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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. 

98/2017. (VII. 20.) sz. határozat 

 

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

átnevezésére vonatkozó javaslatot. A döntésről értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatalt.  

 

99/2017. (VII. 20.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött 

közszolgáltatási szerződés felmondásáról, illetve kinyilvánította azon szándékát, hogy a 

közszolgáltatás ellátására szerződést kíván kötni a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 

Nonprofit Kft-vel. A határozatot megküldtük az érintett társaságok részére. 

 

101/2017. (VII. 20.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a vásártér önkormányzati ingatlan bérbeadásáról. A 

bérleti szerződés aláírása folyamatban van.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Július 24-én a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet Közgyűlésén voltam jelen.  

- Július 26-án a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Közgyűlésén vettem részt. 

- Július 30-án a Tiszagyulaházán megrendezett Gólya Fesztiválon vettem rész, ahol 

Polgár város közfoglalkoztatási programja is bemutatkozott.  

- Augusztus 4-én a Hajdúnánáson megrendezett Hajduk Világtalálkozója programon 

képviseltem az önkormányzatot.  

- Augusztus 11-én a Hajdúsági-Expo megnyitó rendezvényén vettem részt 

Hajdúböszörményben. 

- Augusztus 12-én részt vettem a VII. Sárkányhajó Fesztivál és Vámpírok Éjszakája 

rendezvényen.  
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- Augusztus 17-én a Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár 

megnyitó rendezvényén vettem részt Debrecenben.  

- Augusztus 18-án részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozója 

rendezvényen, illetve 20-án a Szent István király állami ünnep keretében rendezett 

ünnepségen és koszorúzáson. 

- Augusztus 19-én Államalapító Szent István király és az Új Kenyér Ünnepe alkalmából 

rendezett városi megemlékezésen vettem részt.  

- Augusztus 25-én a Sziget Csárda fennállásának 20 éves jubileumi ünnepi rendezvényén 

vettem részt.  

- Augusztus 26-án a Hajdúdorogon megrendezett Slambucfőző verseny rendezvényen 

voltam jelen.  

- Augusztus 24-től szeptember 1-ig szabadságomat töltöttem.  

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza a Szerencsejáték Felügyeletre vonatkozó 

szabályokat.  A Kormány szakhatóságként jelöli ki a  kártyaterem Szjtv. szerinti engedélyének 

kiadása iránti eljárásban a kártyaterem helye szerinti települési önkormányzat, a főváros 

területén a kerületi önkormányzat jegyzőjét.  

 

A 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

végrehajtásáról rendelkezik. A jogszabály meghatározza a népmozgalmi adatgyűjtések 

részletes szabályait, valamint hatályon kívül helyezi a statisztikákról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendeletet.  

 

A 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok 

közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. 

rendeletet módosította. A jogszabály lényege, hogy az 1. § 17. pontjában meghatározottakon 

túl reklámozónak minősül a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és 

támogatásban részesített költségvetési szerv és jogi személy, a központi költségvetési 

törvényben nevesített és támogatásban részesített jogi személytől támogatásban részesülő jogi 

személy, amennyiben a támogatásának összege az éves bevételeinek a felét eléri. 

Reklámozónak minősül továbbá akkor is, ha érdekében, illetve nevének, illetve jelképének 

felhasználásával vagy tevékenységének népszerűsítésével kerül reklám és plakát közzétételre.  

 

A 207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok 

közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítására vonatkozik. A 

módosítás alapján a Tvtv. 11/G. §-ában meghatározott szabályok betartását a reklámhordozó 

helye szerint illetékes kormányhivatal ellenőrzi. A kormányhivatal ellenőrzését a település 

közigazgatási területén a közterület-felügyelet segíti.  Mentesül a bírság megfizetése alól a 

reklámozó, illetve a médiahirdetésifelület-értékesítő, ha az eset összes körülményének 

mérlegelése alapján megállapítható, hogy a reklám, valamint a plakát elhelyezése nem a 

reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.  
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A 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet egyes kormányrendeletek Magyarország 

versenyképességének javítása érdekében történő módosításáról szól.  A jogszabály értelmében 

a villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásokban kijelölt szakhatóságként a jegyző 

jár el.  

