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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 

 

 

152/2016. (XII. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

működtetésének átadására vonatkozó dokumentációkat. A vagyonkezelési szerződés és a 

megállapodás aláírásra került a Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal.  

 

153/2016. (XII. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában működési célú visszatérítendő támogatást nyújtott a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. számára. A támogatási szerződés megkötésre és aláírásra került.  

 

154/2016. (XII. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában a lakossági szolgáltatások tovább fejlesztése érdekében 3 

millió Ft támogatásban részesítette a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezetet. Az összeg 

átutalása megtörtént.  

 

156/2016. (XII. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt 

pályázat benyújtásáról. A pályázat határidőben benyújtásra került.  

 

157/2016. (XII. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Vidékfejlesztési Program keretében pályázat 

benyújtásáról. A pályázati dokumentáció határidőben benyújtásra került.  

 

158/2016. (XII. 15.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában nem támogatta a Gorkij fasor és az Úttörő utcák 

átnevezését. A határozatot megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- 2016. december 16-án a BSZC József Attila Gimnáziuma és Szakképző Iskolája 

szalagavató ünnepségén vettem részt.  

- December 17-18-án a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület és a Vöröskereszt 

Helyi Szervezete közös adománygyűjtő programján vettem részt.  

- December 18-án a IV. Advent Karácsonyváró városi ünnepségen mondtam köszöntőt.  

- December 19-én a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ vezetőivel folytattam 

egyeztetést.  

- December 20-án a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum igazgatóinak Polgáron tartott 

ülésén vettem részt. 

- December 23-án a Polgári Szociális Központ évértékelő munkaértekezletén vettem rész. 

- December 29-én évértékelő fogadáson köszöntöttem a város közéletének képviselőit.  
- 2017. január 1-jén újévköszöntő ünnepségen köszöntöttem a város lakosságát.  

- Január 5-án az Állami Számvevőszék hivatalunknál utóvizsgálatot végző munkacsoport 

tagjait fogadtam.  

- Január 6-án részt vettem a Városi Sportegyesület közgyűlésén. 

 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

A 2016. évi CXLV. törvény módosította az egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeket. Változott 

a munkaügyi ellenőrzésről, a szövetkezetekről és a közfoglalkoztatásról szóló törvény is. Ez 

utóbbi törvény 1. §-a kiegészült azzal a szabályozással, hogy az álláskeresőt három hónap 

időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha a számára felajánlott, az álláskeresőkre 

vonatkozó rendelkezések szerinti képzési lehetőséget nem fogadja el.  

 

A Magyar Közlöny 2016. évi 200-as számában jelent meg az általános közigazgatási 

rendtartásól szóló 2016. évi CL. törvény. A törvény 2018. január 1. napján lép hatályba és ezzel 

egyidejűleg hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény.  

 

A 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet tartalmazza az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az 

anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló szabályokat. A kormányrendelet 

szerint az anyakönyvezést a polgármester és jegyző anyakönyvi szakvizsgával, vagy az 

anyakönyvi feladatkörre meghatározott képesítéssel, az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője, 

a polgármesteri hivatal köztisztviselője a kormányrendeletben meghatározott képesítéssel 

láthatja el.  

 

A Kormány 416/2016. (CII. 14.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. 

január havi emeléséről rendelkezik. A kormányrendelet szerint 1,6 %-kal kell emelni a 2017. 

január 1-jét megelőző időponttól megállapított, vagy folyósított társadalombiztosítási 

ellátásokat.  

 

A Kormány 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete a jövedéki adóval összefüggésben lévő egyes 

kormányrendeleteket módosított. Módosította többek között a vásárokról, piacokról és a 

bevásárló központok  és a kereskedelmi tevékenységek féltételeiről szóló kormányrendeletet is. 

