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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 

 

64/2017. (V. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített éves értékelést, melyet tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve 

megküldtünk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának, 

aki az alábbi megállapításokat tette: 

„A beszámoló a Gyer. 10. sz. mellékletében meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza, a 

témakörök kidolgozása szakszerű, a főbb, gyermekjóléti alapellátással kapcsolatos 

információkat magában foglalja. Pozitívumként említendő, hogy a felügyeleti szerv által végzett 

ellenőrzések megállapítása szerint a Polgári Szociális Szolgáltató Központra vonatkozóan az 

intézmény személyi feltételei biztosítottak, valamint a tárgyi feltételek tekintetében az előző 

ellenőrzéshez képest változások történtek.  

Szakmailag mindenképpen elismerendő, hogy a település rendelkezik Bűnmegelőzési 

Programmal, és a településen a bűnmegelőzés érdekében a rendőrség, a mezőőri szolgálat, a 

polgárőrség, a közterület-felügyelő és a településőrök összehangoltan végzik munkájukat.” 

 

68/2017. (V. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. évi működéséről szóló tájékoztatót. A döntésről értesítettük a nemzetiségi önkormányzat 

elnökét.  

 

69/2017. (V. 17.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 

Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításával. A módosított bérleti-üzemeltetési 

szerződés aláírása megtörtént 
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

- Május 19-én a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének nyugdíjas szakszervezeti 

elnökségének felkérésére előadást tartottam Balatonszemesen.  

- Május 20-án a Hajdúnánáson megtartott Járási Polgárőr Napon vettem részt, ahol 

köszöntöttem a települések polgárőr szervezeteit.  

- Május 23-án az első lakáshoz jutók támogatásának közzététele és a megállapodások 

aláírása történt a Városházán.  

- Május 25-én a Partnerségi Megállapodások Monitoring Bizottság ülésén vettem részt a 

Miniszterelnökségen.  

- Május 26-án jelen voltam és köszöntőt mondtam a műfüves pálya ünnepélyes avató 

rendezvényén, majd részt vettem a Tavaszi Zsongás programon, valamint a Tűzoltó 

Egyesület közgyűlésén.  

- Május 30-án a Pétegisz Nonprofit Zrt. közgyűlésén vettem részt.  

- Május 31-én a SONA gyáravató ünnepségén köszöntöttem a megjelenteket. Szintén 

ezen a napon részt vettem a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás közgyűlésén.  

- Június 1-jén a Start közmunkaprogram ellenőrzésén vettem részt a Belügyminisztérium 

területfelelős koordinátorával.  

- Június 2-6-ig ütemterv szerinti szabadságomat töltöttem. 

- Június 7-én köszöntöttem a Patika Nap és a Retro Véradás résztvevőit, valamint részt 

vettem Balmazújvárosban a Balmaz Hotel átadó ünnepségén.  

- Június 8-án a TÖOSZ országos küldöttértekezletén vettem részt.  

- Június 15-16-ig ütemterv szerinti szabadságomat töltöttem.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 24/2017. (V. 17.) FM rendelet módosította a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint 

a vadászatról szóló törvény végrehajtási szabályait. A módosítás érinti a vadtartó létesítmény, 

vadaskert, vadászati célú hasznosításának szabályait, a hatósági vadászatra vonatkozó 

szabályokat, az éves vadgazdálkodási terv készítésére vonatkozó rendelkezéseket, a vadászati 

engedélyre és a vadkárra, a vadkár felmérésére vonatkozó szabályokat.  

 

A 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet 

szabályozza.  

 

Egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeleteket módosított a 115/2017. (V. 19.) 

Kormányrendelet. A módosítás érinti a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról és az 

építési beruházások, valamint ahhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendeleteket.  

 

A 2017. évi XLVII. törvény módosította a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényt. Az új 

szabályozás szerint a 2017. január 1 és 2017. június 30. között az adó mértéke 0%, 2017. július 

1-jétől 7,5%. Mentes az adó alól az adóalany adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó 

árbevételéből 100 millió forint.  

