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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 

 

 

50/2015.(V.28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített éves értékelést. A tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a határozatot 

és a tájékoztatót megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztályának.  

 

55/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a „Polgárőr város” cím elnyerésére vonatkozó 

pályázat benyújtásával. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

56/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a Polgárőr Nap rendezvény támogatására 659.000 Ft 

összeget hagyott jóvá. A döntésről értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetséget.  

 

58-59/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban döntött önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez kapcsolódó pályázat benyújtásáról a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Móra úti 

telephelyének felújítása céljából, valamint a Mátyás utca és a Kolozsvári utca szakaszos 

felújítása vonatkozásában. A pályázatok határidőben benyújtásra kerültek.  

 

60/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Polgár 0252 hrsz-ú külterületi ingatlan „Győri 

tanya”névvel való elnevezését. A döntésről az érintettet értesítettük.  

 

 



61/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a 4090 Polgár, Gorkij Fasor 21. sz. alatti, 893 hrsz.-ú kivett 

beépített terület értékesítésével. Az adásvételi szerződés készítése folyamatban van.  

 

63/2015. (V. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában állást foglalt a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. részéről, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi 

taggyűlésére készített előterjesztésben foglaltakról. A döntésről tájékoztattuk a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlését.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- Május 6-án részt vettem a Polgár Strandfürdőn megtartott megyei Polgárőr Napon.  

- Június 12-én a Védőnői Szolgálat fennállásának 100 éves évfordulója alkalmából 

rendezett jubileumi ünnepségén köszöntöttem a résztvevőket és elismeréseket adtam át. 

- Június 13-án a Fonyódligeti Üdülőben a szezonkezdés feltételeit áttekintő, tájékozódó 

látogatást tettem.  

- Június 16-án a TÖOSZ országos elnökségi ülésén vettem részt. 

 

 

Átruházott hatáskörben, a Hatósági Iroda által előkészített szakmai javaslat alapján,  lakáscélú 

támogatások odaítéléséről hoztam határozatot 11 család esetében, összesen 3.400.000 Ft 

összegben.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2015. évi LVIII. törvény módosította a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 

szóló törvényt. A módosítás kiterjed a területi polgárőr szövetség működési szabályaira, 

valamint kiegészül az ifjú polgárőr szabályozással. A törvény 2015. június 23-án lép hatályba.  

 

A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet szabályozza a 2015/2016. tanév rendjét. Meghatározza a 

rendelet hatályát, a tanítási év tanítási napjait, a tanítási szünetet, a tanítás nélküli munkanapok 

számát. Rendelkezik a vizsgák rendjéről, a középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési 

Hídprogramban történő felvételi eljárásról, az országos mérés értékelés szakmai szabályairól.  

 

A 2015. évi LXIII. törvény módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvényt, az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztésére vonatkozó 

rendelkezésekkel. Az új szabályozás szerint az intézményi térítési díj 100%-át normatív 

kedvezményként kell biztosítani  

- a bölcsődei ellátásban, vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha  

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

o tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 



o olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

o olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 130 %-át, vagy  

o nevelésbe vették; 

- az 1-8. évfolyamom nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló után ha  

o rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  

o nevelésbe vették;  

- ha fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben helyezték el, 

ha  

o nevelésbe vették, vagy  

o utógondozói ellátásban részesül.  

A törvénymódosítás kiterjed az intézményi térítési díj 50 %-os kedvezményben részesíthető 

tanulóra is. A törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.  

 

A 2015. évi LXV. törvény módosította a nemzetei köznevelésről szóló törvényt. A törvény az 

alábbi kiegészítéseket tartalmazza: 

- Rendelkezik a szakgimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola és készségfejlesztő 

speciális szakiskola, a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramokra vonatkozó új 

szabályokról.  

 

A 17/2015. (VI. 9.) NGM rendelet módosította az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló IKIM rendeletet, valamint az 

egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 

NFGM rendeletet. A módosítás értelmében a hús- és hentesáru kivételével az élelmiszerek, a 

kozmetikai cikkek, a kertészeti cikkek, az óra, ékszer, a fotósáruk és az állateledel esetében 

eladáskor zárva tartási időszakban nem szükséges szakképzettség a pult mögé álló segítő 

családtagnak, vagy a tulajdonosoknak. Ez a kivételezés kizárólag a zárva tartási időszakban 

vasárnap, munkaszüneti nap és éjszaka igaz, amikor csak a tulajdonos vagy a segítő családtag 

dolgozhat. A nyitva tartási időszakban viszont ezeknél a termékeknél az eladást végző bármely 

személy szakképesítési előírása megmarad.  

 

A 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet tartalmazza az állami és önkormányzati nyilvántartások 

együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról 

szóló szabályokat. A jogszabály megnevezi a nyilvántartások felügyeletéért felelős szervet, 

meghatározza a nyilvántartások regiszterére, az adatkapcsolat szolgáltatási szabályzatra, a 

felügyeleti vizsgálatra és az automatikus adatelérési felületre vonatkozó szabályokat.  

 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 

tartalmazza a köznevelési szerződésre vonatkozó szabályokat, mely a köznevelési 

alapfeladatokat ellátó intézmények és a települési önkormányzat közötti viszonyokat 

szabályozza.  

 

A 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet tartalmazza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes 

kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő 

módosításáról szóló szabályokat. A jogszabály a fenntartó váltással összefüggő intézkedéseket 

tartalmazza, melyek 2015. július 1-től következnek be. Az átalakítás tekintetében a KLIK 

jogutódja a Szakképzési Centrum. A megállapodásokat az átadás-átvételi eljárás során a KLIK, 



a Szakképzési Centrum nevében és képviseletében eljárva – az NSZFH, az oktatásért felelős 

miniszter és a szakképzéséért és felnőttképzésért felelős miniszter írja alá.  

 

 

  

Polgár, 2015. június 17. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (VI. 25.) 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. 

 


