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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. 

 

101/2017. (VII. 20.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a vásártér bérbeadásával. A bérleti szerződés 

aláírásra került a Zogar Energetika Kft-vel, mint bérlővel. 

 

105/2017. (IX. 14.) sz. határozat 

 

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

Zrt. által elkészített Polgár város víziközműveinek 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervét. A dokumentumot ellenőrzés céljából megküldtük a Magyar Energetikai és 

Közműszabályozási Hivatalnak.  

 

110/2017. (IX. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással. A pályázati kiírás lakosság részére történő 

közzététele megtörtént.  

 

111/2017. (IX. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a dr. Yosif Sámuel fogorvossal kötött 

feladatellátási megállapodás módosítását. A módosított megállapodás aláírásra került.  

 

112/2017. (IX. 14.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a 0139. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére 

feladatellátási előszerződés megkötéséről. Dr. Nagy Zsuzsa háziorvossal a feladatellátási 

előszerződés aláírása megtörtént.  
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II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- Szeptember 16-án megnyitottam a Mobilitás Hét programsorozatot, valamint a Hajdúk 

a szigeten rendezvényen köszöntöttem a résztvevőket. 

- Szeptember 20-án részt vettem az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Kiállításon, melyen „A vidék élhetővé tétele a szociális szövetkezetek révén” témában 

tartottam előadást. 

- Szeptember 22-én a „Városkert” Sport- és szabadidőpark avatóünnepségén 

köszöntöttem a résztvevőket.  

- Szeptember 26-án a „Legjobb önkormányzati gyakorlatok” pályázat helyszíni 

vizsgálatát végezte a Bírálóbizottság.  

- Szeptember 27-én a Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezete 

konferencián tartottam előadást a „Közfoglalkoztatás önkormányzati kihívásai” 

címmel.  

- Szeptember 28-án az első lakáshoz jutási támogatás II. fordulójának keretében újabb 34 

családdal kötöttünk megállapodást és nyújtottam át nekik a lakáscélú támogatásról szóló 

határozatot.   

- Szeptember 29-én az Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket és átadtam az 

önkormányzati kitüntetéseket, díjakat.  

- Szeptember 30-án az Idősek Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen 

köszöntöttem nyugdíjasainkat. 

- Október 4-én a Belügyminisztérium szociális szövetkezetek működésének ellenőrzését 

végző képviselőit fogadtam.  

- Október 5-én a  Polgári Települési Értéktár Bizottság tagjaival jelen voltam a 

Balmazújvárosban megrendezett Dely Mátyás emlék-konferencián és kiállításon, ahol 

Polgár Város Önkormányzata részére adományozott emlékérmet vettem át. 

 

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet vonatkozik a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást 

nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének 

szakmai és vizsgakövetelményeire. A rendelet értelmében bölcsődében, mini bölcsődében 

2017. december 31-ét követően újonnan létesített jogviszonyban bölcsődei dajka munkakört 

betöltő, valamint más munkakörből bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személynek a 

bölcsődei dajka munkakör betöltésének, illetve a bölcsődei dajka munkakörbe történő 

átsorolásának napjától számított 12 hónapon belül kell megfelelni a rendelet mellékletében a 

munkakör ellátásához megállapított képesítési követelményeknek.  

 

A földművelésügyi miniszter 46/2017. (IX. 20.) FM rendeletében hatályon kívül helyezte a 

telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) 

FVM rendelet 1. § (2a) bekezdését, mely az alábbi rendelkezést érintette: „a termőföldek 50 

hektárig történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén, 

amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől, 

érintett ingatlanként a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni”. 
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A Kormány 280/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletében döntött az egyes területrendezési tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról. A módosítás érinti a területrendezési hatósági eljárásokról 

szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendeletet is, melynek értelmében a területrendezési hatósági 

eljárások megalapozására környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatot kell készíteni. A 

hatásvizsgálat során az eltérésre, a beillesztésre, a beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére, 

az országos jelentőségű elem beillesztésére vonatkozó terület-, illetve településrendezési 

kihatásait össze kell vetni a hatályos területrendezési tervvel.  

Módosult a területfejlesztési koncepcióról, a területfejlesztési program és a területrendezési terv 

tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet. A rendelet 

meghatározza az egyéb mellékút és a térségi szerepű összekötőút fogalmát. Amennyiben a 

területrendezési terv a területfejlesztési koncepciótól függetlenül készül, a területrendezési 

tervet a rendelet mellékletében meghatározott részletes tartalmi követelmények alapján kell 

elkészíteni és dokumentálni. Ha a területrendezési terv a területfejlesztési koncepcióval 

közösen készül környezeti, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatot kell készíteni. A 

területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni az egyeztetésben 

résztvevők részére, valamint a társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni a TeIR-en.  

 

A 2017. évi CV. törvény módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 

2016. évi CLXXIV. törvényt. A módosítás többek között kiterjed a felhatalmazást adó 

rendelkezésre, melynek értelmében felhatalmazást kap az önkormányzat a reklámok, 

reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és 

tilalmáról szóló önkormányzata rendelet megalkotására.  

 

A 23/2017. (X. 3.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosítását 

tartalmazza. A módosítás többek között érinti az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet, a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendeletet.  

 

Az Országgyűlés a 19/2017. (X. 5.) OGY határozatában döntött a Magyar Köztársaság 

megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat 

módosításáról. A módosítás Csongrád megye névváltoztatását érinti, melynek értelmében 2020. 

június 4-től Csongrád-Csanád megye, székhelye: Szeged.  

 

Polgár, 2017. október 11. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

Határozati javaslat 

…../2017. (X. 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. 