 

A Kormány 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozatával biztosította a polgármesteri béremelés 

különbözetének támogatása érdekében szükséges forrásokat. A támogatás összegének 

alapelveit is meghatározza, mely szerint a támogatás összege a különbözet 11 havi összegére 
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nyújt fedezetet az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességétől függően. A 24.000 Ft/fő 

alatti adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az összeg 100%-ára, a 24.001 -32.000 Ft/fő 

közötti adóerő-képesség esetén 25 %-ára jogosult. A költségvetési támogatást három részletben 

folyósítják az érintett települési önkormányzatok számára.  

 

A 2017. évi LVIII. törvény egyes földügyi tárgyú törvényeket módosított. Módosult a 

földrendező és a földkiadó bizottságokról, az ingatlan nyilvántartásról, a termőföld védelméről, 

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény.  

 

A 2017. évi LIX. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvényeket 

módosított. A módosítás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján rendelt vényre 

vonatkozó adatvédelmi szabályokat tartalmazza. A módosítás érinti a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásról szóló törvényt is, mely a várólisták működését szabályozza.  

 

A Kormány 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott 

óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez 

kapcsolódó kiegészítő támogatásról rendelkezik.  

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a 2017. január – 2017. november 

hónapra számfejtésre kerülő illetmény kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához 

az óvodát fenntartó települési önkormányzatok számára. A kiegészítő támogatás mértéke, ha az 

óvoda napi nyitva tartása eléri, vagy meghaladja a 8 órát, akkor 2017. évre 367.000 Ft/létszám. 

Az önkormányzatot a 20016/2017. nevelési évre megillető kiegészítő támogatás 75%-ának 

folyósítása legkésőbb 2017. június 15-ig, ezt követően két egyenlő részletben minden hónap 

15-éig történik.  

 

A Kormány 126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályait módosítja. Az új 

szabályozás szerint a védőnői szolgáltató havonta 33.000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra 

jogosult, melyet a védőnői szolgáltató a védőnőt közvetlenül megillető bérének kiegészítésére 

köteles fordítani. A védőnői kiegészítő pótlék a védőnőt első ízben a 2017. november hónapra 

járó bérének kifizetésekor illeti meg.  

 

A Kormány 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozata rendelkezik a 2017. évi minimálbér és 

garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának 

kompenzálásáról. A belügyminiszter a kormányhatározat mellékletében meghatározott 

települési önkormányzat számára az ott meghatározott összegben és támogatási célra pályázat 

és támogatási kérelem benyújtása nélkül a támogatás felhasználásának és elszámolásának 

részletes feltételeit, meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújt. A 

támogatás 60%-át a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül, a fennmaradó összeget 

két egyenlő részletben folyósítja.  

 

A Kormány 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozata a pedagógus szakképzettséggel, vagy 

szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról rendelkezik.  

 

A Nemzeti Választási Bizottság 70/2017. (VI. 8.) sz. NVB határozatában hitelesítette azt a 

népszavazásra javasolt kérdést, mely szerint „Egyetért-e Ön azzal, hogy december 

huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”. 
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A 2017. évi LX. törvény a választottbíráskodásról szól, annak részletes szabályait tartalmazza.  

 

A 2017. évi LXIII. törvény egyes közlekedési tárgyú törvényeket módosított. A módosítás 

szerint a közlekedési hatóság annak az ingatlannak a tulajdonosát, amelynek területén a törvény 

12. § (3a) illetve (3e) bekezdésben megállapított tilalmat megszegik, a jel, jelzés, reklámtábla,  

reklámhordozó, egyéb reklámcélú berendezés, tájékozódást segítő jelzést megjelenítő 

reklámcélú eszköz, vagy egyéb tárgy eltávolítására és 100.000 Ft -500.000 Ft-ig terjedő bírság 

megfizetésére kötelezi, mely ismételten is kiszabhattó.  

 

A 2017. évi LXV. törvény módosította a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt. A 

szabályozás kiterjed a víziközmű-szolgáltatónál a víziközmű-szolgáltatási díjban képződött 

használati díj kezelésére, felhasználására is.  

 

A 2017. évi LXVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi törvényt módosította. A módosítás 

pontosítja az ingatlanhasználó, a termékcsoport és az üzlet fogalmát. A törvénymódosítás 

kötelezi a legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazót a forgalmazás helyén 

az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékekből az elkülönítetten gyűjtött 

csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére.  

