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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 

 

41/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a „Foglalkoztatás és az életminőség javítása, 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati 

felhívásra támogatási kérelem benyújtásával, melynek keretében a Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde kapacitásfejlesztése valósulhat meg. A pályázat határidőben benyújtásra került.  
 

42/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület határozatában döntött a „Helyi gazdaságfejlesztés” elnevezésű pályázat 

benyújtásáról, melynek keretében megvalósulhat a Polgári Piactér és környéke rehabilitációja, 

felújítása. A pályázat határidőben benyújtásra került.  
 

44/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület határozatában támogatta a „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című kiírásra pályázat benyújtását, mellyel a Polgár, 

Kiss Ernő u. 8. sz. alatti épület felújítása valósulhat meg. A pályázat határidőben benyújtásra 

került.  
 

45/2016. (IV. 14.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett az „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című pályázat benyújtásával, melynek keretében a Városgondnokság és a 

Strandfürdő területén lévő lapostetővel ellátott épületek korszerűsítése valósulhat meg. A 

pályázat határidőben benyújtásra került.  
 

72/2016. (V. 19.) sz. határozat 
 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról szóló éves értékelést. A tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a beszámolót 

megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 

részére. A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály a következők szerint véleményezte a 

beszámolót: „A beszámoló a gyermekvédelmi törvény által meghatározott tartalmi elemeket 

tartalmazza, a témakörök kidolgozása szakszerű, a főbb gyermekjóléti alapellátással 

kapcsolatos információkat magában foglalja. Szakmailag mindenképpen elismerendő, hogy a 

településen elkészült a 2015-2020-ra vonatkozó Polgár Város Közbiztonsági- Bűnmegelőzési 

Koncepciója, melyet a Képviselő-testület elfogadott. Továbbá pozitívumként említendő a 

településen működő civil szervezetek és az önkormányzat közötti kiegyensúlyozott 

együttműködés. ” 
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74/2016. (V. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az ingyenesen felajánlott Polgár, Lehel u. 82. sz. 

alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba történő átvételéről. A döntésről tájékoztattuk a Korona 

Kredit Zrt-t.  

 

75/2016. (V. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem 

benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

76/2016. (V. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett az „Önkormányzati feladatellátást szolgálató 

fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásával, melynek során a Mátyás és Kolozsvári 

utcák szakaszos felújítása történhet meg. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

78/2016. (V. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen 

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

 

79/2016. (V. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában vételi ajánlatot tett a Polgár, Barankovics tér 1. sz. alatti 

ingatlanra. A határozatot megküldtük a Polgár és Csege COOP Zrt., mint tulajdonos részére.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Május 21-én az Újtikoson megtartott járási polgárőr találkozón vettem részt.  

- Május 26-án a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén képviseltem az önkormányzatot, 

illetve szintén ezen a napon az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló döntéseket 

adtam át az érintett családok részére.  

- Május 27-én a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlésén vettem 

részt.  

- Május 30-án a Kálvária dombon lévő felújított Szűzanya szobor szoboravató 

ünnepségén vettem részt. 

- Június 1-jén a Retró véradással egybekötött Patika Nap rendezvényen köszöntöttem a 

résztvevőket.  

- Június 7-én a TVK Nyugdíjas Klub bogrács partiján vettem részt.  

- Június 8-án a TÖOSZ országos elnökségi ülésén és a „Közelebb a településekhez” 

konferencián vettem részt.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet szabályozza a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjét. Az e rendelet 

alkalmazási körébe tartozó támogatások felhasználási rendjének részletszabályait az 1. sz. 

melléklet szerinti egységes működési kézikönyv határozza meg.  
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A 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő ipari tevékenységről szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkezik. A jogszabály szerint a helyi önkormányzat a törvény 10. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti döntése esetén a tűzvédelmi hatóság, a kéményseprőipari 

közszolgáltatásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásába felvett közszolgáltatókat 

2016. július 1-jétől átvezeti.  

 

A 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról rendelkezik. A módosítás érinti a közigazgatási szakvizsgáról, a közigazgatási 

és az ügykezelői alapvizsgáról, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 

kormányrendeleteket. A jogszabálymódosítás szerint a felsőfokú iskolai végzettségű 

polgármester önkéntes jelentkezés alapján saját költségére tehet szakvizsgát, ha legalább három 

év közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási alapvizsgával rendelkezik.  

 

A 2016. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemről és a víziközmű szolgáltatásról szóló 

törvényeket módosította. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény módosítása szerint az e 

szolgáltatással összefüggő hatósági feladatokat a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási 

Hivatal látja el. A törvény rendelkezik az ügyintézési határidőkről, a víziközmű szolgáltatók 

felügyeletéről. A felügyelettel kapcsolatosan szabályozza az ellenőrzéseket és az egyéb 

hatósági feladatok ellátására vonatkozó tennivalókat. Rendelkezik továbbá a víziközmű 

szolgáltatói és működési engedély kiadásáról.  

