - figyelemmel a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. alapításakor 
történt adminisztrációs hibára – támogatta. A képviselő-testü-
let a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő 
és Közszolgáltató Részvénytársaságban lévő, Polgárdi Város 
Önkormányzat tulajdonát képező törzsrészvények közül 80 
db (07102 sorszámtól, 07181 sorszámig) részvényt 1.000.- Ft/
db névértéken, összesen 80.000.- Ft vételár ellenében Berhida 
Város Önkormányzata részére értékesíti.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt-ben 
elsőbbségi jogot biztosító részvénytulajdonos önkormányzat 
képviseletében eljárva úgy döntött, hogy a Dunanett Kft-nek 
a Bio-Pannonia Kft. részére tett vételi ajánlata tekintetében 
elővásárlási jogával élni kíván.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
Kábelsat-2000 Kft. között a Polgárdi Városban üzemeltetett 
217,25 MHz frekvenciaszámú, C11 csatornaszámú kábeltévé 
csatorna használati és műsorszolgáltatási jogának átvétele tár-
gyában kötendő megállapodás tartalmát megismerte, az abban 
foglaltakkal egyetértett. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.

• A képviselő-testület az önkormányzat és Méreg Bálint egyéni 
vállalkozó között vezetékes műsorszolgáltatás, kábel-tv csa-
torna hasznosítás és üzemeltetés tárgyában kötendő kom-
munikációs együttműködési és megbízási szerződés tartalmát 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

• A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2013. június 30. napjáig 
a Családi Napközi feladatait a Székesfehérvári Többcélú Kis-
térségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak szerint 
társulási formában kívánja ellátni. A képviselő-testület a feladat 
ellátásához a 2013. évi költségvetésében 264.000.- Ft fedeze-
tet biztosít. A képviselő-testület a családi napközi 2013. július 
1. napjától történő működtetésének formájáról a későbbiek 
során dönt. 

• Polgárdi Város Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasá-
gi Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-
től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján úgy döntött, hogy pá-
lyázatot nyújt be „Kiscséripusztai kápolna felújítása” címmel 
a Polgárdi 0209 hrsz-ú ingatlanon található római katolikus 
kápolna felújítása céljából. A beruházás összköltsége nettó: 
4.683.969.-Ft. A képviselő-testület a pályázat benyújtásához 
együttműködési megállapodást köt a Polgárdi Római Katolikus 
Egyházközséggel, mint tulajdonossal a Polgárdi 0209 hrsz-ú in-
gatlanon történő beruházás megvalósítására, mely megállapo-

dás aláírására felhatalmazta polgármestert. A képviselő-testü-
let tekintettel a pályázat 100 %-os támogatottságára a projekt 
megvalósításához önerő biztosításáról nem rendelkezett. A 
képviselő-testület az 2012. október 29-én hozott 127/2012. 
(X. 29.) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezte. 

• Polgárdi Város Képviselő-testülete a KEOP-6.2.0/A/09-11 
pályázat keretében, a KEOP-6.2.0/A11-2011-0112 azonosító-
számú, valamint az ÚMVP IV. LEADER pályázat keretében piac 
kialakítására MVH 1005262724 azonosítószámú pályázatokkal 
megvalósuló beruházások közbeszerzési szakértői feladatainak 
ellátásával az AGR-ENERGY Kft-t, mint közbeszerzési szakér-
tőt bízta meg. A képviselő-testület a megbízási díj összegét 
bruttó 381.000.- Ft-ban határozta meg. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a képviselő-testület ülésén is-
mertetett megbízási szerződés aláírására.

• Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy bérhitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: 
bérfizetés megelőlegezése. A hitelkeret összege: maximum 
31.000.0000.-Ft. A hitel lejárata: 2013. 06. 30. Polgárdi Város 
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizeté-
sére, valamint arra, hogy a futamidő alatti évek költségveté-
sébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az 
önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költ-
ségvetési bevételét, annak hitel fedezetéül történő engedmé-
nyezését. A képviselő-testület nyilatkozott arról, hogy a már 
meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitel-
ből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 
A képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek, 
hogy a fenti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljár-
jon, és a hitelszerződést az önkormányzat képviseletében a 
bankkal megkösse. 

