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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 

 

112/2015. (X. 29.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma felé, illetve az egyéb érdekképviseleti szervek felé tegyen javaslatot, észrevételt 

a közétkeztetési reform intézkedéseinek felülvizsgálatára, illetve módosítására. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériumából érkezett válaszlevélben az egészségügyért felelős államtitkár 

tájékoztatást adott arról, hogy 2015. szeptember 1-jétől, a rendelet kötelező alkalmazásának 

kezdő időpontjától, az ellenőrző hatóság is megkezdte ellenőrző tevékenységét, melyben 

kiemelt feladatai között szerepel az óvodás korosztály napi háromszori étkezésének sótartalom 

vizsgálata felmérő jelleggel, valamint az általános iskola alsó tagozatos korosztály ebédjének 

sótartalom vizsgálata. Az ellenőrzések 2016-ban is folytatódnak és a vizsgálatok 

eredményeinek függvényében, amennyiben szükséges, mérlegelésre kerül a rendelet 

módosítása.  

 

3/2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. A szabályzatban a módosítások 

átvezetése megtörtént.  

 

4/2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást. A megállapodás aláírása 

megtörtént.  
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5/2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúnánás-Folyás, Tiszagyulaháza-Újtikos 

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás és Polgár Város Önkormányzata közötti 

megállapodást. A megállapodást aláírásra megküldtük a társulás elnöke részére.  

 

6/2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról. A módosított bérleti-üzemeltetési 

szerződés aláírásra került.  

 

7/2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta Polgár Város Víziközműveire vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervét. A tervet ellenőrzés céljából megküldtük a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalnak.  

 

9/2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában kinyilvánította a Fonyódligeti Gyermeküdülő 8/200 

tulajdoni hányadára vonatkozó vételi szándékát. A döntésről tájékoztattuk a tulajdoni résszel 

rendelkező Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot.  

 

12/2016. (I. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában nem értett egyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. taggyűlés tartás nélküli döntéshozatalával. A határozatot megküldtük a 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője részére, valamint a társulásban 

résztvevő önkormányzatoknak.  

 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Január 29-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének kihelyezett ülésén 

vettem részt Balmazújvároson. 

- Február 2-án a „Polgár Városért” Alapítvány kuratóriumi ülését vezettem.  

- Február 3-én a TÖOSZ megyei tagozatának polgármesteri fórumán vettem részt 

Nádudvaron.  

- Február 4-én az Ipari Park tulajdonosaival és befektetői partnereivel egyeztető 

tárgyalást folytattunk.  

- Február 5-én az Infogroup - Ingatlanfejlesztő cégcsoport évértékelő fogadásán vettem 

részt Budapesten.  

- Február 6-án a meghívásnak eleget téve részt vettem a helyi keresztény bálon. 

- Február 8-án az Ipari Park tulajdonosaival és befektetői partnereivel megbeszélést 

folytattunk.  
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A földművelésügyi miniszter az 5/2016. (II. 1.) FM rendeletével módosította a Bihari-legelő 

természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (X. 18.) KvVM 

rendeletet. A rendeletmódosítás értelmében a Bihari-legelő természetvédelmi kezeléséért 

felelős szervnek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát jelölte ki.  

 

A Kormány 6/2016. (II. 8.) Korm. rendeletével módosította a honvédelemről és a Magyar 

Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 

CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. 

rendeletet. A módosítás a parlamenti államtitkár és feladat- és hatáskörének kiegészítésre 

vonatkozik.  

 

A Kormány 8/2016. (II. 9.) Korm. rendeletével módosította az egyes közlekedési tárgyú 

kormányrendeleteket.  

A Nemzeti közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításával a 

menetíró készülékre és a tachográf-kártyákra vonatkozó hatásköröket osztotta meg a 

közlekedési hatóságként működő Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatal között.  

Módosult a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete, vezetési és pihenőidejének 

ellenőrzéséről szóló, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez 

kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a 

bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló kormányrendelet, mely szintén a menetíró 

készülékek használatával kapcsolatos. E kormányrendelet módosította a személygépkocsival 

díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendeletet is, mely a személytaxi 

szolgáltatásra vonatkozó szabályokat módosította.  

 

A Kormány 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelete módosította az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló kormányrendeletet. A módosítás szerint a 10 gépjárműnél 

nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló 

felületek árnyékolását biztosító fásítást – helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének 

hiányában – minden megkezdett 6 db várakozó hely után 1 db nagy lombkoronát nevelő 

környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, 

minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely egy 1m2 alatti területei a telek 

zöldfelületébe nem számíthatók be.  

A kormányrendelet módosítása kiterjed az újonnan létesített parkoló helyek kialakítására, mely 

értelmében úgy kell kialakítani, hogy 100 parkoló hely után legalább 10 parkoló hely 

vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása 

nélkül. 

E szabályok eltérő időpontban történő bevezetését is meghatározza a szabályozás.  

 

 

Polgár, 2016. február 9. 

 

 

         Tóth József  

         polgármester 
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Határozati javaslat 

…../2016. (II. 18.) 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. 

 