A kereskedelmi rendelet módosítása értelmében a mozgóbolt útján, valamint az alkalmi 
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rendezvényre történő árusítás során a kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, 

székhelyét, az értékesítés helyszínén. Módosította a kormányrendelet a NAV szervezeteinek 

hatásköréről szóló rendeletét is, mely szerint a központi irányítás közzéteszi az üzemanyagok 

adómértékének megállapításához szükséges átlagos árat, közzéteszi a dohánygyártmányok 

értékesítés során alkalmazható kiskereskedelmi eladási árat, közzéteszi a megjelenítendő forma 

nyomtatványokat, valamint a közhiteles nyilvántartás adatait.  

 

A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletében többek között módosította a 

mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló rendeletet, mely szerint a mezőgazdasági 

őstermelői igazolványra vonatkozó kérelem előterjeszthető a kormányhivatalok járási 

hivatalaiban működtetett kormányablakoknál is.  

 

A 2016. évi CLVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényt 

módosítja. A módosítás szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-

juttatásának kerete 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A törvénymódosítás 

érinti a nemzeti közbeszerzési értékhatár megállapítását, mely szerint 2017. évben árubeszerzés 

esetében 15 millió forint, építési beruházás esetében 25 millió forint, építési koncesszió 

esetében 100 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió forint, szolgáltatási 

koncesszió esetében 30 millió forint.  

 

A 430/2016. (XII. 156.) Korm. rendelet állapítja meg a kötelező legkisebb munkabér és a 

garantált bérminimum összegét. 2017. január 1-jétől a havibér alkalmazása esetén 127.500 Ft, 

a kötelező legkisebb munkabér összege. Legalább középfokú iskolai végzettség esetén a 

garantált bérminimum 161.000 Ft. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és 

munkavállalóra.  

 

A 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szervek és az egyházi jogi 

személyek foglalkoztatottjának 2017. évi kompenzációjáról szóló rendelkezéseket.  

 

A 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet tartalmazza a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő 

egyes kormányrendeletek módosítását. A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerint a járási hivatal vezeti át a nyilvántartásán a 

lakcím adatokat és értesítési cím adatokat, adatváltozásokat és adatjavításokat. A hatósági 

igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el az illetékes jegyző és bármely járási 

hivatal a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban. A polgárnak a lakcímét, illetve annak 

változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőjénél vagy bármely járási hivatalának kell 

bejelentenie. A jegyző eljárásában teljesített lakcímbejelentés esetén a hatósági igazolvány 

kiállítása során a polgár lakóhely, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járási hivatal jár el. 

A jegyző, illetve a járási hivatal a szállásadó tulajdonjogának haszonélvezeti jogának 

fennállását az ingatlan nyilvántartásban ellenőrzi.  

 

A Kormány 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelete az egyes belügyi tárgyú kormányrendeleteket 

módosította. Változott a temetőkről és a temetkezésekről szóló kormányrendelet, mely 

vonatkozik a koporsós és hamvasztásos temetésekre, a temetkezési szolgáltató tevékenységi 

körére, a temetkezési szolgáltató által kibocsátott számla tartalmára.  

 

A 2016. évi CLXV. törvény a gyermekek biztoságának és védelmének biztosítása érdekében 

módosított több törvényt. A módosítás szabályozza a testvérek ügyében történő eljárásokat, 

mely szerint az együtt nevelkedő testvérek ügyét együtt, egy ügyiratban kell kezelni. 

Szabályozza a szülő fokozott felelősségét az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval 
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történő együttműködésben. Az egészségügyről szóló törvény módosítása kimondja, hogy a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. 

Kötelezőek a szűrővizsgálatokon történő megjelenések. A kiskorú törvényes képviselője 

köteles a háziorvossal, házi gyermekorvossal együttműködni.  

 

A 2016. évi CLXVI. törvény szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvényeket módosított. A 

módosítás kiterjed a gondozási szükséglet vizsgálatára és a házi segítségnyújtás igénybe 

vételére vonatkozó szabályokra. A törvénymódosítás szerint a család és gyermekjóléti központ 

a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti a javasolt szociális 

szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. Ennek elkészítésébe bevonhatja a nem járás 

székhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat.  

A gyermekek védelméről szóló törvény módosítása a jelzőrendszer működéséről, a helyettes 

gyermekvédelmi gyámról rendelkezik.  

