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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 

 

114/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta Polgár város víziközműveire vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervet, valamint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

tevékenységéről szóló tájékoztatót. A 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet 

ellenőrzés céljából megküldtük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. 

 

115/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

2015. évi működéséről szóló tájékoztatót. A döntésről a szolgáltatást végző szervet értesítettük.  

 

116/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a CSOK + Polgár Program koncepcióban 

foglaltakkal. A határozatnak megfelelően az ajánlattételi felhívás közzététele megtörtént, illetve 

az október 20-ai ülésen előterjesztésre kerül az önkormányzat vagyongazdálkodásáról, 

valamint a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet módosítása.  

 

118/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatást nyújtott a Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület 

részére. A támogatási szerződés aláírása és az összeg átutalása megtörtént.  

 

119/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történtő csatlakozásról. A csatlakozáshoz szükséges 

dokumentumok aláírása megtörtént, illetve a pályázati felhívás közzétételre került.  
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123/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatás 2016. évi igény benyújtásáról. A támogatási igény benyújtása 

megtörtént.  

 

124/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Zólyom úti általános iskola előtti útszakaszon 

fekvőrendőr telepítéséről. A eszközbeszerzés megtörtént, kihelyezése folyamatban van.  

 

126/2016. (IX. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában önkormányzati kitüntetések és díjak adományozásáról 

döntött. A kitüntető díjak, elismerések  a szeptember 30-án megtartott Önkormányzatok Napja 

ünnepségen kerültek átadásra.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Szeptember 16-án részt vettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén, 

valamint a Hajdúböszörményben megrendezett közfoglalkoztatási kiállításon, melyen 

városunk is képviseltette magát.  

- Szeptember 17-én a Hajdúk a szigeten programon köszöntöttem a rendezvény 

résztvevőit. 

- Szeptember 18-án a Kálvária dombon lévő stációk megszentelése egyházi programon 

vettem részt.   

- Szeptember 22-én a CSOK + Polgár Program megvalósításáról tartottam tájékoztatást 

az érdeklődők részére. 

- Szeptember 23-án a Belügyminisztérium szervezésében Budapesten megrendezett II. 

Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon vettem részt.  

- Szeptember 26-án a népszavazás lebonyolításában működő szavazatszámláló 

bizottságba pártok által delegált tagoktól vettem ki az esküt.  

- Szeptember 28-án jelen voltam a Helyi Értéktár Bizottság ülésén.  

- Szeptember 29-én az első lakáshoz jutási támogatás II. fordulójának keretében újabb 30 

család részére nyújtottam át lakáscélú támogatást.  

- Szeptember 30-án az Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepségén mondtam ünnepi beszédet és átadtam az önkormányzati 

kitüntetéseket, díjakat.  

- Október 1-jén az Idősek Világnapja városi ünnepségen köszöntöttem nyugdíjasainkat.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány a 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendeletében döntött a családi otthonteremtési 

kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendelet módosításáról. A módosítás érintette 

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásokról és a használtlakás 
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vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 

kormányrendeleteket. A módosítás többek között érintette a támogatást igénybe vehetők körét.   

 

A 276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet módosította az egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló kormányrendeletet. A módosítás 

vonatkozik a mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összegének a 

meghatározására, illetve a támogatási igény benyújtásának feltételeire.  

 

A Kormány 281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelete vonatkozik az egyes energetikai tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról. A jogszabály többek között érinti a villamos energiáról 

szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

kormányrendelet módosítását, mely az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély 

szabályaival bővült. Módosítja továbbá a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletet is, egyrészt a szállítási 

rendszerüzemeltetőre vonatkozó üzembiztonsági, karbantartási és fejlesztési feladatokra 

vonatkozó szabályokkal, valamint a jogutód nélküli megszűnés esetére vonatkozó 

szabályokkal.  

   

A 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet rendelkezik az online pénztárgép használatára és a 

forgalmazási engedély módosítására vonatozó határidők változásáról. A jogszabály érinti a 

pénztárgépek műszaki követelményiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 

forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 

adóhatóság felé történtő szolgáltatásról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletet, melynek 

értelmében 2017. január 1-jét követően kizárólag a módosító rendelet által megállapított 

követelményeknek megfelelő pénztárgép helyezhető üzembe.  

 

A Kormány 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletében szabályozta a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékét. A jogszabály meghatározza a papír alapon 

nyújtott színes és fekete-fehér másolat, az optikai adathordozón nyújtott másolat és az 

elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat költségét és annak 

szabályait.  

 

 

Polgár, 2016. október 12. 

         

 

Tóth József  

        polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (X. 20.) 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. 

 

 


