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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 

 

20/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár 3420/1/A hrsz-on bejegyzett vendéglő 

felépítmény megvásárlásáról. Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént.  

 

25/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította a Városgondnokság alapító okiratát. A 

módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartás átvezetése 

céljából megküldtük a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére. 

 

26/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította a korábban hozott 119/2014. (X. 27.) sz. 

határozatát. A határozat módosításáról tájékoztattuk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt.  

 

27/2015. (II. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a fogszakorvosi rendelési idő módosításával. A 

határozatról az érintettet tájékoztattuk.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Március 5-én részt vettem a Budapesten rendezett 6. Országos Önkormányzati és 

Közigazgatási Konferencián. 

- Március 6-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttem a Nyugdíjas Klubok hölgy 

tagjait és a városi nőnapi ünnepség résztvevőit. 

- Március 11-én a Kormányhivatal képviselőivel folytattunk helyszíni egyeztetést a 

kormányablak elhelyezésével kapcsolatban.  
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- Március 12-én részt vettem a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás 

küldöttgyűlésen.  

- Március 13-án ünnepi beszédet mondtam az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 

167. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésen.  

- Március 17-én a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. tulajdonosi 

közgyűlésén vettem részt. 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A Kormány 24/2015. (II. 20) rendeletében módosította a segélyezési rendszer átalakításával 

összefüggő egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteket. A 

módosítások érintik a gyermektartásdíj megelőlegezésére, az óvodáztatási támogatásokra, a 

számlavezetésekre, a lakásfenntartási támogatás finanszírozására, a képviselő-testület és a 

járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokat is.  

A jogszabály melléklete tartalmazza a kérelmek, illetve a pénzügyi elszámolásokhoz szükséges 

nyomtatvány mintákat.  

 

Az igazságügyi miniszter 2/2015. (II. 15.) IM rendeletében a helyi népszavazási eljárás során a 

választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a 

használandó nyomtatványokról rendelkezik.  

 

A segélyezési rendszer átalakításával összefüggő jogszabályok módosítását tartalmazza a 

12/20015. (II. 27.) EMMI rendelet, mely főként a segélyezések megváltoztatásával kapcsolatos 

szövegrészek átalakulását tartalmazza és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, 

illetve felülvizsgálatához alkalmazandó egységes statisztikai mutatórendszert.  

 

A Kormány az 1082/2015. (III. 3.) Korm. határozatában döntött a közfoglalkoztatás 2015. évi 

céljairól és a közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről.  

 

A 6/2015. (III. 6.) BM rendelet módosította az anyakönyvi szakvizsgáról szóló IRM rendeletet. 

A rendeletmódosítás kiterjed a tanfolyam és a szakvizsga eljárási rendjére, a szakvizsga 

témaköreire és a vizsgaszabályzatra.  

 

A 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosította az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló kormányrendeletet.  

 

A 2015. évi VI. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvényeket módosított, melyek 

összefüggésben vannak a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával. Az új jogszabály 

a járási hivatalok feladatkörének bővítésével összefüggő rendelkezéseket tartalmazza, mely 35 

törvény módosítását érinti.  

 

A Magyar Közlöny 33. számában jelent meg a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 

munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 

17.) Korm. rendelet. A nyitva tartási tilalom alóli mentesülés engedélyezésével kapcsolatos 

eljárási szabályok alapján a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény által meghatározottaktól eltérően, a mentességi 

feltételeknek való megfelelés esetén a rendelet által meghatározott mentesülési engedélyezési 

eljárásnak megfelelő nyitva tartást az üzlet helye szerinti jegyző engedélyezheti. Az engedély 
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iránti kérelmet a tevékenység végzésének megkezdése előtt 5 nappal kell a jegyzőhöz 

benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell az üzlet nevét, címét, cégjegyzékszámát (egyéni 

vállalkozó esetén nyilvántartási számát) és a mentességi feltételeknek való megfelelésre 

vonatkozó nyilatkozatot. A kérelmező kereskedő köteles a kérelmét évente ismételten 

benyújtani. A jegyző a kérelmező kereskedők kérelmeinek, bejelentéseinek, és az azokban 

foglalt adatoknak a felkutathatósága, valamint azokról a nyilvánosság tájékoztatása, továbbá a 

kereskedők feletti ellenőrzés segítése céljából nyilvántartást vezet a tevékenységek 

folytatásáról, melyet az önkormányzat honlapján közzétesz.  

 

 

Polgár, 2015. március 18. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (III. 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. 

 


