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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 

 

35/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában meghozta a Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút 

megvalósításához szükséges döntéseket. A határozat 3. pontja értelmében a kerékpárút 

megépítésével kapcsolatos együttműködési megállapodás aláírásra került.  

 

37/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúnánási Járási Hivatal üzemeltetéséhez 

létrejött üzemeltetési megállapodás módosítását. A dokumentumot aláírásra megküldtük.  

 

39/2016. (III. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában nem fogadta el a Gorkíj fasor és az Úttörő utcák 

átnevezésére vonatkozó javaslatot. A döntésről értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalt.  

 

43/2016. (IV. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- 2016. március 19-én a III. „Polgári Hurka-pite” Fesztivál és Húsvéti Kirakodóvásár 

rendezvényt nyitottam meg és adtam át az elismeréseket.   

- Március 25-én részt vettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

Balmazújvárosra kihelyezett ülésén.  
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- Március 30-án a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. tulajdonosi gyűlésén voltam 

jelen Hajdúböszörményben.  

- Április 1-jén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén, valamint a  

Visegrádon megtartott TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt. 

- Április 6-án a Fonyódligeti Üdülő tulajdonosi egyeztető megbeszélésén vettem részt 

Tiszacsegén.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet módosította a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet. A jogszabály módosítja és kiegészíti a 

bölcsődékre vonatkozó szabályozást, valamint feladatot határoz meg a bölcsődét nem 

üzemeltető települési önkormányzatok számára.  

 

A Kormány 66/2016. (III. 31.) Korm. rendeletében módosította a mozgásában korlátozott 

személy parkolási igazolványáról szóló, és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló kormányrendeleteket. A módosítás érinti a rendelet alkalmazásában 

súlyos mozgáskorlátozott személy, valamint az egyéb fogyatékossággal élő személy fogalmát.  

 

A Kormány 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelete tartalmazza az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokat. A jogszabály lényege, hogy az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletszabályok között 

állapít meg az önkormányzatok adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos feladatokat.  

 

A Kormány 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelete vonatkozik az állami hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól. A rendelet 

értelmében a Kormány az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 

jelölte ki. Az önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem 

fejlesztéséhez szükséges eljárással kapcsolatban határoz meg feladatokat.  

 

A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosítását tartalmazza a 

Kormány 70/2016. (III. 31.) Korm. rendelete. A módosítás többek között kiterjed a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló, a 

hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 

szóló, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

szóló kormányrendeletekre.  

 

A 2016. évi XII. törvény rendelkezik a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 

módosításáról. A módosítás értelmében a postai szolgáltató a jogszabályban meghatározott 

adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Az egyetemes postai szolgáltatásra 

vonatkozó adaton kívül nem ismerhető meg az egyetemes postai szolgáltató és az egyetemes 

postai szolgáltató által a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 

törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított vállalkozás üzleti tevékenységével 

kapcsolatos azon adat, amelynek más által történő megismerése az egyetemes postai szolgáltató 

vagy az egyetemes postai szolgáltató által a tisztességtelen piaci magatartás és a 
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versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint közvetlenül vagy közvetve irányított 

vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet jelentene.  

 

A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletében rendelkezett a 

munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 

szintjéről. A rendelet tartalmazza a munkaeszközökre, azok használatára vonatkozó általános 

követelményeket, a mozgó munkaeszközökre és használatukra, a teher emelésére használt 

munkaeszközökre és használatukra és a magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett 

munkánál használt munkaeszközökre és használatukra vonatkozó többletkövetelményeket.  

 

Az Országgyűlés az otthonteremtési lehetőségek bővítése, a lakásállomány növekedésének 

elősegítése, az új lakóingatlanok vásárlásának ösztönzése, a lakosság lakáscéljainak saját erőből 

történő megvalósítását elősegítő közösségi előtakarékosság ösztönzése, továbbá a lakáshoz 

jutás zárt és elkülönült rendszerben, állami támogatással és felügyelet mellett történő 

lebonyolítása feltételeinek megteremtése és közvetve az építőipar erősödésének előmozdítása 

érdekében megalkotta a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvényt.  

 

A 2016. évi XVII. törvény módosította az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvényt. A 

módosítás alapján a költségvetési év kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 

meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott összeg terhére kötelezettségvállalásra az 

azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett 

összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig kerülhet sor.  

A Kormány egyedi határozatban közfeladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalást 

engedélyezhet, amelynek átcsoportosításáról az államháztartásért felelős miniszter utólag, 

egyoldalú nyilatkozatban gondoskodik.  

 

A 2016. évi XXIII. törvény rendelkezik a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 

munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról. A törvény alapján az üzlet 

nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek 

figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. December 24-én az üzletek 14 óráig tarthatnak 

nyitva. A települési önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok 

figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét. A 

munkavállalót vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék, munkaszüneti napon 

történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg. 

 

Polgár, 2016. április 21. 

 

        Tóth József  

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (IV. 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. 