 

A 2016. évi XL. törvény módosította a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, 

valamint az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt. A 

jogszabály a beadványok és okiratok elektronikus úton történő benyújtásának szabályait 

tartalmazza, mely szerint 2016. július 1-jétől elektronikusan lehet benyújtani a jegyző 

bírtokvédelmi határozata ellen benyújtott keresetet, valamint a polgári peres ügyekben 

keletkező keresetleveleket.  

 

A 2016. évi XLVII. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt módosítja, mely 

szerint 2016. július 1-jétől adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a települési önkormányzatok 

részére.  

 

A 2016. évi XLVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásól szóló 2013. CCXXXVIII. törvényt 

módosítja. A törvénymódosítás rendelkezik arról, hogy mely esetekben nem nyújtható be 

azonos tárgyú kérdés a Nemzeti Választási Irodához. Rendelkezik a törvény a kérdés 

hitelesítéséről, vagy annak megtagadásának határidejéről. Rendelkezik továbbá az aláírásgyűjtő 

ív adatairól és az aláírásgyűjtési határidőkről. Szabályozza a törvény Nemzeti Választási Iroda 

feladatait az aláírások ellenőrzésével kapcsolatosan.  

 

A 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet szabályozza az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmát és rendjét. Az 

adatszolgáltatást elektronikus úton a koordináló szerv honlapján elérhető regisztrációt igénylő 

ügyfélportálon kell teljesíteni.  

 

A 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet tartalmazza a koordináló szerv által fizetendő 

hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló szabályokat. A rendelet hatálya kiterjed a 

koordináló szervre, a közszolgáltatóra, a települési önkormányzatra, illetve a települési 

önkormányzatok társulásaira. A rendelet tartalmazza a közszolgáltatásból származó koordináló 

szervet megillető bevételek felosztásának elvét, a szolgáltatási díj kialakításának elemeit. A 

szolgáltatási díj a standard díjon alapul, mely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat 

ellátásának egységi díjtétele Ez a díj korrekciós tényezőkkel pozitív irányban maximum 70 %-

kal, negatív irányban maximum 60 %-kal korrigálható. Azon a közszolgáltatási területen, ahol  
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a közszolgáltatási díj kéttényezős díjképzési módszerrel került az ingatlanhasználók felé 

kiszámlázásra további maximum 30 %-kal növelhető a korrigált díja a tényleges ürítésből és az 

elméleti ürítésből adódó arány alapján. Elméleti ürítés a kihelyezett edény és a gyűjtési 

gyakorisítás alapján számított liter értéke. A rendelet szabályozza a díjfizetés rendjét is, mely 

teljesítés igazolás alapján történik, naptári negyedévenként utólag a közszolgáltató részére.  

 

Az Országgyűlés az állami tisztviselő számára a hivatalához méltó megélhetés biztosítása 

érdekében megalkotta a 2016. évi LII. törvényt az állami tisztviselőkről, mely a közszolgálati 

szabályokat tartalmazza. Az állampolgárokhoz közeli, hatékony és költségtakarékos 

közigazgatás olyan közszolgálatra alapozható, amelynek tagjai munkájukkal egész életen át a 

közjót, polgártársaikat szolgálják, amelyben minden tisztviselő a legjobb tudása szerint látja el 

a feladatát, az állampolgárok ügyeit méltányosan, visszaélés és részlehajtás nélkül intézi. Cél, 

hogy az állami tisztviselők számára a közszolgálat a modern, szolgáltató állam kereteibe 

illeszkedő, a szakmai képzettséget és tapasztalatot, valamint a teljesítményt megbecsülő 

különleges életutat jelentsen, amelyben a munka díjazása arányos a feladattal és a felelősséggel.  

A törvény elhatárolja az állami jogviszonyra és a kormányzati szolgálati jogviszonyra 

vonatkozó szabályozást. Rendelkezik az állami szolgálati jogviszony létesítéséről a kinevezés 

módosításról, az átirányításról, az állami szolgálati jogviszony megszűnéséről és 

megszüntetéséről, a végékielégítésről, a képzésről, továbbképzésről. Tartalmazza a törvény a 

besorolás és elmenetel, a teljesítményértékelés, a díjazás és az egyéb juttatásokra vonatkozó 

szabályokat. Tartalmazza a törvény a 2016. július 1-jével hatályba lépő új illetményrendszerhez 

tartozó besorolások alsó és felső határait.  

 

A 2016. évi LIV. törvény módosítja a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényt. A törvénymódosítás szerint a helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, 

ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését átláthatóságát 

biztosító informatika rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés 

eszközeként is szolgál. A helyi önkormányzat csatlakozik a helyi önkormányzatok 

feladatellátását támogató számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást 

nyújtó, az állam által biztosított elektronikus információs rendszerhez (önkormányzati ASP 

rendszerhez). A csatlakozás módját, végső határidejét az önkormányzati ASP rendszer 

szakrendszereit kormányrendelet határozza meg.  

 

Polgár, 2016. június 9. 

         

 

Tóth József  

        polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (VI. 16.) 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. 

 


