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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. 

 

117/2017. (X. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 

Kft-vel történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződést. A szerződés aláírása megtörtént.  

 

118/2017. (X. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött Polgár kijelölt csapadékvíz-elvezető rendszerének 

felújítására vonatkozóan költségvetési támogatási kérelem benyújtásáról. A támogatási kérelem 

megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztériumba.  

 

119/2017. (X. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Mátyás és Kolozsvári utca teljes felújítására 

vonatkozó költségvetési támogatás igényléséről. A Támogatási kérelem benyújtásra kerül a 

Belügyminisztériumba.  

 

120/2017. (X. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Szociális Szolgáltató Központ felújítása 

tárgyban költségvetési támogatás igénylésével. A támogatási kérelem benyújtásra került az 

Emberi Erőforrások Minisztériumába.  

 

122/2017. (X. 19.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Polgár, Barankovics tér 7. sz. alatti és a Zólyom 

u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlanok földszinti épületrészek bérbeadásáról. A bérbeadásra 

vonatkozó felhívás megjelentetésre került a Szuperinfóban, a Tiszaújvárosi Krónikában, a 

PolgárTárs újságban és a város honlapján.  
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123/2017. (X. 19.) sz. határozat 

 

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

működtetésére vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésével. A feladatellátási szerződés 

aláírása megtörtént.  

 

124/2017. (X. 19.) sz. határozat 

 

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

körzethatárát Polgár város közigazgatási területében javasolta megállapítani. A javaslatot 

megküldtük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalba. 

 

125/2017. (XI. 2.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

Fejlesztési Tervének véleményezéséről. A döntésről a tankerület igazgatóját értesítettük.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Október 24-én, 26-án, 31-én éves szabadságomat töltöttem.  

- November 3-án részt vettem a Tiszaújvárosi Ipari Parban az Infogroup Ingatlanfejlesztő 

Cégcsoport alapkőletételi rendezvényén. 

- November 10-én a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. regionális irodavezetőjével folytattam 

megbeszélést.  

- November 13-án részt vettem a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriumi ülésén. 

- November 14-én a TOP pályázatok finanszírozási lehetőségei témában tartott szakmai 

fórumon vettem részt Derecskén.  

- November 16-án részt vettem a Járási Közbiztonsági Fórumon, Hajdúnánáson.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 301/2017. (X. 18.) Korm. rendeletével módosította a szálláshely szolgáltatási 

tevékenység folytatásának feltételeiről és az engedély kiadásának rendjéről szóló szabályokat. 

Módosította a panzió fogalmát, mely szerint, az a kizárólag szálláshely szolgáltatás folytatása 

céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláhely szolgáltatása mellett a reggeli 

szolgáltatás kötelező, a hasznosított szobák száma legalább 6, de legfeljebb 25, az ágyak száma 

legalább 11, de legfeljebb 50.  

 

A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást 

nyújtó személyek vezető képzéséről rendelkezik. A jogszabály szerint, a vezetőképzés két 

szintjét különböztetik meg, az alap és a mestervezető képzést. A jogszabály részletesen 

tartalmazza a képzés szervezésére, oktatási programra, vizsgára vonatkozó szabályokat, mely 

2018. január 1-jén lép hatályba.  

 

 A 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeleteket módosít. 

Változott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 

(XI. 24.) SZCSM rendelet, valamint az 1/2000. (I. 27.) SZCSM rendelet és a gondozási 
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szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 

igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet.  

 

A 2017. évi CXXV. törvény rendelkezik a közigazgatási szabályszegések szankcióiról. A 

közigazgatási szabályszegés esetén a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók:  

- figyelmeztetés,  

- közigazgatási óvadék, 

- közigazgatási bírság, 

- tevékenységétől történő eltiltás, elkobzás.  

A törvény részletesen kifejti az egyes szankciókra vonatkozó különös szabályokat, mely 2019. 

január 1-jén lép hatályba.  

 

A 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteket módosít. 

Változik többek között a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet. A módosítás szerint a háziorvos, a hozzá bejelentkezett 

biztosítottakról törzskartont vezet. A rendelet melléklete tartalmazza a 18 év alattiakra és a 18 

éven felüliekre vonatkozó törzskarton mintát. A törzskartont, az informatikai rendszerben kell 

nyilvántartani. A törzskarton részletes műszaki leírását, a formátum leírását, és a törzskarton 

formanyomtatványát az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 2018. május 1-jén teszi 

közzé a honlapján. A törzskarton adattartalmát három évente felül kell vizsgálni. Adatait a 

háziorvos 2018. július 1-től számított három éven belül tölti fel az informatikai rendszerbe 

azzal, hogy évente legalább a bejelentkezett biztosítottak 30%-ának adatait szükséges 

feltöltenie.  

 

Változott a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) SZCSM rendelet is. A jogszabály 

kiegészíti a védőnők családgondozás keretében végzendő feladatait. Rendelkezik arról is, hogy 

az informatikai rendszerbe 2018. július 1-jéig kötelesek feltölteni az egészségügyi 

dokumentáció részét képező adatokat.  

 

A 2017. évi CXXX. törvény módosította a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 

törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvényeket. A módosítás 72 törvényt érint.  

 

A 2017. évi CXXXI. törvény módosította a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt. A 

törvény melléklete tartalmazza az érintett termékek felsorolását és az ahhoz kapcsolódó fizetési 

tételeket. A törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.  

