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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 

 

 

 

34/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét. 

A közbeszerzési terv a város honlapján közzétételre került.  

 

36/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 

Hasznosító Társulás Társulási Megállapodásának módosításával. A módosított társulási 

megállapodás aláírása megtörtént. 

 

37/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

gazdasági szervezet feladatainak Városgondnoksághoz történő átcsoportosításáról. A 

határozatban foglaltak alapján az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak 

módosítása az április 30-ai ülésen napirendre kerül.  

 

38/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár 0284 hrsz-ú ingatlan Mervó tanya 

elnevezéséről. A döntésről az érintettet értesítettük. 

 

39/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. Társasági Szerződés módosításával. A döntésről a Kft. ügyvezetőit értesítettük.  
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40/2015. (III. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. Alapszabály módosítását. A döntésről értesítettük az igazgatóság elnökét.   

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2015. április 9-én a TÖOSZ országos tisztújító küldöttértekezletén vettem részt 

Monoron.  

- Április 11-én a Költészet Napja alkalmából rendezett versmondó versenyen a 

helyezettek részére adtam át a díjakat.  

Szintén ezen a napon Ungvári János: Egy Tisza menti gimnázium első évtizede 

könyvbemutatóján köszöntöttem a résztvevőket. 

- Április 14-15-16-án a közmunkaprogramok helyszínein szemlét tartottam. 

- Április 15-én a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulattal kapcsolatban az érintett 

polgármesterek részvételével egyeztető megbeszélésen voltam Hajdúnánáson.  

- Április 16-án  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Tavaszi zsongás rendezvényén 

köszöntöttem a résztvevőket.  

- Április 17-én a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola JAGSZI Napok 

rendezvényén nyújtottam át az elismeréseket, díjakat.  

- Április 19-én a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület szervezésében megtartott 

„Demonstráció az oktatásért” rendezvényen vettem részt és mondtam el véleményemet. 

- Április 21-én a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség Polgárra kihelyezett elnökségi 

ülésén voltam jelen.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 37. száma tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény módosítását. Április 1-től a társadalombiztosítási jogszabályok 

alkalmazása szempontjából ápolási díjnak minősül a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési 

támogatás, ha annak önkormányzati rendeletben megállapított összege eléri az ápolási díj 

alapösszegének 80 %-át. A módosítás nyomán a havi rendszeres gyógyító ellátás ellenőrzése 

az egészségbiztosítási szervtől a járási hivatalhoz kerül.  

 

Módosult a nemzeti köznevelésről szóló törvény, mely szerint a 3000 főt meghaladó 

lakosságszámú települési önkormányzatoknál 2015. szeptember 1-től írja elő a köznevelési 

intézményeik működtetését, a 3000 főnél kisebb lélekszámú települések esetében a működtetői 

feladatok ellátásáról a KLIK gondoskodik.  

 

A Magyar Közlöny 38. számában jelent meg a 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet, mely a négy 

vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban korlátozott személyek 

részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól szól.  

A 61/2015. (III. 24.) Korm. rendelet többek között módosította a várossá nyilvánítás 

kezdeményezésével összefüggő szabályokat is.  
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A 2015. évi X. törvény rendelkezik a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta 

alapján történő 2016. évi felméréséről. A törvény értelmében Magyarország területén, a 2016. 

október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a népesség személyi, családi és 

lakásviszonyairól összeírást kell tartani. Az adatfelvételt 2016. október 1. és 2016. október 31. 

között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakások pótösszeírását 2016. 

november 8-ig kell befejezni. A kiválasztott lakások és intézetek lakóit a kijelölésről és az 

adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint annak a teljesítésével kapcsolatos egyéb 

információkról a Központi Statisztikai Hivatal az adatszolgáltatást megelőzően értesíti. Az 

adatszolgáltatás a következő adatkörök összeírására terjed ki: 

- a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, 

a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek, 

iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, 

foglalkozás, munkáltató és munkahely, nemzetiség, anyanyelv, családi, baráti 

közösségben beszélt nyelv, egészségi állapot, fogyatékosság; 

- a lakásokra vonatkozóan: cím, rendeltetés, építési év, felújítás és korszerűsítés, falazat, 

tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, kommunális ellátottság, felszereltség; 

- Az intézetekre vonatkozóan: cím, rendeltetés, férőhelyek száma.  

Az adatszolgáltatás egészségi állapotra, fogyatékosságra, nemzetiségre, anyanyelvre és a 

családi, baráti közösségben beszélt nyelvre vonatkozóan önkéntes. 

 

A Kormány 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelete rendelkezik a népesség személyi, családi és 

lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról. 

A jogszabály értelmében a Központi Statisztikai Hivatal által a mintába kijelöltek 

adatszolgáltatási kötelezettségükről kétféle módon értesülnek: 

- a kiválasztott lakások és intézetek címeire a Központi Statisztikai Hivatal által 

legkésőbb 2016. szeptember 30-ig megküldött értesítésből, vagy 

- az adatfelvételt megelőzően a számlálóbiztostól. 

Az internetes önkitöltéses választási módot választó adatszolgáltatók adatszolgáltatási 

kötelezettségüket a Központi Statisztikai Hivatal által erre a célra kialakított internetes 

adatgyűjtő rendszerben teljesítik. Az adatszolgáltatók a kitöltést belépési kód használatával az 

ott elérhető kérdőívek kitöltésével 2016. október 9-én 24 óráig teljesíthetik. Ha az önkitöltést 

választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az internetes adatgyűjtő rendszeren keresztül nem 

teljesítik, az adatszolgáltatást legkésőbb 2016. október 31-ig számlálóbiztosi interjú keretében 

kell teljesíteniük.  

 

A 2015. évi XVII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés 

tilalmával összefüggésben módosította a munka törvénykönyvét.  

 

A 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási hivatalokról szóló illetékességi és hatásköri szabályokat, a megyei kormányhivatal 

irányítására vonatkozó szabályokat, a hatósági ellenőrzésekre, a kormánymegbízott és a járási 

hivatalvezető feladataira, a koordinációra, a képzés, továbbképzés feladataira vonatkozó 

szabályozást tartalmazza.  

 

A 2015. évi XXXII. törvény módosította a közalkalmazottak, a bírák, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló szabályokat.  

 

A 86/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosította a kormányablakokról szóló rendeletet. A 

rendelet melléklete a 2015. április 15-től hatályos kormányablakban intézhető hatáskörök 

jegyzékét tartalmazza.  
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Módosult a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 

kormányrendelet is.  

 

A 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozóan 

tartalmazza a minősítési eljárásra, a mesterpedagógusokra vonatkozó szabályokat. 

 

A Magyar Közlöny 49. száma tartalmazza azokat a miniszteri rendeleteket, amelyek 

meghatározzák egyes minisztériumokban a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 

körét.  

 

 

Polgár, 2015. április 15. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (IV. 30.) 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. 

 


