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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 

 

5/2017. (I. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

módosításával. A módosított szerződés aláírása megtörtént.  

 

7/2017. (I. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítását. A módosított 

Együttműködési Megállapodás aláírásra került.  

 

8/2017. (I. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Fonyódligeti Gyermeküdülő 2016. évi 

üzemeltetési szakmai beszámoló elfogadásáról. A határozatot megküldtük Tiszacsege Város 

Önkormányzata részére, melynek 2. pontja alapján a pénzügyi beszámoló korrigálása 

szükséges.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Január 26-án a Polgármesteri Hivatal munkavállalói számára tartottunk apparátusi 

értekezletet. 

- Január 27-én a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettem részt.  

- Február 3-án a Polgáriak Polgár város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület évértékelő 

összejövetelén vettem részt.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által 

foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális 

illetménypótlékhoz kapcsoló támogatásról szóló rendelkezéseket tartalmaz a 8/2017. (I. 23.) 
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Korm. rendelet. A jogszabály szerint a támogatás kizárólag a 2017. január – 2017. november 

havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett kulturális illetménypótlékra továbbá az arra 

tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel, a támogatás 

terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető. A támogatást a helyi önkormányzat részére a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyhónap 12-éig történő utalványozása alapján a 

Magyar Államkincstár tárgyhónap 15-éig folyósítja. A kormányrendelet végrehajtására 

vonatkozik az 1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat, mely a kulturális illetménypótlék fedezete 

biztosítása érdekében szükséges feladatokat tartalmazza az illetékes miniszterek számára.  

 

Módosult a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közművelődési és közgyűjteményi területen 

foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatosan, mely a könyvtár vezetésével 

kapcsolatos képesítési feltételeket változtatta meg.  

 

Az 1023/2017.(I.24.) Korm. határozat tartalmazza a fogyatékossággal élő személyek számára 

ápolást, gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre 

vonatkozó hosszútávú koncepciót.  

 

A Kormány 1036/2017. (II. 1.) Korm.határozatában a kötelező legkisebb munkabér és a 

garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál 

felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében intézkedett a szükséges költségvetési 

forrás biztosításáról.  

 

A 20/2017. (II.2.) Korm. rendelet a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes 

kormányrendeleteket módosított, melyben a járási hivatalok hatáskör változására vonatkozóan 

változtatta meg a társadalombiztosításra, a kötelező egészségbiztosításra, a kereskedelmi 

tevékenységek végzésére, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira vonatkozó 

egyes kormányrendeleteket.  

 

Az 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozat az egyes állami fenntartásban lévő szociális 

intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról 

rendelkezik. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy  az állami fenntartóval az 

átadás-átvételről 2017. évben megállapodást kötött egyházi fenntartók által átvett 8.837 

férőhely működtetéséhez szükséges többletforrást biztosítsa. 2018-ban további 21.563 férőhely 

működtetéséhez szükséges többletforrást kell biztosítani.  

 

Polgár, 2017. február 7. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (II. 16.) 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. 

 


