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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. 

 

88/2018. (VII. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

beruházáshoz a Reál-Ber Kft. ajánlatát nyilvánította érvényessé. A vállalkozási szerződések 

aláírása megtörtént, a korszerűsítési munkálatok megkezdődtek.  

 

89/2018. (VII. 26.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött arról, hogy a Fonyódligeti üdülő ingatlan 12 %-os 

állami tulajdonrészének árverési aukcióján nem kíván részt venni. A határozatról értesítettük 

Tiszacsege Város Önkormányzatát és Egyek Nagyközség Önkormányzatát.  

 

91/2018. (IX. 12.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában kitüntető díjak adományozásáról döntött. A határozatról 

értesítettük a kitüntetésben érintetteket.  

 

92/2018. (IX. 12.) sz. határozat 

 

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

álláspályázat újbóli kiírásáról. A határozatban foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívást 

közzétettük.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Július 18-án részt vettem a Tiszagyulaházán megrendezett Megyei Közfoglalkoztatási 

Kiállításon, melyen városunk közfoglalkoztatási programja is bemutatkozott. 

- Augusztus 3-án a Hajdúk Világtalálkozója rendezvényen vettem részt Hajdúnánáson.  



- Augusztus 4-én a Tisza szigeten megrendezett Halászlé főző fesztiválon képviseltem az 

önkormányzatot.  

- Augusztus 11-én részt vettem a VIII. Polgári Sárkányhajó Fesztiválon és a 

polgármesteri hivatal családi nap rendezvényén.  

- Augusztus 18-án köszöntöttem a Barankovics István szellemi hagyatékából rendezett 

életmű kiállításon megjelenteket, majd részt vettem a Római Katolikus Templomban 

megrendezett ünnepi megemlékezésen.  

- Augusztus 19-én részt vettem Tiszaújvárosban a testvérvárosok találkozója programon, 

valamint városunkban az Államalapító Szent István király és az Új Kenyér Ünnepe 

alkalmából rendezett ünnepségen. 

- Augusztus 25-én a Hajdú-Bihar Megyei Vadásznapon vettem részt Tiszacsegén.   

- Augusztus 31-én a Főnix Patika 25. éves évfordulója alkalmából megtartott városi 

ünnepségen köszöntöttem a megjelenteket.  

- Szeptember 3-án a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája tanévnyitó ünnepségén voltam jelen.  

- Szeptember 11-én a TÖOSZ elnökségi ülésén vettem részt Budapesten. 

- Szeptember 14-én részt vettem a Hajdúszoboszlón megrendezett Városi Polgármesterek 

Randevúja programon.  

- Szeptember 15-én a Hajdúk a szigeten fesztiválon képviseltem az önkormányzatot.  

- Szeptember 16-án az Európai Mobilitási Hét megnyitó programján vettem rész és 

köszöntöttem a résztvevőket.  

- Július 31-től augusztus 9-ig, valamint augusztus 21-én szabadságon voltam.  

 

III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete rendelkezik az óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról.  

Módosult a kormányrendelet 1. melléklete, mely az óvodai nevelés feladatait határozza meg.  

Az óvodai nevelés általános feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása, 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

- az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.  

 

A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata vonatkozik a téli rezsicsökkentés 

végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekre. A Kormány egyetért azzal, 

hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 

fűtőanyagot felhasználó  háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a 

fűtési költségek viselésével összefüggésben. A Kormány felkéri az érintett önkormányzatokat, 

hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul továbbítsák a Belügyminisztériumnak az 

igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-

szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére. Az igénybejelentés végső 

határideje 2018. október 15-e.  

 

A Magyar Közlöny 123. száma tartalmazza a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény.  

 

A 2018. évi LII. törvény vonatkozik a szociális hozzájárulási adóról. A törvény értelmében 

szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség áll fenn a személyi jövedelemadóról szóló 



1995. évi CXVII. törvény szerint összevont adóalapba tartozó adóalap számításnál figyelembe 

vett jövedelem után. Adófizetési kötelezettség terheli az Szja tv. szerint külön adózó 

jövedelmek közül a béren kívüli juttatásokból, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes 

meghatározott juttatásokból, a kamatkedvezményből származó jövedelem. Az adó mértéke az 

adóalap 19,5 %-a.   

