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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 

 

 

19-21/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban módosította a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a Polgári 

Szociális Központ, és a Városgondnokság alapító okiratát. A dokumentumokat, a törzskönyvi 

nyilvántartás átvezetése céljából megküldtük a Magyar Államkincstár részére.  

 

22-24/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban módosította a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a Polgári 

Szociális Központ és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosítások 

átvezetése a szabályzatokban megtörtént.  

 

25/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában meghosszabbította az önkormányzat és a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződést. A módosított 

szerződés aláírásra került. 

 

26/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

alapszabályának módosításával. A dokumentum aláírása megtörtént.  

 

29/2016. (II. 18.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának 

megtagadásával kapcsolatos kifogás elutasításáról döntött. A döntésről értesítettük a kifogás 

benyújtóját és a Földhivatalt. 
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

-  2016. február 18-án a Hungexpon megrendezett FeHoVa szakmai kiállítást látogattam 

meg.  

-  Február 23-án Nagykárolyban, testvérvárosunk polgármesterénél tettem látogatást a 

PÉTEGISZ Zrt. vezetőivel.  

-   Február 24-én a Polgári Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatának éves 

beszámolóján vettem részt.  

-  Február 25-én a Közbiztonsági fórum tanácskozását és „Polgár Városért” Alapítvány 

Kuratóriumi ülését vezettem.  

-  Február 27-én a Polgár és Környéki Települések Méhész Egyesületének bálján vettem 

részt.  

-  Február 29-én fogadtam és megbeszélést tartottunk a Belügyminisztérium 

munkatársával, aki a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről 

tájékozódott.  

-  Március 3-án az Ónodi vásárba tettem látogatást, a III. „Polgári Hurka-pite’ Fesztivál és 

húsvéti kirakodó vásár előkészítése érdekében.  

-  Március 8-án az Ipari Park vezetőivel folytattunk egyeztetést TOP-os pályázati 

lehetőségekről.  

-  Március 10-én a Hajdúvárosok szövetségének ülésén vettem részt.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 2015. évi CCXXI. törvény módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt, 

mely módosítás nagy része 2016. április 1-jén lép hatályba.  

A települési önkormányzat és az önkormányzati társulás a tulajdonában álló 

hulladékgazdálkodási létesítményeket és eszközöket – ha nem adják át a Koordináló szervnek 

vagyonkezelésre – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani és a közszolgáltatási szerződéssel 

rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni.  

A módosítás eredményeként 2016. április 1-jétől nem a szolgáltató, hanem a Koordináló szerv 

szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat és hajtja be a kintlévőségeket, a 

beszedett díjakat pedig szolgáltatási díjként továbbítja a közszolgáltató részére. A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat továbbra is a miniszter állapítja meg rendeletben.  

A törvénymódosítás értelmében 2016. június 30-ig módosítani kell a hulladékszállítási 

közszolgáltatási szerződéseket. Törölni szükséges a szerződésből a közszolgáltatási 

díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket és rögzíteni kell azt, hogy 

a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok 

ellátásáért szolgáltatási díjat fizet.  

Fentieket összefoglalva tehát áprilistól az önkormányzat szerződik a közszolgáltatóval, a 

Koordináló szervezet kiküldi a számlát a lakosoknak, akik a közszolgáltatás díját a Koordináló 

szervezet részére fizetik be, amely a beszedett díjat tovább utalja a közszolgáltatónak. Látható, 

hogy a hulladékgazdálkodás terén egy nagyon erős jogosítványokkal rendelkező állami szerv 

jelenik meg, amelynek jogkörei lehetővé teszik a piac központi akarat szerinti átalakítását.  

 

A Magyar Közlöny 28. számában jelent meg a földművelődésügyi miniszter 14/2016. (III. 2.) 

FM rendelete, mely a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. 

évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V: 4.) FVM rendeletet 
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módosította. A módosítás többek között kiterjed a vadászterület határának megállapítására, a 

tulajdonosi közösség működésére.  

Kiegészült a rendelet a nyilvántartásba vételi eljárás, illetve az erre vonatkozó kérelem 

szabályaival, a vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslat tartalmi elemeire, a vadászati 

hatóság döntésére vonatkozó szabályokkal. Módosult a rendelet 1, 2, és 15. számú melléklete 

is mely a nyilvántartásba vételi kérelem kötelező adattartalmára, a működési szabályzat 

minimális adattartalmára és a meghatalmazás kötelező adattartalmára terjed ki.  

 

A 37/2016. (III. 3.) Kormányrendelet módosította a vadászati hatósági jogkört érintő egyes 

kormányrendeleteket.  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 

módosítása során a Kormány elsőfokú vadászati hatóságként országos illetékességgel a 

NÉBIH-et jelölte ki.  

A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet módosításában a Kormány elsőfokú vadászati hatóságként a megyei 

kormányhivatalt jelölte ki.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása értelmében az Országos 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség jár el a vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben foglalt természetvédelmi 

hatóságként.  

 

A belügyminiszter 8/2016. (III. 8.) BM rendeletével módosította az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendeletet. A módosítás 

értelmében a hazai anyakönyvezést végző hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve 

a magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai 

anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató állampolgársági ügyekben 

eljáró szerv által megküldött iratok alapján kerül sor az illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal az illetékes hatóság.  

 

A 2016. évi I. törvény rendelkezik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 

CLXXVII. törvény módosításáról. A módosítás  értelmében az egyesület és alapítvány létesítő 

okiratának Ptk. szerinti felülvizsgálatát 2017. március 15. napjáig kell elvégezni.  

 

Polgár, 2016. február 10. 

 

 

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (III. 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. 


