
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy:  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: Tóth József polgármester 

  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Iktatószám:  2826-9/2015. 

 

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 

 

 

117/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Szociális Szolgáltató Központ Alapító 

Okiratának, valamint szakmai dokumentumainak módosítását. Az Alapító Okiratot megküldtük 

a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartás átvezetése céljából, illetve a 

működési engedély módosítás iránti kérelmet is továbbítottuk a szakmai felügyeletet ellátó 

Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

 

118/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 

módosításáról. A dokumentumot megküldtük a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi 

nyilvántartás átvezetése céljából. 

 

119/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában javaslatot tett a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

felvételi körzethatárának megállapítására. A határozatot megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztálya részére.  

 

123/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 

Hasznosító Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. A döntésről szóló határozatot 

megküldtük a társulás részére.  
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127/2015. (XI. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság által 

meghirdetett pályázaton való részvételt. A pályázat 2015. december 3-án benyújtásra került.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- 2015. november 27-én a közmeghallgatással egybekötött VIII. Városgyűlésen 

tájékoztattam a lakosságot az önkormányzatot érintő változásokról. 

- November 29-én az adventi gyertyagyújtás ünnepi műsorral egybekötött rendezvényen 

vettem részt. 

- December 1-jén a Budapesten megrendezett II. Rehab Expón tartottam előadást „A 

helyi önkormányzatok gyakorlati szerepe a megváltozott munkaképességűek 

integrációjában” témakörben.  

- December 2-án a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának szakmai 

napján vettem részt Debrecenben.  

- December 3-án a MANORKA Projekt keretében „Élhető település egyenlő esélyekkel” 

címmel megtartott konferencián vettem részt Budapesten.  

- December 4-én a Véradók ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket, illetve szintén ezen 

a napon a Nyugdíjas Klub Mikulásnapi ünnepségén vettem részt.  

- December 5-én Hajdúnánás Városi bál rendezvényén vettem részt. 

- December 6-án a Nagykárolyból érkező delegációt fogadtam, illetve köszöntöttem a 

kíséretükben érkező Harmónia Kórust, akik a II. adventi gyertyagyújtás ünnepi műsorát 

színesítették. Szintén ezen a napon alpolgármester úr jelenlétével koszorúzással 

emlékeztünk Barankovics István születésének évfordulója alkalmából. 

- December 8-án a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén képviseltem 

az önkormányzatot.  

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A kéményseprő-ipari tevékenység újraszabályozásáról döntött 2015. december 1-jén az 

Országgyűlés az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításával. A jogszabály 

módosítása szerint az önkormányzatok a törvény hatályba lépésétől számított 21 napon belül 

dönthetnek, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződésük alapján, annak lejártáig biztosítják a 

szolgáltatást, vagy 2016. július 1-től felmondják azt, a tevékenységet pedig a kormány által 

kijelölt szerv, szolgáltató látja el. A hatóság a hatályos közszolgáltatási szerződést nem 

hosszabbíthatja meg, és nem köthet helyette újat.  

A szabályozás rögzíti azt is, hogy magánszemély tulajdonában lévő ingatlan esetében a 

szolgáltató az előzetes írásbeli értesítése szerint első és második időpontban térítésmentesen 

végzi feladatait, a harmadik időpontban viszont a közszolgáltatási díj harminc százalékát meg 

kell fizetnie az ügyfélnek kiszállási díjként. Nem természetes személy esetében díjköteles a 
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közszolgáltatás. A díjakat a településüzemeltetésért, kéményseprői-ipari tevékenységért felelős 

miniszter miniszteri rendeletben állapítja meg. A módosítások 2016. július 1-jétől hatályosak.  

 

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2015. évi CLXIII. törvény tartalmazza a vadászati jog gyakorlásával, 

hasznosításával kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat, a tulajdonosi közösség működésére, 

képviseletére vonatkozó szabályokat és a zárttéri vadtartás szabályait.  

