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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. 

 

 

130/2017. (XI. 23.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta Polgár város helyi közúthálózatának forgalmi 

rend felülvizsgálati dokumentációt. A határozatot megküldtük a Városgondnokság részére, 

mint a helyi közút kezelőjének.  

 

132/2017. (XI. 23.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában egyetértett a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításával. A határozatról 

értesítettük a társulási tanácsot.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

 

- November 24-én a közmeghallgatással egybekötött XI. Városgyűlésen tájékoztattam a 

lakosságot az önkormányzat működéséről és válaszoltam a felvetődő kérdésekre. 

- November 28-án részt vettem az Országos Foglalkoztatási Alap 2017. évi Hozzáadott 

Helyi Érték Díj pályázat díjkiosztóján Budapesten, melyen a Polgári CSEMETE 

Szolgáltató és Kereskedelmi Szociális Szövetkezet különdíjban részesült.  

- November 29-én a Hajdúnánáson megtartott Hortobágymenti Víztársulat egyeztető 

megbeszélésén vettem részt.  

- Szintén ezen a napon jelen voltam a Polgári CSEMETE Szolgáltató és Kereskedelmi 

Szociális Szövetkezet Közgyűlésén.  

- December 3-án az adventi gyertyagyújtás ünnepi műsorral egybekötött rendezvényen 

vettem részt. 

- December 5-én 10 kisgyermekes családot kerestem fel és adtam át az önkormányzat 

nevében a Mikulás napi ajándékcsomagokat. 
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Jogszabályi tájékoztató 

 

 

A 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet a három vagy többgyermekes családok lakáscélú 

jelzáloghitel tartozásainak csökkentéséről rendelkezik. A jogszabály szerint a harmadik, vagy 

további gyermek születésére tekintettel e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi 

költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe, a Magyarország 

területén lévő lakást, lakóházat, tanyát, vagy birtokközpontot terhelő lakáscélú jelzáloghitel 

tartozás csökkentése érdekében. A házastársak és élettársak a támogatást kizárólag együttesen 

igényelhetik a feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell. A támogatás a tőketartozás 

csökkentésére használható fel, melynek összege a harmadik és minden egyes további gyermek 

esetén 1 millió forint. A kérelmet a járási hivatalnál kell benyújtani.  

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2018. január 1-jén lép hatályba. A törvény 

VIII részből 35 fejezetből és 275 §-ból áll. A törvény alapvető rendelkezéseket, az 

adókötelezettség általános és részletes szabályait, az adómegállapítást, a bevallás szabályait, az 

adófizetés és adóelőleg fizetés szabályait, az adatszolgáltatás szabályait, az adatnyilvántartás 

szabályait és egyes adóigazgatási eljárási szabályokat tartalmaz. Az új szabályozás szerint az 

önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő adatbejelentés, adóbevallás és a befizetések 

határideje nem változott.  

 

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény az alapelvek és a törvény hatályán 

túl tartalmazza az adózó és az adóhatóságok képviseletének, az eljárási kötelezettség hatáskör 

és illetékesség vizsgálatának, az adóigazgatási eljárás általános szabályainak, az ellenőrzésnek, 

a jogorvoslatnak a szabályait.  

 

A 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások szabályait 

tartalmazza. A törvény tartalmazza az általános végrehajtási szabályokat, a végrehajtás 

megindítását, foganatosításának közös szabályait, rendelkezik az adók módjára behajtandó 

köztartozás végrehajtásáról. Az állami adó és vámhatóság, az adók módjára behajtandó 

köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság 

megkeresése alapján végrehajtja az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, 

illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásokat. Az önkormányzati adóhatóság havonta 

előzetes fizetési felszólítás nélkül a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adó 

és vámhatóságot a legalább 50.000 Ft-ot elérő tartozás végrehajtása céljából.  

 

A 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött 

munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő 

pótlékhoz nyújtott támogatásról rendelkezik.  

 

A Kormány 352/2017. (XI. 29.) Korm. rendelete az egészségügyi szakellátást nyújtó 

közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szól. A rendelet szerint az 

állami, önkormányzati és egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók a 2017. augusztus 

31-én fennállt, 30 napon belül, 30 napon túl és 60  napon, illetve 90 napon túl lejárt tartozás 

állományuk szerint, működési támogatásban részesülnek.  
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A Kormány 359/2017. XI. 30. Korm. rendeletében a nyugellátások és egyes más ellátások 2018. 

január havi emeléséről döntött, melynek mértéke 0,8 %.  

 

 

 

Polgár, 2017. december 6. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2017. (XII. 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. 

 


