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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény írja 

elő. A felülvizsgálat egyik eleme a rendelet tartalmi áttekintése, másik eleme a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM 

rendelet) szabályainak való megfelelés vizsgálata.  

Jelen felülvizsgálat során 5 db korábban megalkotott rendeletben javaslunk néhány módosítást, 

pontosítást tenni figyelembe véve a kormányhivatal szóbeli szakmai segítségnyújtását. 

 

A fentiek alapján az alábbi rendelet-módosításokat terjesztem elő: 

a./ A felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 33/2015. 

(IX. 25.) önkormányzati rendelet 
A rendelet 2. § (1) bekezdése szerint Polgár város közigazgatási területén az állandó lakóhellyel 

rendelkezők részesülhetnek támogatásban. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelet 

bevezető részében megjelölt felhatalmazást adó jogszabály határozza meg a rendeletalkotás 

kereteit, tartalmát, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján megalkotott rendelet személyi hatálya nem lehet 

ellentétes az Szt. 3. § (1) bekezdésben meghatározott hatállyal, azaz az ellátásból nem zárhatóak 

ki azok, akik a településen élnek akár állandó vagy ideiglenes lakcímen. A törvényi 

szabályoknak való megfelelés érdekében javaslom módosítani a rendelet 2. § (1) bekezdését.  

 

b./ Az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 34/2015. 

(IX. 25.) önkormányzati rendelet 

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéséről szóló 

2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés 

elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható 

elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás felételeit és rendjét, valamint az 

elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék 

esetében annak időtartamát.  

A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-ei ülésén módosította az önkormányzat által 

adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló önkormányzati rendeletét, melybe új elemként 

épült be a „Polgár Város Önkormányzata” Emlékplakett elismerés. Az elismerés 

adományozására vonatkozó szabályozás nem tartalmazza az évente adományozható 

elismerések számát, ezért e meghatározással szükséges a rendeletet kiegészíteni.  
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c./ A mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet  

A rendelet 4. § (5) bekezdése és az 5. § hatályon kívül helyezése szükséges, mivel a fegyveres 

biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. 

törvénybe foglalt rendeletalkotási felhatalmazás kizárólag a mezőőri járulék mértékének és a 

megfizetés módjának a meghatározására terjed ki. A rendelet hatálya a zártkertekre is kiterjed, 

ezért a rendelet 6. § (1) bekezdésben megfogalmazott szabályozás kiegészítése szükséges a 

„zártkert” megjelöléssel. A rendelet 6. § (2) bekezdésében pontosítás szükséges a mezőőri 

járulék mértékének megállapítására vonatkozó szabályozás egységes értelmezése miatt.  

 

d./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 
A rendelet 10. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezése szükséges, mivel az felhatalmazás 

hiányában bővítette a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben foglalt felmondási okokat.  

 

e./ A talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

A rendelet 3. § (2) bekezdésben feltüntetett talajterhelési díj pontosítása szükséges. A 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajterhelési díj 

egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3. A rendeletben meghatározott, a törvényi képlet alapján 

kiszámított 1800 Ft/m3 talajterhelési díj már a területérzékenységi szorzóval növelt összeg, 

mely városunkra vonatkozóan 1,5-es szorzót jelent.  

A rendelet 3. § (1) bekezdésben módosul a határidő és aktualizálásra kerül az év megjelölés, 

valamint kiegészül egy új (3) bekezdéssel, melyben meghatározásra került a mérési lehetőség 

hiányában alkalmazható átalány mértéke. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival, 

észrevételeivel való kiegészítésére és a rendelet-tervezetek elfogadására.  

 

Polgár, 2016. január 12. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester  
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 Előterjesztés 1. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről szóló 33/2015. (IX. 

25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár 

Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével az 

alábbiakat rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) Ösztöndíjban a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1) 

bekezdésben foglalt személyek részesülhetnek.” 

 

  

2. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Polgár, 2016. január 28. 

 

 

 Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. január ……-én 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 
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Előterjesztés 2. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 34/2015. (IX. 

25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi  CCII. tv. 24. § (9) bekezdésben 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi 

és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 7. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4) „Polgár Város Önkormányzata” Emlékplakett elismerés évente maximum 15 

adományozható.” 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő nép lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

Polgár, 2016. január 28. 

 

 

 Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester      jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. január ……-én 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 
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Előterjesztés 3. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a mezőőri járulék megfizetéséről és mértékéről szóló 38/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres őrségről, a természetvédelmi és mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

valamint, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága, valamint Pénzügyi és gazdasági bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 4. § (5) bekezdése hatályát veszti.  

 

2. § 

 

A Rendelet 5. §-a hatályát veszti.  

 

 

3.§ 

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„c) kert, zártkert, művelési ágú termőföld esetén 2000 Ft/hrsz/év.” 

 

4.§ 

 

A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A mezőőri járulékot a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont területe 

és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell megállapítani.” 

 

5.§ 

 

A Rendelet 6. §-a 5. §-ra, a 7. §-a 6. §-ra, a 8. §-a 7. §-ra módosul. 

 

6. § 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Polgár, 2016. január 28.  

 

  

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. január ….. -én  

 

dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 
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Előterjesztés 4. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2015. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Lt.) 2. sz. mellékletében 3. § (1) bekezdésében, valamint a 2. sz. mellékletben 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és 

ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 10. § (4) bekezdése hatályát veszti.  

 

2. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Polgár, 2016. január 28.  

 

  

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. január ….. -én  

 

dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 
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Előterjesztés 5. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 3. § 

(1) 400 Ft/m3 kedvezményes díjjal kerül megállapításra a 2015. évi talajterhelési díj azon 

kibocsátó esetében, aki a 2015. évre vonatkozó adóbevallása benyújtásával egyidőben, írásbeli 

nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanát a szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja legkésőbb 2016. 

december 31. napjáig. 

 (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidőig a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. nem igazolja vissza a helyi adóhatóság megkeresésére a 

rácsatlakozás tényét, úgy a 2015. évi talajterhelési díj a tárgyévi fogyasztási adatokkal, a 

törvényben meghatározott 1.200 Ft/m3 egységdíjjal és a Polgár város közigazgatási területére 

vonatkozó területérzékenységi szorzóval kerül megállapításra.” 

 

(3) A talajterhelési díj alapja egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve 

mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. Az átalány 

mértéke ingatlanonként 3 m3/hónap. 

2. § 

 
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Polgár, 2016. január 28.  

 

  

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. január ….. -én  

dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 