 

A Kormány 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelete tartalmazza a villanyszerelők bejelentéséről 

és nyilvántartásáról szóló szabályokat. E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a 

villamosenergiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozó berendezéssel 

kapcsolatos, a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében 

meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során a rendelet 2. sz. 

mellékletében felsorolt tevékenységeket végzi. A rendelet szerint a műszaki biztonsági 

hatóságnál szükséges bejelenteni e tevékenység folytatását, melyhez mellékelni kell a 

képesítési és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Mindemellett rendelkezni kell legalább 

1 millió forint értékű felelősségbiztosítással.  

 

A Kormány 220/2017. (VII.31.) Korm. rendelete a víziközmű bekötést végző személyek 

bejelentéséről és nyilvántartásáról szól. A rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a 

víziközmű szolgáltatásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti ivóvíz bekötővezeték 

és szennyvíz bekötővezeték létesítésével kapcsolatos, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során a rendelet 2. sz. melléklete 

szerinti tevékenységet folytat. A tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. sz. melléklet 

szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál a szükséges képesítési 

idő és gyakorlati idő igazolásával valamint felelősségbiztosítással.  

 

A 221/2017. (VIII. 7.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes 

kormányrendeletek módosítására vonatkozik. A jogszabály értelmében változnak a központi 

címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai és 

hatályon kívül helyezi az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének 

általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról szóló 142/2015. (VI. 12.) 

Korm. rendeletet, valamint az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének 

általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 28/2015. (VI. 15.) BM rendeletet.  

 

A 23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet az anyakönyvi szakvizsga szabályait tartalmazza. A 

jogszabály lényege, hogy újra szabályozza a szakvizsga szabályait és hatályon kívül helyezi az 

anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendeletet.  

 

 

A 230/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletet módosítja. A jogszabály egyes ágazati képesítési előírásokra 

vonatkozó módosításokat tartalmazza a közlekedési, hulladékgazdálkodási, földtani igazgatás 

munkakörhöz szükséges képesítéseket érintően.  

 

A 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szól. A jogszabály meghatározza a járási 

hivatal szilárd és folyékony halmazállapotú irtószerek felhasználásával kapcsolatos feladatait, 

továbbá hatályon kívül helyezi az  egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az  egészségügyi 

kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM 

rendeletet.  
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A 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosítását 

tartalmazza, melynek értelmében változtak a mezei őrszolgálat finanszírozási szabályai.  

 

A 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és 

természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról 

rendelkezik.  A jogszabály értelmében a kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelenségének 

megállapításáról vagy fiktív jelzéssel szerepeltetéséről, továbbá a 36. § (4) bekezdésében 

meghatározott lakóhelye nyilvántartásba vételéről a jegyző, illetve a járási hivatal 

haladéktalanul értesíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározott illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot.  

 

A Kormány 1578/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatában döntött a Zártkerti Program 

létrehozásáról a környezet védelme a külterületeken folytatott szőlő és gyümölcstermesztés 

fenntartás, a vidéki tájfenntartás és a zártkerti ingatlanokon fennmaradt genetikai sokféleség 

megőrzése érdekében. A határozat szerint a földművelődésügyi miniszternek a zártkerti 

ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő pályázatok, valamint a zártkerti 

ingatlanokhoz kapcsolódó életforma elősegítésére szeptember 30-ig el kell indítania a 

programot, az erre biztosított források felhasználásról pedig két évenként – első alkalommal 

2019. december 31-ig – kell beszámolnia a kormánynak. A földművelésügyi miniszter a 

zártkerti program pályázatainak kiírásához idén 2 milliárd forint összegben vállal 

kötelezettséget, amit a nemzetgazdasági miniszter köteles biztosítani jövőre. A program 

folytatásához 2019-től a nemzetgazdasági miniszter évente 2 milliárd forintot biztosít.  

 

Polgár, 2017. szeptember 7. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (IX. 14.) 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. 

 


