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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. 

57/2018. (V. 31.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról készített éves értékelést. Tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve a határozatról 

értesítettük a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát, aki 

megküldte átfogó értékelését. A megállapítások között kiemelte, hogy a beszámoló tartalmazza 

a meghatározott tartalmi elemeket, a témakörök kidolgozása szakszerű, a főbb gyermekjóléti 

alapellátással kapcsolatos információkat magában foglalja. Pozitívumként került megemlítésre, 

hogy a felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés megállapítása szerint az átfogó gyámügyi 

vizsgálatok során jogsértés, törvénysértés nem történt az ügyfelek érdekében hozott döntések 

minden esetben jogszabályban megfelelően történtek.  

 

65/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában fejlesztési célú hitel felvételéről döntött. A hitelkérelem 

benyújtásra került a Polgári Bank Zrt., mint számlavezető pénzintézet felé. 

 

68-70/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozataiban elfogadta a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet, a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és a KORPUSZ 93’ Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. A határozatot megküldtük a gazdasági társaságok vezetői részére.  

 

73/2018. (VI. 28.) sz határozat 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 

álláspályázat kiírásáról. A határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívás 

közzétételre került.  

 

75/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában döntött „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című 

beruházáshoz kapcsoló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásról. Az ajánlattételi felhívás 

megküldése folyamatban van.  

 

76/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában döntött „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők 

piacra jutásának érdekében” című beruházáshoz kapcsoló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásról. Az ajánlattételi felhívás megküldésre került.  
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77/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában döntött „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Polgáron” című beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásról. Az ajánlattételi felhívás megküldésre került.  

 

80/2018. (VI. 28.) sz. határozat 

A Képviselő-testület határozatában folyószámla hitel igényléséről döntött. A hitelkérelem 

benyújtásra került a számlavezető pénzintézet felé, elbírálása folyamatban van.  

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

- Július 5-én a Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubjának rendezvényén adtam tájékoztatást 

az önkormányzat munkájáról.  

- Július 6-án az V. Táncgála városi rendevény résztvevőit köszöntöttem és átadtam az 

önkormányzat ajándékát a fellépő csoportoknak.  

- Július 7-én a X. Hajdúnánási Aratónapon a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 

csapatával vettem részt, Polgár várost képviselve.  

- Július 14-én Görbeháza település falunapi programjain vettem részt.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

Az emberi erőforrások minisztere 14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelete vonatkozik a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységéről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az 

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI 

rendelet módosítására. A rendelet értelmében az alapellátás módszertani központja által 

meghatározott területen területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi 

gyermekorvosok és fogorvosok maguk közül területenként 1-1 fő területi kollegális szakmai 

vezető háziorvost, házi gyermekorvost és fogorvost választanak. Egy területnek egy járás felel 

meg. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a kialakított 

illetékességi területek listáját a honlapján közzéteszi. Területi kollegális szakmai vezető 

háziorvosnak, fogorvosnak, házi gyermekorvosnak az a háziorvos, házi gyermekorvos, 

fogorvos választható, aki 

- legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

- legalább 5 éve folyamatosan háziorvosi, házi gyermekorvosi, vagy fogorvosi 

feladatokat lát el, 

- 65 évnél fiatalabb és  

- nem rendelkezik megyei vagy országos kollegális szakmai vezetői megbízással. 

A területi szakmai vezető megbízatása 3 évre szól, melyet első ízben 2018. október 15. és 2018. 

november 15. között kell lebonyolítani. Az ÁEEK a pályázatot legkésőbb 2018. szeptember 1-

jéig írja ki, és a megválasztott területi szakmai vezetőt 2019. január 1-jei hatállyal bízza meg. 

 

A 2018. évi XIII. törvény tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosítását.  

A módosítás értelmében a hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)-(6) 

bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság elvének figyelembevételével gyakorolja, 

különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályban vagy az 

Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő 

megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével 

összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik. 
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Az emberi erőforrások minisztere 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletében szabályozta a 

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi 

színterek követelményeit. A rendelet tartalmazza a kiállítótér, a középfokú közművelődési 

szakképzettség, a közművelődési szakmai munkakör, a táncterem, a többfunkciós helyiség 

fogalmát. Megfogalmazza továbbá, hogy a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatás 

megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít, tárgyév március 1-jéig, melynek tartalmaznia 

kell többek között:  

- a tervezett közösségi programok, tevékenységek megnevezését, 

- a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, 

- tervezett időpontját, a résztvevők tervezett számát. 

A feladatellátó meghatározza,  hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 

szakmai feladatokat milyen módon és mértékben látja el. A feladatellátó az éves szolgáltatási 

tervet a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 

napon belül. Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terve a közművelődési 

intézmény éves munkatervének részét képezi.  

A közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel 

rendelkező szakember bevonásával valósítja meg. 

A rendelet szabályozza többek között az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység 

feltételeinek biztosítását, a tehetséggondozást és fejlesztés feltételeinek biztosítását, a közösségi 

színtérre, művelődési házra, művelődési központra vonatkozó feltételeket.  

A rendeletben meghatározott követelményeket legkésőbb 2020. január 1-jéig, illetve 2021. 

január 1-jéig kell teljesíteni.  

 

A 2018. évi XXVI. törvény rendelkezik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak építésének szabályozásával kapcsolatos 

módosításáról. A módosítás tartalmazza a toronyház fogalmát és az elhelyezésére vonatkozó 

szabályokat. A toronyház olyan épület, amelynek a terepcsatlakozásához, lejtős terepen a 

lejtőoldali legalacsonyabb terepcsatlakozásához mért legmagasabb pontja a 90 métert 

meghaladja. A törvény értelmében Magyarország épített környezetének rendezett kialakítása és 

településképi védelme érdekében beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen – kivéve 

azon, amelyre vonatkozóan a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait - 

toronyház nem helyezhető el.  

 

 

Polgár, 2018. július 19. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

Határozati javaslat 

…../2018. (VII. 26.) 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. 

 