• A képviselő-testület úgy döntött, hogy megbízza a RADAR 
Könyvvizsgáló Kft-t az önkormányzat 2012. évi beszámolójá-
nak felülvizsgálatával 300.000.- Ft + Áfa megbízási díj ellenében.

• Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat és a Polgárdi, Hevesy Gy. u. III. sz. társasház között 
2012. szeptember 21-én létrejött pénzkölcsön szerződés 5. 
pontjában foglalt fizetési határidő módosításával egyetértett, 
a társasház visszafizetési kötelezettségének határidejét 2013. 
június 30. napjában határozta meg. 

• Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 
Rácz Géza főorvos, Polgárdi Város Díszpolgára halála miatt 
együttérzését fejezte ki a gyászoló család felé és osztozott 
az elhunyt hozzátartozóinak gyászában. Polgárdi Város Képvi-
selő-testülete dr. Rácz Géza Polgárdi városban végzett, több 
évtizedes háziorvosi és önkormányzati képviselői munkájának 
elismeréseként a gyászoló család részére felajánlotta a sír-
helymegváltás költségeit, kifejezésre juttatva azon szándékát, 
miszerint Polgárdi Város Díszpolgára és a település orvosa 
kapjon egy talpalatnyi földet, ahol békében nyugodhat, abban 
a földben és azon a településen, ahol egy életen át dolgozott. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a sír-
helymegváltás 200.000.-Ft-os összegének az átutalásáról gon-
doskodjon.  

A 2012. évi december havi képviselő-testületi ülések összefog-
lalóját a következő számunkban olvashatják! 

(A szerk.)
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„Polgárdi sikerrel vette az akadályokat”

Mozgalmas óesztendővel a háta 
mögött még aktívabb újesztendő vár 
az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal munkatársaira, hiszen 2013-
ban mind országos, mind helyi szinten 
számos változást kell megismertetni-
ük a lakossággal, emellett pedig helyt 
kell állni a napi feladatokban is. Az utóbbi 
hónapok legfontosabb kérdéseiről, pályá-
zatokról, eredményekről kérdeztük Nyikos lászló 
polgármestert.

– Hogyan értékeli a tavalyi 
évet?

– A 2012-es esztendő igen 
nehéz év volt Magyarország 
életében, a konszolidáció éve.  
Közigazgatási és szakhatósági 
átszervezések, szervezeti át-
alakulások, adósságrendezés 
és annak előkészületei, járások 
kialakítása, az oktatás átalakítá-
sának megkezdése, ehhez kap-
csolódóan a tankerületi igaz-
gatóságok felállítása. Emellett 
Nádasdladány közös hivatal lét-

rehozását kezdeményezte Polgárdival, mely január elsejével Polgárdi 
Közös Önkormányzati Hivatal néven létre is jött. Rengeteg feladat, 
amit meg kellett oldani. De meggyőződésem szerint sikerrel vettük 
az akadályokat, ezt számos tény és eredmény tükrözi.

– Említene konkrétan néhányat?
– Persze. A járási székhely megszerzését 

óriási eredményként értékelem. 2010 elején 
még senki sem gondolhatta, hogy városunk 
egyike lesz annak a 9 Fejér megyei városnak, 
melyek járási székhely ranggal büszkélked-
hetnek. Mindezt alig 2 évvel a választások 
után. Ez olyan várospolitikai eredmény, mely-
nek előkészületei és törekvései nem olyan 
látványosak és érdekesek a közvélemény 
számára, azonban siker esetén évtizedekig 
kamatozhat a közösség javára, mint ahogy 
az a mi esetünkben is történni fog. Ehhez 
társul a tankerületi igazgatóság kérdése. A 
járás összes iskoláját innen, Polgárdiból ko-
ordinálják. Úgy gondolom, hogy idővel ez az 
előny a helyi iskola tarthatatlan helyzetének 
orvoslásában is segítségünkre lehet.

– Mit tervez az önkormányzat az iskola hely-
zetének javítása érdekében?

– Örömmel jelenthetem, hogy a tavaly 
beadott „Innovatív iskolák fejlesztése” című 

pályázatunkat a nyertes kategóriába sorolták, így több 
mint 60 millió forintnyi fejlesztést lehet végrehajtani 
a közeljövőben. A tételek között olyan eszközök és 
programok vannak, amelyek mind a tantestület, mind 
a gyerekek számára sok örömet fognak okozni, nem 
mellesleg pedig az oktatás színvonala is nagyban emel-
kedni fog a megvalósuló projekt segítségével. 

