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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 

 

 

96/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta az önkormányzat és a Berettyóújfalui 

Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződést. A vagyonkezelési szerződés aláírása  

folyamatban van. 

 

97/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a mezei őrszolgálat megszervezésével. A 

határozat 7. pontja alapján a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló rendelet-

tervezet az október 29-ei képviselő-testületi ülésre előterjesztésre kerül.  

 

99/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Lenin tanya Királydombi tanya névre 

változtatásáról. Az átnevezéssel kapcsolatos tájékoztatások, intézkedések megtörténtek.  

 

100/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásáról. A csatlakozásról szóló nyilatkozat határidőben 

megküldésre került a pályázat kiírója felé. 

 

101/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a központi orvosi ügyeleti szolgálat működéséről 

készült tájékoztatót. A határozat 2. pontja értelmében az október 29-ei ülésen napirenden 

szerepel az orvosi ügyelet működésére vonatkozó szabályzat.  
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102/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta pályázat benyújtását a Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola Móricz úti telephely sportudvarán műfüves futballpálya építésére. A pályázat 

határidőben benyújtásra került.  

 

103/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatás 2015. évi igény benyújtásáról. A támogatási igény benyújtásra került.  

 

104/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett az Önkormányzati ASP Központhoz történő 

csatlakozással. A csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot megküldtük a Magyar 

Államkincstár felé, aki 2015. október 7-ei levelében tájékoztatást nyújtott arról, hogy jelen 

csatlakozási folyamat alkalmával önkormányzatunk nem került kiválasztásra.  

 

107/2015. (IX. 24.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában önkormányzati kitüntetések és díjak odaítéléséről döntött. 

A díjak átadása az október 2-án megrendezésre került Önkormányzatok Napja ünnepségen 

megtörtént.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2015. szeptember 25-én a megyei önkormányzat közgyűlésén az oktatás és szakképzés 

érdekében szólaltam fel. 

- Szeptember 30-án az Önkormányzatok Napja ünnepségen vettem részt a 

Belügyminisztériumban.  

- Október 1-jén a JABIL vezetőivel tárgyaltam a helyi foglalkoztatás növelésének 

lehetőségeiről. 

- Október 2-án az Önkormányzatok Napja helyi ünnepségén vettem részt, ünnepi 

beszédet mondtam és elismeréseket adtam át. 

- Október 3-án az Idősek Világnapja városi ünnepségén köszöntöttem nyugdíjasainkat.  

- Október 7-én a TÖOSZ delegáltjaként részt vettem a Nemzeti Monitoring bizottság 

alakuló ülésén. 

- Október 13-14-én részt vettem a magyar-norvég önkormányzati szövetségek 

programzáró konferenciáján.  

- Október 15-én, Veresegyházán, polgármesteri fórumon vettem részt ahol a TÖOSZ 

nevében köszöntöttük Pásztor Béla polgármestert, aki 50 éve irányítja a települést.  

- Október 20-án katasztrófavédelmi gyakorlatot nyitottam meg a Városgondnokság 

telephelyén, valamint a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén vettem részt.   

 

 

A lakáscélú támogatásokról szóló 19/2007.(VI.01.) rendelet alapján átruházott hatáskörben 

egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban részesítettem 17 családot, összesen 

7.200 e Ft összegben. A támogatási megállapodások aláírására és a dokumentumok átadására 

2015. október 1-én került sor.  
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

Új törvényt alkotott az Országgyűlés a közbeszerzésekről. A 2015. évi CXLIII. törvény néhány 

paragrafusa 2015. november 1. napjával lép hatályba.  

A törvény hatályba lépésével egyidejűleg módosították a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló törvény azon rendelkezéseit, melyek a közbeszerzési értékhatárokat 

tartalmazzák.  

 

Az 1728/2015. (X. 8.) Korm. határozattal hirdette meg a Kormány az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékévét. Az emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztost is kinevezett és 

meghatározta feladatait az 1729/2015. évi (X. 9.) Korm. határozatban. 

 

Módosult Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény is a 

2015. évi CXLVIII. törvénnyel. A módosítás során Magyarország minisztériumai között 

sorolják a Miniszterelnökséget, mint elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, 

valamint a kormány társadalompolitikai tevékenységének összehangolását ellátó 

minisztériumot, a Miniszterelnöki Kabinet Irodát, mint elsősorban általános politikai 

koordinációt ellátó minisztériumot. 

 

Módosult a központi államigazgatási szervekről valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény is. A módosítás szerint az általános politikai 

koordinációt ellátó Miniszterelnöki Kabinet irodát a miniszterelnök kabinetfőnöke, mint 

miniszter vezeti. A miniszterelnök munkáját az általános politikai koordinációjáért felelős 

miniszter által vezetett minisztériumban működő Miniszterelnöki Programiroda segíti.  

 

A Kormány 1738/2015. (X. 13.) Korm. határozatában a nemzeti adó- és vámhivatal szervezeti 

átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost nevezett ki Tállai András 

személyében.  

 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény kiegészült az alábbi 

szabályokkal: 

A temető beépítési előírásait a helyi építési szabályzatban kell meghatározni. A települési 

önkormányzat képviselő-testülete a helyi építési szabályzat tervezetének a vallási közösségek 

tulajdonában lévő temetőre vonatkozó beépítési előírásaival kapcsolatban kikéri az érintett 

vallási közösségek véleményét. A törvény kiegészült az egyes lezárt temetőkre vonatkozó 

különös szabályokkal.  

 

Az 1752/2015. (X. 15.) Korm. határozat rendelkezik a kincstári jogügyi igazgatóság 

felállításáról. A határozat szerint 2017. január 1. napjával külön törvényben meghatározott 

körben és feltételekkel a kincstári jogügyi igazgatóság feladatkörébe jár el a minisztériumok az 

állam peres és nem peres eljárásokban való jogi képviseletében, mely szervezet 2016. július 1-

jével áll fel.  

 

A Kormány az 1753/2015. (X. 15.) Korm. határozatában intézkedett a személyazonosítást 

elősegítő informatikai rendszer felállításához és üzemeltetéséhez szükséges forrás 

biztosításáról a 2016. évi központi költségvetés terhére.  

 

A belügyminiszter az 55/2015. (X.16.) BM rendeletében a közbiztonság védelme érdekében a 

Magyarország és Horvát Köztársaság közötti határszakaszon Murakeresztúr ás Kotor, 
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Gyékényes és Kapronca, valamint Magyarbóly és Pélmonostor vasúti átkelő helyeken részleges 

határzár elrendeléséről döntött, mely 30 napra szól.  

 

Szintén részleges határzár elrendelést tartalmaz az 56/2015. (X. 17.) BM rendelet, mely 

Magyarország és Szerbia közötti határszakaszon Röszke-Horgos közúti határátkelő hely 30 

napos lezárásáról szól.  

 

 

 

Polgár, 2015. október 22. 

 

 

 

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (X. 29.) 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. 

 

 

 


