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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 

 

 

66/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Hajdúnánási Tankerületének köznevelési alapfeladatai ellátásáról szóló tájékoztatót. A 

döntésről a tankerület igazgatóját értesítettük.  

 

67-68/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

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

Zrt., valamint a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi működéséről szóló 

tájékoztatót. A határozatot az érintett igazgatók részére megküldtük. 

 

69-70/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban elfogadta a Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző 

Iskola, valamint a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2014/2015-ös tanév feladatainak 

végrehajtásáról és a 2015/2016-os nevelési év beindításáról szóló tájékoztatót. A határozatot 

megküldtük az intézményvezetők részére.  

 

72-73-74/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban elfogadta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt., a KORPUSZ 93’ 

Kft., és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. A határozatot megküldtük az érintett vezetők részére.  

 

76/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri 

költségvetési támogatás igényléséről. A pályázat határidőben benyújtásra került.  
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78/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú 

projekt érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel konzorciumi 

együttműködési megállapodás megkötésével. A megállapodás aláírása megtörtént.  

 

80/2015. (VI. 25.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában Csikós Lászlót a Pénzügyi és gazdasági bizottság külső 

bizottsági tagjává választotta. A határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően az SzMSz 2. 

sz. mellékletében a  személyi változás átvezetése megtörtént.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- 2015. június 26-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt. 

- Június 29-én a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményi tanácsülésén voltam 

jelen.   

- Június 30-án a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

közgyűlésein vettem részt.  

- Július 2-án a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlésén vettem 

részt.  

- Július 3-án a „Nyári Buliesték” rendezvénysorozat Country Est programon vettem részt.  

- Július 4-én a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválon képviseltem az önkormányzatot.  

- Július 8-án a Polgári Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által 

szervezett Családi nap rendezvényt nyitottam meg és köszöntöttem a résztvevőket.  

- Július 11-én Görbeháza, Balmazújváros, Újszentmargita, Hajdúnánás települések 

önkormányzati programjain képviseltem önkormányzatunkat.  

- Július 14-én Tiszadob település vezetőivel folytattunk tapasztalatcserét a 

közmunkaprogrammal kapcsolatos tapasztalatokról.  

- Július 15-én Tiszaújváros Város Önkormányzatának vezetőivel tartottunk egyeztető 

megbeszélést. 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvényeket módosította. A 

módosítás többek között érinti a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt is, mely szerint 2016. 

január 1-jétől az önkormányzat rendeletében jogosult a vállalkozó háziorvos, védőnő számára 

mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési 

adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, 

adókedvezménynek valamennyi vállalkozó háziorvos, védőnő számára azonosnak kell lennie.  

 

A 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet tartalmazza a jegyző társasházak feletti törvényességi 

felügyeletének eljárási szabályait. E rendelkezések 2015. július 1-jén léptek hatályba. 
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A 156/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet módosította a kormányablakokról szóló 

kormányrendeletet. A módosítás a mellékletre terjed ki, melyben kiegészültek a 

kormányhivatal hatáskörei. 

 

A 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet 

szabályozza.  

A 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarend a következő: 

a) március 5.,  szombat  munkanap 

március 14.,  hétfő   pihenőnap 

b) október 15.,  szombat  munkanap 

október 31.,  hétfő   pihenőnap. 

 

A Magyar Közlöny 97. száma tartalmazza a 2015. évi C. törvényt, mely Magyarország 2016. 

évi központi költségvetéséről szól.  

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 2015. július 1-jén hatályba lépő szabályai szerint a közszolgáltató a vegyes 

hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző űrmértékű gyűjtőedényt köteles biztosítani: 

- a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény 

választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,  

- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét 

biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.  

A 174/2015. ( VII. 6.) Korm. rendelet szerint ezeket a rendelkezéseket 2016. január 1-től kell 

alkalmazni.  

 

A 2015. évi CV. törvény tartalmazza a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 

szabályozást. Ez az új törvényi szabályozás eszköz arra, hogy az adós és valamennyi 

hitelezőjének felelős együttműködése az adós fizetőképességét helyreállítsa, hozzájáruljon a 

fizetési nehézségekkel küzdők, valamint a túlzottan eladósodottak számára olyan fizetési 

figyelmet megkövetelő adósságtörlesztési terv összeállításához, amely figyelembe veszi a 

hitelezők méltányos érdekeit, ugyanakkor az adós és annak családja létfenntartásának és 

lakhatásának biztosítását is.  

 

A 2015. évi CXI. törvény módosította az anyakönyvi eljárásról és a közfoglalkoztatással 

összefüggő egyes törvényeket.  

 

A 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról szóló rendelkezéseket tartalmazza. 

Szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében, mely 

szerint továbbra is helyi önkormányzati feladat marad a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, és az iskola-egészségügyi 

ellátásról való gondoskodás.  

A törvény bevezeti a kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos 

működését. A védőnői ellátás területén a szakmai vezető védőnő működéséről is rendelkezik. 

A törvény szabályozza a praxisközösség működésére vonatkozó szabályokat is. A törvény 

végrehajtására kormány és miniszteri rendeletek fognak megjelenni.  

A törvény 26. §-ában foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségfejlesztési irodák 

bevonásával gondoskodik a települési egészségterv kidolgozásáról és megvalósításáról, ennek 
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során együttműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, az alapellátást és szakellátást 

nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, és az egyéb érintett ágazatok szereplőivel.  

