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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 

 

 

129/2014. (XII. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában javaslatot tett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

felvételi körzethatárának megállapításához. A döntésről értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Oktatási Főosztályát.  

 

130/2014. (XII. 18.) sz. határozat, 132/2014. (XII. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban döntött a Polgári Szociális Központ intézményvezetői 

álláspályázat kiírásáról, valamint területi védőnői álláspályázat kiírásáról. A pályázati 

felhívások megjelentek a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internestes oldalán, a PolgárTárs újságban és a város honlapján.  

 

134/2014. (XII. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában hozzájárult dr. Borók Levente háziorvos rendelési idő 

módosításához. A határozatot megküldtük dr. Borók Levente háziorvos részére.  

 

135/2014. (XII. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

támogatási szerződésének meghosszabbításáról. A támogatási megállapodás aláírása 

megtörtént. 

 

136/2014. (XII. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában tudomásul vette a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti 

ingatlan hasznosításáról szóló tájékoztatást. A határozatot megküldtük az MNV Zrt. részére. 
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2014. december 19-én a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén vettem részt. 

- 2014. december 30-án évértékelő fogadáson köszöntöttem a város közéletének 

képviselőit.  
- December 31-én részt vettem a Hajdúnánás Rendőrkapitányságon tartott 

közbiztonsági évértékelő fórumon. 

- 2015. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 8-án a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Államtitkárság munkatársát 

fogadtam.  

- Január 14-én a „Vízitársulások jövője” témában Hajdúnánáson tartott polgármesteri 

egyeztető megbeszélésen vettem részt.  

- Január 17-én az InfoGroup évnyitó rendezvényén és egyben fennállásuk 25 éves 

jubileumi évfordulója alkalmából rendezett ünnepségén vettem részt.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A 2014. évi LXXXV. törvény tartalmazza az egyes jogállási törvények módosításait. A 

törvény kapcsán módosult a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, mely nagy részében 

a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.  

Jelentősen módosult a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvény is, mely új fejezettel 

egészült ki, mely a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 

különös rendelkezéseket tartalmazza. Az új szabályozás kiterjed a polgármester 

szabadságának mértékére, ütemezésére és igénybevételére. Tartalmazza a polgármester 

fegyelmi és kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokat. Az egyéb rendelkezések a 

polgármester részére adható jutalom megállapítására és mértékére terjednek ki. A szabályozás 

tartalmazza azt is, hogy a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, 

fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja 

át.  

 

A 2014. évi XCIX. törvény tartalmazza Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló törvényeit, mely 2014. december 29-én jelent meg. A 

törvénymódosítások kiterjednek a gazdasági stabilitásról, az államháztartásról szóló törvények 

módosítására. A törvény III. fejezete tartalmazza a szociális ellátások rendszerének 

átalakítására vonatkozó törvénymódosításokat. A módosítás során 2015. március 1-től a járási 

hivatal állapítja meg szociális rászorultság esetén a jogosult számára az időskorúak járadékát, 

a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatást, valamint az emelt összegű ápolási díjat.  

A helyi önkormányzat a pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként önkormányzati 

rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési 

támogatást adhat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséről a 18. életévét 

betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a 

gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 

rendkívüli település támogatást köteles nyújtani. Ebben az ellátásban elsősorban azokat a 
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személyéket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más 

módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadásokra, így 

különösen betegséghez halálesethez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.  

 

Módosult a helyi adókról szóló törvény is, mely szerint a helyi iparűzési adóból származó 

bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó 

szociális ellátások finanszírozására használható fel.  

 

A családok támogatásáról szóló törvény módosítása tartalmazza az óvodai nevelésben való 

részvételi kötelezettség megszegésével, valamint a tankötelezettség mulasztásával összefüggő 

rendelkezéseket.  

 

A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló törvény módosítása a szociális temetésre 

vonatkozó szabályok 2016. január 1-jére történő hatályba lépésével módosult.  

 

Szintén december 29-én jelent megjelent a Magyar a Közlöny 184. száma, mely tartalmazza a 

Magyarország 2015. évi központi költségvetés rendelkezéseit.  

 

A Magyar Közlöny 185. számában jelent meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és 

a garantált bérminimum, valamint a nyugellátások és egyes más ellátások 2015. január havi 

emeléséről szóló rendelkezés.  

 

A 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint 2015. január 1-től a minimálbér 105.000 Ft, 

legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő 

munkakörben 122.000 Ft.  

 

A 348/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint 2015. január 1-től a társadalombiztosítási 

ellátások összege 1,8 %-kal emelkedik. 

 

Az 54/2014. (XII. 219.) EMMI rendelet módosítja többek között a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egységügyi ellátásról szóló rendeletet, mely tartalmazza a közétkeztetésben 

résztvevőkre vonatkozó zöldség, gyümölcs adagok mértékét, zsiradék, só, cukor és egyéb 

élelmiszerek felhasználására vonatkozó szabályokat.  

 

A 2014. évi CII. törvény szabályozza a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 

munkavégzés tilalmát. A törvény szerint üzlet kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között 

tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart. A törvény tartalmazza az ettől 

eltérő nyitva tartási lehetőségek időpontjait is. A jogszabály szerint az az üzlet, amelynek 

árusítótere a 200 m
2
-t nem haladja meg az általános zárva tartási időszakban is nyitva tarthat, 

ha az általános zárva tartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelemi tevékenységet 

folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni 

résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak családtagja 

folytatja a kereskedelmi tevékenységet. A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzését a 

fogyasztóvédelmi hatóság látja el. A törvény rendelkezései 2015. március 15-én lépnek 

hatályba.  

 

Az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet tartalmazza az útdíj fizetési rendszer átalakításával 

összefüggő miniszteri rendeleteket.  
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A 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésének megalapozásával összefüggő kormányrendeletek módosításait. A módosítás 

kiterjed többek között az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletek módosítására.  

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 1. száma tartalmazza az egyes szociális tárgyú miniszteri 

rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I. 14.) EMMI rendeletet. A módosítás érinti a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet is. A módosítás szerint a házi 

segítségnyújtásban tiszteletdíjban részesíthető társadalmi gondozók is alkalmazhatók, számuk 

azonban nem haladhatja meg a szakképzett gondozók számát. A rendelet 3. sz. melléklete 

tartalmazza a gondozási naplóra vonatkozó előírások mellett a házi segítésnyújtás gondozási 

tevékenységeit és résztevékenységeit. Ez utóbbi körben az alábbi gondozási tevékenységek 

végezhetők: 

- az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,  

- a személyi higiénia megtartásában való közreműködés,  

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés,  

- a háztartási tevékenységben való közreműködés, 

- a fizikai támogatás, 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése, 

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.   

 

 

 

Polgár, 2015. január 21. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (I. 29.) 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. 

 

 


