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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 

 

81-82-83/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

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

Vásárhelyi Pál Általános Iskola és a BSZC József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola elmúlt 

tanévre vonatkozó beszámolóját. A határozatot megküldtük az intézmények vezetői részére.  

 

84/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es 

nevelési évre vonatkozó munkatervével és felhívta az intézményvezető figyelmét, hogy a nyári 

ügyelet időtartama alatt a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a gyermekek elhelyezését. A 

határozatot megküldtük az intézményvezető részére.  

 

85/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában engedélyezte a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es 

nevelési évben a csoportlétszám maximális férőhelyének 20 %-al történő emelését. A döntésről 

értesítettük az intézmény vezetőjét.  

 

86-87-88/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatiban elfogadta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt, a KORPUSZ 93’ Kft, 

és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolókat. 

A döntésről értesítettük az érintett szervezetek vezetőit.  

 

90/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a 0140. sz. háziorvosi praxis álláshelyre beérkezett 

pályázatok elbírálásáról és a körzet működtetésére dr. Molnár Tibor háziorvost választotta. A 

feladatellátási szerződés megkötésre került. 

 



92/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés módosításával. Az új egységes szerkezetben foglalt szerződés aláírása megtörtént.  

 

93/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában meghatározta az új Helyi Építési Szabályzat elkészítésének 

határidejét. A döntésről tájékoztattuk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építési, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályt. 

 

95/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta az MLSZ országos pályaépítő program keretében 

a Móricz úti intézményegységben műfüves labdarúgó pálya megvalósítását. A futballpálya 

működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás aláírása megtörtént. 

 

97/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a szociális támogatás igénylésére vonatkozó 

pályázat benyújtásával. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

99/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában módosította a 79/2016. (V. 19.) sz. határozatát és új vételi 

ajánlatot tett a Polgár, Barankovics tér 1. sz. alatti ingatlan megvásárlására a tulajdonos felé. A 

vételi ajánlatot a Polgár és Csege Coop Zrt. nem fogadta el.  

 

100/2016. (VI. 16.) sz. határozat 

 

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

udvar megvásárlásáról. Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént. 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2016. június 17-től június 22-ig szabadságon voltam.  

- Június 23-án Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

közgyűlésén képviseltem az önkormányzatot. 

- Június 24-én a III. Táncgála rendezvényen köszöntöttem a résztvevőket, illetve a Polgári 

Mazsorett csoport tagjai számára adtam át elismeréseket.  

- Június 25-én az Alkotmány utcai gázrobbanás kapcsán a Katasztrófavédelem 

vezetőjével egyeztetve tettem intézkedéseket.  

- Június 27-én a „Virágos város” pályázat zsűrijét fogadtam, s bemutattam a várost.  

- Július 1-jén a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Napján, a Tokajba szervezett 

kiránduláson vettem részt.  

- Július 2-án részt vettem a Vámospércsen megrendezett Hajdúvárosok Fesztiválján, 

valamint a Hajdúnánáson megtartott Aratónap programon.  



- Július 3-án a Rómait Katolikus Egyházközség meghívására jelen voltam a Szent-László 

szobor avatásán.  

- Július 7-én a Szociális Szövetkezet támogatására szervezett pályázati tájékoztatón 

vettem részt a Belügyminisztériumban.  

- Július 9-én részt vettem a Görbeház-i Falunapon, illetve id. Kaló Józsefné helyi lakost 

köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából. 

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként résztvevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról rendelkezik. A 

Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a köznevelésről szóló törvény szerinti az állami 

köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként résztvevő szervekként. A köznevelési 

törvényben meghatározott oktatási központ feladatainak ellátására a Klebelsberg Központot 

jelöli. A Kormány 59 tankerületi központot jelölt ki. Hajdú-Bihar megyében 3 tankerületi 

központ feladatellátási területét jelölte ki Debreceni, Püspökladányi és Hajdúböszörményi 

székhelyekkel. A Hajdúböszörményi Tankerületi Központhoz tartozik a Hajdúhadházi, a 

Hajdúböszörményi, a Balmazújvárosi és a Hajdúnánási Járás területe.  

 

A 2016. évi LXVI. törvény módosította az egyes adótörvényeket, mely érinti a helyi adókról, a 

gépjárműadóról, és az adózás rendjéről szóló törvényeket is.  

 

A 2016. évi LXVII. törvény tartalmazza, a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló törvénymódosításokat. A törvény 77 törvény módosítását tartalmazza, 

mely érinti a Magyarország gazdasági stabilitásáról, az államháztartásról, a temetőkről és a 

temetkezési szolgáltatásokról szóló, a nemzeti köznevelésről szóló és a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló törvényt is.  

