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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 

 

 

139/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 

igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati felhívás a határozatban 

foglaltaknak megfelelően közzétételre került.  

 

141/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában támogatta Bene Lászlóné, a Polgári Vásárhelyi Pál 

Általános Iskola intézményvezetői feladatok ellátására benyújtott vezetői programjának 

megvalósítását. A döntésről tájékoztattuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Hajdúnánási Tankerületének Igazgatóját.  

 

142/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött szociális bérlakások értékesítéséről. A döntésről az 

érintetteket tájékoztattuk és megkezdődtek az egyeztetések.  

 

144/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában, hiányzó dokumentáció hiányában nem támogatta a Polgári 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét. A határozatról tájékoztattuk a PRNÖ elnökét.  
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145/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan 

hasznosításáról. A határozatot megküldtük az MNV Zrt. részére.  

 

146/2016. (XI. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása 

témában kiírt pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra kerül.  

 

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- November 18-án részt vettem Kaposváron a „Virágos Magyarországért” városszépítő 

program díjátadó ünnepségén, ahol a kisvárosok kategóriában „Legszebb főtér” 

különdíjat kapott városunk.  

- November 25-én a közmeghallgatással egybekötött X. Városgyűlésen tájékoztattam a 

lakosságot az önkormányzat működéséről és válaszoltam a felvetődő kérdésekre. 

- November 27-én és december 4-én az adventi gyertyagyújtás ünnepi műsorral 

egybekötött rendezvényein vettem részt. 

- December 5-én 11 kisgyermekes családot kerestem fel és adtam át az önkormányzat 

nevében a Mikulás napi ajándékcsomagokat. 

- December 6-án a szociális bérlakások értékesítésével kapcsolatban egyeztető 

megbeszélést tartottunk az érintett családokkal.  

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendeletében rendelkezett az egyes foglalkoztatási 

tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról. A módosítás 

összesen 6 kormányrendeletet érintett, többek között a munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 16.) és a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról 

szóló 328/2015. (XI. 15.) jogszabályokat.  

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet módosításával 

változott a munkába járás meghatározás, mely szerint a közigazgatási határon belül, a lakóhely 

vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzés céljából történtő 

napi munkába járás és a hazautazás is e fogalomkörbe tartozik, amennyiben a munkavállaló a 

munkavégzés helyét sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. Kivétel 

ez alól, ha a munkáltató biztosítja a csoportos személyszállítást.  

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló kormányrendelet módosítása szerint 

elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelemre azt, akinek a legalább egy hónapja fennálló 

közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, 

mert a Ptk. szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel, egyesülettel, alapítvánnyal, vagy 

egyéni vállalkozóval, vízi társulattal, valamint állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 

hivatal közvetítésével, vagy anélkül határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott 

idejű munkaviszonyt létesített. Az elhelyezkedési juttatás meghatározott időtartamra számított 
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időarányos összege illeti meg a kérelmezőt, ha  a munkavállaló azonnali hatályú felmondással 

vagy a munkáltató részéről felmondással szűnt meg.  

 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének a 42-43-44/2016. (XI. 14.) MNB rendelete vonatkozik a 

megújított 2000 forintos, az 5000 forintos bankjegyek kibocsátásáról, valamint a régi 2000 

forintos és 5000 forintos bankjegyek forgalomból való bevonásáról. A rendelet értelmében a 

megújított 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek kibocsátásának időpontja 2016. november 

15., a régi 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek bevonásának határnapja: 2017. július 31.  

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelete rendelkezik az 

állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami tisztviselők részére előírt 

szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási szabályairól, valamint a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett szakképzettséghez kötött 

munkakörök meghatározásáról. Kiemelt ügyintézői osztályba sorolható az az állami tisztviselő, 

aki a teljesítményértékelés minősítése során a legmagasabb teljesítményfokozatot éri el és 

rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakképzettséggel, vagy vállalja annak határidőn 

belüli megszerzését.  

 

A 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet vonatkozik a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való 

teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez 

nyújtott támogatásról. A rendelet értelmében vissza nem térítendő támogatás nyújtható az 

üzemeltetőnek olyan pénztárgép beszerzéséhez, amely rendelkezik a jogszabályok által 

megállapított műszaki követelményeknek való megfelelést igazoló forgalmazási engedéllyel. 