 

A 2016. évi CLXVII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásáról szóló törvényt 

módosította. Módosult többek között a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény is mely a 

bölcsődékben a pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak szabadság 

igénybevételére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A gyermekek védelméről szóló törvény 

módosításában szabályozza azt is, hogy a bölcsődei felvétel során mely gyermekek felvételét 

kell előnyben részesíteni.  

 

Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteket módosított a 448/2016 (XII. 

19.) Korm. rendelet. Változtak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi eljárásról, a súlyos fogyatékosság 

felülvizsgálatáról, a támogató szolgáltatásról, a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyról szóló kormányrendeletek.  

 

A 2016. évi CLXXI. törvény módosította a közteherviselést és az állami szervek feladatellátását 

érintő egyes törvényeket. Változott a személyi jövedelemadóról, a társasági adóról, a gazdasági 

stabilitásról szóló törvény.  

 

A 2016. évi CLXXII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvényeket 

módosított.  

 

A 2016. évi CLXXIII. törvény módosította az egyszeri bejelentés körének bővítésére és az 

építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozó törvény 

szabályait. A módosítás értelmében a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új 

lakóépület építése, vagy bővítése esetén az építtető az építési tevékenységet kizárólag 

elektronikus úton jelenti be a kormányrendeletben kijelölt szervnek. A bejelentéshez 

kivitelezési dokumentációt kell mellékelni, melyet 10 éven belül kell megvalósítani és a 

felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt 

szervtől.  

 

A 2016. évi CLXXIV. törvény módosította a településkép védelméről szóló törvényt. A törvény 

szerint a településkép védelme érdekében az önkormányzat polgármestere településképi 

kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok 

jogellenes elhelyezésével kapcsolatos, valamint a településképi bírságot.  

A törvény kiegészült a reklámok közterületen és a közterületről látható magánterületen történő 

elhelyezésének szabályaival. Ezek a reklámhordozók csak úgy és olyan méretben, megjelenési 

formában helyezhetők el, hogy az a település, vagy településrész jellegzetes, értékes és 
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hagyományt őrző arculatát, megőrzését, vagy kialakítását aránytalanul ne sértse, vagy 

akadályozza. Érvényre kell juttatni azt az alapelvet, hogy a reklámok mennyisége és 

településképet befolyásoló jellege a településkép védelmének megfelelő észszerű mértékű 

legyen. Aki idegen vagyontárgyon a tulajdonos hozzájárulása nélkül plakátot helyez el, 

közigazgatási bírsággal sújtható, melynek kiszabására a közterület-felügyelet jogosult. A 

közigazgatási bírság összege 10.000 Ft-tól 100.000 Ft-ig terjedhet. A helyszíni bírság összege 

5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet. A törvény végrehajtásához kormányrendelet fog 

megjelenni, mely hatálybalépését követő 90 napon belül a helyi önkormányzat képviselő-

testületének feladata legkésőbb 2017. október 1. napjáig a településképi rendeletek 

felülvizsgálata.  

 

A civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és annak 

gyorsításáról a 2016. évi CLXXIX. törvény rendelkezik. A módosítás bevezeti az egyszerűsített 

törlési eljárást, a közalapítványokra vonatkozó elektronikus ügyintézési szabályokat. 

Ugyanakkor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvénymódosítás arról is 

rendelkezik, hogy ha a szervezet, alapítvány esetében az alapító elmulasztotta a 

változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását. A bíróság 10.000 Ft-tól 900.000 

Ft-ig terjedő pénzbírásággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az  alapítót, több alapító 

esetében az alapítókat egyetemlegesen. A törvénymódosítás módosítja a törvényességi 

felügyeleti eljárás szabályait is. Változott a törvénymódosítás kapcsán a Ptk. egyesületi szervre 

vonatkozó szabályozása.  

 

A 2016. évi CLXXX. törvény munkaszüneti nappá nyilvánította november 12-ét, mely a 

Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél 

szolgáltatóknál, munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra terjed 

ki.  

