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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 

 

130/2016. (X. 20.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta a Hajdúkerület és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt. Alapszabály módosítását. A határozatról értesítettük az igazgatóság elnökét.  

 

133/2016. (X. 20.) sz. határozat 

 

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

projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel 

megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításával. A dokumentum 

aláírása megtörtént.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Október 21-én részt vettem az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

alkalmából rendezett városi ünnepségen és koszorúzáson. 

- Október 26-án a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet képviselőivel részt vettem a 

Belügyminisztériumban megtartott „Innovációs Párbeszéd a XXI. századi Fenntartható 

Település-menedzsmentért” rendezvényen.  

- Október 28-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kihelyezett ülésén vettem részt 

Tépén.  

- November 3-án a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

Monitoring Bizottság kihelyezett ülésén Visegrádon vettem részt.  

- November 4-én a Móricz úti általános iskola udvarán megépült műfüves pálya műszaki 

átadásán, valamint Folyás településen a közmunkaprogram belül épült mintagazdaság 

átadó ünnepségén vettem részt.  
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

 

A 2016. évi C. törvény módosította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt. A 

módosítás során kiegészítésre került a törvény az adótitoknak minősülő meghatározásokkal. 

 

A Kormány 315/2016. (X. 20.) Korm. rendeletében határozta meg az állami tisztviselők 

képesítési előírásait. A rendelet értelmében állami tisztviselővé az nevezhető ki, aki a rendelet 

mellékletében a feladatkörére meghatározott képesítések valamelyikével rendelkezik. A 

rendelet melléklete szerinti képesítési előírások alól felmentés nem adható.  

 

A Kormány 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelete vonatkozik a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történtő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú 

végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról.  

A jogszabály rendelkezik a szociális ágazati összevont pótlék, és a bölcsődei pótlékra 

vonatkozó szabályokról. 

 

A Kormány 321/2016. (X. 27.) Korm. rendeletében szabályozta az állami tisztviselők 

képzéséről és továbbképzéséről szóló előírásokat. 

 

A Kormány 322/2016. (X. 27.) Korm. rendeletében a Szakképzési Hídprogramban részt vevő 

tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról rendelkezett. A rendelet 

alapján az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8.000 Ft, 

második évfolyamán havonta 10.000 Ft. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő 

pedagógusok pótléka: első évfolyamon, tanulónként havi bruttó 8.000 Ft, második évfolyamon, 

tanulónként 10.000 Ft.  

 

A 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 

rendelkezik. A jogszabály összesen 22 kormányrendeletet módosít. A rendelet értelmében a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével beolvadásos különválással 

megszűnik. Az MVH általános jogutódja a Magyar Államkincstár.  

 

A 2016. évi CIV. törvény a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok 

megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról valamint egyes költségvetési 

szervek feladatainak átadásáról rendelkezik. E törvény 132 törvény módosítását tartalmazza, 

többek között a helyi adóról, a közalkalmazottak jogállásáról, a szociális ellátásokról, a 

gyermekvédelemről, a társadalombiztosításról, az anyakönyvi eljárásról, a nemzeti 

köznevelésről, a közfoglalkoztatásról és a hulladékgazdálkodásról szóló törvényeket érintően.  

 

A 2016. évi CVI. törvény a „Földet a gazdáknak!” Programról szól. A törvény értelmében az 

Országgyűlés jóváhagyja az állami tulajdonban álló földeknek a „Földet a gazdáknak!” 

Program keretében történt értékesítését. Ezzel kapcsolatban módosította a Nemzeti Földalapról 

szóló törvényt is.  
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A 2016. évi CIX. törvény módosította az anyakönyvi eljárásról szóló törvényt, mely a családi 

név korrekciójára vonatkozó szabályokat módosítja.  

 

 

 

Polgár, 2016. november 8. 

         

 

Tóth József  

        polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (XI. 17.) 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. 

 