– Többször volt már szó új óvodaépületről is. Erről 
van új fejlemény?
– Pályázat nélkül nem látom realitását új óvodáról be-

szélni. Sajnos a korábbi alkalommal nem nyertünk, de annak 
amúgy is vállalhatatlanul magas lett volna az önrésze. Jobb pályázat 
kell, nagy reményekkel várjuk a kiírásokat. Ezekhez kapcsolódóan 
szeretnénk javítani a közlekedésbiztonságot is. Nagy baj eddig nem 
történt, ezt szeretnénk megelőzni a jövőben.

– Mit tehetnek a szülők?
– Szeretnénk tavasszal ismét egy szülői - önkormányzati össze-

fogás keretében zöldebbé, tisztábbá, rendezettebbé tenni az iskolák 
környékét és a település többi részét is. Idén komolyabb közremű-
ködést remélünk a diákoktól is. Kapcsolódjanak be minél többen, 
mert az ilyen alkalmak nem csak az iskola - óvoda kérdését segítik, 
hanem remek lehetőség arra, hogy találkozzunk és megvitassuk a 
település vagy egy kisebb közösség problémáit.

– Apropó, probléma. A közétkeztetére szolgáló épület állapotáról 
szeretném megkérdezni.

– Megoldottuk a nehézséget, sok jelzést kaptam a szülőktől és a 
szülői munkaközösségtől is. Az állapotával belülről nem volt gond, 
sajnos a külső rész nem szép látvány. A befogadóképesség a nagyobb 
baj. Kevés gyermek tudott egyszerre enni és kint kellett várakoz-
niuk. De ez már a múlt. A katolikus egyházat kértük meg, amely 
a segítségünkre sietett, Barta Tibor atya hozzájárult ahhoz, hogy a 
számlák fizetése mellett ingyenesen használhatjuk közétkeztetési 
célokra a Művelődési Ház épületét. Az átköltözésre január hónap 
végén sor került, jelenleg már ott étkezhetnek a gyerekek. Meleg 
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várótér, ruhatár és 60-80 fő befogadására alkalmas helyiség várja az 
étkező gyerekeket.

Köszönjük a Római Katolikus Egyház segítségét. 
– Beszélne bővebben a járási rendszerről?
– Mint említettem, nagy eredmény, hogy járási székhely lettünk. 

Megmaradtak a munkahelyek, sőt, több lett a foglalkoztatott a hi-
vatal létszámát tekintve. Kiemelt igazgatási központtá váltunk, me-
lyet legalább akkora sikerként kell elkönyvelnünk, mint a városi 
rang megszerzését. Ennek előnyei szép lassan jelentkezni fognak a 
közéletben. A feladatmegosztással járó összeköltözés eredménye-
ként azt várom, hogy több időnk marad a város dolgaira, keveseb-
bet kell dolgoznunk hatósági ügyekkel. Feladat pedig van bőven. Dr. 
Csiák Henriettet nevezték ki a Polgárdi Járási Hivatal vezetőjének, 
munkájához ezúton is sok sikert kívánok! Természetesen minden 
segítséget megadunk, ami képességeinkből futja, hogy munkáját zök-
kenőmentesen és tisztességgel el tudja végezni. Ő nem csak telepü-
lésünk, hanem a járás egészének sikeréért dolgozik, ahogy mostan-
tól ez nekem is részben a feladatom. 

– Elnyerték az Erkel Ferenc u. és környéke csapadékvíz-elvezetési 
pályázatát, de hamarosan megépül a piac és biciklitároló is. Az iskolai 
öltözők is megújulnak. Van feladat 2013-ra is bőven, ha nem tévedek. 

– Igen, ezek valóban komoly feladatok, és ha a kivitelezés befeje-
ződik, akkor mindenki látni fogja a pozitív hatásokat. Mégsem tudok 
felhőtlenül boldog lenni. Sajnos a csatornarendszer és az utak kér-
dése továbbra is elkeserítő. Akkora mennyiségű pénz kellene ezek 
orvoslására, melyre most így, az év elején nem látok forrást. A fen-
tebb említett nyertes pályázatok és az idei vállalásaink nagyjából 50 
milliós önerőt igényelnek, melynek biztosítása komoly megterhelést 
jelent a költségvetésünk számára. Mindent megteszünk, hogy ne le-
gyenek csúszások, de amíg ekkora az adósságteher, nehéz tartani a 
növekedés és fejlesztési ütemet. 

