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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 

 

123/2014. (XI. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

koncepcióját. A határozatot megküldtük az önkormányzat intézményei részére.  

 

125/2014. (XI. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodást. A 

módosított Együttműködési Megállapodás aláírása megtörtént.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- December 1-jén a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat küldött értekezletén 

vettem részt.  

- December 5-én a Hortobágyi Halgazdaság vezérigazgatójával tartottunk megbeszélést 

az együttműködés értékeléséről. 

- December 7-én a helyi közbiztonság „Összefogás fáját” ültettük el a Polgári Polgárőr 

Egyesület és a Polgári Rendőrőrs képviseletének jelenlétében. 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Az Országgyűlés a 2014. november 18-ai ülésén több önkormányzatokat érintő törvényt 

módosított. Változott a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

2010. évi L. törvény, mely a fővárosi közgyűlés működésére vonatkozik.  

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása az 

összeférhetetlenségi szabályok kiegészítésére, a fővárosi közgyűlés működésére, a 

polgármesteri hatáskörökre vonatkozó szabályok módosítását tartalmazza.  

 

Az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosítását tartalmazza a 2014. évi 

LXXII. törvény. A módosítás kiterjed az államháztartásról szóló törvény és egyes kapcsolódó 
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törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényre is, mely a közalapítványok és civil 

szervezetek közhasznú jogállását szabályozza.  

 

A Magyar Közlöny 161-es száma tartalmazza az egyes adótörvények és azokkal összefüggő 

más törvények módosítását.  

A törvény többek módosítja az Szja törvény VI. fejezetét, mely az első házasok 

kedvezményére vonatkozó szabályozást tartalmazza.  

A törvény III. fejezete a helyi adózást és egyes ágazati adókat érintő módosításokat 

tartalmazza. A helyi adókról szóló törvénymódosítás felhatalmazást ad a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, hogy illetékességi területén önkormányzati rendelettel 

helyi adókat, valamint települési adókat vezethet be. A törvénymódosítás a települési adókra 

vonatkozó szabályozást tartalmazza.  

Változott a gépjárműadóról szóló törvény is, mely az adó alanyára vonatkozó szabályokat 

módosította. 

A törvénymódosítás kiterjedt a népegészségügyi termékadóról szóló törvény módosítására is, 

mely bővítette az adóköteles termékek körét.  

Változott az adózás rendjéről szóló törvény is.  

A törvény XII. fejezete a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt módosította, mely 

szerint termékdíj köteles terméknek minősülnek az egyéb műanyag termékek, az egyéb 

vegyipari termékek és az irodai papír.  

 

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 

rendelkezik. A jogszabályban a járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a 

társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, 

valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett komplex mutató alapján sorolta be a 

járásokat. A rendelet tartalmazza a kedvezményezett járások besorolásának alapelveit és 

feltételrendszerét. A besorolások alapján kedvezményezett fejlesztendő és komplex 

programmal fejlesztendő járás besorolást alakítottak ki. A besorolás szerint a Hajdúnánási 

Járás, a kedvezményezett járás kategóriában szerepel.  

 

A 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet módosította a közfoglalkoztatáshoz nyújtható 

támogatásokról szóló rendeletet. A módosítás kiterjed a rövid időtartamú, a hosszabb 

időtartamú, a közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló, és a vállalkozás részére foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatásokra. 

 

Polgár, 2014. december 10. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2014. (XII. 18.) 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. 

 