A támogatást a rendelet alapján online pénztárgép használatára 2017. január 1-jétől kötelezett 

adózó igényelheti. Az üzemeltető legfeljebb összesen 5 db pénztárgép beszerzéséhez igényelhet 

támogatást, melynek mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint.  

 

A 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet a fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos 

kormányrendeletek módosítását tartalmazza. A jogszabály rendelkezik többek között az 

egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 

hatályon kívül helyezéséről is.  

 

A 2016. évi CXXV. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 

rendelkezik, mely 37 törvényt érint. Többek között változott a személyi jövedelemadóról szóló 

törvénynek az a rendelkezése is, hogy a kiküldetéshez kapcsolódó általános személygépkocsi 

norma költségét 9 Ft-ról 15 Ft-ra módosítja. Változott a társasági adó, az általános forgalmi 

adóról, a helyi adókról, a gépjárműadóról,  az illetékekről, az egészségügyi hozzájárulásról, az 

adózás rendjéről, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról, a számvitelről szóló törvények is, melyek 

hatályba lépése folyamatosan történik.  

 

A 2016. évi CXXVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó törvényeket módosította, így 

a nemzeti köznevelésről, a közszolgálati tisztviselőkről, a nemzeti felsőoktatásról szóló 

törvényeket. 

 

A 378//2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi 

formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 

jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szól. A Kormányrendelet 

megalkotásával átalakul a közigazgatás, 25 intézmény szűnik meg jogutódlással, vagy 

jogutódlás nélkül.  



4 

 

2017. január 1-től beolvadás útján jogutódlással megszűnik a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH). Általános jogutódja a Belügyminisztérium 

lesz.  

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól az állampolgársági faldatok és hatáskörök 

Budapest Főváros Kormányhivatalához (BFKH) kerülnek.  

A Nemzeti Rehabilitációs Hivatal (NRSZH) beolvadásos különválás útján jogutódlással szűnik 

meg. Valamennyi feladat tekintetében jogutód a BFKH lesz.  

Jogutód nélkül szűnik meg a Nemzeti Művelődési Intézet.  

Beolvadás útján, jogutódlással szűnik meg a Nemzeti Kulturális Alap Igagaztósága, általános 

jogutódja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Pest Megyei Kormányhivatal.  

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-jén Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőre változik és ellátja az OEP korábbi feladatait.  

Beolvadás útján, jogutódlással szűnik meg az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 

Dokumentációs Központ, jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma lesz.  

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség beolvadásos különválás 

útján szűnik meg. Általános jogutódja a Pest Megyei Kormányhivatal.  

A Herman Ottó Intézet jogutód nélkül szűnik meg, feladatait a Herman Ottó Intézet Nonprofit 

Kft. veszi át.  

A Földmérési és Távérzékelési Intézet beolvadás útján jogutódlással szűnik meg, általánnos 

jogutódja a BFKH.  

Az Igazságügyi Hivatal beolvadás útján jogutódlással szűnik meg, általános jogutódja az 

Igazságügyi Minisztérium, egyes feladatok tekintetében a megyei kormányhivatal, illetve a 

járási hivatal.  

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szintén beolvadásos különválás útján jogutódlással 

szűnik meg, általános jogutódja az NFM. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság beolvadás útján jogutódlással szűnik meg, általános jogutódja 

az NFM. Ugyan így szűnik meg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, általános 

jogutódja a BFKH.  

A Nemzeti Szakképzési és Felnőtképzési Hivatal feladatait a Pest Megyei Kormányhivatal látja 

el.  

Jogutódlással szűnik meg a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ. Feladatait a kulturális örökség védelméért felelős miniszter látja el.  

A Külügyi és Külgazdasági intézet jogutód nélkül megszűnik, a feladatait a külpolitikáért 

felelős miniszter a Demokrácia Központ Közalapítvány közreműködésével látja el.  

Ugyancsak jogutódlással szűnik meg a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, jogutódja 

az NFM lesz.  

2017. március 31-től az Országos Epidemiológiai központ beolvadásos különválás útján szűnik 

meg, általános jogutódja az Országos Közegészségügyi Központ.  

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal szintén beolvadásos különválás útján szűnik meg, általános 

jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma.  