– Sokat hallani az említett adósságrendezésről az országos médiában.  
Ez hogyan érinti pontosan a várost?

– Legnagyobb terhünk a múlt hagyatéka. Többször elhangzott be-
szélgetésekben, hogy „elég már a visszafele mutogatásból”, eredmé-
nyeket akarunk. Sajnos az ilyen magatartás 
arra vall, hogy nem mindenki mér egyenlő 
mércével. Ugyanis a 20 évre felvett hitelek-
re történő visszamutogatás Polgárdi eseté-
ben még 2025 után is minimum elfogadható 
lenne, hisz az akkori testületnek és polgár-
mesternek is azt az adósságterhet kellene 
viselnie, mint ahogy nekünk, mostani adó-
fizetőknek. A kormány most ezt kívánja 
orvosolni. Majd 100 millió befizetésével 
járultunk hozzá az adósságrendezéshez az 
elmúlt években, de az őszi adatok szerint 
még így is közel 1 milliárd forintra rúgott 
településünk adóssága. A napokban írtam 
alá Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott 
jelenlétében azt a szerződést, melynek ér-

telmében közel 500 millió forint városi adósságot rendez a kormány 
az év második felében. Ez nagy könnyebbséget jelent majd a jövőben, 
a hátramaradó százmilliós tételek visszafizetése már kevesebb, mint 
10 év alatt megvalósítható. A finanszírozási nehézséget átmenetileg 
az okozhatja, hogy az adósságrendezés okán átcsoportosított adó-
bevételek hiánya már az első negyedévben komolyan érezhető lesz, 
viszont az adósságátvállalás csak az év második felétől érezteti pozitív 
hatását. A költségvetés elkészítése és 
az évkezdés sok nehézséget állított 
elénk, ezeket kell most leküzdenünk, 
és ennek kapcsán bízunk a kormány 
segítségében is. 

– Megújult a város honlapja, idén lesz 
1 éves az új Polgárdi Hírek, látványos 
változás tapasztalható a városi TV csa-
tornán is.

– Nagyon fontos a lakosság tájé-
koztatása, és Polgárdin eddig a minőséggel és a mennyiséggel is vol-
tak problémák. Ezt próbáljuk orvosolni. Majd az olvasók, internete-
zők és tévénézők eldöntik milyen sikerrel. Várjuk a visszajelzéseket!

– Végül térjünk rá az utóbbi időszak egyik problémás kérdésére: Mi-
lyen jelenleg a Május 1. utcai lakótelep, valamint a Hevesy György utcai 
társasházak lakóinak viszonya a Mamut nevű vendéglátóhellyel?

– Az elmúlt időszakban csökkentek a panaszok, de az utóbbi idő-
ben ismét sokasodnak a bejelentések. A városnak az az érdeke, hogy 
a lakos békében pihenhessen, a vállalkozó pedig zavartalanul mű-
ködhessen. Ha muszáj választanom, akkor a lakosok védelmébe kell 
állnom, de remélem, hogy sikerült párbeszéddel rendezni a felme-
rült nézeteltéréseket. A tulajdonosoknak és nekem is fontos, hogy 
a polgárdi fiataloknak legyen hol kikapcsolódniuk. De azt minden-
kinek el kell fogadnia, hogy ezt vagy kulturáltan teszik, vagy kényte-
lenek leszünk pontot tenni a dolgok végére. Köszönöm mindenki 
türelmét ebben a kérdésben, és várjuk jelzéseiket akár pozitív, akár 
negatív tapasztalataik vannak! Köszönöm az üzlettulajdonosoknak 
is, hogy együttműködnek és keresik a megoldásokat.
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„Nagyon jó és tapasztalt munkatársakból álló csapat alakult”

29 év után újra járásokra tagolódik a megyei 
közigazgatás. Az új rendszer nagyban érinti Pol-
gárdit is, hiszen településünk egyike annak a 9 Fej-
ér megyei városnak, melyek 2013. január elsejétől 
járási székhelyként funkcionálnak. A Polgárdi Járá-
si Hivatal kialakításának hátteréről, feladatokról, 
szervezeti egységekről Dr. Csiák Henriett járási 
hivatalvezetőt kérdeztük. 