 

A 305/2017. (X. 27.) Korm. rendelet a járási hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendeletet módosította. A jogszabály a járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési 

hatásköre a mellékletben megjelölt jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek 

alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki. A mellékletben felsorolt 

jogszabálysértések az építésfelügyelet, a fogyasztóvédelem, a munkaügy, a munkavédelem, az 

élelmiszerlánc biztonság és a népegészségügyi területen vannak tételesen felsorolva.  

 

A Kormány 307/2017. (X. 27.) Korm. rendeletével egyes közneveléssel összefüggő rendeletek 

módosított. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet módosításával rendelkezik az esélyegyenlőségi intézkedési terv készítéséről, 

mely szerint a tankerületi központ a települési önkormányzat által elkészített helyi 

esélyegyenlőségi programját is figyelembe véve megalkotja a tankerületi szintű 

esélyegyenlőségi intézkedési tervet. Ha a tankerületi központ a települési önkormányzat 
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esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, az intézkedési tervét 30 napon 

belül, de tájékoztatás hiányában is legalább 3 évente felülvizsgálja.  

 

A Kormány 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelete a Magyar Államkincstárról rendelkezik. A 

rendelet szabályozza az államkincstár jogállását szervezetét, feladatait, területi szerveit. 

 

A Kormány 311/2017. (X. 31.) Korm. rendeletével döntött az Országos Nyugdíjbiztosító 

Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárba történő beolvadásáról és az ehhez kapcsolódó 

kormányrendeleteket módosította. A jogszabály 2017. november 1-jén lépett hatályba.  

 

A Kormány 312/2017. (X. 31.) Korm. rendeletével döntött a nyugellátások és egyes más 

ellátások 2017. novemberi kiegészítéséről. A 313/2017. (X. 31.) Korm. rendeletével pedig a 

2017. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri támogatásról.  

 

A Kormány 314/2017. (X. 31.) Korm. rendeletével kiegészítette a szépkorúak jubileumi 

köszöntéséről szóló rendeletét. A módosítás szerint EGT állam Magyarországon letelepedett, 

Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező és a szépkort 2018. január 1. előtt betöltött, 

de jubileumi juttatásban nem részerült állampolgárnak 2018. március 31-ig hivatalból folyósítja 

a jubileumi juttatást.  

 

A 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 

dolgozók illetmény, vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól rendelkezik. A jogszabály mellékletei tartalmazzák az 

egyes fizetési osztályokat és az ahhoz kapcsolódó béreket.  

 

A 334/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet vonatkozik a településügyi dokumentumok készítéséhez 

szükséges térképi adatbázisok, adatok ingyenes átadása érdekében egyes kormányrendeletek 

módosítására. 

 

A 2017. évi CXXXIV. törvény a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvényeket 

módosított. A módosítás 26 törvényt érint, többek között módosult a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény is. A törvény kiegészítésében a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete felhatalmást kapott, hogy rendeletében meghatározott 

kötelezettségek elmulasztása esetében közigazgatási szankciót állapíthat meg. A bírság felső 

határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani, mely 

az önkormányzat saját bevétele.  

 

Változott a kéményseprő ipari tevékenységről szóló törvény is, mely szerint társasházban, 

lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy tulajdonában álló vagy 

gazdálkodó szervezet székhelyeként telephelyeként, fióktelepként bejegyzett ingatlanok 

esetében a kéményseprőipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében 

meghatározott 2015. július 1-jei állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni, melynek 

mértéke az elvégzett kéményseprőipari közszolgáltatás költségének az érintett ingatlanra jutó 

arányának felel meg.  

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 

módosításával elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül többek között az 

államigazgatási szerv, a helyi önkormányzat, a törvény vagy kormányrendelet által 

közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany, az Országos Bírósági 
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Hivatal és a Bíróság, az Ügyészség, a közjegyző. A szervek teljes felsorolását a Magyar 

Közlöny 182. száma tartalmazza.  

 

Változott a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény is, mely az örökhagyó 

végintézkedésével kapcsolatos eljárási szabályokra, a hagyaték leltározására és annak átadására 

vonatkozik.  

 

A 2017. évi CXXXVII. törvény a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes 

törvényeket módosította. Változott az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben elosztóvezeték, vagy elosztó hálózat létesítéséhez 

vagy felújításához a közterület tulajdonosának, kezelőjének nyilatkozata, hozzájárulása vagy 

jóváhagyása szükséges a közterület igénybevételével, felbontásával kapcsolatban és arra az 

elosztó 8 napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.  

 

Módosult a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, amely a csatlakozási díj 

mentességével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Ugyanígy a víziközmű szolgáltatásól szóló 

2011. évi CCIX. törvény módosítása is a víziközmű csatlakozással kapcsolatos mentességi 

szabályokat tartalmazza részletesen.  

 

A 2017. CXXXVIII. törvény az elektronikus hírközlésről szóló törvényt módosította azzal, 

hogy az állam által elismert követelményeken alapuló, az internet hozzáférés elterjedését 

ösztönző kedvezményes szerződéses feltételeket biztosító internet hozzáférés szolgáltatás 

igénybevételére vonatkozó feltételeket szabályozza.  

 

 

Polgár, 2017. november 15. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (XI. 23.) 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. 

 


