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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. 

 

95/2018. (IX. 12.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Kerékpárosbarát Települési Önkormányzatok 

Szövetségbe történtő belépésről. A belépés október 1-vel megtörtént, az időarányos tagdíj 

összege,  - 3.018 Ft – befizetésre került.  

 

100/2018. (IX. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2018-2023. évekre 

vonatkozó Stratégiai tervét. A határozatot megküldtük a közgyűlés részére.  

 

101/2018. (IX. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ és a 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 2017/2018. tanév munkájáról szóló tájékoztatót. A 

határozatról értesítettük a tankerület igazgatóját és az intézményvezetőt.  

 

102/2018. (IX. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József 

Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2017/2018. tanév tevékenységéről 

szóló tájékoztatót. A határozatot megküldtük az intézmény részére.  

 

103/2018. (IX. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában elfogadta a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló tájékoztatót. A határozat 

feladatként jelölte meg a zöldhulladék szervezetten történő elszállítása érdekében a települési 

hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és ennek megfelelően a 

közszolgáltatási szerződés módosítását. A határozatról értesítettük a közszolgáltatót és egyben 

kezdeményeztük a fenti témában az egyeztetést, melyre még nem kaptunk visszajelzést.  
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104/2018. (IX. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában jóváhagyta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 

Szolgáltató Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztatót, valamint a 2019-2033. évekre vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervét. A határozatról értesítettük a Zrt-t.   

 

107/2018. (IX. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz történő csatakozásról. A pályázat közzététele megtörtént.  

 

109/2018. (IX. 27.) sz. határozat 

 

A Képviselő-testület határozatában döntött a Városgondnokság intézményvezetői feladatainak 

ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás a határozatban foglaltaknak 

megfelelően közzétételre került.  

 

 

II. 

A két ülés közötti időben történt fontosabb események 

 

- Szeptember 28-án az Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett köztisztviselők, 

közalkalmazottak ünnepségén köszöntöttem a jelenlévőket és átadtam az 

önkormányzati kitüntetéseket, díjakat.  

- Szeptember 29-én az Idősek Világnapja alkalmából rendezett városi ünnepségen 

köszöntöttem nyugdíjasainkat, illetve adtam át polgármesteri elismeréseket.  

- Október 3-4-én szabadságon voltam. 

- Október 9-én a TÖOSZ kihelyezett elnökségi ülésén vettem részt Kalocsán.  

- Október 16-án a Belügyminisztériumban az Önkormányzati Fejlesztések Kutatási 

Platform program zárókonferenciáján voltam jelen.  

 

 

A 2018. október 25-ei ülésen napirenden szereplő előirányzat módosításra vonatkozó 

előterjesztés, annak rendelet-tervezete tartalmazza az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 7/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján átruházott hatáskörben meghozott 

döntéseimet. 

 

Továbbá átruházott hatáskörben döntöttem 8.000.000 Ft összegű előirányzat 

átcsoportosításáról, az egyéb évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék terhére. Ennek 

oka, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat nem 

nyújtott elegendő fedezetet a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntései hatáskörébe 

tartozó települési támogatásokra, ezért ezen jogcím előirányzatának emelése volt indokolt 

3.000.000 Ft összegben. A döntési hatáskörömbe tartozó lakáscélú támogatások 

előirányzatának kiegészítésére 5.000.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítása volt 

szükséges.   
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III. 

Jogszabályi tájékoztató 

 

A Kormány 178/2018. (X. 2.) Korm. rendeletében döntött az életvitelszerű közterületi 

tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes 

szervek kijelöléséről és feladatairól. A kormányrendelet tartalmazza azon szerv vagy 

szervezetek körének és feladatainak meghatározását, amelyek segítségnyújtása az életvitelszerű 

közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés vonatkozásban 

együttműködésnek minősül. Tartalmazza továbbá az életvitelszerű közterületi tartózkodás 

szabályainak megsértése szabálysértés elkövetőjének tulajdonában álló ingóságok ideiglenes 

tárolását végző szerv kijelölését, illetve az ingóságok tárolására és megsemmisítésére 

vonatkozó részletes szabályokat.  

 

A Kormány 179/2018. (X. 2.) Korm. rendelete tartalmazza az elektronikus ügyintézéssel 

kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosítását. A módosítás érinti  

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló, 

- az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló, 

- az önkormányzati ASP rendszerről szóló, 

- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló, 

- az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati 

Adattrezorról szóló kormányrendeleteket.  

 

Az Országgyűlés 18/2018. (X. 3.) OGY határozatában szeptember 17-ét a földművesek 

emléknapjává nyilvánította.  

 

A belügyminiszter 27/2018. (X. 4.) BM rendelete rendelkezik a megkülönböztető és 

figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról. A rendelet értelmében nem kell hatósági 

engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez  

- a gyorsforgalmi út kezelője által az út biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele 

érdekében rendszeresített járművére,  

- a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott 

ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége ellátására rendszeresített járművére,  

- a gyorsforgalmi út kezelőjének, ha a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés 

együttesen került kialakításra.  