– A Polgárdi Járási Hivatal 
munkatársaival a városháza 
épületében találkozhatunk. 
Hogyan zajlott a munkakör-
nyezet kialakítása?

– Valóban, a Polgárdi Járá-
si Hivatal mindenki számára 
könnyen megtalálható, hi-
szen a polgárdi Polgármes-
teri Hivatal épületében, a 
Batthyány u. 132. szám alatt, 
illetve az Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Ha-
tóság az Inkubátorházban, a 
Batthyány u. 26/B. szám alatt 
működik. A munkakörnye-
zet kialakítását a járáshoz 
tartozó önkormányzatok-
kal kötött megállapodások 
alapján, a polgármesteri hi-
vatalok felszereléseiből ösz-
szeállított és átadott beren-

dezési tárgyakkal és számítógépekkel oldottuk meg. Az operatív 
feladatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai készítették 
elő és bonyolították le. Munkájukért ezúton is szeretnék nekik és 
az irányításukat ellátó vezetőiknek köszönetet mondani. Külön ki-
emelem - a járás érintett településeinek 
polgármesterei mellett-, Nyikos László 
polgármester úr, dr. Pahola Tünde jegy-
ző és munkatársai segítőkész, a feladatok 
megoldására nyitott közreműködését. 
Az ő önzetlen segítségüket is tisztelettel 
megköszönöm a magam és munkatársa-
im nevében. A munkakörnyezet kialakí-
tására nem jellemző a fényűzés, viszont 
Polgárdi és a Polgárdi járás minden köz-
sége polgármesterének segítségével egy 
élhető, működő munkakörnyezet alakult 
ki, ahol fel vagyunk készülve az ügyfelek 
fogadására, és mint a hozzánk forduló 
ügyfelek tapasztalhatták, be is indult az 
ügyfélfogadás, illetve az érdemi munka.

– A Polgármesteri Hivatal több munkatár-
sa is a Járási Hivatal kötelékében folytatja a 
munkát. Hogyan épül fel a Járási Hivatal? 

Milyen szervezeti egységei vannak?
– Tisztségem egy újonnan létrehozott államigazgatási szervezet-

rendszer része. A Polgárdi Járási Hivatal, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal kirendeltsége. Maga a járási hivatal törzshivatalból és szak-
igazgatási szervekből áll. A törzshivatalhoz tartozik az Okmányiroda, 
amely az eddigi helyén, a polgárdi Polgármesteri Hivatal földszintjén, 
az eddigi ügyfélfogadási rendben fogadja az állampolgárokat, orszá-
gos illetékességgel. A törzshivatal része továbbá a Hatósági Osztály, 
mely a szociális ügyeket és a különböző jogszabályok által megha-
tározott igazgatási feladatokat látja el. Ezen kívül két szakigazgatási 
szervünk van, a Gyámhivatal, illetve az Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatal. A Polgárdi Járási Hivatal illetékességi területe 
kilenc településre terjed ki (Polgárdi, Füle, Jenő, Kisláng, Kőszárhegy, 

Lepsény, Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy, 
Nádasdladány).

– Pontosan milyen ügyeket intézhetnek a 
lakosok a Járási Hivatalban?

– A szorosan az önkormányzathoz 
tartozó ügyek, illetve melyeket az ön-
kormányzat rendeletben szabályoz, 
továbbra is az önkormányzat, a polgár-
mester, illetve a jegyző hatáskörében 
maradnak.  A járási hivatalhoz tartozik 
példálózó jelleggel, a teljesség igénye 
nélkül az alanyi és normatív alapon járó 
közgyógyellátásra való jogosultság meg-
állapítása, az időskorúak járadékának 
megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása, 
valamint az egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultság megállapítása. Nem 
a járási hivatal hatáskörében tartozik 
például a helyi adókkal kapcsolatos ügy-