 

Módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény is. A módosítás szabályozza az 

eltérő űrmértékű gyűjtőedények vonatkozásában alkalmazható legmagasabb ürítési díj 

számításának szabályait.  

 

A 2015. évi CLXXXVI. törvény tartalmazza a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel 

összefüggő törvénymódosításokat, mely 108 törvény módosítását tartalmazza.  

A törvénymódosítás célja a közigazgatási hatósági eljárások szabályainak módosítása, az 

emberek és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, az eljárások egyszerűsítése 

és gyorsítása érdekében. A módosítással az általános eljárási szabályok egyszerűsödnek, 

kevesebb lesz az engedélyhez kötött tevékenység és csökkennek az intézési határidők. Mindez 

érinti egyebek mellett a szociális ellátásokat, az anyakönyvi és gyámügyeket, a közlekedés 

területét, az illetékekre vonatkozó szabályozást, a környezetvédelmet, a bányászatot és az 

örökségvédelmet. Az Országgyűlés egy új jogintézményt is bevezetett, a függő hatályú döntést, 

amelynek célja, hogy az engedélyezési eljárások átalakítása nélkül gyorsítsa fel és tegye 

kiszámíthatóbbá az ügyintézést. Ez azt jelenti, hogy ha a hatóság két hónapon belül nem tud 

érdemi döntést hozni, akkor a kérelmező végezheti a kérelmezett tevékenységet.  

Megszűnik a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az ellopott okmányok, a 

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kiállításának illetéke. Illetékmentes lesz a 

cégkivonat, a vállalkozói igazolvány kiadása és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos 

eljárás. A 160 m2 alatti építendő ház építési engedélye is térítésmentes lesz.  

 

A 2015. évi CLXXXVII. törvény módosította az adózás rendjéről és egyes adótörvények 

módosításáról szóló jogszabályokat. Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása kiterjed az 

adózó minősítésére vonatkozó rendelkezésekre, mely szerint megbízható és kockázatos adózó 

besorolás lesz az állami adó- és vámhatóság negyedévenkénti minősítése alapján. A jogszabály 

módosítás kiterjed a köztartozásmentes adózói adatbázis bejelentkezési és törlési szabályairól.  

E törvénycsomag tartalmazza az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítását is, 

valamint a helyi adókról szóló, a gépjárműadóról, a személyi jövedelemadóról, a társasági 

adóról, a regisztrációs adóról, a jövedéki adóról szóló szabályok módosítását. Ez utóbbi törvény 

módosítása tartalmazza a magánfőző desztilláló berendezések bejelentésére vonatkozó 

szabályokat. A bejelentéssel kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának 

ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - az 

önkormányzati adóhatóság jár el. A jogszabály módosítás rendelkezik a párlat adójegyre 

vonatkozó szabályozásról is.  

 

Az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet módosította az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú 

miniszteri rendeleteket. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/21198. (IV. 30.) NM rendelet módosításával újra szabályozták a család és gyermekjóléti 

szolgálatnak a család és gyermekjóléti központnak, a bölcsődei ellátásnak, valamint a 

szakellátás formáinak szakmai létszám minimum követelményeit.  
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A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás létszám minimuma 4000 fő lakosság számonként 

egy fő családsegítő. A jogszabály tartalmazza a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

működésére vonatkozó új szabályozást is.  

 

Módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCM rendelet is. A jogszabály módosítása 

kiterjed a képesítési előírásokra, szigorítja a házi segítségnyújtásban részesíthető személyek 

körét. Újraszabályozza a gondozási szükséglet vizsgálatának és igazolásának szabályait.  

A módosított jogszabályokat 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

A Kormány 357/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete vonatkozik a nyugellátások és egyes más 

ellátások 2016. január havi emeléséről. 2016. január 1-jétől a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján 1,6 százalékkal kell emelni a 2016. 

január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított, többek között az öregségi 

nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, a korhatár előtti ellátást, a 

szolgálati járandóságot, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot, a 

fogyatékossági támogatást, a polgármesterek közszolgálati járadékát.  

