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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 

 

 

49/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett dr. Borók Levente háziorvos rendelési idő 

módosításával. A határozatot megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya részére, valamint az OEP 

részére. A rendelési idő megváltozásáról tájékoztattuk a lakosságot a PolgárTárs újságon 

keresztül.  

 

50/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a 040. sz. háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó 

pályázati felhívás kiírásáról. A pályázati felhívás megjelent az Országos Alapellátási Intézet 

honlapján, a város honlapján és orvosszakmai kiadványokban.  

 

53/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött települési értéktár létrehozásáról, valamint 

megválasztotta az 5 fős bizottságot. A döntésről tájékoztattuk a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét, valamint a Hungarikum Bizottságot.  

 

58/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 

alapszabályának módosítását. A közgyűlés által jóváhagyott módosított alapszabály aláírása 

megtörtént.  

 

59/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában 7,5 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezéséről döntött a 

Gorkij fasor utcában. A tábla kihelyezése megtörtént.  
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60/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában hozzájárult a Polgár, Lehel u. 97. sz. alatti ingatlan 

tulajdonjogának átengedéséhez, a Veres P. utca 14. sz. alatti ingatlanért cserébe. A szerződés 

készítése folyamatban van. 

 

61/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Polgár, 0701/6 hrsz-ú kivett gazdasági épület 

és udvar megvásárlásáról. Az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van. 

 

62/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Nagyváradi u. 24. sz. alatti beépített terület 

értékesítéséről. Az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van.  

 

63/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a „Szennyvízhálózat bővítése Polgáron” tárgyú 

projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésével. A konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírásra került. 

 

67/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában települési támogatás iránti fellebbezés elutasításáról 

döntött. A döntésről értesítettük az érintettet.  

 

68-69/2016. (IV. 28.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozataiban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen 

benyújtott kifogások elbírálásáról döntött. A határozatot megküldtünk az érintettek részére. 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Április 30-án a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola ballagási ünnepségén 

vettem részt, ahol elismeréseket adtam át. 

- Szintén ezen a napon X. BELÁHAPI Fesztivál városi rendezvényt nyitottam meg és a 

programokon helyezést elértek részére adtam át a díjakat.   

- Május 6-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt, majd a 

rendezvény fővédnökeként a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Tavaszi zsongás 

programját nyitottam meg.  

- Május 7-én a meghívást elfogadva részt vettem a X. Zenés-Táncos Nyugdíjas 

Találkozón Görbeházán.  

- Május 8-án a Startmunka Mintaprogramban résztvevő édesanyák részére rendezett 

Anyák napi ünnepségen vettem részt.  

- Május 10-én a Polgári Szociális Központ által szervezett „Az Élet Labirintusa” 

drogprevenciós kiállítás résztvevőit köszöntöttem. 

- Május 11-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt.  
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelete szabályozza a 

jogszabályok megalkotásával kapcsolatosan az előzetes és utólagos hatásvizsgálat szabályait. 

Ez a rendelet az Alaptörvény elfogadására, vagy módosítására irányuló javaslat, 

törvényjavaslat, kormányrendelet és miniszteri rendelet tervezetének előzetes és utólagos 

hatásvizsgálatára vonatkozó követelményeket határozza meg.  

 

A földművelésügyi miniszter 30/2016. (IV. 29.) FM rendelete a Tanyafejlesztési Program 

előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeit tartalmazza. A 

jogszabály szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás.  

Igénybe vehető  

- a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi 

fejlesztésekhez, 

- a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok 

indításához és fejlesztéséhez, 

- a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének 

felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre, 

- az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató minta 

programokhoz.  

Pályázhatnak a tanyás térségben található települési önkormányzatok is. A támogatás 

igénybevételének feltételeit a jogszabály a fenti célterületeknek megfelelően szabályozza.  

 

Az Országgyűlés az igazságügyi szakértői tevékenység és az igazságügyi szakértői szervezet 

megújítása, valamint az igazságügyi szakértésbe és az igazság szolgáltatásba vetett közbizalom 

erősítése céljából megalkotta a 2016. évi XXIX. törvényt, az igazságügyi szakértőkről.  

 

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 

megszüntetésével összefüggésben az Országgyűlés 40 törvényt módosított a 2016. évi XXXII. 

törvény elfogadásával. A törvénymódosítások nagy része az adatszolgáltatásokat szabályozza, 

mely szerint azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, a 

változások bejelentése úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást 

vezető szerv – ha ezt tőle az ajánlatkérő kéri – határidőben értesíti az adatot kérő szervet.  

 

A 2016. évi XXXIII. törvény az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról szól. Az Országgyűlés a 2014-2020 programozási 

időszakra megfogalmazott társadalmi és gazdaságpolitikai célok megvalósítása, az Európai 

Uniós források felhasználásával megvalósuló egyes projektek objektív, átlátható és a piaci 

szereplők érdekeitől független értékelés céljából alkotta meg a törvényt. A törvény általános 

rendelkezése szerint az Európai Unió programozási időszakához kapcsolódó támogatási 

kérelmek tartalmi értékelése közfeladat, amelyet az állami projektértékelői jogviszonyban állók 

látnak el. Ennek megfelelően állami projektértékelői jogviszony létesíthető azzal, aki központi 

államigazgatási szervnél, annak területi és helyi szervénél, megyei kormányhivatalnál, valamint 

járási hivatal kormánytisztiviselőként, vagy köztisztviselőként és központi költségvetési 

szervnél közalkalmazottként áll jogviszonyban. A törvény ennek megfelelően módosította a 

közalkalmazottak jogállásáról, a NAV-ról, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 

rendelkezéseit.  
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A 2016. évi XXXIV. törvény egyes egészségügyet érintő törvények módosítását tartalmazza. 

Többek között a kötelező egészségbiztosítási ellátásáról, az egészségügyről szóló törvényeket 

is.  

 

Módosult a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény, melyet a 2016. évi XXXV. 

törvény módosított. A törvénymódosítás szerint az egyetemes postai szolgáltató az olyan 

településeken történő szolgáltatás nyújtás biztosítása érdekében, amelyek bejelentett lakóhely 

szerinti népességszáma nem haladja meg a tízezret, pénzügyi intézménynél is köthet olyan 

szerződést, amely alapján postai szolgáltatást, postai értékcikk forgalmazást, továbbá a 

kizárólag az egyetemes postai szolgáltató által forgalmazott értékpapírokkal kapcsolatos 

szolgálattatás, valamint illetékbélyeg továbbértékesítést végezhet.  

 

Módosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, 

amely a lakóépület építésére vonatkozó szabályokat módosította.  

 

 

 

 

Polgár, 2016. május 11. 

 

        Tóth József  

        polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (V. 19.) 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. 

 


