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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről az alábbiakat jelentem. 

 

 

I. 

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása 

 

 

45/2014. (IV. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Nagyváradi u. 34. sz. alatti ingatlan 

értékesítéséről. Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. 

 

49/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót. A döntésről értesítettük a Kft-t.  

 

50/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hajdúböszörményi Regionális 

Hulladéklerakó Telep telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásával. A határozatot 

megküldtük a Kft. részére.  

 

51/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló tájékoztatót. Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve a tájékoztatót 

megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.  

 

52/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Polgári Szociális Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programjait. A szakmai anyagokat véleményezésre 

megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére. 
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54/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívást. A pályázati felhívás a 

határozat 2. pontjában meghatározott helyeken határidőben megjelent.  

 

56/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

felülvizsgálata során megállapított módosításokat. A szakmai dokumentumban a változások 

átvezetése megtörtént.  

 

59/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet részére 

visszatérítendő működési támogatás biztosításáról. A támogatási megállapodás aláírása 

megtörtént.  

 

60/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett az Ovi-Foci sportfejlesztési program 

megvalósításával, és pályázati önerőként bruttó 2.850.000 Ft fejlesztési támogatás 

hozzájárulásáról döntött. A határozatot, valamint a támogatási szerződés aláírt példányát 

megküldtük az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére. 

 

63/2014. (V. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a felajánlott képviselői tiszteletdíj általános 

tartalékból történő felhasználásáról. A felajánlott összeg átutalása megtörtént a 

Városgondnokság részére. 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- Június 4-én a „Határtalanul! Program” keretében a József Attila Gimnázium és 

Szakképző Iskolába érkező nagykárolyi diákokat fogadtam a hivatalban.   

- Június 12-én a TÖOSZ küldöttgyűlésén vettem részt Százhalombattán. 

- Június 13-án részt vettem Nagykárolyban a beruházások befejezése alkalmából 

rendezett testvérvárosi rendezvénysorozaton.  

- Június 14-én a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ballagási ünnepségén köszöntőt 

mondtam és elismerő okleveleket adtam át. 

 

A lakáscélú támogatásokról szóló 19/2007.(VI.1.) rendelet alapján a polgármester átruházott 

hatáskörben dönt a kérelmekről. 

2014. első félévében 18 kérelmező nyújtotta be a lakáscélú támogatás iránti igényt. 

E célra az eredeti előirányzat 3.900 eFt összeget tartalmazott. A kérelmek megvizsgálása, a 

helyszíni szemle és a környezettanulmány alapján megállapításra került, hogy a 18 

kérelmezőből 17 jogosult a támogatásra. A támogatás igény kielégítésére a Szociális és 
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Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben előirányzat módosításról döntött a korábbi 

ülésén, így ez évben rendelkezésünkre áll 6.900 eFt a lakáscélú támogatásokra. 

A döntés megszületetett, 17 kérelmező részére 5.700 eFt összegben került sor a támogatások 

megállapítására, melyet pénzintézet útján folyósítottunk.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A közigazgatási és igazságügy miniszter 32/2014. (V. 19.) KIM rendelete tartalmazza az 

anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályait. A jogszabály meghatározza többek 

között az anyakönyvezéssel összefüggő feladatokat, az anyakönyvvezető illetékességi 

területét, az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult személyek feladatait és az anyakönyvvezető 

helyettesítését, a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat szabályait.  

Az anyakönyvi eljárásban az adatok rögzítése, az anyakönyvi okiratok kiállítása és a 

jogszabályban meghatározott feladatok végzése az elektronikus anyakönyvi rendszer 

alkalmazásával történik, melyre vonatkozó szabályokat is rendezi a jogszabály. Ez a  rendelet 

2014. július 1-jén lép hatályba.  

 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2014. (V. 27.) MNB rendelete határozza meg a 

jegybanki alapkamat mértékét, mely 2,40%-ban került meghatározásra 2014. május 28-ával.  

 

Az Alkotmánybíróság 17/2014. (V. 30.) AB határozatával módosította a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt. A módosítás a 65. § (5) bekezdését érintette, 

mely alapján „a felmondás közlését megelőzően” szövegrészt alaptörvény-ellenességnek  

nyilvánította és a  megsemmisítéséről döntött.  

 

Az Országgyűlés 21/2014. (VI. 3.) OGY határozatában módosította az egyes házszabályi 

rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatot. A módosítás érintette többek 

között a zárószavazást előkészítő módosító javaslat bizottsági tárgyalásának szabályait, a 

zárószavazás előtti jelentést és a zárószavazás előtti módosító javaslat megvitatásának 

szabályait. 

 

Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2014. (VI. 3.) OGY határozat 

szól a 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról. A módosítás az Országgyűlés 

jegyzőjének megválasztására vonatkozott, mely alapján az Országgyűlés jegyzője dr. Tiba 

István lett.  

 

Az Országgyűlés 23/2014. (VI. 3.) OGY határozatában döntött az Országgyűlés 

Mezőgazdasági, Fenntartható fejlődés, Gazdasági, Honvédelmi és rendészeti, Igazságügyi, 

Költségvetési, Kulturális, Vállalkozásfejlesztési, Külügyi, Törvényalkotási Bizottságainak 

létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról.  

 

A 2014. évi XXI. törvény a Magyarország minisztériumainak a felsorolásáról szóló 

törvénnyel összefüggésben 42 törvény módosításáról döntött.  

 

A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet tartalmazza a kormány tagjainak feladat- és hatáskörét. A 

kormányrendelet szabályozza a miniszterelnök általános helyettese, a kormányzati 

koordináció, valamint a szakpolitikai feladatot ellátó miniszterek feladat- és hatáskörét.  
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A miniszterelnök 1/2014. (VI. 6.) ME rendeletében dr. Semjén Zsolt tárca nélküli minisztert 

jelölte ki miniszterelnök helyettesnek.  

 

A köztársasági elnök 214/2014 (V. 6.) KE határozatában döntött a miniszterek kinevezéséről, 

mely szerint dr. Semjén Zsoltot tárca nélküli miniszterré, dr. Pintér Sándort 

belügyminiszterré, Balogh Zoltánt az emberi erőforrások miniszterévé, dr. Fazekas Sándort 

földművelésügyi miniszterré, dr. Hende Csabát honvédelmi miniszterré, dr. Trócsányi Lászlót 

igazságügyi miniszterré, dr. Navracsics Tibort külgazdasági és külügyminiszterré, Varga 

Mihályt nemzetgazdasági miniszterré, dr. Seszták Miklóst nemzeti fejlesztési miniszterré, 

Lázár Jánost a Miniszterelnökséget vezető miniszterré 2014. június 6-ai hatállyal kinevezte.  

 

 

 

 

 

 

Polgár, 2014. június 19. 

Tisztelettel: 

        

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2014. (VI. 26.) sz. 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. 

 