A gyorsforgalmi út kezelőjének meghatározott járművére szerelt megkülönböztető jelzést adó 

készüléket a gyorsforgalmi úton bekövetkezett közlekedési baleset miatt szükséges 

közútkezelői feladatok ellátása érdekében, a gyorsforgalmi úton lehet működtetni.  

 

A 183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet vonatkozik a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más 

ellátások után járó egyszeri juttatásról. A Korm. rendelet értelmében a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak alapján 

2018. évben egyszeri alkalommal nyugdíjprémiumot kell fizetni. 2018. novemberében egyszeri 

juttatásra jogosult az a személy, aki 2017. év legalább egy napján, valamint 2018. 

novemberében a kormányrendeletben meghatározott ellátásban részesült. Az egyszeri juttatás 

megilleti a saját jogú ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő személyt, valamint a 

rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásan, baleseti járadékban vagy bányászok 

egészségkárosodási járadékában részesülő személyt.  

 



4 

 

A Kormány 185/2018. (X. 8.) Korm. rendeletében döntött a közfoglalkoztatottak 

elhelyezkedési juttatásairól szól 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról. A módosítás  

tartalmazza, hogy az elhelyezkedési juttatás a meghatározott támogatási időtartam lejártát 

követően 2 évig ismételten nem igényelhető. Elhelyezkedési juttatásra az a közfoglalkoztatott 

is jogosult, aki legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, és 

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 2. § 1. pontja szerinti 

mezőgazdasági idénymunkában egy hónapon belül legalább 14 napig részt vesz. A 

mezőgazdasági idénymunka ideje alatt az elhelyezkedési juttatás napi összege 2.000 Ft. Az 

elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a mezőgazdasági idénymunka lejártától számított 30 

napon belül kell benyújtani. Az elhelyezkedési juttatást havonta, utólag kell folyósítani.  

 

A Kormány 189/2018. (X. 12.) Korm. rendeletében módosította az állami köznevelési 

közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 

szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletet. A tankerületi központ hazai vagy európai uniós 

forrásból származó költségvetési támogatásból megvalósított hatósági engedélyhez vagy 

tudomásulvételhez kötött, építési vagy bontási tevékenységet is tartalmazó, építési beruházással 

kapcsolatos tervezési, műszaki engedélyezési, kivitelezési, műszaki ellenőrzési feladatait a 

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el.  

 

A Kormány 190/2018. (X. 12.) Korm. rendelete tartalmazza a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítását. A módosítás 

tartalmazza többek között a helyi védelem alatt álló ingatlan tekintetében a területileg illetékes 

jegyző feladatait, aki a hatóság megkeresésének beérkezésétől számított 3 napon belül 

elektronikus úton továbbítja a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges adatokat.   

 

A Kormány 191/2018. (IX. 12.) Korm. rendelete vonatkozik az életvitelszerű közterületi 

tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes 

szervek kijelöléséről és feladatairól szóló 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel 

történő hatálybalépéséről. A Kormányrendelet értelmében az ingóságok ideiglenes tárolásba 

vételének folyamatáról az előkészítő eljárást folytató szerv az intézkedés helyszínén  köteles 

kép- és hangfelvételt készíteni úgy, hogy az alkalmas legyen az ingóságok későbbi, egyedi 

azonosítására.  

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról döntött az emberi erőforrások 

minisztere a 36/2018. (X. 12.) EMMI rendeletében. A módosítás többek között érinti a nappali 

melegedő és az éjjeli menedékhely nyitva tartási idejét.  

 

A Kormány 1497/2018. (X. 12.) Korm. határozata tartalmazza a közfoglalkoztatás 2019. évi 

céljait, mint pld.:  

- az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból 

kilépésének ösztönzését, 

- A Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartam foglalkoztatási lehetőség 

biztosítását az alacsony iskolai végzettség és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem 

tudó álláskeresők számára,  

- az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását 

elősegítő, valamint a helyi közösségek fejlesztését célzó programok támogatását,  

- a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és 

tisztántartását, 
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- a parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású 

földterületeken.  

 

A Magyar Közlöny 160. száma tartalmazza Magyarország Alaptörvényét egységes 

szerkezetben.  

 

A 2018. évi LXIII. törvény rendelkezik a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. 

törvény módosításáról. A módosítás érinti a lakástakarékosság állami támogatására vonatkozó 

szabályokat, mely szerint a törvény hatálybalépését követően kötött lakás-előtakarékossági 

szerződés esetében a lakás-előtakarékoskodót állami támogatás nem illeti meg. Az új 

szabályozás a már megkötött lakás-előtakarékossági szerződéseket nem érint. A törvény 

kihirdetését követő napon, 2018. október 17-én lépett hatályba.  

 

Polgár, 2018. október 18. 

Tisztelettel: 

            

         Tóth József  

         polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (X. 25.) 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. 

 