November 12-e a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti – ide nem értve a bölcsődei 

ellátást – és gyermekvédelmi intézményeknél közalkalmazotti jogviszonyban, vagy 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap. 

E törvény módosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt is, mely szerint munkaszüneti 

nap elrendeléséről a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozhatja, hogy 

a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a köztisztviselők napja, július 1-je 

munkaszüneti nap. A helyi önkormányzat képviselő-testülete ezen rendelkezése esetén az azzal 

összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele 

biztosítja.  

 

A 2016. évi CLXXXII. törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvényeket módosított. 

Módosult a helyi adókról szóló törvény, mely kiegészült azzal a szabályozással, hogy 

adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép 

védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. Az adó alanya az, aki az év első napján a 

reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére 

vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való 

elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adó alapja a reklámhordozó 

reklámközzétételre használható négyzetméterben két tizedesjegy pontossággal számított 

felülete. Az adó évi mértékének felső határa 12.000 Ft/m2.  

Módosult a személyi jövedelemadóról szóló törvény is, az ingatlan vagy az ingatlanra 

vonatkozó vagyoni értékű  jog átruházásából származó jövedelemre vonatkozóan 

Módosult az egészégügyi hozzájárulásról, valamint a társasági adóról szóló törvény is.  
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A 2016. évi CLXXXIII. törvény egyes energetikai tárgyú törvényeket módosított, így a 

villamos energiáról, a földgázellátásról szóló törvényeket.  

 

A 2016. évi CL XXXVII. törvény módosította a zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés 

alóli kivonásával kapcsolatos egyes törvényeket.  

 

A 2016. évi CLXXXV. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt 

módosította, mely a polgármesterek illetményének megállapítására vonatkozó szabályt 

tartalmaz. 2017. január 1-jétől a polgármesteri illetmények alapja az államtitkárok 

alapilletménye, illetménykiegészítése és vezetői illetménypótlékéból álló illetmény. A törvény 

lakosságszám függvényében állapította meg a bérkategóriákat százalékosan.  

 

A 40/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rendeletet. A rendeletmódosítás a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben 

foglalkoztatottak képesítései előírására, a szociális gondozók létszámára és a házi 

segítségnyújtásra vonatkozó új szabályokat tartalmazza. Részletezi a rendelet melléklete a 

tevékenységi napló vezetésének új szabályait, valamint a szociális segítés és a személyi 

gondozás keretében biztosítandó feladatokat.  

 

Az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes 

belügyi tárgyú miniszteri rendeleteket módosított. A módosítás összesen 61 rendeletet érint, 

melyben az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól  szóló KIM rendelet is 

módosul. 

 

A Kormány 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletével szabályozta a közbeszerzési értékhatárok 

alatti értékek beszerzésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezéseket. A 

rendelet tartalmazza a beszerzések előkészítésére, a kivételekre, az adatszolgáltatási 

kötelezettségek és a beszerzések ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.   

 

A Kormány 462/2016. (XII. 23.) rendeletével a bölcsődében foglalkoztatott középfokú 

végzettséggel rendelkező kisgyermek nevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei 

pótlékhoz nyújtott támogatásról rendelkezik. A rendelet szerint 2017. január – 2017. november 

hónapban számfejtésre kerülő bölcsődei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához 

kapcsolódóan a helyi önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra 

jogosult.  

 

A Kormány 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletével a közfoglalkoztatási bér és a 

közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról rendelkezik. A közfoglalkoztatási bér összege 

2017. január 1-jétől 81.530 Ft. Legalább középfokú iskolai végezettséget és szakképesítést 

igénylő munkakör betöltése esetén 106.555 Ft. A közfoglalkoztatási jogviszonyban 

foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése 

esetén 89.705 Ft. Középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése 

esetén 117.245 Ft.  