A jogszabály módosítása a személyes adatok kezelésére és továbbítására vonatkozó 

szabályokat is tartalmazza. A módosítás érinti a települési önkormányzat képviselő-testületének 

önkormányzati rendeletalkotással összefüggő feladatait. Újra szabályozza a törvény a 

közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgálatatás keretében ellátandó feladatait. A törvény 

rendelkezik arról is, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnése, vagy 

megszüntetése esetén továbbá, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel, 

vagy a koordináló szerv a megfelelősségi véleményét visszavonta a közszolgáltató az új 

közszolgálataó kiválasztásáig, de legfeljebb 6 hónapig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

változatlanul ellátja.  

 

A 2017. évi LXVII. törvény módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló törvényeket. A törvény kiegészült a kulturális 

alapellátáshoz kapcsolódó célokkal, alapkövetelményekkel, a települési önkormányzat 

közművelődési alapszolgáltatásaink szabályozásával. Újra szabályozza a közművelődésben 

közreműködő intézménytípusokat, mely szerint művelődési központ, kulturális központ, 

többfunkciós közművelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, gyermek 

illetve ifjúsági ház, szabadidő központ, és közösségi szintér működhet. A jogszabály 

rendelkezik valamennyi feladatellátási hely tevékenységi köréről, a működéshez szükséges 

szervezeti, személyi szakképzettségi és tárgyi feltételekről. A jogszabály rendelkezik a 

közművelődési megállapodás kötésének lehetőségéről és a települési önkormányzat 

közművelődési rendeletének megalkotásáról. A törvény szerint a 15.000 fő alatti lakosság 

számú településen – a feladatellátás veszélyeztetése nélkül - a települési önkormányzat a 

muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös 

szervezetben – a továbbiakban integrált kulturális intézmény – láthatja el.  

 

A 2017. évi LXX.  törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 

törvényeket módosított. A törvény többek között módosította a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényt. A módosítás szerint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos 

nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján vagy súlyos betegség miatt 

magántanulóként tanulmányokat folyatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére 

az iskolának tanulóként az osztályok heti időkeretén felül, átlag heti 10 óra áll rendelkezésre. 
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A sajátos nevelési igény miatt magántanulóként tanulmányokat folytató tanulók esetében az e 

bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosíthatók. 

A jogszabályváltozás szerint, ha a pedagógus munkakör megfelelő végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor a megfelelő pedagógus szakképzettség 

megszerzéséig, de legalább egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén 

mindösszesen 5 évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki nem rendelkezik a megfelelő 

szakképesítéssel.  

 

A Kormány 148/2017. (VI. 12). Korm. rendelete módosította a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló rendeltet. A módosítás szerint a Gyvt. 20/A. §-

ában meghatározott természetbeni támogatás nyújtásáról nem kell döntést hozni, azt a jegyző a 

rendelet mellékletében meghatározott adatlapon igényli a Magyar Államkincstár területi 

szervétől. Az Erzsébet utalványt forgalmazó Zrt. a támogatás nyújtásához tárgyév augusztus, 

illetve november hónapban eljuttatja a települési önkormányzatok részére az Erzsébet 

utalványokat. A kormányrendelet tartalmazza az utalványok igénylésének, kézbesítésének 

elszámolásának és visszaváltásának szabályait.  

 

A Kormány 1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozatában rendelkezett az időseket segítő szociális 

szolgáltatások bentlakásos rendszerének tovább fejlesztésével és a szakápolási központ 

kialakításával kapcsolatos feladatokról. A határozat értelmében a tartós szakápolásra szoruló 

személyek szükségleteihez jobban alkalmazkodó, korszerűbb és magasabb minőségű 

ellátórendszer kialakítása érdekében a Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, 

hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a szakápolási központ mintahelyként, Kelet-

Magyarország területén egy intézmény keretében 150 férőhellyel, zöldmezős beruházással 

történő megvalósítását.  

 

 

Polgár, 2017. június 14. 

 

Tisztelettel: 

            

         

Tóth József  

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (VI. 22.) 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. 

 


