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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 

 

 

66/2014. (VI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A közszolgáltatási 

szerződés aláírása megtörtént. 

 

67/2014. (VI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában – feltételek teljesítésének megfogalmazásával - elfogadta 

a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztatót. A 

határozatot megküldtük a Zrt. részére.   

 

68/2014. (VI. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Hajdúnánási Tankerületének tevékenységéről szóló tájékoztatót. A döntésről értesítettük a 

tankerület igazgatóját.  

 

70/2014. (VI. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a köznevelési intézmények 2013/2014-es 

nevelési év feladatainak végrehajtásáról és a 2014/2015-ös év beindításáról szóló tájékoztatót. 

A döntésről értesítettük az érintett intézmények igazgatóit.  

 

71-72-73/2014. (VI. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban elfogadta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt., a ’KORPUSZ 93’ 

Kft., és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló beszámolókat. A 

határozatokat megküldtük az érintettek részére. 
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75/2014. (VI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett azzal, hogy Eke László magánszemély, volt 

cégtulajdonos részére a ’KORPUSZ 93’ Kft. 2013. évi osztalékának Polgár Város 

Önkormányzatát megillető összegéből 213.624 Ft kifizetésre kerüljön. Az összeg átutalása 

megtörtént.  

 

77/2014. (VI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában 5 ingatlan megvásárlásáról döntött. Az ingatlanokra 

vonatkozó adásvételi szerződések aláírása megtörtént.  

 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Június 27-én jelen voltam a Kemping közösségi tér átadási ünnepségén, majd ezt 

követően lakossági tájékoztatást tartottam a szennyvízberuházás  

megvalósíthatóságáról. 

- Július 1-én, a Köztisztviselők Napján a hivatal munkatársaival látogatást tettünk 

Rimaszombat önkormányzatánál.  

- Július 5-én aratónapi ünnepségen vettem részt Hajdúnánáson.  

- Július 12-én részt vettem Újszentmargitán, a megújult orvosi rendelő átadási 

ünnepségén, valamint „Görbeháza Falunap” rendezvényén.  

- Július 16-án „Települési közbiztonsági háló” egyeztető megbeszélést hívtam össze, a 

város közbiztonságának aktuális kérdései témakörben.  

- Július 19-én „Folyás Falunap” rendezvényén voltam jelen.  

- Július 22-én a Hajdúsági Hulladékgazdálkodás Társulás tanácsülésén képviseltem az 

önkormányzatot.  

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel megalkotta a reklámadóról 

szóló 2014. évi XXII. törvényt. A jogszabály szerint adóköteles a médiaszolgáltatásban, a 

Magyarországon kiadott, vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű 

sajtótermékben, a reklámtörvény szerinti szabadtéri reklámhordozón, bármely járművön, 

nyomtatott anyagon, ingatlanon, az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven reklám 

közzététele. 

 

A 2014. évi XXIII. törvény módosította az egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos 

törvényeket a választásokkal összefüggésben.  

Változott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 

L. törvény. A módosítás során változott a fővárosi közgyűlés összetétele, mely során egy tagja 

a főpolgármester választás eredményeképpen, 23 tagja a fővárosi kerületi polgármester 

választás eredményeképpen, 9 tagja a fővárosi kompenzációs listáról jut mandátumhoz. A 

törvény módosítása szerint a megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, 



3 

 

amely a választókerület választópolgárai 0,5 %-ának ajánlását összegyűjtötte. Polgármester 

jelölt az, akit a 10.000, vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 

%-a jelöltnek ajánlott. A törvénymódosítás részletesen szabályozza a fővárosi közgyűlés nem 

fővárosi kerületi polgármester és nem főpolgármester tagjainak választását.  

Módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény is. A 

törvénymódosítás érinti az összeférhetetlenségi szabályokat.  

A rendelkezés értelmében: „(1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület 

bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak 

ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre 

kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány 

tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, 

kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 

valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 

köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 

foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 

c) kormánytisztviselő; 

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó-  és 

Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselője, alkalmazottja; 

f ) más települési önkormányzatnál képviselő; 

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság 

által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes 

közreműködője, képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 

társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 

ellátására jogosultja.” 

 

A 2014. évi XXIV. törvény tartalmazza azt a megállapodást, mely Magyarország Kormánya 

és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a 

magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról 

szól. A megállapodás szerint az Orosz Fél maximum 10 milliárd euró összegű állami hitelt 

nyújt a Magyar Fél számára a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, 

megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és 

eszközbeszerzések finanszírozására. A hitelt a Magyar Fél 2014-2025. között használja fel, 

melyet 21 éven keresztül kell visszafizetni.  

 

A 2014. évi XXVI. törvény módosította a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvényt és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényt. A módosítások érintik a 

választási határidőket, a szavazóköri névjegyzékre vonatkozó szabályokat, a szavazatok 

megszámlálására és az időközi választásra vonatkozó rendelkezéseket. 
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A Magyar Közlöny 91. száma tartalmazza a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítását, 

mely a beléptető rendszer alkalmazását szabályozza.  

 

A 2014. évi XXXI. törvény rendelkezik egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról. A 

módosítás érinti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvényt is. A törvénymódosítás értelmében a jegyző, az állami és önkormányzati 

nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott 

központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából ellenőrzi az illetékességi területén 

lévő települési címeket. Az ellenőrzés az adatok teljes körűségére, pontosságára, és 

valóságtartalmának ellenőrzésére terjed ki. Az ellenőrzött adatállományt a jegyző legkésőbb 

2014. november 15-ig visszajuttatja a központi szervnek. A Kormány felhatalmazást kapott 

arra, hogy rendeletben állapítsa meg a települési címek jegyzői ellenőrzési eljárásának 

részletes szabályait.  

 

A 2014. évi XXXVI. törvény egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról rendelkezik. A 

módosítás érinti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, mely 

többek között a bölcsődékben, a nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati 

intézményekben kiadható pótszabadságok igénybevételét szabályozza.  

Változott a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény is, mely a pedagógiai 

szakszolgálati tevékenység szabályozását rendezi.  

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítása többek között kiterjed a kancellár 

tevékenységére vonatkozó szabályokra.  

 

 

Polgár, 2014. július 23. 

Tisztelettel: 

        

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2014. (VII. 31.) 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. 

 

 