Fejér Megyei Kormányhivatal
Polgárdi Járási Hivatal

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-12:00 

kedd: 8:00-12:00, 13:00-15:30
szerda: nincs ügyfélfogadás

csütörtök: 13:00-15:30
péntek: nincs ügyfélfogadás

Kapcsolat:
Telefonszám: (22) 576-230

E-mail: hivatal@polgardi.fejer.gov.hu
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intézés és a birtokvédelem. A jövőben 
a járási hivatal látja el a körzetközponti 
feladatokat végző jegyző eddigi hatás-
körébe tartozó okmányirodai feladatok 
teljes körét.  A Polgárdi Járási Hivatal 
Gyámhivatala végzi az eddig a városi 
gyámhivatalok hatáskörébe tartozó 
gyámhatósági feladatok teljes körét, il-
letve bizonyos, eddig a jegyző hatáskö-
rébe tartozó gyámhatósági feladatokat, 
mint például az ügygondnok, eseti gond-
nok kirendelését, felmentését, továbbá a 
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 
felvételét és a védelembe vételről és 
megszüntetésről való döntést. Az Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Hivatal, a Polgárdi és Enyingi járásra 
kiterjedően ellátja az élelmiszer-bizton-
sági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, 
takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc-
felügyeleti, állategészségügyi és falugazdász-hálózat útján ellátott 
egyes földművelésügyi feladatok megvalósítását. A fenti felsorolás 
példálózó jellegű, hiszen a teljes felsorolás, a közel száz hatáskör-
re való tekintettel túlmutat e cikk terjedelmén. Természetesen a 
Polgárdi Járási Hivatal ügyintézői a hivatalba betérő állampolgá-
rokat készségesen eligazítják és tájékoztatják a pontos hatásköri 
szabályokról. Az sem okoz gondot az ügyfeleinknek, ha változások 
miatt, kissé összezavarva, nem jó helyre címezik kérelmüket, hi-
szen a beadványt hivatalból átteszik munkatársaink a hatáskörrel 
rendelkező szervhez.

– Az átalakuló magyar közigazgatásban nagy felelősség hárul a járási 
rendszerre. Mi motiválta a pozíció elvállalásakor?

– A pozíció elvállalásakor leginkább a képzettségemnek, végzett-
ségemnek és szakmai felkészültségemnek megfelelő feladat moti-
vált, amelyet kihívásnak tartok, és örömmel végzem a munkámat a 
Kormány Nemzeti Együttműködés Programjában kitűzött céljainak 
megfelelően.

– A járási rendszer kimondott hosszú távú célja, hogy az állam minél 
közelebb kerüljön az állampolgárokhoz. Hogyan lehet ezt a mindenna-
pokban elérni? Ön milyennek képzeli el az ideális járási hivatalt?

– A Polgárdi Járási Hivatal a Fejér Megyei Kormányhivatal része-
ként abban a szellemben jött létre, hogy a törvényesen és átlátha-
tóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam 
működési feltételeit megteremtse, a helyi államigazgatási rendszert 

megújítsa, hatékonyságát tovább növelje és struktúráját minél átlát-
hatóbbá tegye. Visszatekintve a 2013-as évből eltelt néhány napra, 
mint a Polgárdi Járási Hivatal vezetője a következőket gondolom. 
Újonnan összeállt csapatunk nagyon elfáradt a sok újdonságtól, de 
minden munkatársam derekasan állta a kihívásokat. Örömmel ál-
lapítom meg, hogy a körültekintő előkészítésnek és nem kis mér-
tékben a szerencsének köszönhetően, nagyon jó és tapasztalt mun-
katársakból álló csapat alakult a Polgárdi Járási Hivatalban. Nagy 
könnyebbség számomra, hogy a kollektíva munkatársaival nagyon 
jó együttműködni. A Polgárdi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese 
Hegyes Zsuzsanna, aki szintén sok éves jegyzői és egyéb területen 
megszerzett közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, nagyon jól tud 
engem helyettesíteni, amikor szükség van rá, nagyon jó a munkakap-
csolatunk. A járáshoz tartozó településeken ügysegéd – gyakorlott, 
magasan képzett köztisztviselő –, segítségével igyekszünk az ügyek 
kezdeményezését elősegíteni, az állampolgárok tájékoztatását meg-
oldani annak érdekében, hogy ne kelljen feltétlenül a járásközpont-
ba elutazni ügyeik intézéséhez. Történelmi tapasztalat, hogy minden 
közigazgatási szervezet tevékenysége, különösen pedig annak az 
ügyfél, adófizető és választópolgár általi megítélése alapvetően az 
abban dolgozó tisztviselők személyes teljesítményétől függ. Külö-
nösen igaz ez új szervezetek színre lépésekor. Úgy gondolom, hogy 
amennyiben a járási hivatal összes munkatársa mindent megtesz a 
hivatal hatékony és ügyfélbarát működése érdekében, akkor a fenti 
célok megvalósíthatóak. Megragadom a lehetőséget, és ezúton is 
üzenem számukra, hogy az állampolgárok, az „Új Állam” és jóma-
gam, mint ember, és mint a Polgárdi Járási Hivatal vezetője a továb-
biakban is számítok az emberi és szakmai helytállásukra.

