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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 

 

 

29/2015. (III. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában felkérte a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetőjét, hogy mérje fel a 2015/2016. nevelési évben beóvodázásra váró 

gyermeklétszámot. A felmérés eredményéről készült előterjesztés napirenden szerepel a 

Képviselő-testület május 28-ai ülésén. 

 

42/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

alapszabályának módosításával. A döntésről értesítettük a szövetkezet elnökét. 

 

43/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában arról döntött, hogy kezdeményezéssel él a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft-nél annak érdekében, hogy a településen évente kétszer 

végzendő lomtalanítás időpontját az önkormányzati rendeletben meghatározott szabadtéri 

égetés időpontjához igazítsák, melyben való eljárásra felhatalmazta a Városgondnokság 

vezetőjét. A döntésről az intézményvezetőt értesítettük.  

 

45/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította a házi gyermekorvosok és a fogorvosok 

feladatellátási megállapodását. A módosított megállapodás aláírása megtörtént. 

 

46/2015. (IV. 30.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította az Ady Endre Művelődési Központ és 

Könyvtár, valamint a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát. A 

szabályzatokban a jóváhagyott módosítások átvezetésre kerültek.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Május 1-jén a BELAHAPI Fesztivál városi rendezvényen vettem részt. 

- Május 8-án a részt vettem a TÖOSZ és az Országos Polgárőr Szövetség együttes ülésén.  

- Május 11-én sajtótájékoztatót tartottam a „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú 

projekt tervezési fázisának lezárása miatt. 

- Május 13-án a Református Egyházközösség Nevelőszülő hálózat Anyák napi 

rendezvényén köszöntöttem a résztvevőket.  

- Május 14-én részt vettem a Kulturális Kerekasztal egyeztető megbeszélésén.  

- Május 15-én a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén voltam jelen.  

- Május 18-án Budapest részt vettem a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programmal kapcsolatos szakmai napon.  

- Május 19-én a Korpusz 93’ Kft. közgyűlésén vettem részt. 

- Május 20-án részt vettem a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Módosult az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 

Kiegészült az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti 

feladatköre, létrehozza és működteti az intelligens élelmiszerlánc elemzési rendszert.  

 

A 2015. évi XLVIII. törvény módosította a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. 

évi CII. törvényt. A módosítás szerint a halászati engedély, az állami halászjegy, az állami 

horgászjegy, valamint a turista állami horgászjegy nem ruházható át. Egy személynek az adott 

típusból egy naptári évben csak egy adható. Állami horgászjegyet az a személy kaphat, aki 

rendelkezik állami horgászvizsgával, vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, 

horgász szervezeti tagságát igazolja. Mentesül az állami halászjegy díjának megfizetése alól a 

70. életévét betöltött személy. A fogási napló vezetése nélkül történő halfogás az arra irányuló 

vagy arra alkalmas tevékenység jogosulatlan horgászatnak, vagy jogosulatlan halászatnak 

minősül. Kereskedelmi célú halászati engedély a 2016-os naptári évre, valamint az azt követő 

naptári évekre nem adható ki.  

 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításával 

szabályozásra került az erdő szállítás céljára történő igénybevétele, a faanyag kereskedelmi 

lánc, az erdő látogatása című fejezet.  

 

Módosult a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló törvény is. A 

módosítás szerint az e törvény hatálybalépését követően első alkalommal jóváhagyott körzeti 

vadgazdálkodási terv 2016. február 29-ig szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás. A 

vadászati hatóság, amennyiben a vad és élőhelyének szakszerű védelme ezt különösen 

indokolttá teszi, felsőfokú végzettségű hivatásos vadász igénybevételét is előírhatja.  

 

A földművelésügyi miniszter a 21/2015. (IV. 30.) FM rendeletével szabályozta a kedvtelésből 

tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításának állategészségügyi feltételeit. A rendelet 

szabályozza az Európai Unión belüli és a harmadik országból történő állatok behozatalának 

feltételeit. Tartalmazza a rendelet továbbá a kedvtelésből tartott állatok egyedi jelölésére és az 
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útlevélre vonatkozó követelményeket, a hatósági ellenőrzésekre, szankciókra és a tájékoztatási 

kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket is.  

 

A 20/2015. (V. 4.) OGY határozat a magyar védőnők napjaként 2015. június 13. napját 

határozta meg a Magyar Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. 

évfordulója alkalmából. Az Országgyűlés felhívta az érintett egészségügyi szolgáltatókat, 

intézményeket, társadalmi szervezeteket és egyúttal felkérte a lakosságot, hogy a védőnői 

szolgálat megbecsülésének kinyilvánításaként ezt a napot közösen, méltó keretek között 

ünnepeljék meg.  

 

Ismételten módosult a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 

szóló törvény. A törvénymódosítás szerint az üzlet kiskereskedelmi napokon 4 óra 30 perc és 

22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.  

Adventi vasárnapokon 4 óra 30 perc és 22 óra, december 24-én és december 31-én 4 óra 30 

perc és 12 óra, továbbá minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 4 óra 30 

perc és 22 óra között nyitva tarthatnak.  

A kizárólag pékárút illetve tejterméket értékesítő üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 

óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat. Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító 

üzlet vasárnap és munkaszüneti napokon 4 óra 30 perc és 12 óra között nyitva tarthat.  

 

 

 

 

 

Polgár, 2015. május 20. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (V. 28.) 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. 

 

 