 

A Kormány 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendeletében rendelkezett a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról. A jogszabály 

értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásnak 

az egyes közszolgáltatások ellátásáról és ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. 

évi CXXXIV. törvényben meghatározott ideiglenes ellátása esetén a közérdekű szolgáltató 

kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint meghatározott ellátásának 

kiesése esetén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 

megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására a katasztrófavédelmi szerv 

jelöli ki a közszolgáltatót. A katasztrófavédelmi szerv az ideiglenes begyűjtési ellátásra 

elsődlegesen az önként kötelezettséget vállaló, más településen közszolgáltatást végző 

gazdálkodó szervezetet jelöli ki, ha az megfelel a vízgazdálkodásról szóló törvényben 

meghatározott rendelkezéseknek.  

A települési önkormányzat az ideiglenes begyűjtési ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról 

és időpontjáról, az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben 

szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a 

lakosságot.  

A rendkívüli ellátás a település egészére vetített költségét a katasztrófavédelmi szerv, az 

ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója által fizetendő költségét 

a település egészére vetített költség figyelembevételével a települési önkormányzat állapítja 

meg.  

 

A 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet vonatkozik a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. 

évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról. A kormányrendelet 

értelmében a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/B. §-a szerinti, 

2015. december – 2016. november hónapra számfejtésre kerülő kiegészítő pótlékhoz és annak 

szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi önkormányzatnak, mint fenntartónak. A 

támogatás felhasználásának határideje 2016. december 31. A támogatást a helyi önkormányzat 

részére a helyi önkormányzatokért felelő miniszter tárgyhónap 15-éig folyósítja. A támogatás 

mértéke a tárgyhónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék 27% szociális hozzájárulási adóval 

növelt bruttó összege.  
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A Kormány 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendeletével módosította a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 

rendeletet. A rendelkezés értelmében az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat a fizetési 

osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján kiegészítő pótlék illeti meg, 

melyet a rendelet 6. sz. melléklete tartalmaz. A kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti 

jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell 

tekinteni. 

 

Az 1902/2015. (XII. 8.) Korm. határozat vonatkozik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti 

átalakításához és az adóigazgatási rendszer megújításához kapcsolódó egyes intézkedésekről. 

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hatékonyabb, átláthatóbb 

működése, az adminisztrációs terhek csökkentése, valamint az ügyfélbarát adóigazgatási 

rendszer megteremtése érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy  

- tegyen javaslatot a NAV új szervezeti struktúrájára vonatkozóan 2016. január 1-jén 

megvalósuló szervezeti változások figyelembevételével; 

- vizsgálja meg a NAV foglalkoztatottjai számára az életpálya modell bevezetésének 

lehetőségét; 

- készítse el és nyújtsa be a Kormány részére az adózás rendjéről szóló új 

törvénytervezetet; 

- határozzák meg a szükséges intézkedéseket egyes adóügyi ügyfélszolgálati 

tevékenységeknek a kormányablakoknál történő elérhetővé tételéhez; 

- vizsgálják meg a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyával, valamint a NAV hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyával kapcsolatos átjárhatóság megteremtésének lehetőségeit; 

- vizsgálják meg a számlázó programok on-line adatszolgáltatásra vonatkozó rendszer 

bevezetéséhez szükséges feltételeket.  

 

A Kormány 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozata tartalmazza a szociális ágazatban dolgozók 

bérkiegészítéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosítása érdekében szükséges 

intézkedéseket. A határozat a nemzetgazdasági miniszter feladatául szabja, hogy gondoskodjon 

15,54 milliárd forint összegű költségvetési forrás biztosításáról a szociális ágazatban dolgozók 

bérkiegészítése érdekében, melynek határideje 2016. január 10.  

 

 

Polgár, 2015. december 10. 

 

 

         Tóth József  

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2015. (XII. 17.) 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. 