K.G.
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Városi Könyvtár Programajánló
Február 15- március 15. Mini Galéria

Ebben a hónapban Szabó-Magyar Bernadett fotókiállítását 
nézhetik meg könyvtárunkban.

Március 1. 14.30 Gyöngyfűző szakkör
Március 8. 14.30 Szöszmötölő játszóház 
 Katicát készítünk többféle technikával
Március 14. Gyöngyfűző szakkör
Március 15 - április 15. Mini Galéria

Márciusban Pajor Lászlóné babagyűjteményének kiállítását 
tekinthetik meg olvasóink.

Március 22. 14.30 Szöszmötölő játszóház
 Húsvéti készülődés
Március 29. 14.30 Gyöngyfűző szakkör 
A „Könyvmolyok mestere” olvasáspályázatunk folyamato-

san zajlik, az egész tanévben várjuk az új jelentkezőket.

KÖNYVAJÁNLÓ
Felnőtteknek:

Martin Andersen 
Nexø:  

Hódító Pelle
Martin Andersen Nexø dán 

író legismertebb és legtöbb 
nyelvre lefordított műve a 
Hódító Pelle. A történet az 
1900-as évek elején játszódik, 
egy özvegyen maradt apa és 
fia életéről szól, akik Svédor-
szágból Dániába menekülnek, 
egy jobb élet reményében. 
Egy farmra kerülnek, nagyon 
nehéz körülmények közé. 
Lasse a sorscsapások ellenére 
is igyekszik ember maradni, és 
így neveli fiát is. Arra is nagyon 

vágynak mind a ketten, hogy újra boldog családban élhessenek, 
saját otthonukban. Amikor fiának megadatik az esély, hogy kiemel-
kedhessen, ő - méltóan az apai neveléshez - utolsó pillanatban 
nemet mond az ajánlatra, mert látja, hogy milyen rútul szabadul-
nak meg munkatársától, egy szellemi fogyatékos tehenésztől. Az 
apa elkeseredett, de megérti Pellét, és útjára engedi. Belátja, hogy 
nevelése befejeződött, ő azonban marad a felcsillanó „szerelem” 
(élettárs) lehetősége miatt. Lasse a boldogulás érdekében inkább 
megalkuszik, fia azonban erre nem hajlandó. Név szerint vesz bú-
csút a tehenektől, és mindegyiknek elmondja, milyen nagy útra ké-
szül: meghódítani világot. A könyv folytatásában kiderül, ez hellyel-
közzel sikerül is majd neki.

Gyerekeknek:
Kóka Rozália: 

Mesemondó gyerekek 
könyve

Kóka Rozália közel öt évtize-
de gyűjt népmeséket, és 1973 
óta mond meséket kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. Pályafutá-
sa során számos esetben kér-
ték fel mesemondó versenyen 
zsűrinek, így ezen a téren sok 
tapasztalatot szerzett. Ebben a 
mesekönyvében negyven olyan 
mesét válogatott össze a gyere-
keknek, amelyek könnyen meg-
tanulhatóak.  A kötet végén még 

tanácsokkal is ellátja az ifjú mesemondókat, megosztja velük azokat a 
tudnivalókat, amelyek elengedhetetlenek a sikeres szerepléshez.

Balassáné Veres Margit
könyvtáros



Előző számunk angol rejtvényének helyes megfejtése: More water 
please. (Több vizet, kérlek.)

Nyertesek: Matics Júlia, Váncsa Judit Kitty
Nyereményüket átvehetik a Polgármesteri Hivatal titkárságán!
Aktuális számunk angol rejtvényének megfejtését a polgardihirek@

gmail.com e-mail címre várjuk, a helyes megfejtők között apró aján-
dékokat sorsolunk ki!