 

A Kormány 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletével egyes egészségügyi és egészségbiztosítású 

tárgyú kormányrendeleteket módosított. A módosítás érinti a dohánytermékek előállításáról, 

forgalomba hozataláról és az egészségvédelmi bírság alkalmazásáról szóló rendeletet is, mely 

szerint az egészségvédelmi bírság összege a dohányzással összefüggő tilalmak megsértése 

esetén legalább 20.000, felfeljebb 50.000 Ft. A dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó 
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kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzást érintő tilalmak, 

korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzés kötelezettség elmulasztása esetén  továbbá a 

dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeken, valamint 

közterületeken nem vagy nem megfelelő felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazása esetén, 

illetve annak nem szembetűnő módon történő megjelölése esetén legalább 100.00, legfeljebb 

250.000 Ft, az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy tekinteténbe, illetve legalább 1 

millió forint, legfeljebb 2.500.000 Ft az intézmény, szervezet üzemeltető vagy gazdasági 

társaság tekintetében.  

 

A Kormány 482/2016. XII. 28. Korm. rendeletével módosította az egyszerű bejelentés körének 

kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel 

összefüggő szabályokat. A módosítás érinti az építőipari kivitelezési tevékenységről, az e-

építési napló vezetéséről szóló rendelkezések.  

Módosult ezzel összefüggésben az otthonteremtési kamattámogatásról szóló rendelet is, mely 

a támogatásra való jogosultság feltételeinek igazolására vonatkozik.  

Változott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről szóló kormányrendelet is, mely szerint „a 2012. december 31-

én hatályban lévő településrendezési eszközök 2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „ 

2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban 

lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2018. december 31-ig” 

szöveg lép. Módosult a használt lakás vásárlásáról, bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményekről szóló kormányrendelet is, mely a kedvezmény 

igénybevételére vonatkozó szabályozást érinti.  

 

A Kormány 487/2016. XII. 28.) Korm. rendeletével egyes közbeszerzési tárgyú 

kormányrendeleteket módosított.  

 

A Kormány 479/2016. (XII. 28.)  Korm. rendelete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

rendelkezik. A rendelet hatálya kiterjed az egyesületekre ide értve a sportszövetségeket is, az 

alapítványra, közalapítványra, társasházra, ügyvédi irodákra is. A rendelet tartalmazza a 

beszámolási kötelezettségre, könyvvezetési mérlegre, eredmény levezetésre, könyviteli 

szolgáltatásra, könyvvizsgálati kötelezettségre vonatkozó szabályozást.  

 

A 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokat 

tartalmazza. A rendelet kiterjed a településfejlesztési koncepció az integrált településfejlesztési 

stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában adott szakmai vélemény 

örökségvédelemi szempontjaira is.  

 

A kormány 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket módosítja. Változott a Magyar Államkincstárról 

szóló kormányrendelet a törzskönyvi nyilvántartás vezetésével kapcsolatosan, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, mely a 

kötelezettségvállalás, teljesítés igazolás, utalványozás szabályairól szól. Tartalmazza a helyi 

önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat likviditási tervére vonatkozó rendelkezéseket, 

valamint a törzskönyvi bejegyzési törlési kérelemhez és a változás bejelentéshez kapcsolódó 

szabályokat.  

 

Az emberi erőforrások minisztere 51/2016.(12.29.) EMMI rendeletével a járási hivatalok 

átalakításhoz kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeleteket módosított. A 
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nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatártól szóló 

rendelet módosítása kiegészítette az alaprendeletet azzal, hogy a felvételi körzetek 

megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október utolsó napjáig 

beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely 

tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó 

gyermekek létszámát.  

 

Az EMMI 53/2016. (XII. 29.) rendeletében módosultak az egyes oktatási tárgyú miniszteri 

rendeletek. A szabályozás szerint változott a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet is. A módosítás szerint az óvodába felvett gyermekek 

csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben 

meghatározott feltételekkel összhangban az óvodavezető dönt.  

 

A Magyar Közlöny 2017. évi 2. számában az 5/2017. (I. 6.) ME határozat rendelkezik a Békés 

és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalok kormánymegbízottak tisztségeiből 

való felmentéséről.  

 

 

 

 

 

 

Polgár, 2017. január 11. 

 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (I. 19.) 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. 

 

 