 

A 2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről rendelkezik. A törvény értelmében a 

magánélethez való jog minden embert megillet, és azt a közügyek szabad vitatása során is 

tiszteletben kell tartani, erre figyelemmel a közéleti ügyek szabad megvitatása sem járhat a 

magán- és családi élet, valamint az otthon sérelmével. A magánélet védelme kiterjed a fizikai 

és az interneten megvalósuló zaklatásra egyaránt.  

  

A pénzügyiminiszter 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete rendelkezik a 2019. évi munkaszüneti 

napok körüli munkarendről. A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak 

szerint alakul:  

augusztus 10., szombat munkanap, 

augusztus 19., hétfő pihenőnap, 

december 7., szombat munkanap, 

december 24., kedd pihenőnap, 

december 14. szombat munkanap, 

december 27., péntek pihenőnap.  

 

A 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet tartalmazza a közjegyzői díjszabásokat. A rendelet 

tartalmazza többek között az ügyérték alapján fizetendő, az eljárás lefolytatására fordított idő 

alapján, a helyszíni eljárás esetén fizetendő munkadíjat. Rendelkezik továbbá a munkadíj és a 

költségek megtérítésének szabályairól is, valamint az egyes nemperes eljárások díjáról. 

Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 3000 Ft munkadíjat kell 

fizetni. Aláírásicímpéldány-tervezet készítéséért tervezetenként 3000 Ft a fizetendő összeg. 

Okiratokról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének munkadíja oldalanként 750 

Ft.  

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, 

elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről rendelkezik a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet.  

 

Az igazságügyi miniszter 26/2018. (IX. 7.) IM rendeletében egyes választásokkal kapcsolatos 

miniszteri rendeletek módosításáról döntött. Módosult a központi névjegyzék, valamint egyéb 

választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet is. A módosítás 

értelmében a választási irodák a névjegyzékbe vételi vagy jelöléssel kapcsolatos kérelmek 

esetén a személyazonosság megállapítása céljából a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-

nyilvántartásából átveszik a választópolgár természetes személyazonosító adatait, ha a 

választópolgár a vezetői engedélyének számát adta meg. Az útiokmány-nyilvántartásból 

átveszik a választópolgár adatait, ha a az az útlevelének számát adta meg.  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról 

szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet is módosult. A rendeletmódosítás a Helyi Választási Iroda 

választási eljárásról szóló törvényben foglalt feladatokon túl állapít meg feladatokat az ajánlóív-

igénylő nyomtatványok átvételével, a jelölt bejelentését tartalmazó nyomtatványok átvételével, 

az ajánlóíveken adott ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban  



 

A 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet módosította  az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet. A módosítás 

többek között érinti a kormányrendelet 1. és 2. mellékleteit. A rendelet melléklete kiegészült 

azokkal az eljárási cselekményekkel, amikor a műszaki, szakmai tartalom csökkentése 

vélelmezhető. A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon 

szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot, a 

szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek 

nem kell benyújtani az irányító hatósághoz. Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár 

ajánlattal nem igazolható.  

 

A 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet tartalmazza a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a 

továbbiakban: NNK)  létrehozásával kapcsolatos módosításokat. A módosítás érinti az NNK 

szervezetét, valamint a népegészségügyi feladat- és hatáskörét. Az NNK a miniszter irányítása 

alá tartozó, központ hivatalként működő központi költségvetési szerv, melyet az országos 

tisztifőorvos vezet. Az NNK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére 

kiterjedő illetékességgel látja el. Részt vesz az országos népegészségügyi programok 

kidolgozásában és irányítja végrehajtásának területi és helyi feladatait. Ellátja továbbá az 

egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat, valamint az alapító okiratában, illetve 

jogszabályokban számára meghatározott feladatokat.  

 

A Kormány 1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozata a hazai vízgazdálkodás öntözési célt 

szolgáló fejlesztési javaslatait tartalmazza. A határozat értelmében a Kormány egyetért a hazai 

vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatával. Feladatként határozta meg az 

agrárminiszternek és a belügyminiszternek, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

közreműködésével tegyenek javaslatot az öntözési célt szolgáló fejlesztések megvalósításának 

sorrendjére, ütemezésére, valamint finanszírozási igényére vonatkozóan. Az agrárminiszter 

feladata továbbá, hogy dolgozza ki az öntözési ügynökség koncepcióját. A helyi érdekeltségű 

és közcélú vízilétesítmények kataszterének elkészítésével a belügyminisztert bízta meg.  

 

 

Polgár, 2018. szeptember 20. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (IX. 27.) 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. 

 

 


