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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 

 

 

 

105/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában védetté nyilvánítási eljárást indított a Kálvária domb teljes 

területére vonatkozóan. Az eljárás lezárult a rendelet-tervezet napirenden szerepel.  

 

106/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában 949.500 Ft támogatást biztosított a Római Katolikus 

Egyházközség részére stációk felújításához. A döntésről az egyházközséget értesítettük.  

 

107/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában 115.000 Ft összegű támogatást hagyott jóvá a Polgári 

Mentőállomás részére hűtőszekrény beszerzésre. A döntésről a Mentőállomás vezetőjét 

értesítettük. A hűtőszekrény beszerzése megtörtént, az összegek tovább számlázásra kerültek a 

társönkormányzatok felé.  

 

110/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Kiss Ernő u. 5. sz. alatti ingatlanon lévő 

garázs felépítmények alatti földterületek értékesítéséről. Az adásvételi szerződések aláírása 

megtörtént. 

 

111/2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Toldi u. 89. sz. alatti ingatlan 

megvásárlásáról. Az adásvételi szerződés megkötésre került. 
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112 /2016. (VII. 21.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a térítésmentesen felajánlott Polgár, 4118 hrsz-ú és 

a Tiszapalkonya 2622 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba történtő átvételéről. Az 

ajándékozási szerződés aláírása megtörtént.  

 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Július 27-én a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz úti intézményegysége 

sportudvarának munkaterület átadásán voltam jelen.  

- Július 30-án a Tiszagyulaházán megrendezett Gólya Fesztiválon vettem rész, ahol 

Polgár város közfoglalkoztatási programja is bemutatkozott.  

- Augusztus 5-én az ÉVISZ tulajdonosaival tárgyaltam az ingatlanhasznosítás 

lehetőségeiről. 

- Augusztus 6-án a Halászléfőző Fesztiválon képviseltem az önkormányzatot.  

- Augusztus 13-án részt vettem a VI. Sárkányhajó Fesztivál és Vámpírok Éjszakája 

rendezvényen.  

- Augusztus 15-én és 23-án részt vettem a földtulajdonosok gyűlésein, ahol az 

önkormányzat képviseletében földtulajdonosi képviselővé választottak.  

- Augusztus 16-án fogadtam a Belügyminisztérium munkatársait, akik a 

közfoglalkoztatási programok helyszíni ellenőrzését végezték el.   

- Augusztus 18-án részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozója 

rendezvényen.  

- Augusztus 19-én Államalapító Szent István király és az Új Kenyér Ünnepe alkalmából 

rendezett városi megemlékezésen mondtam beszédet.  

- Augusztus 26-29-ig a lengyelországi Zaviercie város meghívását elfogadva a 

tiszaújvárosi delegáció tagja voltam. 

- Szeptember 1-jén az általános iskola tanévnyitó ünnepségén vettem részt.  

- Szeptember 5-én a Belügyminisztériumban, az „Önkormányzati fejlesztések 

figyelemmel kísérése II.” című projekt Kutatási Platform alakuló ülésén vettem részt.  
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosít egyes kormányrendeleteket a belső 

kontrollrendszer és integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggésben. A 

kormányrendelet módosítja a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről, valamint a  feladatellátásáról szóló szabályokat különösen a 

korrupció elleni védekezésben.  

Módosult a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló kormányrendelet, mely 

kiegészíti a folyamatalapú kockázatkezelési rendszer működésének szabályait. A belső 

kontrollrendszer működéséről a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője az éves 

költségvetési beszámolóval együtt küldi meg nyilatkozatát az irányító szerv vezetőjének, 

amelyet a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezettel együtt terjeszti a képviselő-testület 

elé. Az államigazgatási szerveknél évente december 31-ig fel kell mérni az államigazgatási 

szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat és ez alapján egyéves 

intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A terv végrehajtását integritás 

jelentésben kell összefoglalni és február 15-ig megküldeni az illetékes miniszterek számára.  

 

A 203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosította az őstermelői nyilvántartással összefüggő 

kormányrendeleteket. A kormány őstermelői nyilvántartást vezető szervként, valamint 

mezőgazdasági igazgatási szervként a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalt jelölte ki.  

A falugazdász hálózat igazgatási feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendelet 

módosításával a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát bízta meg.  

 

A 2015/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosította a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét. 

A módosítással létrehozta a Stratégiai és a Gazdasági Kabinetet. Az 1399/2016. (VII. 21.) 

Korm. határozat ennek megfelelően módosította a Kormány ügyrendjét.  

 

A Kormány 224/2016. (VII. 28.) rendeletével módosította az egészségügyi szolgáltatások, 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályait. Ezzel kapcsolatosan 

módosította a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak 

bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 

szabályait. A módosítás szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá 

tartozó egészségügyi dolgozót, vagy egészségügyben dolgozót 2016. szeptember, október, 

november és december hónapra tekintettel bérkiegészítés illeti meg. A jogszabály melléklete 

tartalmazza a bérkiegészítések mértékét. A jogszabály rendelkezik arról is, hogy az érintett 

dolgozókat 2016. január 1-jéig visszamenőleg megilleti az illetménykiegészítés.  

 

A 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítja a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 

kormányrendeletet, mely érinti a köznevelési intézmény pedagógusainak előmeneteli 

rendszerét és a minősítési eljárást.  

 

Az 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat rendelkezik a helyi önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról. A szabályozás most is az 5.000 

fő lakosságszám alatti települések támogatására vonatkozik.  

 

A Kormány 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletével a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

megszüntetéséről rendelkezik 2016. szeptember 1-jével. Általános jogutódként a 

Miniszterelnökséget, egyéb feladatokra a Belügyminisztériumot, a Nemzetgazdasági 

Minisztériumot jelöli ki jogutódként.  
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A Kormány 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletében a Tűr István Képző és Kutató Intézet 

megszűnésével kapcsolatos szabályokat rendezi. A helyi esélyegyenlőségi programok 

tekintetében a TKKI helyett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fog a továbbiakban 

eljárni.  

 

A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszer bevezetését 

tartalmazza. Az önkormányzati ASP rendszer az Mötv. szerinti, a helyi önkormányzatok 

feladatellátását támogató számítástechnikai hálózaton keresztül, távoli alkalmazás szolgáltatást 

nyújtó elektronikus információs rendszer, melyet a Kormány a Magyar Államkincstár útján 

működtet. Az önkormányzati ASP rendszer elemei:  

- szakrendszerek, 

- keretrendszerek,  

- támogató rendszerek,  

- és önkormányzati adattárház. 

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei  

-  iratkezelő rendszer,  

- önkormányzati települési portál rendszer,  

- elektronikus ügyintézési teleportál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-

szolgáltatást,  

- gazdálkodási rendszer, 

- ingatlanvagyon-kataszter rendszer,  

- önkormányzati adórendszer,  

- ipar- és kereskedelmi rendszer,  

- hagyatéki leltár rendszere.  

A jogszabály tartalmazza a kincstár és a helyi önkormányzat között létrejövő szolgáltatási 

szerződés tartalmát.  

2017. január 1-jéig az ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez és az önkormányzati 

adórendszerhez csatlakoznak az 5.000 fő alatti lakosú helyi önkormányzatok. 2017. október 1-

jéig az önkormányzati adórendszerhez csatlakozik valamennyi helyi önkormányzat. 2018. 

január 1-jéig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az 

összes helyi önkormányzat.  

 

 

Polgár, 2016. szeptember 5. 

         

 

Tóth József  

        polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (IX. 15.) 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. 

 


