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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 

 

 

130/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodás 

aláírása megtörtént. 

 

131/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött arról, hogy a helyi védelemben részesítendő 

épületekről, műemléki védettséget nem élvező objektumokról, emléktáblákról, síremlékekről 

készüljön felmérés. A napirend megtárgyalása beépült a Képviselő-testület 2016. évi 

munkatervébe.  

 

133/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú 

visszatérítendő támogatásról döntött. A támogatási szerződés aláírása megtörtént.  

 

134/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában meghosszabbította a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét. A 

támogatási megállapodás módosítása megtörtént.  
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135/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan 

hasznosításáról. A határozatot megküldtük a MNV Zrt. részére.  

 

139/2015. (XII. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Bank Zrt. számlavezetési ajánlatát. A 

döntésről tájékoztattuk a pénzintézetet.  

 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

 

- 2015. december 18-án részt vettem a Polgári Szociális Központ évértékelő 

munkaértekezletén.  

- December 19-én a FUKU-DO Sportegyesület év végi bemutató rendezvényén vettem 

részt. 

- December 20-án a IV. Advent Karácsonyváró városi ünnepségen mondtam köszöntőt.  

- December 28-án Tiszaújváros Városi Televízió újévi műsorfelvételére kaptam 

meghívást.  

- December 29-én évértékelő fogadáson köszöntöttem a város közéletének képviselőit.  
- 2016. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 12-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A 2015. évi CXCI. törvény a Nemzeti Adó és Vámhivatal átalakításával, valamint a 

költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatosan 30 törvény módosítását tartalmazza.  

 

A 2015. évi CXCIV. törvény az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási 

díjának megszüntetéséről rendelkezik. Az illetékekről szóló törvény módosításával az egyes 

alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi 

igazságosság előmozdítása érdekében a törvény mellékletében és a külön jogszabályokban 

meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárás többek 

között:  

- a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal,  

- a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás,   

- az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

kiadására irányuló eljárás.  

- a családi állapot változásból eredő névváltozásból indult eljárás, 

- az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás,  

- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás, 

- az oktatási igazolvány kiállítása,  
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- a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása, 

illetékmentes a polgári ügyekben:  

o ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri, 

o a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása,  

- a gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal  

Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, 

más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési, 

(továbbépítési) módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel 

tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, 

valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.  

Illetékmentes az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások 

kiadása.  

 

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében 

szükséges egyes törvényeket módosította a 2015. évi CXCV. törvény. A törvénymódosítások 

kimondják, hogy tilos a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott árubemutatóval 

egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, 

vagyoni előny és ajándék sorsolás reklámja. Tilos továbbá a kereskedelemről szóló törvényben 

meghatározott árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás 

nyújtása.  

 

A 2015. évi CCII. törvény módosította a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes további 

törvények módosításáról rendelkezik. A módosítás kiterjed a közérdekű munkavégzéssel 

kapcsolatos végrehajtási rendelkezésekre is.  

 

A 2015. évi CCIV. törvény az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvényeket 

módosította. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló törvény 

módosítása szerint a törvény hatálya alá tartozó és törvény alapján már magántulajdonba került 

földterületeket - egyes kivételekkel - 2018. december 31-ig az állam javára az irányadó 

jogszabályok szerint ki kell sajátítani. A kisajátítást a védett természeti területek 

természetvédelmi kezeléséért felelős szerv köteles kezdeményezni, illetve kérni.  

A nemzeti földalapról szóló törvény a módosítás során kiegészült a földbirtok-politikai 

irányelvekkel, mely szerint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

törvény alapján létrehozott szociális szövetkezet részére kedvezményesen biztosít földet.  

 

A 404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosította a központi címregiszterről és címkezelésről 

szóló kormányrendeletet. A módosítás kimondja, hogy cím akkor keletkezik, ha valamennyi a 

rendeletben előírt címadatot bejegyeztek a központi címregiszterbe. A központi címregiszter 

nyilvántartja a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot, a címkezelési 

döntés számát, valamennyi cím tekintetében az egyedi azonosító kódot, azt hogy a bejegyzett 

adatok telek, épület, vagy közterület megjelölését szolgálják.  

 

A 2015. évi CCXII. törvény az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben 

történő módosításáról rendelkezik. A módosítások érintik a helyi adókról szóló törvényt is, 

mely szerint a helyi iparűzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat 

képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására és a helyi 

közösségi közlekedési feladatok ellátására használható fel. A helyi iparűzési adóból származó 

bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai és az 

ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
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finanszírozására nem fordítható azt meghaladó mértékben, mint amilyen mértékben a települési 

önkormányzatot az adóerő-képessége szerint a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcsolódó beszámítás terheli. 

E törvény kiegészítette az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt, az 

egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabályaival. A lakóépület építésének 

egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról a 

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmaz részletes szabályozást.  

 

A 2015. évi CCXVI. törvény módosította a nemzeti vagyonról szóló törvényt, mely 

meghatározza a vagyonkezelő fogalmát az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében 

és a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében.  

 

Módosult a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. A törvény kiegészült az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendelkezésekkel, valamint több feladatot 

határoz meg az önkormányzatok részére is a közszolgáltatási szerződések megkötésére 

vonatkozóan.  

 

A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályait tartalmazza. E törvényt az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű 

elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi 

jogviszonyok továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása 

az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint lakosság 

számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása a lakosság számára a 

korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében hozta meg.  

 

A 2015. CCXXIII. törvény módosította az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási 

tárgyú és egyéb kapcsolódó törvényeket. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

törvény módosítása újra szabályozza az adatszolgáltatás tartalmát. A gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló  törvény új szabályokkal egészült ki, amely a gyermekétkeztetés, 

intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei 

gyermekétkeztetésre vonatkozik. Szabályozza a törvény a bölcsődei ellátásra vonatkozó 

működési rendelkezéseket. 

 

 

A 2015. CCXXIV. törvény az egyes egészségügyi és egészégbiztosítási tárgyú törvényeket 

módosította. E törvény 25. §-a rendelkezik arról, hogy azon járásokban, ahol működik 

egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával a járásszékhely város 

önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal, vagy azok társulásaival 

egészségtervet dolgoz ki, illetve gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, amelynek 

során együttműködik a megyei kormányhivatal járási hivatalával, az alapellátást és a 

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok 

szereplőivel.  

 

Új rendelet vonatkozik az mezőgazdasági őstermelői igazolványról, melyre vonatkozóan a 

436/2015. (12. 28.) Korm. rendelet tartalmaz szabályokat. Az igazolványt továbbra is a megyei 

kormányhivatal biztosítja.  

 

A Kormány 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletével módosította a közigazgatási 

bürokráciacsökkentéssel összefüggésben szükséges kormányrendeleteket. A módosítás 158 

kormányrendeletet érint.  
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A nemzetgazdasági miniszter 37/2015. (12. 28.) NGM rendeletével újra szabályozta az 

önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 

nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság 

adatszolgáltatási eljárásainak szabályait.  

 

Az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítja a lakáscélú állami 

támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 

támogatásáról, a lakásépítési támogatásról, az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 

kormányrendeleteket.  

 

A 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel módosult a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet. 

A rendelet értelmében 2016. március 1-jéig kell az érintett költségvetési szervek alapító 

okirataiban a módosításokat átvezetni. 

 

 

 

Polgár, 2016. január 14. 

 

 

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (I. 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. 

 


