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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 

 

93/2014. (IX. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett Dr. Vincze István György r. alezredes 

Hajdúnánás Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésével. A határozatot megküldtük 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 

 

94/2014. (IX. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Polgárőr Egyesület 2014. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót, valamint elismerését és köszönetét fejezte ki a város 

közrendje, nyugalma és közbiztonsága érdekében végzett munkáért. A döntésről értesítettük 

az egyesület elnökét.  

 

97/2014. (IX. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Szociális Központra vonatkozó 

Intézkedési Tervet. A határozatot és az Intézkedési Tervet megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának, mint felügyeleti szervnek.  

 

105/2014. (IX. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a víziközmű szolgáltatáshoz szükséges 

működtető eszközök bérlésére vonatkozó megállapodást. A megállapodás aláírásra került. 

 

106/2014. (IX. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a KEOP-2014-4-10.0/F jelű „Önkormányzatok 

és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva a konvergencia régiókban” elnevezésű a „Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

épületenergetikai fejlesztése”című pályázatban való részvétellel. A pályázat határidőben 

benyújtásra került.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- Október 30-án Budapesten a TÖOSZ elnökségi ülésén,  

- október 31-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén,  

- november 11-én a Debrecenben megtartott Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

Szakmai Konferenciáján,  

- November 13-án a Polgármesteri Hivatalban rendezett ÁROP-1.A.5. 

„Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” projekt 

záró konferencián vettem rész.   

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet több költségvetési és gazdasági tárgyú 

kormányrendeletet módosított.  

A vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 

módosításával a jogszabály 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosult: 

„(1) E rendelet hatálya a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra 

és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a 

bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e 

rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, 

valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban 

folytatott kereskedelmi tevékenység.” 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 12. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lépett: 

„(2) Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, adventi, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, 

valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban a 

rendelet 5. mellékletében meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott 

alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből 

készült ékszerek, díszműáruk és egyéb termékek forgalmazhatók.” 

 

A 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeleteket 

módosította.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 10. §-ának szabályozása szerint az óvodai 

beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 

első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a 

saját honlapján, közlemény, vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában 

működő óvoda honlapján.  A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály 

alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben, 

vagy hirdetményben meghatározott időpontban.  

 

Az iskolai beiratkozás idejéről az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről a kormányhivatal közleményt, vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben 
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szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet 

megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzat részére.  

Ha a gyermek közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben és 

egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát, vagy egyéb foglalkozást, az óvoda 

vezetője az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodása helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként 

eljáró járási hivatalt.  

 

Az 1602/2014. (XI. 4.) Kormányhatározatban foglaltak szerint a Kormány áttekintette az 

„Államreform II. – a bürokráciacsökkentés programja” egyes intézkedéseit és megállapította, 

hogy egyetért az állami humántőke reformjával, az állami szolgáltatások reformjával, az 

állami ügyintézés reformjával, a területi közigazgatás átalakításának folyamatával, a 

jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálatával. Ennek végrehajtására felállították az 

Államreform Bizottságot. 

 

 

Polgár, 2014. november 17. 

 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2014. (XI. 27.) 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. 