A törvény fokozatosan lép hatályba 2016. és 2017. január 1. napján.  

 

A 2015. évi CXXVII. törvény rendelkezik az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, 

valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról. E körben módosította a 

foglalkoztatás elősegítéséről és munkanélküliek ellátásáról szóló, a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló, a menedékjogról, az államhatárról szóló, 

valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb törvényeket.  

E rendelkezések 2015. augusztus 1-jén lépnek hatályba.  

 

A 2015. évi CXXX. törvény az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvényeket 

módosítja.  

Módosul az illetékekről szóló törvény melléklete, a személyazonosító igazolvány, valamint a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás 

illetékére vonatkozóan.  

Módosul a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény. E 

jogszabály rendelkezik az elektronikus egyedi azonosító, tároló elem, ujjnyomat bevezetésének 

szabályairól. Az új rendelkezések szerint a személyazonosító igazolvány vizuálisan észlelhető 

módon tartalmazza a polgár nevét, születési helyét, idejét, állampolgárságát, anyja nevét, 

nemét, arcképmását, aláírását, ha a 12. életévét betöltötte. A személyazonosító igazolvány 

érvényességi idejét, annak okmányazonosítóját, kiállításának idejét és a kiállító hatóság nevét. 

A személyazonosító igazolvány tartalmazza a polgár és a személyazonosító igazolvány 

azonosítását lehetővé tevő, gépi olvasásra alkalmas adatsort. Tartalmazza továbbá a tároló 

elemben rögzített adatokhoz történő jogszerű hozzáférést biztosító protokoll elindításához 

szükséges kódszámot. A tároló elem tartalmazza a fenti adatokon kívül a polgár ujjnyomatát, 

az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatot, a polgár társadalombiztosítási 

azonosító jelét, adóazonosító jelét, elektronikus egyedi azonosítóját. A tároló elem az 

ujjnyomatot abból a célból tartalmazza, hogy az állandó személyazonosító igazolvány és a 

polgár közti kapcsolat kétséget kizáróan megállapítható legyen. A tároló elem a polgár 

arcképmását, aláírását, és újnyomatát képi formátumban tárolja.  

A törvény rendelkezik az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartamáról 

és az új rendelkezések bevezetésének időpontjairól, mely általánosságban 2016. január 1.  

Módosul a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló törvény is. Az új rendelkezés szerint összerendelési nyilvántartásban 

tárolják a személyi azonosító, a központi idegenrendészeti nyilvántartási azonosító, a 

társadalombiztosítási azonosító jel, az adóazonosító jel, a személyazonosító igazolvány 

okmányszámát, az útlevél okmányszámát, a kártya formátumú vezetői engedély 

okmányszámát, a Ket. szerint a Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatáshoz 

kapcsolódó egyedi azonosító és az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartási azonosító 

adatait. A természetes személyhez tartozó új összerendelési bejegyzés felvételét az azonosító 

képzésére jogosult nyilvántartás adatkezelője kezdeményezi.  Az azonosító képzésére jogosult 

adatkezelő az általa képzett azonosító első alkalommal történő kiadásával egyidejűleg 

összerendezési kapcsolati kódot képez. 

E szabályozások alapján módosult a külföldre utazásról, az elektronikus hírközlésről, az állami 

és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról, az állami és önkormányzati 

nyilvántartások együttműködésének szabályairól szóló, és egyéb törvények is.  

 

A 2015. évi CXXXIII. törvény az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvényeket 

módosította. Változott a szociális hatóság személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, 
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szolgáltatások nyilvántartására szolgáló rendelkezés. Az új jogszabály szerint meg kell 

szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosult személynek, aki a számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, 

vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy akinek e 

jogviszonyát a munkáltató azonnali hatályú felmondással szünteti meg.  

Módosult a házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezés, mely elkülöníti a szociális segítés és 

a személyi gondozásra vonatkozó szabályokat.  

Új rendelkezések vonatkoznak a családsegítésre, melyben elkülönül a járásszékhely településen 

működő családsegítésre vonatkozó szabályozás.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, és a család- és gyermekjóléti központ működésére vonatkozó új 

szabályozást tartalmazza. 

Módosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásárairól szóló törvény is, mely a 

felülvizsgálatra vonatkozó szabályokat módosította.  

 

A 2015. évi CXXXVIII. törvény az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra 

fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló 

törvényeket módosította. E körben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény is módosult. A törvény szerint a települési önkormányzat egyes 

településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek 

tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval. A módosítás szerint a szerződés 

megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a cél megvalósítója által 

készített települési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtását követő 30 napon belül. A 

képviselő-testület döntésétől számított 30 napon belül van lehetőség a szerződés megkötésére.  

 

A 43/2015. (VII. 15.) BM rendelet az anyakönyvezetési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló KIM rendelet módosította. A módosítás kiterjed az anyakönyvezető 

helyettesítésének, a kormányhivatal anyakönyvi igazgatási feladatokat ellátó 

kormánytisztviselőjére, a családi név korrekciójára, valamint a hazai anyakönyvezésre 

vonatkozó szabályok módosítására.  

 

 

 

Polgár, 2015. július 20. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (VII. 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. 

 