 

Módosult a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény 

végrehajtásának szabályairól szóló FVM rendelet. A módosítás értelmében, ha ugyanazon 

vadászterület vonatkozásában több kérelem is benyújtásra kerül, a vadászati hatóság a 

kérelmeket a beérkezés időpontja szerinti sorrendben vizsgálja meg és a sorrendben korábbi, a 

rendeletben foglaltaknak megfelelő kérelem alapján a nyilvántartásba vételt elvégzi, a további 

kérelmeket elutasítja.  

 

A 2016. évi LXXIV. törvény tartalmazza a településkép védelméről szóló szabályokat. A 

törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos 

településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, 

hogy 

- egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép 

védelmének elemei, 

- a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen 

legyenek meghatározva, 

- az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, 

ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését 

az építmények tervezése és kivitelezése során.  



A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv 

készül, melynek tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.  

Az önkormányzat a településképi követelmények megvalósulása és ennek részeként a helyi 

építészeti örökség megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert 

vezethet be és alkalmazhat, amelynek részletes tartalmát a településképi rendelet határozza 

meg.  

A településképi követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál való alkalmazását 

önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök segítik elő.  

Az önkormányzat polgármestere az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, 

településképi véleményezési eljárásban, a településképi követelmények teljesítésével 

kapcsolatban véleményt adhat a kormányrendeletben meghatározott építésügyi hatósági 

engedélykérelemhez.  

Az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági 

döntéssel – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az 

építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti. Az 

önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletben megfogalmazott településképi 

követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével 

szemben 1.000.000 Ft-ig terjedő bírság kiszabását rendelheti el.  

A törvény felhatalmazza az önkormányzat képviselő-testületét, hogy a településképi 

rendeletben állapítsa meg 

- a településképi követelményeket, 

- az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, 

- a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési 

eljárásra vonatkozó részeletes szabályokat, 

- azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési tevékenységek 

körét -, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti, 

- azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. szerint egyszerű 

bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és 

reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz 

köti, 

- a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság 

esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját.  

 

A 2016. évi XC. törvény tartalmazza Magyarország 2017. évi központi költségvetését.  

 

A 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet vonatkozik az országos népszavazáson a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályaira, a választási eljárásban 

használandó nyomtatványokra, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített 

adatainak körére. 

 

A 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet tartalmazza a népszavazás kezdeményezése során a választási 

irodák hatáskörébe tartozó feladatokat.  

 

A 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, 

tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről rendelkezik. 

 

A 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosítására 

vonatkozik. A kormányrendelet többek között módosította az állami köznevelési közfeladat 

ellátásában fenntartóként résztvevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 



kormányrendelet 2. mellékletét, mely a megyéhez tartozó tankerületi központokat az azokba 

beolvadó tankerületeket tartalmazza.  

 

A Kormány 171/2016. (VII. 1.) Korm. rendeletében módosította az Útravaló 

Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendeletet. Az Útravaló 

Ösztöndíjprogram célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos helyzetben lévő tanulók és hallgatók 

tanulmányi sikerességéhez, illetve támogassa a természettudományos érdekeltségű tanulók 

tehetséggondozását.  

 

A 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet összesen 20 egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

kormányrendeleteket módosított.  

 

A 16/2016. (VII. 5.) IM rendelete tartalmazza a 2016. október 2. napjára kitűzött országos 

népszavazás eljárási határidőit és határnapjait.  

 

A Kormány 1343/2016. (VII. 6.) Korm. határozatában rendelkezett a közszolgálati ellenőrzések 

2016. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről. A határozat értelmében a 

közszolgálati ellenőrzés a kormányhivatalok bevonásával a 2015. január 1. napjától 2015. 

december 31. napjáig tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjed ki az alábbi 

tárgykörökben: 

- illetmény-megállapítás gyakorlata,  

- rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlata, 

- egyéb juttatások megállapításának gyakorlata, 

- jutalmazás és céljuttatás megállapítása, 

- szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlata, 

A közszolgálati ellenőrzés végrehajtásának határideje 2016. szeptember 16. 

 

A Kormány 1344/2016. (VII. 6.) Korm. határozatában a Magyar Államkincstár szervezeti 

átalakításával összefüggő feladatok ellátására 2016. július 1. napjától 2017. március 31. napjáig 

prof. dr. Mészáros Józsefet kormánybiztossá nevezte ki.  

 

 

Polgár, 2016. július 11. 

         

 

Tóth József  

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (VII. 21.) 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. 

 

 