GYEREK-

SAROK
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Kitüntetések 
a polgárdi testnevelőknek
2012. október 7-én rendezték az OTP-Mol 

Bozsik-program 2012-2013-as Tanévindító 
Gyermeklabdarúgó Fesztiválját Telkiben a Ma-
gyar labdarúgó Válogatott edzőközpontjában.

A rendezvény keretein belül jutalmazták az elmúlt tanév-
ben kiemelkedő munkát végző szakembereket. A díjátadók 
között ott volt Nyilasi Tibor, az MLSZ sportigazgatója, Bog-
dán Ádám, a magyar válogatott kapusa, valamint labdarúgá-
sunk egyik legfontosabb személyisége, Buzánszky Jenő, az 
Aranycsapat legendája. Megyénkből csak néhányan vehettek 
át kitüntetést, közöttük Kapin Zsolt, a Széchenyi István Ál-
talános és Zeneiskola és Dolgozók Gimnázium testnevelő 
tanára, a Bozsik program körzetvezetője. 

Általános és középiskolás diákok, valamint tanáraik, edzőik 
töltötték meg 2012. november 27-én a Megyeháza dísztermét, 
ugyanis a tanulásban és sportolásban egyaránt jeleskedő fia-
talok, valamint a diáksportért kiemelten munkálkodók évente 
visszatérő elismerésére került sor. A Fejér Megyei Diáksport 
Szövetség által alapított „FEJÉR MEGYE DIÁKSPORTJÁÉRT” 
kitüntetést idén Polgárdiból Rácz Katalin testnevelő tanár 
vehette át. 2003 óta tanít városunkban, s eddigi munkáját, lel-
kesedését, eredményeit is tükrözi ez az elismerő díj. 

Gratulálunk!

Kapin ZsoltRácz Katalin

A labdarúgó utánpótlás
megyeválogatottban remekeltek fiaink!

A múlt év novembe-
rében a Videoton pályán 
zajlott le a Vuk utánpótlás 
torna, ahol figyelő sze-
mek nézték a tehetsége-
ket. A gyermektornán az 
U7, U9 és az U11 korosz-
tályokból a megye vala-
mennyi régiója képviselte 
magát és itt válogatták ki 
a megyeválogatott tagjait, 
akik november 11-én a 
Videoton-Kecskemét NB 
I. mérkőzés előtt a sóstói 
pályán mérkőztek meg a 
Videoton hasonló kor-
osztályú csapataival. 

Nagy örömünkre két 
polgárdi fiatal is bekerült a megyeválogatottba, Horváth Hunor 
az U9, míg Borbély Bence az U11 csapatban léphetett pályá-
ra. A fiúk kitűnően megállták a helyüket, jó hírnevet szerezve 
városunknak és a Polgárdi VSE-nek! A mérkőzés után a kezdő-
dő „nagyok” meccsén Bence a Vidi egyik játékosát kísérhette 
a pályára,míg Hunor a pályán lévő díszsorfalban kapott helyet. 
A képen a mérkőzés előtt a Sóstói Stadion bejáratánál Hunor 
és Bence.

HIRDESSEN ÖN IS 
a Polgárdi Hírekben! 

Lakossági és céges 
hirdetésfelvétel! A hirdetési 

formátumokról, árakról 
a Szerkesztőségben (Polgárdi, 

Batthyány u. 132.) személyesen, 
a (22) 576-230-as telefonon és 

a polgardihirek@gmail.com 
e-mail címen érdeklődhet!

„Csillagkapu”
modell-program az áldozattá válás megelőzése és az 
áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében 
TÁMOP-5.6.1.C

Horváth Zsolt vagyok, az Áldozatsegítő 
Szolgálat munkatársa. A bűncselekmé-
nyek áldozatai, akik emiatt krízishelyzet-
be kerültek, gyakran nem tudják, kihez 
fordulhatnak segítségért. Az Áldozat-
segítő Szolgálat értük van. Telefonáljon, 
ha bűncselekmény áldozata és úgy érzi 
nincs más segítség, megoldhatatlan krí-
zishelyzetben van!

22/512-110 – a segítő vonal!

16 SPORT 1848/49-es ünnepi megemlékezés március 15. 11 óra