A Kormányrendelet tartalmazza az egyes feladatok átadásával összefüggő rendelkezéseket, 

mely a személyi állománnyal, közbeszerzési eljárásokkal, közigatási és kártérítési perekkel és 

a projektek jogutódlásával összefüggő rendelkezéseket szabályozza.  

 

A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről rendelkezik. A hatóságok kijelölése meghatározott 

ügycsoportok szerint történik a jövőben. Útügyi közlekedési hatóságként első fokon Budapest 

Főváros Kormányhivatala jár el, szintén útügyi közlekedési hatóságként jár el első fokon a 

megyeszékhely szerinti járási hivatal. A közúti gépjárműközlekedéssel kapcsolatos ügyekben 

közlekedési hatóságként meghatározott ügyekben a miniszter, más ügyekben első fokon 
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országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. Vasúti közlekedési 

hatóságként fő szabályként a miniszter kerül kijelölésre. Hajózási hatóságként a miniszter, vagy 

országos illetékessége a BFKH. Légiközlekedési hatóságként kizárólag a miniszter kerül 

kinevezésre, akárcsak autóbuszos, piacfelügyeleti és utasjogi hatóságként.  

 

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelölését tartalmazza. A jogszabály melléklete szerint Polgár vonatkozásában a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat a Hajdúböszörményi Járási Hivatal, a 

Hajdúnánási Járásra vonatkozóan is ellátja. Az erdőtervezési feladatokban a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala az illetékes. Az élelmiszerbiztonsági és 

állategészségügyi hatáskörökben a Hajdúnánási Járási hivatal illetékessége kiterjed a 

Hajdúhadházi Járásra is. A növénytermesztési hatóságként több megyére kiterjedő 

illetékességgel eljáró járási hivatalként a Debreceni Járási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye illetékességi területén látja el feladatát a 

vetőmagokat és a kertészeti szaporító anyagokat érintő területeken. Az erdészeti szaporító 

anyagokat érintő faladatokban ellátja Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-

Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye illetékességi területét is.  

 

A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályait 

tartalmazza, mely kiterjed az ingatlan nyilvántartási eljárásra, a fellebbezésre, birósági 

felülvizsgálati kérelemre, a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárásokra, 

a termőföld hasznosítására, telekalakítási eljárásra is. A rendelet melléklete tartalmazza az 

ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott egyes 

eljárásaiban vizsgálandó szakkérdésekben szakértőként kirendelhető szerveket.  

 

A 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátását szabályozza. A kormányrendelet 2017. április 1-jén 

lép hatályba. A rendelet melléklete szerint a Hajdúböszörményi Járási Hivatal látja el a 

Hajdúnánás Járás illetékességi területét is.  

 

A 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről rendelkezik.  

 

A 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléseit tartalmazza. 

Meghatározza a miniszter, a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok ezirányú feladatait.  

 

A 2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés érdekében módosította 

többek között a jogtanácsosi tevékenységről, a közúti közlekedésről, az illetékekről, a szociális 

igazgatásról és ellátásokról, az egészségügyről, a jogi segítségnyújtásról, az adózás rendjéről, a 

közigazgatási hatósági eljárásról, az anyakönyvi eljárásról, a közfoglalkoztatásról, a víziközmű 

szolgáltatásról szóló törvényeket, összesen 44 törvényt érintve.  

 

A Magyar Közlöny 190-es száma tartalmazza a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvényt, amely 2018. január 1. napján lép hatályba.  

 

A 2016. évi CXXXII. törvény a Honvédelmi Sportszövetségről szóló rendelkezéseket 

tartalmazza.  

 

A polgári perrendtartásról szóló törvényt is módosította a 2016. évi CXXXIV. törvény.  
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A 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítja a településkép védelmével és a 

településrendezéssel összefüggő kormányrendeleteket. A módosítás érinti a főépítészi 

tevékenységről, a településfejlesztési koncepcióról, az ITS-ről és a településrendezési 

eszközökről, a régészeti örökség és műemlék védelméről szóló kormányrendeleteket. 

Meghatározza a települési arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével kapcsolatos 

új szabályokat.  

 

 

Polgár, 2016. december 7. 

         

 

Tóth József  

        polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2016. (XII. 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. 


